
 

Republika Hrvatska 
Županijski sud u Zadru 
Sudačko vijeće Županijskog suda u Zadru 
Broj: Sv-12/15-8 
Zadar, 4. travnja 2017. godine 

R J E Š E N J E 

Sudačko vijeće Županijskog suda u Zadru, u sastavu Sanja Prosenica. predsjednica, 
te Katija Hrabrov, Blanka Pervan, Mirjana Macura, Enka Moković, Eugen Škunca, Boris 
Radman, Tomislav Bago, Sanja Dujmović. Danijela Zubčić Poljak, Iva Lovrin i Ivana 
Klišmanić, članovi vijeća, odlučujući o žalbi podnositeljice pritužbe A. V. iz K., zastupane 
po punomoćniku J. B., odvjetniku iz Z., protiv obavijesti Sudačkog vijeća Županijskog suda 
u Zadru poslovni broj Sv-12/15-5 od 3. listopada 2016. godine, na sjednici održanoj dana 4. 
travnja 2017. godine (jednoglasno) 

r i j e š i l o  j e  

Odbacuje se kao nedopuštena žalba podnositeljice pritužbe A. V. od 24. listopada 
2016. godine izjavljena protiv obavijesti Sudačkog vijeća Županijskog suda u Zadru 
poslovni broj Sv-12/15-5 od 3. listopada 2016. godine. 

Obrazloženje 

Dana 24. listopada 2016. godine podnositeljica pritužbe A. V. podnijela je žalbu 
protiv odluke Sudačkog vijeća Županijskog suda u Zadru poslovni broj Sv-12/15-5 od 3. 
listopada 2016. godine kojom je obaviještena da je sudačko vijeće Županijskog suda u Zadru 
donijelo odluku da u predmetu poslovni broj Sv-12/15 nema povrede Kodeksa sudačke etike 
(Narodne novine, broj 131 /06 - dalje: Kodeks). 

Žalba je nedopuštena. 
Odredbom čl. 14. st. 6. Kodeksa propisano je da protiv odluke vijeća o povredi 

Kodeksa sudac ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dostave odluke. 
Nadalje, čl. 10. Poslovnika o radu sudačkih vijeća broj Sv-3/09 od 21. svibnja 2009. 

godine (dalje: Poslovnik) propisano je da ako Poslovnikom nije drugačije određeno, sudačko 
vijeće postupat će uz odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o općem upravnom postupku. 
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Člankom 113. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine", broj 
47/09 - dalje: ZOUP) određeno je da će prvostupanjsko tijelo ispitati je li žalba dopuštena, 
pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili 
izjavljena od ovlaštene osobe odbacit će je rješenjem. 

Kako je u konkretnom slučaju utvrđeno da u ovom predmetu ne postoji povreda 
Kodeksa to znači daje riječ o nedopuštenoj žalbi jer protiv takve odluke nije dopušten pravni 
lijek u smislu odredbe čl. 14. Kodeksa radi čega je sukladno odredbi čl. 113. st. 1. ZOUP u 
svezi či. 10. Poslovnika valjalo odlučiti kao u izreci ovog rješenja. 

U Zadru, 4. travnja 2017. godine 

PREDSJEDNICA SUDAČKOG 

VIJEĆA 

 

Sanja Prosenica, v.r. 
 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, 
a o kojoj odlučuje drugostupanjsko tijelo tj. vijeće iz čl. 107. st. 2. Zakona o sudovima. 


