
 
 
 
 
 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: 020-01/22-01/24 
URBROJ: 2103-1-02-22-3 
Bjelovar, 4. srpnja 2022.  
 

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

glasnik Grada Bjelovara broj 2/21, 3/22 ) Komisija za izbor i imenovanje na 5. sjednici 
održanoj dana 4. srpnja 2022. godine donijela je slijedeći  

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce 
porotnike  Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima za mladež.  
 

Predlaže se Gradskom vijeću da razmotri navedeni Prijedlog, te donese 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 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: 080-01/22-01/01 
URBROJ: 2103-1-02-22-3 
Bjelovar, -- srpnja 2022.  
 

     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
                                                        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                            BJELOVAR 
 

-PRIJEDLOG- 
   

Na temelju članka 119.st.1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 
32/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada 
Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18, 2/20.), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na __. sjednici održanoj ____srpnja 2022. 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 Zaključka.  
 

II. 
Predlaže se 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. 

 
 
 
 
 

 

 



PRIJEDLOG 
kandidata  za  suce  porotnike  Općinskog suda u Bjelovaru  

u predmetima za mladež 
 

IME I PREZIME KANIDATA          Zanimanje 

SANJA PAVIN 
 

Učiteljica razredne nastave 

 
TATJANA BEDEKOVIĆ 

Dipl.def.soc.psiholog 

MARIJANA BRLETIĆ Tajnica škole  

JASENKA AUŠPERGER Učiteljica razredne nastave 

MIRJANA MATENDA Učiteljica razredne nastave 

KORNELIJA PINTER Učiteljica njemačkog jezika 

MATEJA IŠTOK Učiteljica hrv.jezika 
 

ROMANA MIŠIR Prof.defektologije 

DANIJELA FILIPAC Vjeroučiteljica 

MIRJANA TROGRLIĆ LASLO Prof. povijesti i geograf. 

DANIJELA DAŠEK Učiteljica razredne nastave 

LIDIJA PETREKOVIĆ Dipl.učitelj. 

NEVENKA FERENČAK Prof. strukovnih predmeta 

DRENKA POŽGAJ Odgajateljica predšk.odgoja 

DORA HUF Dr. psiholog 

MIRA KOVAČ Umirovljenica 

NIKŠA KASAŠ Mag. glazbene pedagogije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje 

Pravni temelj za donošenje akta: 

Člankom 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine” br. 28/13, 33/15, 82/15, 

82/16, 67/18, 126/19) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova 

imenuje nadležna županijska skupština, po pribavljenim prijedlozima predstavničkih 

tijela općina i gradova, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore. Odredbe 

Zakona o sudovima koje se odnose na suce, primjenjuju se i na suce porotnike, ako 

zakonom nije drukčije određeno, tako da suci porotnici ne smiju biti članovi političke 

stranke, niti se baviti političkom djelatnošću, sukladno članku 90. Zakona o sudovima. 

Za suca porotnika, sukladno članku 117.-122. Zakona o sudovima, može biti imenovan 

punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Suci 

porotnici imenuju se na 4 godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. 

Suce porotnike imenuje Županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog, 

odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i Gospodarske komore. 

Osnovna pitanja koje se uređuje aktom: 

Grad Bjelovar je raspisivao javne pozive za podnošenje prijedloga kandidata za 

imenovanje sudaca porotnika u predmetima za mladež Općinskog suda u Bjelovaru te 

zadnji javni poziv koji je raspisan 19.05.2022. Razlog ponavljanja javnih poziva za 

podnošenje prijedloga kandidata za imenovanjem sudaca porotnika u predmetima za 

mladež Općinskog suda u Bjelovaru bila je nedovoljna zastupljenost osoba muškog 

spola u predmetima za mladež. Naime, temeljem članka 45. st. 6. Zakona o sudovima 

za mladež u sastavu vijeća za mladež ne smiju biti osobe istoga spola. Budući da su 

se sada ispunili uvjeti o zastupljenosti osoba oba spola u vijećima za mladež, svi 

prijavljeni kandidati po prethodnim javnim pozivima ostvarili su mogućnost da ih se 

predloži za imenovanje sudaca porotnika u predmetima za mladež Općinskog suda u 

Bjelovaru, što je iskazano i očitovanjem  predsjednice Kaznenog odjela Općinskog 

suda u Bjelovaru, sutkinje za mladež Ankice Janek, koje je u privitku ovoga prijedloga 

zaključka.   

Obrazloženje uz donošenje akta:  

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 ne 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 Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Pripremila:                                                                              PREDSJEDNIK  

Voditeljica Odsjeka                                                     Komisije za izbor i imenovanje                     

Željka Vizi,dipl.iur.  Mario Holiček  






