
 

 

          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 
Ured predsjednika 
 
Broj:     5. Su: 471/2021-11 
Zadar, 24. veljače 2022.  
 
 

Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ, temeljem odredbi čl. 22., 
23. i 25. 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. - dalje: Sudski poslovnik), u svezi s 
odredbama čl. 30., 31., 32., 37. i 41. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13., 
33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20. i 21/22. - dalje: Zakon o sudovima) i čl. 
24. i 25. Pravilnika o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15., 123/15., 
45/16., 29/17., 112/17., 119/18., 39/20., 138/20., 147/20., 70/21. i 99/21. - dalje: 
Pravilnik), iz razloga promjene nadležnosti županijskih sudova i dr., donosi, 
 
 

3. IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 
Županijskog suda u Zadru za 2022.  

 
 
I. U Godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Zadru broj 5 Su:471/2021-
3 od 25. studenog 2021., izmijenjen 1. izmjenom od 29. prosinca 2021. i 2. izmjenom 
od 9. veljače 2022. (dalje GRP/2022), u točki II.3.a. "suci istrage" pod 1. Boris Babić 
briše se, te dosadašnji brojevi "2", "3" i "4" postaju "1", "2" i "3". 
 
II. U točki II.3.a. treći odlomak mijenja se i glasi: 
 
 " Za izvanredne potrebe dežurstva, u slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti 
nekog od sudaca istrage, te za vrijeme godišnjeg odmora (lipanj do kolovoz) kao sudac 
istrage određuje se sutkinja Sandra Radanović." 
 
III. U točki II.4.a., u drugom redu iza riječi Dijani Grancarić zarez i riječi "Enki 
Moković" brišu se. 
 
IV. U točki II.6.b. drugi odlomak mijenja se i glasi: 
 
 "U slučaju spriječenosti ili odsutnosti člana prvog optužnog vijeća mijenja ga 
predsjednik ili drugi član drugog optužnog vijeća, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti 
člana drugog optužnog vijeća mijenja ga predsjednik ili treći član prvog optužnog 
vijeća, a ako to nije moguće kao član optužnog vijeća može biti određen i drugi sudac 
Građanskog odjela suda." 
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V. U Točki III.2. "SUCI GRAĐANSKOG ODJELA" dodaje se nova točka III.2.a. koja 
glasi: 
 
 "Svim sucima Građanskog odjela dodjeljuje se u rad predmeti iz nadležnosti 
županijskog suda prema odredbi članka 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova 
"Narodne novine" broj: 67/18. i 21/22. – dalje ZPSS) osim: ovršnih predmeta, 
zemljišnoknjižnih predmeta i predmeta u sporovima male vrijednosti. 
 
VI. U točki III.3. "SUDSKI SAVJETNICI U GRAĐANSKOM ODJELU" zadnji odjeljak 
mijenja se i glasi: 
 
 "Sudskim savjetnicima u rad se dodjeljuju predmeti iz nadležnosti županijskog 
suda prema odredbi članka 4. ZPSS a i to: u sporovima male vrijednosti, ovršni 
predmeti i zemljišnoknjižni predmeti, osim onih predmeta koji bi prema posebnim 
propisima bili u nadležnosti vijeća." 
 
VII. Točka IV.2.a. mijenja se i glasi: 
 
 "U Kazneni odjel raspoređuju se sudski zapisničari: 
  
 1. Silvana Čubrilo – referada br. 2 sudac Hrvoje Visković, 
 2. Nives Jović – referada br. 18 sutkinja Sandra Radanović,  
 3. Sandra Paleka – referada br. 17 sutkinja Iva Lovrin, 
 4. Matea Buljat – referada br 1 i 11 sutkinja Dijana Grancarić (do povratka 
sudskog zapisničara Kristine Bikić sa bolovanja), 
 5. Matea Klanac – referada br. 4 sudac Ivan Marković, 
 6. Štefica Kvaternjak Kezmić – referada br. 3 sudac Boris Babić i br. 9. sutkinja 
Enka Moković, 
 7. Marta Jurjević – Škopinić – do provođenja izbora po raspisanom natječaju za 
jednog suca Kaznenog odjela, privremeno se raspoređuje u Građanski odjel. 
 
 U slučaju kraćeg izostanka (do 5 radnih dana) bilo kojega sudskog zapisničara, 
a nužne potrebe te referade, predsjednik Kaznenog odjela će odrediti preraspodjelu 
sudskih zapisničara iz drugih referada Kaznenog odjela za te nužne potrebe. 
 
 U slučaju dužeg izostanka (preko 5 radnih dana) bilo kojeg zapisničara, do 
popunjavanja tog mjesta po raspisanom oglasu za zamjenu, za popunjavanje potrebe 
referade upravitelj sudske pisarnice u suglasnosti sa predsjednikom Građanskog 
odjela, odrediti će sudskog zapisničara raspoređenog u taj odjel." 
 
VIII. U točki IV.2.b. treći odlomak mijenja se i glasi: 
 
 "Raspored sudskih zapisničara po sucima i sudskim zapisničarima, odnosno 
referadama, u Građanskom odjelu određuje upravitelj sudske pisarnice u koordinaciji 
sa predsjednikom Građanskog odjela, a do povratka upravitelja sudske uprave 
Mladena Petania sa bolovanja ili popune tog radnog mjesta po natječaju, raspored 
određuje predsjednik Građanskog odjela." 
 
IX. U točki IV.2.b. četvrti odlomak briše se. 
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X. U točki IV.5.  u trećem redu riječi "ili izbora službenice po raspisanom natječaju" 
brišu se, a u četvrtom redu umjesto "Ivana Balić" upisuje se "Sara Trtanj".  
 
XI. Treća Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru stupa 
na snagu od 1. ožujka 2022. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 
1.  Predsjednik suda je, temeljem odredbe članka 22. Sudskog poslovnika dana 
25. studenog 2021. donio Godišnji raspored poslova Županijskog suda u Zadru za 
2022. godinu, a koji je djelomično izmijenjen prvom izmjenom od 29. prosinca 2021. i 
drugom izmjenom od 9. veljače 2022. 
 
2. Dana 18. veljače 2022. u "Narodnim novinama" broj 21/22 objavljen je Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, a koji je u članku 2. 
izmijenio odredbu članka 4. ZPSS, čime je promijenjena i nadležnost županijskih 
sudova za rješavanje određenih vrsta predmeta, pa je sukladno novom određenju 
nadležnosti za ovaj sud, te sadašnje i očekivane opterećenosti referada sudaca i 
sudskih savjetnika trebalo odrediti raspodjelu predmeta prema izmijenjenom članku 4. 
ZPSS. 
 
3. Također je, nakon 2. Izmjene GRP za 2022. po raspisanim natječajima zbog 
dužeg bolovanja u rad je  primljena Sara Trtanj na mjesto odsutne državne službenice 
Mirele Knežević, te Matea Buljat na mjesto odsutne državne službenice Kristine Bikić, 
pa je bilo potrebno iste rasporediti na radna mjesta za koja su primljena u rad.  
 
4. Analizom priliva predmeta iz nadležnosti suca istrage, te broja prvostupanjskih 
predmeta i sudaca, a raspoloživim brojem sudskih zapisničara, te njihovoj odsutnosti 
radi bolovanja, a radi bolje organizacije i rada odjela, djelomično je izmijenjen i broj 
sudaca istrage, te je za postupanje u predmetima prvog stupnja određeno 5 sudaca, 
što je u prosjeku 12 predmeta po sucu, te je tim sucima, kao prvostupanjskim, u 
referade raspoređen sudski zapisničar, dok je za postupanje u drugom stupnju 
određeno dva suca a za koje obije referade, kao drugostupanjski suci, je određen jedan 
sudski zapisničar. 
 
5.  Treća izmjena GRP za 2022. stupa na snagu dana 1. ožujka 2022., dok u svemu 
ostalom ostaje GRP za 2022. neizmijenjen. 
 

 
        Predsjednik suda: 
 
  Željko Đerđ   

 
Pouka o pravnom lijeku: 

 
Povodom prijedloga prve izmjene Godišnjeg rasporeda poslova svi suci mogu 

se očitovati u roku od 3 (tri) dana nakon zaprimanja akta elektroničkim putem (članak 
24. stavak 3. Sudskog poslovnika). 
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Ako u tom roku nitko od sudaca ne dostavi primjedbe smatra se da su svi suci 

suglasni s predloženim izmjenama Godišnjeg rasporeda poslova. 
 

Ako netko od sudaca dostavi primjedbe, predsjednik suda sazvat će Sjednicu svih 
sudaca sukladno postupku donošenja Godišnjeg rasporeda poslova (članak 24. stavak 
4. Sudskog poslovnika). 

 
 

DNA: 
1. Sucima i sudskim savjetnicima – putem službene adrese elektroničke pošte uz 

potvrdu o isporuci; 
2. Ostalim službenicima i namještenicima  - putem službene adrese elektroničke 

pošte uz potvrdu o isporuci; 
3. Administratoru sustava eSpisa – ovdje; 
4. U spis. 

 
NAKON PRAVOMOĆNOSTI: 
1. Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika (sukladno članku 10. 

stavak 2. Zakona o sudovima);  
2. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika (sukladno članku 

10. stavak 2. Zakona o sudovima), 
3. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (sukladno članku 10. stavak 2. 

Zakona o sudovima); 
4. Objaviti na web stranici Županijskog suda u Zadru. 



Broj zapisa: eb307-2a616
Kontrolni broj: 0affa-712c0-fc778

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ŽELJKO ĐERĐ, L=ZADAR, O=ŽUPANIJSKI SUD, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Županijski sud u Zadru potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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