
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban, na temelju članka 24. 
Sudskog poslovnika ("Narodne novine" br. 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 i 145/21), radi rasporeda Brune Vučemilovića-Šimunovića na 
radno mjesto ravnatelja sudske uprave, umanjenja obavljanja sudačke dužnosti 
sucima Miroslavu Jukiću i Krunoslavu Barkiću kao mentora, rasporeda sudskog 
savjetnika Daniela Bogovića u odjel OSKOK-a i ratnog zločina, rasporeda Tatjane 
Ostoić, Blaženke Kunac, Dubravke Đurček i Matee Rupčić na radna mjesta 
administrativnih referenata – sudskih zapisničara, rasporeda Matka Gibičara na radno 
mjesto vozača,  donosi 

 
 

IZMJENE 
GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika 
Županijskog suda u Osijeku za 2022. godinu 

 
 
Neraspoređeni službenici/namještenici: 
 
1. Mea Ribić – na rodiljnom/roditeljskom dopustu 
2. Mirna Vidaković – na rodiljnom/roditeljskom dopustu 
3. Snježana Derdić – na dugotrajnom bolovanju 
 
 

1. URED PREDSJEDNIKA SUDA 
 

Točka 2. mijenja se i glasi: 
 
1. BRUNO VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ - ravnatelj sudske uprave 

 
 Obavlja stručne poslove u svezi s planiranjem i upravljanjem ljudskim 
potencijalima u sudu, organizira rad sudskih službenika i namještenika te prati njihovu 
učinkovitost u radu, prati i planira edukaciju sudskih službenika i namještenika. 
 Vodi brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija i opreme za rad te 
investicijskim ulaganjima. 
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 Organizira i koordinira izradu godišnjeg plana nabave sukladno zakonu i 
potrebama suda i organizira provedbu postupaka javne nabave.  
 Obavlja nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem suda te obavljanjem 
uredskih i pomoćno-tehničkih poslova.  
 Skrbi se i obavlja nadzor nad trošenjem proračunskih i vlastitih sredstava suda, 
sudjeluje u izradi i provedbi projekata sudske uprave te nadzire njihovu provedbu.  
 Radi na predmetima postavljanja branitelja po službenoj dužnosti iz čl. 21. 
Zakona o USKOK-u, kao i postavljanja branitelja po službenoj dužnosti iz kaznenih 
predmeta, te predmeta ratnog zločina. 
 Surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s 
nabavom opreme i osiguranjem sredstava za pojedine aktivnosti suda, te obavlja 
druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda. 
 Povjerenik je za etiku. 
 Službenik je za informiranje. 
 Službenik je za zaštitu osobnih podataka. 
 Koordinator za zaštitu od bolesti COVID-a 19. 
 
 Točka 3. mijenja se i glasi: 
 
3. SUZANA TOMAC - upravitelj pisarnice sudske uprave 
 
 Organizira i obavlja poslove u pisarnici sudske uprave. 
Vodi upisnike sudske uprave kroz informacijski sustav eSpisa: Su, Su Gzp I, Su Gžzp 
I, Su Kzp I, Su Kžzp I i Su Pžzp. 
 Vodi evidencije o izostancima djelatnika u administratorskoj aplikaciji eSpisa. 
 Poziva suce porotnike i suce - članove kaznenog vijeća, optužnog vijeća, vijeća 
u predmetima USKOK-a i ratnog zločina, te za sjednice uvjetnog otpusta.  
 Obavlja poslove s međunarodnom pravnom pomoći i međunarodnoj suradnji, 
 Vodi dnevnik službenih putovanja i obavlja ostale poslove vezane uz službena 
putovanja. 
 Vodi upisnik za javnobilježnički i disciplinski postupak.  
 Vodi upisnik sudske uprave za povjerljive i strogo povjerljive predmete (predmeti 
USKOK-a i ratnog zločina). 
 Vodi upisnik o stručnom usavršavanju sudaca i sudskih savjetnika. 
 Ključni je korisnik Novog izvještajnog razdoblja – statistike za Sud. 
 Administrator je u sustavu e-spisa u sudu. 
 
 Točka 4. mijenja se i glasi: 
 
4. JADRANKA ROGIĆ - voditelj Ureda predsjednika suda 
 
 Obavlja administrativne poslove Ureda predsjednika suda. 
 Vodi evidencije o sucima, službenicima i namještenicima. 
 Vodi registar zaposlenika u Sudu. 
 Obavlja poslove radi ostvarivanja prava i obveza službenika i namještenika te 
prijama službenika i namještenika i poslove administratora za e-maticu. 
 Obavlja poslove vezane za imenovanje branitelja po službenoj dužnosti iz 
kaznenih predmeta, te predmeta USKOK-a i ratnog zločina. 
 Obavlja poslove oko imenovanja i razrješenja vještaka, tumača i procjenitelja, 
te ih upisuje u odgovarajuće popise. 
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 Obavlja administrativne poslove vezane za rad Sudačkog vijeća. 
 Administrator je u sustavu e-spisa u sudu. 
 
 Točka 5. mijenja se i glasi: 
 
5. MATEA RUPČIĆ  - administrativni referent – sudski zapisničar 
 
 Obavlja daktilografske i administrativne poslove sudske uprave u Uredu 
predsjednika, pisarnici sudske uprave i ravnatelja sudske uprave. 
 
 Točka 7. briše se.   
 

2. KAZNENI ODJEL 
 
 

2. drugostupanjsko kazneno vijeće  
 
Točka 11. mijenja se i glasi: 
 

11. MIROSLAV JUKIĆ - sudac 
      (4. Kž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom kaznenom i 
izvanraspravnom vijeću. 
 Član je prvostupanjskog kaznenog vijeća, optužnog vijeća i vijeća u predmetima 
uvjetnog otpusta. 
 U odsutnosti predsjednika Odjela obavlja kontrolu drugostupanjskih kaznenih 
predmeta prije otpreme radi ujednačavanja sudske prakse.  

 Član je disciplinskog vijeća po Zakonu o javnom bilježništvu. 
 Mentor je sudskom savjetniku Danielu Bogoviću u  "Kv"  predmetima, te mu se 

zbog toga umanjuje obavljanje sudačke dužnosti 5% (članak 5. stavak 1. i 3. Okvirnih 
mjerila za rad sudaca). 

Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima.  
 
Sudac izvršenja 
 
Točka 13. mijenja se i glasi: 
 

13. KRUNOSLAV BARKIĆ - sudac 
     (4. Ik referada)   - sudac izvršenja 

 
Obavlja poslove suca izvršenja.  
Predsjednik je vijeća u predmetima uvjetnog otpusta. 
Član je prvostupanjskog kaznenog vijeća, optužnog vijeća i po potrebi član 

drugostupanjskog kaznenog i izvanraspravnog vijeća. 
Mentor je sudskom savjetniku Danielu Bogoviću u predmetima izvršenja kazne 

zatvora, te mu se zbog toga umanjuje obavljanje sudačke dužnosti 5% (članak 6. 
stavak 1. i 2. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 

 
Točka 14. briše se.  
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3. ODJEL ZA PREDMETE IZ ČL. 21. ZAKONA O USKOK-u 

 
 Točka 12. mijenja se i glasi: 
 
13. DANIEL BOGOVIĆ - sudski savjetnik 
      (8. Kv referada) 
 
 Priprema nacrte odluka iz čl. 21. Zakona o USKOK-u. 

 
4. ODJEL ZA PREDMETE RATNIH ZLOČINA 

 
Točka 12. mijenja se i glasi: 

 
12. DANIEL BOGOVIĆ  - sudski savjetnik 
      (8. Kv referada) 
 
 Priprema nacrte odluka izvanraspravnog vijeća u predmetima ratnih zločina. 

 
5. GRAĐANSKI ODJEL 

 
 

1. drugostupanjsko građansko vijeće 
 
 Točka 2. mijenja se i glasi: 
 
2. BRANKA GULJAŠ - sudac 
    (4. Gž referada)  - zamjenik predsjednika odjela 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Mentor je višem sudskom savjetniku Borisu Majiću, te se time umanjuje 
 obavljanje sudačke dužnosti 10%. (članak 5. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
 Zamjenjuje predsjednika Građanskog odjela u njegovoj odsutnosti. 
 
 Točka 3. mijenja se i glasi: 
 
3. KATICA KRAJNOVIĆ - sudac 
    (9. Gž referada) 
 
 Zamjenik je predsjednika vijeća, član i izvjestitelj u drugostupanjskom 
građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj 
u izvanparničnim predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
 Točka 4. mijenja se i glasi 
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4. ŽELJKA SEBELIĆ  -  sudac 
    (13. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R", "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu"), te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1" i 
"R2"),  parničnim predmetima ("P")  i predmetima "Gzp II". 
 
2. drugostupanjsko građansko vijeće 
 
 Točka 6. mijenja se i glasi: 
 
6. JOSIP FRAJLIĆ  - sudac  
    (6. Gž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu"), te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R2"). 
 Vrši pregled i kontrolu odluka I. i IV. drugostupanjskog građanskog vijeća.  
 Vrši pregled i kontrolu odluka suca Ljiljane Banac – 1. Gž ref. i višeg sudskog 
savjetnika Borisa Majića – 17. Gž. ref.  
 
 Točka 7. mijenja se i glasi:  
 
7. Dr. sc. SANJA ZAGRAJSKI  - sudac 
   (10. Gž referada)    - zamjenik predsjednika suda 
 
 Zamjenjuje predsjednika suda u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju 
poslova sudske uprave. 
 Zamjeniku predsjednika suda umanjuje se obavljanje sudačke dužnosti za 25%, 
(članak 10. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
 Zamjenik je predsjednika vijeća, član i izvjestitelj u drugostupanjskom 
građanskom vijeću ("Gž", "Gž R", "Gž Ovr", "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž-eu") te rješavatelj 
u izvanparničnim predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Rukovodi i koordinira praćenje sudske prakse u građanskim predmetima u 
aplikaciji SupraNova u odsutnosti suca Melite Novoselac. 
 Vrši pregled i kontrolu drugostupanjskih građanskih odluka radi ujednačavanja 
sudske prakse razmjerno broju sudaca čiji rad prati i evidentira što umanjuje obavljanje 
sudačke dužnosti 7,5% (članak 8. točka 3. Okvirnih mjerila za rad sudaca.)  
 Mentor je višem sudskom savjetniku Heleni Topić Vuković (nalazi se na 
rodiljnom/roditeljskom dopustu do 12. srpnja 2022.) 
 Prati europske propise i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, što 
umanjuje obavljanje sudačke dužnosti 10% (članak 8. točka 1. Okvirnih mjerila za rad 
sudaca.) 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima. 
 

Točka 8. mijenja se i glasi: 
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8. MARIJANA ŽIGIĆ - sudac 
    (20. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1", 
"R2"), parničnim predmetima ("P") i predmetima "Gzp II". 
 Sudac je mentor višem sudskim savjetniku Mirti Pauković, te se time umanjuje 
obavljanje sudačke dužnosti 10 %. (članak 5. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
 
3. drugostupanjsko građansko vijeće 
 
 Točka 11. mijenja se i glasi: 
 
11. Mr. sc. KRUNOSLAV BARAN - sudac 
     (19. Gž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
 Točka 12. mijenja se i glasi: 
 
12. MIRA ČAVAJDA  - sudac 
     (3. Gž referada) 
 
 Zamjenik je predsjednika vijeća, član i izvjestitelj u drugostupanjskom 
građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj 
u izvanparničnim predmetima ("R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
 Točka 13. mijenja se i glasi: 
 
13. VESNA BJELOUSOV  - sudac 
      (5. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1", 
"R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
4. drugostupanjsko građansko vijeće: 
 
 Točka 14. mijenja se i glasi: 
 
 
14. MELITA NOVOSELAC - sudac 
      (15. Gž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
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 Vrši pregled i kontrolu drugostupanjskih građanskih odluka II, III. i V. 
drugostupanjskog građanskog vijeća, radi ujednačavanja sudske prakse.  
 Vrši pregled i kontrolu odluka suca Dubravke Vučetić – 14. Gž ref., suca Štefice 
Bukvić – 24. Gž ref., višeg sudskog savjetnika – specijaliste Anete Hiža-Milas – 21. Gž 
ref., višeg sudskog savjetnika Mirte Pauković – 18. Gž ref. i sudskog savjetnika Lidije 
Bojčić Tapšanji – 22. Gž ref.  
 Obavlja praćenje, proučavanje i evidentiranje sudske prakse razmjerno broju 
sudaca čiji rad prati i evidentira što umanjuje obavljanje sudačke dužnosti 60% (članak 
7. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
 Voditelj je za praćenje sudske prakse s područja nadležnosti područnog centra 
Županijskog suda u Osijeku. Nadzire objavljivanje odluka u sustav sudske prakse – 
SupraNova i odabire odluke za objavu na portalu sudske prakse i za Izbor odluka 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske. 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima.  
 
 Točka 15. mijenja se i  glasi: 
 
15. JADRANKA TOŠA-BEREČIĆ - sudac 
      (8. Gž referada) 
 
 Zamjenik je predsjednika vijeća, član i izvjestitelj u drugostupanjskom 
građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj 
u izvanparničnim predmetima ("R1", "R2"), parničnim predmetima ("P") i predmetima 
"Gzp II". 
 Mentor je višem sudskom savjetniku - specijalist Aneti Hiža-Milas, te se time 
umanjuje obavljanje sudačke dužnosti 10 %. (članak 5. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima. 
 
 Točka 16. mijenja se i glasi: 
 
16. JADRANKA PRELIĆ  -  sudac 
       (11. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R", "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu"), te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1" i 
"R2"),  parničnim predmetima ("P")  i predmetima Gzp II. 
 
5. drugostupanjsko građansko vijeće: 
 
 Točka 18. mijenja se i glasi: 
 
18. DRAGO GRUBEŠA  - sudac 
     (16. Gž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob" i "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima. 
 
 Točka 19. mijenja se i glasi: 
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19. KRUNOSLAVA DROPULIĆ - sudac 
      (12. Gž referada) 
 
 Zamjenik je predsjednika vijeća, član i izvjestitelj u drugostupanjskom 
građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj 
u izvanparničnim predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Mentor je sudskom savjetniku Lidiji Bojčić Tapšanji što umanjuje obavljanje 
sudačke dužnosti 10 % (članak 5. Okvirnih mjerila za rad sudaca). 
         Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima 
  
 Točka 20. mijenja se i glasi: 
 
20. SNJEŽANA ANDROŠ - sudac 
      (2. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1", 
"R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima 
 
6. drugostupanjsko građansko vijeće: 
 
 Točka 22. mijenja se i glasi: 
 
22. DUBRAVKA VUČETIĆ - sudac 
      (14. Gž referada) 
 
 Predsjednik je, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", 
"Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim 
predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
 Točka 23. mijenja se i glasi: 
 
23. LJILJANA BANAC - sudac 
     (1. Gž referada) 
 
 Zamjenik je predsjednika, član i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom 
vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u 
izvanparničnim predmetima ("R1", "R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 
 Točka 24. mijenja se i glasi: 
 
24. ŠTEFICA BUKVIĆ  - sudac 
     (24. Gž referada) 
 
 Član je i izvjestitelj u drugostupanjskom građanskom vijeću ("Gž", "Gž R“, "Gž 
Ovr“, "Gž Ob", "Gž Zk" i "Gž eu") te rješavatelj u izvanparničnim predmetima ("R1" i 
"R2") te parničnim predmetima ("P"). 
 Mentor je sudačkim vježbenicima i volonterima 
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6. SUDSKA PISARNICA 

  
  

ADMINISTRATIVNI REFERENTI - SUDSKI ZAPISNIČARI 
 

Točka 15. mijenja se i glasi: 
 
15. BLAŽENKA KUNAC  - po potrebi poslova u istrazi i po rasporedu 

Upravitelja sudske pisarnice 
 
        Točka 26. mijenja se i glasi: 
 
26. ANA MAHMUTOVIĆ - u referadi suca Vlaste Šimenić-Kovač i po  

rasporedu Upravitelja sudske pisarnice  
       

Točka 27. mijenja se i glasi: 
 
27. TATJANA OSTOIĆ  - u referadi suca Željke Sebelić i po rasporedu 

Upravitelja sudske pisarnice  
 
         Točka 34. mijenja se i glasi:    
 
34. DUBRAVKA ĐURČEK - administrativni referent – sudski zapisničar u 

referadi suca Jadranke Prelić 
 
       Točka 37. mijenja se i glasi: 
 
37. MATEA RUPČIĆ  - administrativni referent – sudski zapisničar u 
     Uredu predsjednika suda 

 
 

7. ODJELJAK POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA 
 
        
 Točka 2. mijenja se i glasi: 
 
2. IGOR ČANAK - vozač 
 
 Upravlja službenim vozilom. 
 Pregledava i provjerava ispravnost vozila te vrši tekuće održavanje vozila. 
 Vodi putni radni list. 
 Po potrebi obavlja otpremu i dostavu pošte, kao i pismena za OSKOK i ratni 
zločin. 
 Pomaže informatičkom referentu u radu. 
 Zamjenik je povjerenika za otpad.  
 Obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda i ravnatelja sudske uprave. 
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 Točka 3. mijenja se i glasi: 
 
3. MATKO GIBIČAR - vozač 
 
 Upravlja službenim vozilom. 
 Pregledava i provjerava ispravnost vozila te vrši tekuće održavanje vozila te 
registraciju vozila. 
 Vodi putni radni list. 
 Pomaže informatičkom referentu u radu. 
 Obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda i ravnatelja sudske uprave. 
 
 
 
  PREDSJEDNIK SUDA 
 
 Zvonko Vrban 
 
 
 
N A P O M E N A : 
 
 Suci i sudski savjetnici mogu u roku od 3 dana izjaviti prigovor predsjedniku 
suda na Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici mogu u istom roku 
staviti primjedbu. 
 
DOSTAVITI: 
1. Svim sucima, sudskim savjetnicima 
    i ostalim službenicima elektroničkim putem 
    uz potvrdu o isporuci 
2. Arhiva. 
 
Nakon pravomoćnosti: 
1. Vrhovni sud, Predsjednik suda 
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave 
3. Administrator eSpisa. 
 


