
 

 

          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 
Ured predsjednika 
 
Broj:     5. Su: 471/2021-13 
Zadar, 14. lipnja 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., 99/21., 145/21. I 23/22. - 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., 21/22. 
i 60/22. - 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., 99/21., 145/21. i 23/22. - dalje: Pravilnik), iz razloga potrebe 
imenovanja novih sudaca za rad u predmetima prema Zakonu o zaštiti osoba sa 
duševnim smetnjama i dr., donosi, 
 

4. 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., 2. izmjenom 
od 9. veljače 2022. i 3. izmjenom od 24. veljače 2022. (dalje GRP/2022), u točki I.3.a. 
"Upraviteljica sudske pisarnice" u prvom odlomku treći red, umjesto imena Helena 
Paleka upisuje se Danijela Alvir. 
 
II. Točka I.6.a. mijenja se i glasi: "Zamjenica službenika za informiranje – viša 
sudska savjetnica Ivana Festini." 
 
III. Iza točke I.8.a. dodaje se nova točka I.9. Povjerljiva osoba suda za prijavu 
nepravilnosti je viša sudska savjetnica Ivana Festini, a njena zamjenica viša sudska 
savjetnica Zdenka Rinčić. 
 
 Povjerljiva osoba postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti i Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ovog suda. 
 
IV. U točki II.5.a. "Redovni drugostupanjski postupak": iza zadnjeg odlomka dodaje 
se novi odlomak koji glasi: 
 
 " Sukladno odredbi članka 54.a stavak 6. Pravilnika o radu u sustavu e-Spisa, 
sucima Borisu Babiću i Enki Moković gasi se dodjela novih drugostupanjski spisa, s 
time da spisi koji se nalaze u njihovim referadama u trenutku stupanja na snagu ove 
izmjene ostaju i dalje njihovi i na njima trebaju postupati do prestanka dužnosti suca." 
 



  Poslovni broj: 5 Su:471/2021-13 
2 

V. U Točki II.5.b. riječi "Enki Moković" brišu se. 
 
VI. U točki II.6. OPTUŽNA VIJEĆA (KOV) iza točke II.6.b. dodaju se nove točke 
II.6.c. i II.6.d. koje glase: 
 
"II.6.c. treće optužno vijeće  

1. Dijana Grancarić, predsjednica vijeća i izvjestiteljica 
2. Marin Grbić, član vijeća  
3. Blanka Pervan, članica vijeća 
 

II.6.d. četvrto optužno vijeće  
1. Sandra Radanović, predsjednica vijeća i izvjestiteljica 
2. Željko Đerđ,  član vijeća  
3. Marin Grbić, član vijeća " 

 
VII. U točki II.6.c., koja sada postaje točka II.6.e. u trećem redu riječi "Enki Moković 
i Borisu Babiću" zamjenjuju se riječima "Dijani Grancarić i Sandri Radanović", te se iza 
prvog odlomka dodaje novi odlomak koji glasi: 
 
 "Kazneni predmeti u postupcima pred optužnim vijećem iz oblasti 
kaznenopravne zaštite djece (Kovm, Kovmp) koji se u trenutku stupanja na snagu ove 
izmjene zateknu u referadama sudaca Enke Moković i Borisa Babića ostaju i dalje u 
njihovim referadama do njihovog rješavanja ili prestanka dužnosti suca." 
 
VIII. U točki II.7. "IZVANRASPRAVNOG VIJEĆE (KV)" odlomak 1., u trećem redu 
iza riječi "opterećenosti", točka (.) briše se i upisuje zarez (,) te riječi: " osim sucima 
Enki Moković i Borisu Babiću, s time da spisi koji se nalaze u njihovoj referadi ostaju i 
dalje u zaduženju." 
 
 U odlomku trećem riječi "Enki Moković" brišu se. 
 
IX. U točki III.5., odlomku 3. u drugom redu iza riječi "Delinu" dodaje se zarez (,) te 
riječi "Blanka Pervan i Marina Tanta", a riječi "i Mirjana Macura" brišu se. 
 
 Iza odlomka 3. dodaje se novi odlomak koji glasi:  
 
 "U slučaju spriječenosti sudaca Eugena Škunce i/ili Sanje Dujmović, ili po 
potrebi za vrijeme korištenja godišnjih odmora u predmetima po Zakonu o zaštiti osoba 
s duševnim smetnjama iz nadležnosti suca pojedinca (R1) postupati će i ostali suci 
ovlašteni za postupanje u drugom stupnju." 
 
X. Točka IV.1.a. mijenja se i glasi: 
 
 "Poslove upravitelja Sudske pisarnice (članak 12. točka 15. Pravilnika o 
unutarnjem redu) te poslove raspreda administrativnih referenata sudskih upisničara i 
zapisničara te kontrolu vođenja upisnika u suradnji sa predsjednicima odjela i 
ravnateljicom sudske uprave, do povratka Mladena Petanija sa bolovanja obavlja 
Andrea Barić,  poslove vođenja statistike, izrade evidencija o radu sudaca obavljat će 
informatički referent Odin Wolf Perica, a poslove arhive, do popunjavanja radnog 
mjesta "Arhivar", za potrebe Kaznenog odjela administrativni referent – upisničar 
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Dubravka Despot, a za potrebe Građanskog odjela administrativni referent – 
upisničar Ružmarinka Cindrić." 
 
XI. U točki IV.1.c. umjesto "Mladen Petani" upisuje se "Andrea Barić, Odin Wolf 
Perica". 
 
XII. U točki IV.2.a. kod rasporeda zapisničara u Kaznenom odjelu pod 4. Matea 
Buljat – referada br. 1 i 11 sutkinja Dijana Grancarić  riječi: "(do povratka sudskog 
zapisničara Kristine Bikić sa bolovanja)" brišu se. 
 
XIIII. U točki IV.2.b. zadnji odlomak briše se. 
 
XIV. U točki IV.6. u drugom odlomku umjesto Marte Jurjević Škopinić upisuje se 
Ivana Balić. 
 
XV.  Četvrta Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru stupa 
na snagu od danom donošenja, dok u svemu ostalom ostaje GRP za 2022. 
neizmijenjen. 
 
XVI. Predsjednik suda će izraditi pročišćeni tekst GRP za 2022., zaključno sa 
četvrtom izmjenom istoga. 
 

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., 
drugom izmjenom od 9. veljače 2022. i trećom izmjenom od 28. veljače 2022. 
 
2. Nakon zadnje izmjene GRP za 2022. godinu provedeno je nekoliko oglasa za 
popunjavanje mjesta upražnjenih zbog odlaska službenika na duže bolovanje, te su 
dva suca zatražila razrješenje od dužnosti ili pak odlaze u mirovinu po sili zakona, a 
što je bitno utjecalo na raspoređivanje poslova i zadaća kako sudaca tako i službenika 
u sudu, te potrebi intervencije u GRP za 2022. godinu.  
 
3. Tako je trebalo sucima Kaznenog odjela Borisu Babiću, koji je razriješen 
dužnosti suca sa 30. rujna 2022., te sutkinji Enki Moković, koja u siječnju 2023., po sili 
zakona sa navršenih 70 godina odlazi u mirovinu, zaustaviti priliv novih spisa, a 
jednako tako i sutkinju Građanskog odjela Mirjanu Macuru koja je najavila odlazak u 
mirovinu te umjesto nje, nakon zaustavljanja priliva novih spisa, za predmete iz Zakona 
o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, odrediti druge suce. 
 
4.  Četvrta izmjena GRP za 2022. stupa na snagu danom donošenja, dok u svemu 
ostalom ostaje GRP za 2022. neizmijenjen. 
 

 
        Predsjednik suda: 
 
  Željko Đerđ   
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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). 

 
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: eb30e-08b7a
Kontrolni broj: 094e2-956a9-3f1b7

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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