
 

 

          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 
Ured predsjednika 
 
Broj:     5. Su: 471/2021-17 
Zadar, 3. listopada 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  
razrješenja Borisa Babića dužnosti suca te raspodijele predmeta njegove referade, 
donosi, 
 

5. 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., 3. izmjenom od 24. veljače 2022. i 4. izmjenom od 27. lipnja 2022. 
(dalje GRP/2022) u točki II.2., točka „3 Boris Babić (referada broj 3)“ briše se, a točke 
4, 5, 6 i 7 postaju točke 3, 4, 5 i 6. 
 
II. U točki II.5.a redovni drugostupanjski postupak: „Prvo vijeće: 1. Enka Moković, 
predsjednica vijeća, 2. Boris Babić, član vijeća i izvjestitelj, 3. Hrvoje Visković, član 
vijeća“ briše se. 
 
 U „Drugom vijeću“, koje postaje „Prvo vijeće“, pod točkom 3. umjesto Boris 
Babić, član vijeća, upisuje se Iva Lovrin, članica vijeća. 
 
 U „Trećem vijeću“, koje postaje „Drugo vijeće“, pod točkom 1. umjesto Boris 
Babić, predsjednik vijeća, upisuje se Sandra Radanović, predsjednica vijeća. 
 
 „Četvrto vijeće“, „Peto vijeće“, „Šesto vijeće“ i „Sedmo vijeće“ postaju „Treće 
vijeće“, „Četvrto vijeće“, „Peto vijeće“ i „Šesto vijeće“. 
 
III. U točki II.5.a  zadnji odlomak mijenja se i glasi:  
 
 "Sukladno odredbi članka 54.a stavak 6. Pravilnika o radu u sustavu e-Spisa, 
sutkinji Enki Moković ostaje ugašena dodjela novih drugostupanjski spisa, s time da 
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spisi koji se nalaze u njenoj referadi i dalje ostaju u radu do rješavanja ili prestanka 
dužnosti suca." 
 
IV. U točki II.6. OPTUŽNA VIJEĆA (KOV), točka II.6.a Prvo optužno vijeće: 1. Boris 
Babić, predsjednik vijeća i izvjestitelj, 2. Marin Grbić, član vijeća i 3. Blanka Pervan, 
članica vijeća, briše se, a točke II.6.b, II.6.c i II.6.d postaju točke II.6.a, II.6.b i II.6.c. 
 
V. U točki II.6.e u drugom pasosu riječi „referadama sudaca Enki Moković i Borisa 
Babića ostaju i dalje u njihovim referadama do njihovog rješavanja ili prestanka 
dužnosti suca“ zamjenjuje se riječima „referadi sutkinje Enke Moković ostaje u njenoj 
referadi do rješavanja ili prestanka dužnosti suca“. 
 
VI. U točki II.7. IZVANRASPRAVNO VIJEĆE (KV) u prvom odlomku riječi „sucima 
Enki Moković i Borisu Babiću, s time da spisi koji se nalaze u njihovoj referadi ostaju i 
dalje u zaduženju“, zamjenjuje se riječima „sutkinje Enke Moković, s time da spisi koji 
se nalaze u njenoj referadi ostaju i dalje u zaduženju“. 
 
VII. U točki II.8.b umjesto „Boris Babić“, upisuje se „Iva Lovrin“. 
 
VIII. U točki II.8.c umjesto „Boris Babić“, upisuje se „Ivan Marković“. 
 
IX. U točki II.11. PRAĆENJE I PROUČAVANJE SUDSKE PRAKSE, u drugom 
odlomku umjesto riječi „suci Boris Babić i Enka Moković“ upisuje se „sutkinja Enka 
Moković“. 
 
X. U točki IV.2.a pod točkom 6 riječi „br. 3 sudac Boris Babić i“ brišu se. 
 
XI. 5. izmjena GRP/22 Županijskog suda u Zadru stupa na snagu danom 
donošenja, dok u svemu ostalome GRP/22 ostaje nepromijenjen.  
 
 

Obrazloženje 
 
1.  Odlukom Državnog sudbenog vijeća broj R-28/22-3 od 28. travnja 2022. sudac 
Boris Babić razriješen je sudačke dužnosti s 30. rujna 2022. na vlastiti zahtjev, pa kako 
isti više nije sudac Županijskog suda u Zadru, trebalo je GRP/22 izmijeniti na način da 
se predmeti u referadi rasporede u rad drugim sucima sukladno GRP/22, te dosadašnji 
sudac Boris Babić razriješi svih dužnosti u sudu, kako u Kaznenom odjelu, tako i u 
vijećima, a zaduženja koja je do sada imao ovaj sudac, dodijeliti drugim sucima. 
 
2.  5. 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 5. 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: eb313-0fec3
Kontrolni broj: 0b70d-9b50c-2b4f6

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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