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Na temelju odredbi čl. 24. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" br. 37/14, 49/14, 

8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 57/17, 101/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 

147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22 – dalje SP), te čl. 10. Zakona o sudovima 

("Narodne novine" br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20 i 21/22 – dalje 

ZS), zbog povećanog priliva predmeta vrste spora: radni spor i zaduživanja sudaca 

predmetima iz R2 upisnika, ovlaštenje službenika za naplatu sudskih pristojbi, nakon 

što je svim sucima poslan prijedlog izmjene, budući nitko od sudaca nije dostavio 

primjedbu na prijedlog izmjene, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske 

uprave donosi sljedeću: 

 

IZMJENU 

GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ 

ZA 2022. 

 

I/ Godišnji raspored poslova za 2022.poslovni broj 5 Su-480/2021 od 01. prosinca  

studenog 2021. godine mijenja se kako slijedi: 

1. U odjeljku B.GRAĐANSKI ODJEL 

U točci B.11 kod zaduženja sutkinje Marijane Visković dodaje se parnični upisnik Pr. 

 

2. U odjeljku OVRŠNI I IZVANPARNIČNI ODJEL 

Pod točkom B.21 kod zaduženja suca Slavka Štrbca  dodaje se upisnik R2 –  samo u 

slučajevima nemogućnosti postupanja sutkinje Marijane Visković. 

Pod točkom B.26a kod zaduženja suca Dražena Ujevića privremeno se dodaje se 

upisnik R2 ( do povratka sutkinje Ankice Karoglan ) – samo u slučajevima 

nemogućnosti postupanja sutkinje Nevenke Kolovrat.  

3. Pod točkom D 4. Službenici ovlašteni za donošenje rješenja o sudskim pristojbama 

u sudskim postupcima dodaje se i službenica Milena Beus.  
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II/  Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova stupa na snagu s danom 28.travnja 

2022.godine. 

II U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova za 2022.g. ostaje neizmijenjen. 

 

SUDAC OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE 
       POSLOVA SUDSKE UPRAVE 
            MARIJANA VISKOVIĆ 

 

 

 

 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Svaki sudac i sudski savjetnik može u roku od tri (3) 
dana, računajući od dana primitka rasporeda, izjaviti prigovor na Izmjenu Godišnjeg 
rasporeda poslova za 2022.g., koji se izjavljuje sucu ovlaštenom za obavljanje poslova 
sudske uprave. Službenici i namještenici mogu u istom roku staviti primjedbe na 
Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova za 2022.g. O prigovorima i primjedbama 
odlučuje više tijelo sudske uprave. Izjavljeni prigovori odnosno primjedbe ne odgađaju 
izvršenje Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova. 
 

DNA: 
1. svim sucima i sudskim savjetnicima ovog suda, putem službene adrese elektroničke 
pošte 
2. službenicima ovog suda, putem službene adrese elektroničke pošte, 
3. namještenicima ovog suda, na dostavnicu, 
4. administratorima sustava e-Spisa, putem službene adrese elektroničke pošte, 
5. Županijskom sudu u Splitu, Uredu Predsjednika suda, putem službene adrese 
elektroničke pošte 
6. Vrhovnom sudu RH, Uredu Predsjednika suda, putem službene adrese elektroničke 
pošte 
7. VPS RH, Uredu Predsjednika suda, putem službene adrese elektroničke pošte 
8. Ministarstvo pravosuđa i uprave, putem službene adrese elektroničke pošte, 
9. u spis. 
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