
Odluke 66. sjednice Državnog sudbenog vijeća 
Na 66. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 2. prosinca 2021., donesene su slijedeće 
odluke: 

- Za predsjednika Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske imenovan je Drago Klasnić, 
od 1. siječnja 2022., na vrijeme od četiri godine 

  Ime i prezime kandidata Ocjena o 
obnašanju 
sudačke 
dužnosti 

Bodovanje 

strukturiranog 

razgovora 

Bodovanje 

predloženog 

programa 

rada 

Ukupan 
broj 
bodova 

1. Karmen Novak Hrgović 144 18,5 18,59 181,09 

2. Drago Klasnić 138 19,86 19,68 177,54 

- Ponovit će se oglas za slobodno mjesto predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, 
u skladu s člankom 84. stavak 3. ZDSV-a 

- Za predsjednicu Trgovačkog suda u Osijeku imenovana je Nada Roso, od 1. siječnja 2022., 
na vrijeme od četiri godine 

  Ime i prezime kandidata Ocjena o 
obnašanju 
sudačke 
dužnosti 

Bodovanje 

strukturiranog 

razgovora 

Bodovanje 

predloženog 

programa 

rada 

Ukupan 
broj 
bodova 

1. Nada Roso 130 20,64 21,09 171,73 

- Za predsjednika Županijskog suda u Puli – Pola imenovan je Robert Fabris, od 1. siječnja 
2022., na vrijeme od četiri godine 

  Ime i prezime kandidata Ocjena o 
obnašanju 
sudačke 
dužnosti 

Bodovanje 

strukturiranog 

razgovora 

Bodovanje 

predloženog 

programa 

rada 

Ukupan 
broj 
bodova 

1. Robert Fabris 138 23,18 22,91 184,09 

2. Igor Rakić 139 19,64 19,81 178,45 



3. Bruno Franković 141 18,55 18,55 178,19 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Dubrovniku imenovana je Marijana Capurso Kulišić, od 
8. veljače 2022., na vrijeme od četiri godine 

  Ime i prezime kandidata Ocjena o 
obnašanju 
sudačke 
dužnosti 

Bodovanje 

strukturiranog 

razgovora 

Bodovanje 

predloženog 

programa 

rada 

Ukupan 
broj 
bodova 

1. Marijana Capurso Kulišić 123 23,36 22,91 169,27 

- Za suca Županijskog suda u Sisku imenovan je Mirko Đukić 

- Za sutkinju Općinskog suda u Požegi imenovana je Melita Adamek Mlinac 

- Za sutkinju Općinskog suda u Đakovu imenovana je Ivanka Banović 

- Utvrđuje se Branki Marinković, sutkinji Općinskog prekršajnog suda u Splitu, prestanak 
sudačke dužnosti s 5. veljače 2022., zbog navršenih 70 godina života 

- Utvrđuje se Suzani Žunić Vukelić, sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu, prestanak 
sudačke dužnosti po sili zakona sa 14. studenim 2021., zbog smrti 

- Anti Kvesiću, sucu Županijskog suda u Osijeku, produljuje se privremeno udaljenje od 
obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 19. prosinca 2021. 

- Vesna Malenica, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, stegovno je odgovorna što je počinila 
stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice iz članka 62. stavak 2. točka 7. Zakona o 
Državnom sudbenom vijeću pa joj je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o 
Državnom sudbenom vijeću, izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u 
prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca 

- Damir Romštajn, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu, stegovno je odgovoran što je 
počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 
62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i stegovno djelo izazivanja 
poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti iz članka 62. stavak 2. 
točka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pa mu je, na temelju članka 63. stavak 1. točka 
5., izrečena stegovna kazna razrješenje od dužnosti. Na temelju članka 63. stavak 2. i 3. Zakona 
o Državnom sudbenom vijeću primjenjuje se uvjetna osuda te se određuje da se izvršenje 
stegovne kazne razrješenja od dužnosti odgađa na vrijeme od dvije godine pod uvjetom da u 
tom vremenu provjeravanja ne počini jedno ili više stegovnih djela. 


