
REPUBLIKA HRVATSKA 
Županijski sud u Velikoj Gorici  

Predsjednik suda 
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1 

 
Broj 5 Su-754/2021-7 
Velika Gorica, 8. veljače 2022. 
 
 Na temelju odredbe čl. 24. Sudskog poslovnika (''Narodne novine'' broj 37/14, 
49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 
128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21 i 99/21) zbog potrebe reorganizacije 
rada Kaznenog odjela, utvrđuje se 
 

 IZMJENA GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 
sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika 

Županijskog suda u Velikoj Gorici 
za 2022.  

 
I. U Godišnjem rasporedu poslova sudaca, sudskih savjetnika, službenika i 

namještenika Županijskog suda u Velikoj Gorici za 2022. broj 5 Su-754/2021-1 od 
30. studenog 2021., izmijenjenom 31. prosinca 2021. i 18. siječnja 2022. utvrđuje se 
sljedeća izmjena: 

 
 1.) U stavku I. (Raspored sudaca i sudskih savjetnika), točka 3) Kazneni odjel, 
mijenja se i glasi: 
 
 "3.a) Predsjednica odjela:  sutkinja Aleksandra Holjevac  

 
Predsjednica Kaznenog odjela saziva sjednice Kaznenog odjela, skrbi o 

urednom i pravodobnom obavljanju poslova u Kaznenom odjelu, organizira rasprave 
o spornim pravnim pitanjima u cilju ujednačavanja sudske prakse, prati rad sudaca 
na temelju statističkih podataka o radu i na drugi način skrbi o unapređivanju rada u 
Kaznenom odjelu i stručnom usavršavanju sudaca i sudskih savjetnika raspoređenih 
na rad u Kazneni odjel. 

 
Sutkinji Aleksandri Holjevac kao predsjednici Kaznenog odjela umanjuje se 

sudačka dužnost za 10 %. 
 

Zamjenica predsjednice Kaznenog odjela: sutkinja Nataša Brleković 
  

3.b) Suci istrage  
 

Suci istrage su Aleksandra Holjevac, Sandra Kantolić i Kornelija Kallay 
Blažeković, a u slučaju potrebe i sutkinje Ivana Dubravka Kovačević i Melanija Grgić.  
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Suci istrage za mladež su Aleksandra Holjevac, Kornelija Kallay Blažeković i 
Sandra Kantolić, a u slučaju potrebe i sutkinje Melanija Grgić i Ivana Dubravka 
Kovačević.  
 

Sutkinja istrage Kornelija Kallay Blažeković odlučuje samo u onim istražnim 
predmetima u kojima odlučuje kao dežurni sudac istrage.  
 
3.c) Prvostupanjsko vijeće  
 

Prvostupanjski kazneni sudac te prvostupanjski kazneni sudac za mladež je 
sutkinja Nataša Brleković, a po potrebi i sutkinja Sandra Kantolić i sutkinja Ivana 
Dubravka Kovačević. 

  
3.d) Drugostupanjska vijeća  
 

Predsjednica drugostupanjskog vijeća je sutkinja Gordana Paljevec, a članovi 
vijeća su sutkinje Ivana Dubravka Kovačević, Melanija Grgić, Sandra Kantolić, 
Aleksandra Holjevac i Kornelija Kallay Blažeković. Sutkinje Gordana Paljevec, 
Melanija Grgić, Aleksandra Holjevac, Ivana Dubravka Kovačević, Sandra Kantolić i 
Kornelija Kallay Blažeković su i suci za mladež.  
 

Predsjednica drugostupanjskog vijeća, kada je izvjestitelj sutkinja Gordana 
Paljevec te u slučaju spriječenosti predsjednice vijeća, je sutkinja Ivana Dubravka 
Kovačević.  
 

Drugostupanjski spisi dodjeljuju se u rad sutkinji Gordani Paljevec i sutkinji 
Ivani Dubravki Kovačević. Sudskoj savjetnici Andrei Dujmenović  dodjeljuju se u rad 
drugostupanjski spisi u kojima se odlučuje o istražnom zatvoru ili mjerama opreza.   
 

Sjednice drugostupanjskih kaznenih vijeća održavaju se u pravilu utorkom i 
četvrtkom.  
 

Sjednice drugostupanjskih kaznenih vijeća u predmetima određivanja ili 
produljenja istražnih zatvora (Kž, Kžmp, Kžzd, Kžm predmeti) održavaju se u pravilu 
utorkom, četvrtkom i petkom, a u slučaju potrebe i u druge dane.  
 
3.e) Kv vijeća  
 

Predsjednica Kv vijeća je Ivana Dubravka Kovačević, a članovi vijeća su 
sutkinje Gordana Paljevec, Nataša Brleković, Melanija Grgić, Sandra Kantolić, 
Kornelija Kallay Blažeković  i Aleksandra Holjevac. Sutkinje Nataša Brleković, 
Gordana Paljevec, Melanija Grgić, Aleksandra Holjevac, Kornelija Kallay Blažeković, 
Ivana Dubravka Kovačević i Sandra Kantolić su i suci za mladež.  
 

U slučaju spriječenosti predsjednice vijeća te ukoliko se radi o spisima Kv 
vijeća protiv kojih je dopuštena žalba, predsjednica vijeća su sutkinje Ivana Dubravka 
Kovačevići i Sandra Kantolić.  
 

Sutkinji Gordani Paljevec, sutkinji Ivani Dubravki Kovačević, sutkinji Nataši 
Brleković i sudskoj savjetnici Andrei Dujmenović dodjeljuju se u rad svi Kv II spisi.  
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Sutkinji Sandri Kantolić  dodjeljuju se u rad svi Kv spisi, osim Kv II spisa (Kv I,  Kv 
eun, Kv eu i Kv t), a u slučaju spriječenosti sutkinje Sandre Kantolić i sutkinjama Ivani 
Dubravki Kovačević i Gordani Paljevec.  
 

Sjednice vijeća održavaju se u pravilu utorkom i četvrtkom, a u slučaju potrebe 
i u druge dane.  
 
3.f) Optužna vijeća  
 

Predsjednica optužnog vijeća je sutkinja Gordana Paljevec, a članovi vijeća su 
sutkinje Melanija Grgić, Sandra Kantolić, Ivana Dubravka Kovačević, Aleksandra 
Holjevac i Kornelija Kallay Blažeković. Predsjednice optužnog vijeća, u slučaju 
spriječenosti sutkinje Gordane Paljevec, su sutkinje Sandra Kantolić i Ivana 
Dubravka Kovačević.  
 
3.g) Suci izvršenja  
 

Sutkinje Melanija Grgić i Kornelija Kallay Blažeković su suci izvršenja, a te 
poslove po potrebi obavljaju i sutkinje Aleksandra Holjevac i Sandra Kantolić.  
 

O žalbama podnesenim na odluke suca izvršenja odlučuje drugostupanjsko 
vijeće u sastavu Nataša Brleković, kao predsjednica vijeća te sutkinje Aleksandra 
Holjevac i Sandra Kantolić, kao članovi vijeća. Predmeti se dodjeljuju u rad sutkinji 
Aleksandri Holjevac, a po potrebi i drugim članovima vijeća. Ostali suci Kaznenog 
odjela su po potrebi članovi ovog vijeća.  
 

Sjednice vijeća održavaju se u pravilu utorkom i četvrtkom, a u slučaju potrebe 
i u druge dane.  
 
3.h) Sudski savjetnici  
 

Viša sudska savjetnica Maja Mihetec sudjeluje u radu drugostupanjskog 
kaznenog vijeća, priprema predmete za sjednicu vijeća, izvještava o predmetima na 
sjednici vijeća i izrađuje nacrte odluka u tim predmetima te obavlja druge poslove za 
to vijeće po nalogu mentora sutkinje Gordane Paljevec i predsjednice Kaznenog 
odjela.  
 

Sutkinja Gordana Paljevec je mentor višoj sudskoj savjetnici Maji Mihetec za 
što joj se određuje umanjenje sudačke dužnosti za 10 %.  
 

Sudska savjetnica Andrea Dujmenović sudjeluje u radu drugostupanjskog 
kaznenog vijeća i Kv vijeća, priprema predmete za sjednice vijeća, izvještava o 
predmetima na sjednicama vijeća i izrađuje nacrte odluka. Sudska savjetnica rješava 
Kir predmete, koji se vode po prijedlogu oštećenika kao tužitelja, kojima je do sada 
zadužena. Sudska savjetnica je zadužena za indeksiranje odluka koje će se 
objavljivati kroz sudsku praksu, s kojeg osnova ima umanjenje norme od 5 %. 
Obavlja i druge poslove po nalogu mentora sutkinje Kornelije Kallay Blažeković i 
predsjednice Kaznenog odjela.  
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Sutkinja Kornelija Kallay Blažeković je mentor sudskoj savjetnici Andrei 
Dujmenović u Kir spisima za što joj se određuje umanjenje sudačke dužnosti za 10 
%.  
 
3.i) Ostale odredbe  
 

Ikr spisi dodjeljuju se u rad sutkinjama Nataši Brleković, Melaniji Grgić, 
Aleksandri Holjevac, Korneliji Kallay Blažeković, Gordani Paljevec, Sandri Kantolić, 
Ivani Dubravki Kovačević i sudskoj savjetnici Andrei Dujmenović.  
 

Sutkinje Melanija Grgić i Kornelija Kallay Blažeković vrše redovan obilazak 
pritvorenih osoba u Zatvoru u Zagrebu.  
 

U svim poslovima u slučaju dulje spriječenosti sudaca (bolovanje, godišnji 
odmor i sl.) ili zakonske nemogućnosti za obnašanje sudačke dužnosti, tog suca 
zamjenjuje drugi sudac Kaznenog odjela, a iznimno i suci Građanskog odjela.  
 

Svi suci Kaznenog odjela, u slučaju potrebe, sudjeluju u radu vijeća 
Građanskog odjela kao članovi vijeća.  
 

Sjednice Kaznenog odjela održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a po 
potrebi i češće.  
 

Raspored dežurstava sudaca istrage, zapisničara i vozača određuje 
predsjednik suda, a na prijedlog predsjednice Kaznenog odjela i to za svaki mjesec 
unaprijed.". 
 
 II. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova od 30. studenog 2021., 
izmijenjen gore navedenim aktima ostaje neizmijenjen, a ova izmjena se primjenjuje 
od 1. veljače 2022.  
  

Predsjednik suda 
 

Nikola Ramušćak 
 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv izmjene Godišnjeg rasporeda suci i sudski savjetnici mogu u roku 3 dana 
izjaviti prigovor predsjedniku suda dok ostali službenici mogu u istom roku staviti 
primjedbu. O uloženom prigovoru odnosno primjedbi odlučuje više tijelo sudske 
uprave. 
 
DOSTAVITI: 
1. Sucima 
2. Sudskim savjetnicima 
3. Službenicima i namještenicima 
4. Administratoru sustava e-Spis 
5. Vrhovni sud RH 
6. Ministarstvu pravosuđa i uprave 
7. Pismohrana 
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