
 
 
                    
               
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
             Komisija za izbor i imenovanje 
 
 
KLASA: 021-01/21-01/33 
URBROJ: 2103/01-02-21-13 
Bjelovar, 12. studenoga 2021.  
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA  
 
 
Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni 

glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) Komisija za izbor i imenovanje na 4. sjednici 
održanoj dana 12. studenoga 2021. godine, donijela je sljedeći  

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za 
imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  

Predlaže se Gradskom vijeću da razmotri navedeni Prijedlog, te donese 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika 
Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  
 
  

 
       PREDSJEDNIK KOMISIJE 
           
                                                                                  Mario Holiček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA    
 G R A D  B J E L O V A R  
 GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 080-01/21-01/02 
URBROJ: 2103/01-02-21-6 
Bjelovar,    studenoga 2021.  
 

     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
                                                                             ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
-PRIJEDLOG- 

   
Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 

28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) i članka 32. stavka 1. točke 19. 
Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 2/21.), Gradsko 
vijeće Grada Bjelovara na __. sjednici održanoj ____studenoga 2021. godine donosi 
slijedeći  
 

 
ZAKLJUČAK 

 
I. 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog 
suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.                                                          

Tablični prikaz kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u 
predmetima za mladež, sastavni je dio ovoga Zaključka.  

 
 

II. 
Predlaže se Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri i 

prihvati navedeni prijedlog i imenuje suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u 
predmetima za mladež sukladno prijedlogu iz stavka I. ovoga Zaključka.  

 
   

               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

     Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 

 

 

 



Obrazloženje 

Sukladno odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 

33/15, 82,15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) suce porotnike općinskih i županijskih sudova 

imenuje nadležna županijska skupština, po pribavljenim prijedlozima predstavničkih tijela 

općina i gradova, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore. Prije imenovanja 

sudaca porotnika mora se pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda, u konkretnom 

slučaju Općinskoga suda u Bjelovaru, o predloženim kandidatima. 

 Dana 24. lipnja 2020. godine Županijska skupština, Bjelovarsko-bilogorske županije 

imenovala je suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  

 Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove 

podneskom, (KLASA: 080-01/20-01/3 od dana 18. lipnja 2021. i 9. rujna 2021. godine), a na 

traženje Općinskog suda u Bjelovaru, predlaže da se utvrdi dopuna sudaca porotnika 

Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež i to osoba na području Bjelovara kako 

bi suci porotnici uvijek i na vrijeme mogli biti dostupni sucima za mladež što bi olakšao rad 

suda, posebice uzme li se u obzir činjenica da su maloljetnički postupci prioritetni, hitni i 

zahtijevaju posebnu pozornost. 

 Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 

84/11, 143,12, 148/13, 56/15, 126/19) suci porotnici za mladež imenuju se iz reda profesora, 

učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s 

mladim osobama. 

 Osim navedenoga uvjeta propisanog posebnim Zakonom, Zakon o sudovima 

(„Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) u članku 118. 

stavku 2. određuje da se odredbe Zakona koje se odnose na suce shodno primjenjuje i na 

suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.  

 Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan 

obnašanja dužnosti suca porotnika. Prije stupanja na dužnost sudac porotnik polaže prisegu 

pred predsjednikom Županijske skupštine. 

 Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu nastalih 

troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada. Uvjete, visinu naknada i nagrade 

odredio je ministar pravosuđa Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika. 

 Slijedom navedenoga, Grad Bjelovar je objavio Javni poziv za podnošenje prijava 

zainteresiranih kandidata te poziv osnovnim školama na području grada Bjelovara. 

 U provedenom postupku izbora, kandidati su dostavili vlastoručno potpisanu izjavu da 

su upoznati s odredbom članka 90. Zakona o sudovima, da nisu članovi niti jedne političke 

stranke, niti se bave političkom djelatnošću te da će u slučaju da s istom započnu ili postanu 

članovi političke stranke, o tome izvijestiti predsjednika suda. Razmatrajući prijave kandidata, 

Komisija za izbor i imenovanja, utvrdila je prijedlog Zaključka o imenovanju sudaca porotnika 

Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  

Utvrđeni Prijedlog Zaključka dostavlja se Gradskom vijeću na donošenje, a po 

donošenju prosljeđuje se Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije.  

 

Pripremila:           

            Viša stručna suradnica                                                                  

za radne odnose i ostale pravne poslove                                            PROČELNICA 

         Službenica za informiranje 

          Gabrijela Đokić, mag. iur.        Mirela Bašić, dipl. oec.

  

 



PRIJEDLOG 

kandidata  za  suce  porotnike  Općinskog suda u Bjelovaru  

u predmetima za mladež 2021. godine 

 

Red 

broj 
Ime i prezime naselje zanimanje 

1.  SANJA PAVIN Bjelovar Učiteljica razredne nastave 

2.  TATJANA BEDEKOVIĆ Bjelovar Dipl. defektolog-soc.pedagog 

3.  MARIJANA BRLETIĆ Bjelovar Tajnica škole 

4.  
JASENKA 

AUŠPERGER 
Bjelovar Učiteljica razredne nastave 

5.  MIRJANA MATENDA Bjelovar Učiteljica razredne nastave 

6.  KORNELIJA PINTER Bjelovar Učiteljica njemačkog jezika 

7.  MATEJA IŠTOK Bjelovar Učiteljica hrvatskoga jezika 

8.  ROMANA MISIR Bjelovar Prof. defektologije 

9.  DANIJELA FILIPAC Bjelovar Vjeroučiteljica 

10.  
MIRJANA TROGRLIĆ 

LASO 
Bjelovar Prof. povijesti i geografije 

11.  DANIJELA DAŠEK 

Trojstveni 

Markovac

-Bjelovar 

Učiteljica razredne nastave 

12.  LIDIJA PETREKOVIĆ Bjelovar Diplomirana učiteljica 

 

 

 

 

 

 

 


