
REPUBLIKA HRVATSKA 
Županijski sud u Velikoj Gorici  

Predsjednik suda 
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1 

 
Broj 5 Su-754/2021-9 
Velika Gorica, 8. ožujka 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, 99/21, 145/21 i 23/22) zbog formiranja 
obiteljskog i radnog vijeća sukladno odredbi čl. 5. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o područjima i sjedištima sudova (''Narodne novine'' broj 21/22) i odlaska 
suca Nikole Opatića u mirovinu, 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., 18. siječnja 2022. i 8. veljače 
2022. utvrđuju se sljedeće izmjene: 

 
 1.) U stavku I. (Raspored sudaca i sudskih savjetnika), točka 2) Građanski 
odjel, podtočki 2b) Suci, u sastavu 1. vijeća brišu se riječi: "Nikola Opatić". 
 
 2.) U istom stavku, točki i podtočki, iza sastava vijeća dodaju se sljedeća 
vijeća: 
 

"5. vijeće (obiteljsko): 
  predsjednica vijeća:   Ankica Jakovina 
  članovi vijeća:   Zinka Bulka 
       Perica Norac–Kevo 
       Vitomir Boić 
       Jasminka Pavković 
 

6. vijeće (radno): 
  predsjednica vijeća:   Verica Kos 
  članovi vijeća:   Vesna Gašparuš–Horvat 
       Goran Škugor 
       Nikola Ramušćak 
 

7. vijeće (stečaj potrošača): 
  predsjednica vijeća:   Ankica Jakovina 
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  članovi vijeća:   Zinka Bulka 
       Vitomir Boić" 
 
 3.) U istom stavku, točki i podtočki, u rečenici koja glasi: 

"Suci Vesna Gašparuš–Horvat, Jasminka Pavković, Vesna Težak-Škrbina, 
Nikola Ramušćak, Zinka Bulka i viša sudska savjetnica-specijalist Lucija Crnković 
rješavat će zemljišnoknjižne predmete i zemljišnoknjižne parnične predmete." ispred 
riječi "Zinka Bulka" briše zarez i dodaje se riječ "i" te se brišu riječi: "i viša sudska 
savjetnica-specijalist Lucija Crnković". 

 
4.) U stavku II. (Raspored sudskih službenika), točki 1) Ured predsjednika 

suda, podtočki 1a) Sudska uprava, u trećem odlomku, iza riječi: "Goran Arambašić" 
brišu se riječi "informatički referent" i umjesto njih se dodaju riječi "informatički 
tehničar za pravosudni informacijski sustav". 
 
 II. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova od 30. studenog 2021., 
izmijenjen gore navedenim aktima ostaje neizmijenjen, a ova izmjena se primjenjuje 
od 1. ožujka 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 
 



Broj zapisa: eb307-878e5
Kontrolni broj: 08901-cb00d-b730f

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=NIKOLA RAMUŠĆAK, L=VELIKA GORICA, O=ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI, 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 Velikoj Gorici potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb307-878e5&kontrolniBroj=08901-cb00d-b730f

		2022-03-09T07:12:45+0000
	NIKOLA RAMUŠĆAK




