
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su-1950/2019 

Zagreb, 16. rujna 2020.  

 

 

 

Temeljem članka 10. stavka 1. i članka 30. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" 

broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 22. do 29. Sudskog poslovnika 

("Narodne novine" broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 

101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) te u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu 

Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 3 Su-1434/19 od 16. prosinca 2019., donosi se 

 

 

 

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU 

OD 2. PROSINCA 2019. 

 

 

 

I. Mijenja se Godišnji raspored poslova Općinskog građanskog suda u Zagrebu 

od 2. prosinca 2019. broj 5 Su-1950/19, na način da izmijenjen glasi:  

 

U uvodu Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u Zagrebu, na 

stranici 1, s danom 2. siječnja 2020. umjesto "u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu 

Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 3 Su-3227/07 od 29. studenog 2009. ima stajati 

"u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 3 Su-

1434/19 od 16. prosinca 2019. 

 

U glavi I. "Unutarnje ustrojstvo suda" na stranici 1, umjesto "Unutarnje ustrojstvo 

suda" ima  stajati "Ustrojstvene jedinice suda", a umjesto: 

 " Ured predsjednika suda 

 - služba za praćenje i proučavanje sudske prakse 

 - sudska knjižnica 

 - pisarnica sudske uprave  

 - služba za kadrovske poslove 

- služba za poslove s inozemstvom i posebne 

    evidencije 
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 - služba za informatiku 

 - služba za statistiku i e spis" ima stajati  

 

"1. URED PREDSJEDNIKA SUDA 

 

1.1. Ravnatelj sudske uprave 

1.2. Pisarnica sudske uprave 

1.3. Pododsjek za ljudske potencijale 

1.4. Pododsjek za poslove s inozemstvom i posebne evidencije 

1.5. Pododsjek za statistiku i eSpis 

1.6. Sudska knjižnica  

1.7. Pododsjek za informatičku podršku i obradu statističkih podataka  

1.8. Odsjek za financijsko – materijalno poslovanje  

1.8.1.Pododsjek za financijsko-materijalno poslovanje 

1.8.2. Pododsjek za poslove računovodstva depozita 

1.9. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove 

       1.9.1. Odjeljak za poslove dostave 

       1.9.2. Odjeljak za poslove tehničkog održavanja 

       1.9.3. Odjeljak za poslove održavanja čistoće 

 

2. SUDSKA PISARNICA 

2.1. Posebne sudske pisarnice 

2.2. Sudska arhiva 

 

3. PISARNICA ZA MIRENJE 

 

4. SUDSKI ODJELI 

4.1. Parnični odjel 

4.2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel 

4.3. Zemljišnoknjižni odjel  

4.4. Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije i Europskog 

suda za ljudska prava 

4.5.Obiteljski odjel". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda,  Poslovi sudske uprave povjereni sucima i sudskim 

savjetnicima po ovlaštenju Predsjednice suda sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o 

sudovima i članku 9. Sudskog poslovnika, na stranici 2, s danom 15. rujna 2020. dodaje se  

"po ovlaštenju i uputama Predsjednice suda, sukladno čl. 9. Sudskog poslovnika obavlja 

poslove indeksacije odluka za SUPRA NOVA-u" i dodaje se ime "Mateja Cvitić, viši sudski 

savjetnik- specijalist". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, Služba za praćenje sudske prakse i sudska 

knjižnica, 1.2. Voditeljica Sudske knjižnice, na stranici 3, s danom 23. kolovoza 2020. briše 

se ime "Biserka Hruškovec", a dodaje se ime "Marina Delač". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, Pisarnica sudske uprave, briše se točka "1. 

Upraviteljica ureda predsjednika suda" i briše se ime "Anita Prnjak".  

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, umjesto "Služba za kadrovske 

poslove" ima stajati "Pododsjek za ljudske potencijale", a kod imena "Vesna Kralj" umjesto 
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"voditeljica Službe za kadrovske poslove" ima stajati "voditelj pododsjeka za ljudske 

potencijale". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, umjesto "Služba za poslove s 

inozemstvom i posebne evidencije" ima stajati "1.4.Pododsjek za poslove s inozemstvom i 

posebne evidencije", a kod imena "Goranka Turčin" umjesto "voditeljica Službe za poslove s 

inozemstvom i posebne evidencije" ima stajati "voditelj pododsjeka za poslove s 

inozemstvom i posebne evidencije". 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, umjesto "Služba za informatiku" ima 

stajati  "1.7. Pododsjek za informatičku podršku i obradu statističkih podataka", umjesto točke 

"1. Voditelj službe za informatiku" ima stajati "voditelj pododsjeka za informatičku podršku i 

obradu statističkih podataka", s danom 31. srpnja 2020. u točki  1.2. Informatički referenti, na 

stranici  briše  se ime "Marijo Požega",  s danom 2. travnja 2020.  u točki 1.4. administrativni 

referenti. upisničari, briše se ime "Mirko Primorac", a s danom 1. rujna 2020. dodaje se ime 

"Tomislav Kipčić". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, umjesto "Služba za statistiku i eSpis" 

ima stajati "Pododsjek za statistiku i eSpis", a umjesto "Voditeljica službe za statistiku i eSpis 

Nina Poznić Panov" ima stajati "voditelj Pododsjeka za statistiku i eSpis Nina Poznić", a u 

točki 1.3. Administratori eSpisa dodaje se ime "Mirjana Horina". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda 

Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, Suci, na stranici 6, s danom 14. rujna 2020. 

dodaje se ime "Ana Lovrinov, sutkinja". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

7, kod imena "Zrinka Berečki", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  s 

danom 16. rujna 2020. dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja briše se "čl. 5.st.1. 

Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na 

stranicama 11-90,  u stupcu vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade,  kod 

imena sudaca"Vanesa Brizić Bahun",  "Tihana Cišper", "Laura Crnić Klapšić", "Davorka 

Ćurko Nasić", "Ana Ćurković Dražić", "Helena Frigo Bomeštar", "Andrea Grahovac", "Petra 

Kušević Fraculj",  "Ivana Marangunić", "Andrijana Markić Jurišić", "dr.sc. Ljiljana Matuško 

Antonić", "Vlatka Paškvalin Bošković", "Boška Pavičić", "Biserka Pavković Fućak", "Ivana 

Požar", "Ksenija Šimić", "Nives Šimunović", "Tajana Škafar", "Ana Štimac" i "Vlatka 

Toplak",   umjesto "rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2009." 

ima stajati "rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2010.". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

17 kod imena "Davorka Ćurko Nasić", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  

s danom 4. svibnja 2020. dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. 

st.1. Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

38., s danom 14. rujna 2020. u stupcu  ime i prezime  dodaje se ime "Ana Lovrinov", u stupcu 

ref dodaje se "73", u stupcu grupa dodaje se "opći građanski sporovi", a u stupcu  Vrste novih 

predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se:  

"669 - Brisovne tužbe,   
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674 - Naknada štete - osiguranje,  

679 - Naknada štete - ostalo,  

651- Naknade štete - mediji 

1000000069 - Naknada štete do 100.000,00 kn,  

695 - Naknada štete do 50.000,00 kn,  

677 - Nezakonite radnje, 

650 - Obvezno - isplata,  

688 - Obvezno - ništetnost,  

665 - Obvezno - ostalo,  

676 - Obvezno - pobijanje,  

689 - Obvezno - poništenje/pobojnost,  

1000000068 - Obvezno isplata do 100.000,00 kn,  

693 - Obvezno isplata do 50.000 kn,  

655 - Ostali - Ostali sporovi,  

683 - Ovrhe - spor,  

656 - Platni nalog,  

694 - Pobijanje dužnikovih pravnih radnji,  

670 - Predaja - povrat,  

1000000070 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn,  

1000000042 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 50.000,00 kn,  

1000000071 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave od 100.000,01 kn,  

1000000041 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave od 50.000,01 kn,  

705 Osobne služnosti  

706 Služnosti na nekretninama, 

659 - Smetanje posjeda, 

664 - Sporovi iz nasljeđivanja,  

686 - Stvarno - ostalo,  

401 - Stvarno - prava vlasništva - pokretnina,  

678 - Stvarno - Pravo vlasništva nekretnine, 

663 - Stvarno činidba 

sudac izvjestitelj u predmetima donošenja odluke temeljem čl. 58. st. 4. Ovršnog 

zakona  

34 Ostali izvanparnični predmeti   

33 Osiguranje dokaza 

- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2010. 

410 – Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)". 

 

U glavi III. Sudski odjeli 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na stranici 

75, kod imena "Janja Marijan Žabek", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, 

s danom 1. rujna 2020. dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 

1. Okvirnih mjerila 

 

U glavi III. Sudski odjeli 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na stranici 

75, kod imena "Marko Rus", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 

1. rujna 2020. dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila". 
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 U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na stranici 

56, u stupcu ime i prezime,  s danom 21. rujna 2020. briše se ime "Snježana Šagud", a dodaje 

se ime "Silvija Sunčana Stubičar" ispred broja "36" u stupcu ref.  

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

67, s danom 31. kolovoza 2020. u stupcu ime i prezime briše se ime "Gordana Zorica" u 

stupcu ref  briše se "28", u stupcu grupa briše se "opći građanski sporovi", a u stupcu Vrste 

novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se:  

669 - Brisovne tužbe,   

674 - Naknada štete - osiguranje,  

679 - Naknada štete - ostalo,  

1000000069 - Naknada štete do 100.000,00 kn,  

695 - Naknada štete do 50.000,00 kn,  

677 - Nezakonite radnje, 

650 - Obvezno - isplata,  

688 - Obvezno - ništetnost,  

665 - Obvezno - ostalo,  

676 - Obvezno - pobijanje,  

689 - Obvezno - poništenje/pobojnost,  

1000000068 - Obvezno isplata do 100.000,00 kn,  

693 - Obvezno isplata do 50.000 kn,  

655 - Ostali - Ostali sporovi,  

683 - Ovrhe - spor,  

656 - Platni nalog,  

694 - Pobijanje dužnikovih pravnih radnji,  

670 - Predaja - povrat,  

1000000070 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn,  

1000000042 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 50.000,00 kn,  

1000000071 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave od 100.000,01 kn,  

1000000041 - Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave od 50.000,01 kn,  

705 Osobne služnosti  

706 Služnosti na nekretninama, 

659 - Smetanje posjeda, 

664 - Sporovi iz nasljeđivanja,  

686 - Stvarno - ostalo,  

401 - Stvarno - prava vlasništva - pokretnina,  

678 - Stvarno - Pravo vlasništva nekretnine, 

663 - Stvarno činidba 

sudac izvjestitelj u predmetima donošenja odluke temeljem čl. 58. st. 4. Ovršnog zakona 

34 Ostali izvanparnični predmeti    

33 Osiguranje dokaza 

410 – Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)". 

 

U glavi III. Sudski odjeli 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na stranici 

75, kod imena "Ivana Požar", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 
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1. rujna 2020. dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

84, kod imena "Carmen Topalušić", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  s 

danom 1. rujna 2020. dodaje se  "10%", a u stupcu "osnova oslobođenja" briše se "čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici specijalisti, viši 

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 94, umjesto imena 

"Hrvoje Domić, viši sudski savjetnik" s danom 1. rujna 2020. ima stajati ime "Hana Bogović, 

sudska savjetnica" ispred broja "155" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici specijalisti, viši 

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 72, s danom 1. 

rujna u stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Ivana Gambiraža, sudska savjetnica", u stupcu 

ref  dodaje se "104", u stupcu grupa dodaje se "parnica", a u stupcu "Vrste novih predmeta 

koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 

"100000070 Predmeti  proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn, u kojima se kao stranka pojavljuje   

Hrvatski telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  

Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269,  

VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, 

Zagrebački holdnig d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40,  

Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Prisavlje 3,  

HEP – toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševečka 15 

Gradska plinara d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici specijalisti, viši 

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 72, s danom 16. 

rujna u stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Daniela Kralj Poličić, sudska savjetnica", u 

stupcu ref  dodaje se "107", u stupcu grupa dodaje se "parnica", a u stupcu "Vrste novih 

predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 

"100000070 Predmeti  proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn, u kojima se kao stranka pojavljuje   

Hrvatski telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  

Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269,  

VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, 

Zagrebački holdnig d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40,  

Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Prisavlje 3,  

HEP – toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševečka 15 

Gradska plinara d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici specijalisti, viši 

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 74, s danom 1. 

rujna u stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Atina Nađ, sudska savjetnica", u stupcu ref  
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dodaje se "102", u stupcu grupa dodaje se "parnica", a u stupcu "Vrste novih predmeta koji se 

dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 

"100000070 Predmeti  proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju 

vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn, u kojima se kao stranka pojavljuje   

Hrvatski telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  

Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269,  

VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, 

Zagrebački holdnig d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40,  

Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Prisavlje 3,  

HEP – toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševečka 15 

Gradska plinara d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, Voditelji grupa, 1. Grupa za ovrhu na temelju ovršne 

isprave (osim ovrhe na novčanim tražbinama),  na stranici 78, s danom 15. rujna 2020. briše 

se ime "Miroslav Suton". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 79, u stupcu ime i prezime  s danom 2. 

rujna 2020. briše se ime "Marina Aralica Dodig", u stupcu ref  briše se broj "18", u stupcu 

grupa  briše se "ovrha i stečaj", u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad 

referade (šifre) briše se: 

"417 - Osiguranje na temelju sporazuma stranaka,  

66 - Osiguranje prethodnim mjerama,  

419 - Osiguranje prethodnom ovrhom,  

418 - Osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava,  

70 - Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini,  

72 - Osiguranje privremenim mjerama,  

420 - Ostalo - Osiguranje,  

703 - Ostalo - Ovrha radi naplate novčane tražbine, 

44 - Ovrha diobom stvari,  

696 - Ovrha na brodu / zrakoplovu - naplata novčane tražbine,  

697 - Ovrha na brodu / zrakoplovu - predaja,  

 698 - Ovrha na drugom plovnom objektu,  

414 - Ovrha na motornom vozilu,  46 - Ovrha na nekretninama,  

48 - Ovrha na pokretninama,  

49 - Ovrha na vrijednosnom papiru,  

52 - Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina,  

51 - Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,  

416 - Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina,  

55 - Ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu, 

43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta,  

415 - Sudski penali 

1000000099 - Odluke vijeća prvostupanjskog suda 

1000000108 stečaj potrošača 

ID-433 – Jednostavni postupak stečaja potrošača 
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410 – Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)", u 

stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima briše se "12%", a u stupcu osnova 

oslobođenja  briše se "čl. 5. st. 1 Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 78, kod imena "Lucija Arelić", u 

stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 16. ožujka 2020. dodaje se 

"10%",  u stupcu osnova oslobođenja dodaje se "čl. 5. st.1. Okvirnih mjerila", a s danom 1. 

rujna 2020. umjesto "10%" ima stajati "12%".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 78, kod imena "Tatjana Banić 

Požnjak", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 16. ožujka 2020. 

dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila", a s 

danom 1. rujna 2020. umjesto "10%" ima stajati "12%". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 79, kod imena "Petra Brkljačić", u 

stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 21. svibnja 2020. dodaje se 

"10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 84, kod imena "Renata Košir Skračić", 

u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 1, rujna 2020. dodaje se 

"10%", a u stupcu osnova oslobođenja dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 87, kod imena "Iva Tisanić Vilček", u 

stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 1. rujna 2020. dodaje se 

"10%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 

  

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 88, kod imena "Lidija Tomičić", u 

stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 4. svibnja 2020. umjesto "10%" 

ima stajati "12%",  s danom 19. lipnja 2020. umjesto "12%" ima stajati "10%, a s danom 1. 

rujna 2020. umjesto "10%" ima stajati "12%". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 4. svibnja 2020. u tablici, na stranici 90, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Irena Bašić, sudska savjetnica", a s danom 4. svibnja 2020. dodaje se ime 

"Zrinko Tenšek, sudski savjetnik" ispred broja "58" u stupcu ref.  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. rujna 2020. u tablici, na stranici 90, u stupcu ime i prezime  briše 

se ime "Hana Bogović, sudska savjetnica", a s istim danom  dodaje se ime "Dora Lukačević, 

sudska savjetnica" ispred broja "19" u stupcu ref.  
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U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 30. travnja 2020. u tablici, na stranici 92, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Mislav Gazilj, viši sudski savjetnik", a s danom 4. svibnja 2020. dodaje se ime 

"Ivana Protulipac, sudska savjetnica" ispred broja "54" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 19. lipnja 2020. u tablici, na stranici 92, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Anica Golubić, sudska savjetnica" ispred broja "33" u stupcu ref, a s danom 1. 

rujna 2020. dodaje se ime "Vedran Čorak, sudski savjetnik". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. srpnja 2020. u tablici, na stranici 92, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Jelena Grgić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Ana Marija 

Pavelić, sudska savjetnica" ispred broja "22" u stupcu ref, u stupcu grupa  dodaje se "Stečaj", 

a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se "ID 433 – 

Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. srpnja 2020. u tablici, na stranici 92, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Vedran Hrgović, sudski savjetnik", u stupcu ref  briše se broj "71", u stupcu 

grupa  briše se "Stečaj", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade 

(šifre) briše se "ID 433 – Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. rujna 2020. u tablici, na stranici 94, u stupcu ime i prezime  briše 

se ime "Dora Lukačević, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Tena Kurjaković, 

sudska savjetnica" ispred broja "64" u stupcu ref, a s danom 15. rujna 2020. u stupcu grupa  

briše se "Stečaj", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) 

briše se "ID 433 – Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. svibnja 2020. u tablici, na stranici 92, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Sara Medved, sudska savjetnica", a s danom 11. svibnja 2020. , u stupcu ref  

briše se broj "79", u stupcu grupa  briše se "Stečaj", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se 

dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se "ID 433 – Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 30. travnja 2020. u tablici, na stranici 96, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Ana Marija Pavelić, sudska savjetnica", u stupcu ref  briše broj "82" u stupcu 

grupa  briše se "stečaj", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade 

(šifre)  briše se "ID-433 Jednostavni postupak stečaja potrošača".  
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U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 2. rujna 2020. u tablici, na stranici 96, u stupcu ime i prezime  briše 

se ime "Josip Planinac, sudski savjetnik",  s istim danom dodaje se ime "Silvija Bužić, sudska 

savjetnica"ispred broja "14" u stupcu ref,  a s danom 15. rujna 2020. u stupcu grupa dodaje se 

"stečaj", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)dodaje se 

"ID 433 – Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 2. rujna 2020. u tablici, na stranici 96, u stupcu ime i prezime  

dodaje se ime "Josip Planinac, sudski savjetnik", u stupcu ref dodaje se "18" u stupcu grupa  

dodaje se  "ovrha i stečaj", u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade 

(šifre)dodaje  se: 

"417 - Osiguranje na temelju sporazuma stranaka,  

66 - Osiguranje prethodnim mjerama,  

419 - Osiguranje prethodnom ovrhom,  

418 - Osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava,  

70 - Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini,  

72 - Osiguranje privremenim mjerama,  

420 - Ostalo - Osiguranje,  

703 - Ostalo - Ovrha radi naplate novčane tražbine, 

44 - Ovrha diobom stvari,  

696 - Ovrha na brodu / zrakoplovu - naplata novčane tražbine,  

697 - Ovrha na brodu / zrakoplovu - predaja,  

 698 - Ovrha na drugom plovnom objektu,  

414 - Ovrha na motornom vozilu,  46 - Ovrha na nekretninama,  

48 - Ovrha na pokretninama,  

49 - Ovrha na vrijednosnom papiru,  

52 - Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina,  

51 - Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,  

416 - Ovrha radi predaje i isporuke pokretnina,  

55 - Ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu, 

43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta,  

415 - Sudski penali 

1000000099 - Odluke vijeća prvostupanjskog suda 

1000000108 stečaj potrošača 

ID-433 – Jednostavni postupak stečaja potrošača 

410 – Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)", a 

s danom 15. rujna 2020. u stupcu grupa briše se "Stečaj", a u stupcu  Vrste novih predmeta 

koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)briše se "1000000108 stečaj potrošača", briše se "ID-

433 – Jednostavni postupak stečaja potrošača" i briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, 

predaja/oduzimanje djeteta". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 16. ožujka 2020. u tablici, na stranici 96, kod imena "Ivana Princip, 

sudska savjetnica",   u stupcu grupa  dodaje "ovrha", ispred broja "81" u stupcu ref,  a s 

danom 1. rujna 2020. briše se ime "Ivana Princip, sudska savjetnica", a dodaje se ime "Ivana 

Peras, sudska savjetnica", a s danom 15. rujna 2020. u stupcu grupa  briše se "Stečaj", a u 
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stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se "ID-433 – 

Jednostavni postupak stečaja potrošača" 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 4. svibnja 2020. u tablici, na stranici 97, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Ivana Protulipac, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Irena 

Bašić, sudska savjetnica" ispred broja "24" u stupcu ref.  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 19. lipnja 2020. u tablici, na stranici 97, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Rea Rajić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Anica Golubić, 

sudska savjetnica" ispred broja "53" u stupcu ref.  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela u tablici, na stranici 97, u stupcu ime i prezime, s danom 21. svibnja 2020. 

dodaje se ime "Lejla Rašidkadić, viša sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se "76", u 

stupcu grupa  dodaje se "Izvanparnica i ostavina", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se 

dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 

"407  - Dokazivanje smrti 

702 - Ostalo - Proglašavanje za umrlog i dokazivanje smrti 

704 - Ostavinski predmet za sudsko rješavanje – Ostavinski predmeti 

421 - Ostavinski predmeti za sudsko rješavanje – Naknadno pronađena imovina 

76 - Proglašenje nestale osobe umrlom 

412 - Pružanje međunarodne  pravne pomoći 

32 - Sastav sudske oporuke 

104 - Uređenje odnosa među suvlasnicima 

59 - Amortizacija isprava 

132 - Nasljednička izjava 

33 - Osiguranje dokaza 

36 - Osnivanje sudskog pologa 

700 - Ostalo - Ostali  izvanparnični predmeti 

41 - Otvaranje sefa 

411 - Pohrana oporuke 

62 - Postavljanje „lovca“ 

75 - Priznanje strane sudske odluke 

108 - Pružanje pravne pomoći". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 27. siječnja 2020. u tablici, na stranici 98, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Katarina Rebić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Sanja Đurić, 

sudska savjetnica" ispred broja "4" u stupcu ref,. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 16. ožujka 2020. u tablici, na stranici 98, kod imena "Mirna Šarić, 

sudska savjetnica", u stupcu grupa  dodaje se "ovrha",a u stupcu Vrste novih predmeta koji se 



12 

 

 

dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se "Ne dobiva u rad nove ovršne predmete (rad na 

predmetima koji su iskazani kao dovršeni sukladno odredbama Sudskog poslovnika)". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 1. rujna 2020. u tablici, na stranici 98, u stupcu ime i prezime  briše 

se ime "Mirna Šarić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Natalija Zrile, sudska 

savjetnica" ispred broja "80" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, u tablici, na stranici 100, u stupcu ime i prezime,  s danom 11. svibnja 2020. 

briše se ime "Nataša Turajlić Horvat, Viša sudska savjetnica", a s danom 1. srpnja 2020. 

dodaje se ime "Vedran Hrgović, sudski savjetnik" ispred broja "21" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 

savjetnici specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela, s danom 19. lipnja 2020. u tablici, na stranici 100, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Melani Vukoja, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Rea Rajić, 

sudska savjetnica" ispred broja "57" u stupcu ref.  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, 2.2.2.Sudski 

ovršitelji-službenici koji nakon redovnog radnog vremena provode sudske ovrhe  na 

pokretninama ovršenika, s danom 31. kolovoza 2020. briše se ime "Vlasta Vasiljević", a s 

danom 1. listopada 2020. dodaje se ime "Ivana Golub". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Predsjednica zemljišnoknjižnog 

odjela, na stranici 124, kod imena "Lana Putrić", s danom 15. srpnja 2020. umjesto 

"oslobođenje 12% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila" ima stajati "oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila", s danom 1. rujna 2020. umjesto "oslobođenje 25% čl. 10. Okvirnih 

mjerila" ima stajati "oslobođenje 30% čl. 10. Okvirnih mjerila", a umjesto 10% čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila ima stajati 12% čl. 5. st. 1 Okvirnih mjerila".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Zamjenica predsjednice 

zemljišnoknjižnog odjela, na stranici 125, s danom 24. veljače 2020. umjesto  imena "Vanja 

Tomašević, sutkinja" ima stajati "Vanja Posarić, sutkinja" s danom 1. svibnja 2020. umjesto 

"oslobođenje 12% čl. 5. st.1. Okvirnih mjerila" ima stajati "oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila", a s danom 20. srpnja 2020. briše se "oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. Okvirnih 

mjerila", a s danom 19. rujna 2020. briše se "oslobođenje 5% čl. 5. st. 2. Okvirnih mjerila".  

 

U glavni III. Sudski odjeli 3. Zemljišnoknjižni odjel, na stranici 125, s danom 19. 

rujna 2020. kod naziva Zamjenica predsjednice zemljišnoknjižnog odjela briše se ime "Vanja 

Posarić, sutkinja"i briše se "referada 3". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, s danom 20. srpnja 2020. kod imena  "Goran Draganović referada 6" dodaje se 

"oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila", a s danom 1. rujna 2020. umjesto 

"oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila" ima stajati "oslobođenje 12% čl. 5. st. 1. 

Okvirnih mjerila". 
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U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, kod imena "Pavle Vukšić", s danom 6. ožujka 2020. umjesto "oslobođenje 12% 

čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila" ima stajati "oslobođenje 10 % čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, kod imena "Mirna Britvić", s danom 11. svibnja 2020. dodaje se "oslobođenje 

10% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, s danom 21. rujna 2020. briše se ime "Silvija Sunčana Stubičar", briše se 

"referada 14" te se briše "oslobođenje 10% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila i 5% čl. 5. st. 2 

Okvirnih mjerila". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, s danom 21. rujna 2020. dodaje  se ime "Snježana Šagud, sutkinja" te se dodaje 

"referada 3". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici i sudski 

savjetnici, na stranicama 127-128, s danom  1. svibnja  2020. umjesto "Josip Kopunić, sudski 

savjetnik referada 19" ima stajati  "Sara Medved, sudska savjetnica referada 19".   

  

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici i sudski 

savjetnici, na stranicama 127-128, s danom 15. srpnja 2020., briše se ime "Doris Ćoza, sudska 

savjetnica referada 4", a s istim danom dodaje se ime "Mirna Šarić, sudska savjetnica referada 

4". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici i sudski 

savjetnici na stranicama 127-128, s danom 1. svibnja  2020. umjesto imena "Lejla Rašidkadić 

referada 24" ima stajati ime "Ana Uroda, sudska savjetnica referada 24".  

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici i sudski 

savjetnici, na stranicama 127-128, s danom 1. rujna 2020. dodaju se imena "Marija 

Antunović, sudska savjetnica", "Ivona Bošnjak Praunsperger Klanac, sudska savjetnica", 

"Ivana Hajster, sudska savjetnica", "Katarina Jurković, sudska savjetnica", "Ivana Kuharić, 

sudska savjetnica", "Ema Lovrić, sudska savjetnica", "Emilio Mrvica, sudski savjetnik", 

"Tajana Novosel, sudska savjetnica", "Anja Podhraški, sudska savjetnica, "Nena Podrug, 

sudska savjetnica" i "Lucija Šimek, sudska savjetnica". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 

3.2.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, s danom 13. veljače 2020. briše se ime "Vesna 

Rustambeg, s danom 25. ožujka 2020. briše se ime "Nataša Pejnović", a s danom 27. ožujka 

2020. briše se ime "Ratko Leskovar". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 

3.2.2. Viši zemljišnoknjižni referenti, na stranici 127, s danom 9. veljače 2020. briše se ime 

"Nikolina Lužija", s danom 12. veljače 2020. dodaju se imena "Marija Milanović" i "Jasna 

Tomašević Jambrak", s danom 15. ožujka 2020. briše se ime "Ivan Baković",  s danom 31. 

ožujka 2020. briše se ime "Dinko Fajdetić", a s danom  30. travnja 2020. briše se ime "Maja 

Grba". 
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U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 

3.2.3. Viši zemljišnoknjižni referenti na određeno vrijeme, na stranici 127, s danom 12. 

veljače 2020. brišu se imena "Marija Milanović" i "Jasna Tomašević Jambrak", s danom 24. 

srpnja 2020. brišu se imena "Neven Nikić" i "Andreja Španović" 3. kolovoza 2020. dodaje se 

ime "Lucija Bačar", s danom 12. kolovoza 2020. dodaje se ime "Anja Hrastić", s danom 18. 

kolovoza 2020. dodaje se ime "Slavica Maniček", s danom 14. rujna 2020. dodaje se ime 

"Dora Kavurčić". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za financijsko materijalne poslove, na stranici 132, 

kod imena "Katarina Baković" umjesto "Voditeljica Službe za računovodstva, proračuna i 

nabave" ima stajati "Voditeljica Pododsjeka za financijsko materijalno poslovanje". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za financijsko materijalne poslove, na stranici 133, 

kod imena "Nevenka Đurek" umjesto "Voditeljica Službe Službe za poslove računovodstva  

Depozita" ima stajati "Voditeljica Pododsjeka za poslove računovodstva depozita". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za financijsko materijalne poslove, na stranici 133, 

točka 3.3.1. Računovodstveni referenti-financijski knjigovođe, briše se ime "Ana Turićanin". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, na stranici 133, 

dodaje se točka "4. voditelj Odsjeka za organizacijsko - tehničke  poslove" i dodaje se ime 

"Anita Prnjak". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, na stranici 133, 

kod imena "Vlatko Perković" umjesto točke "4.2.Voditelj službe za poslove dostave" ima 

stajati "4.2. voditelj odjeljka za poslove dostave". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, na stranici 134, 

kod imena "Ivan Račić" umjesto točke "4.3. Voditelj službe za poslove tehničkog održavanja" 

ima stajati "4.3. voditelj odjeljka za poslove tehničkog održavanja", briše se točka "4.4. 

Voditelj portirske službe". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, na stranici 134, 

kod imena "Renata Vlahović" umjesto točke "4.4. voditeljica službe za održavanje čistoće" 

ima stajati "4.4. voditeljica pododjeljka za održavanje čistoće". 

 

U glavi III. Odsjek za organizacijsko tehničke poslove, na stranici 134, 4.5.1. Čistačice, 

s danom 29. veljače 2020. briše se ime "Ružica Matošević", s danom 24. kolovoza 2020. 

dodaje se ime "Nada Bošnjak". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, na stranici 135 umjesto  "Zajedničke sudske pisarnice" 

ima stajati "Posebne sudske pisarnice". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, na stranici 135, Voditeljice posebnih sudskih pisarnica, 

briše se Pisarnica "Predsjednice Parničnog odjela" i briše se ime "Vesna Pavlić", briše se 

"Pisarnica predsjednika Ovršnog i izvanparničnog odjela i briše se ime "Snježana Car Vukić", 

umjesto  "P i Pn pisarnica" ima stajati "Posebna sudska pisarnica Parničnog odjela 1", umjesto 

"Pp, Psp, Povrv, P2 i R1Ob" pisarnice ima stajati "Posebna sudska pisarnica Parničnog odjela 

2" umjesto "Pisarnica sudskih zapisničara Parničnog odjela ima stajati "Posebna sudska 

pisarnica sudskih zapisničara na Parničnom odjelu", umjesto "Pisarnica sudskih zapisničara 
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Zemljišnoknjižnog odjela" ima stajati "Pisarnica sudskih zapisničara na Zemljišnoknjižnom 

odjelu",  umjesto "Pisarnica sudskih zapisničara na Ovršnom odjelu" ima stajati "Posebna 

sudska pisarnica sudskih zapisničara na Ovršnom, izvanparničnom i stečajnom odjelu", 

umjesto "Ovrv pisarnica" ima stajati Posebna sudska pisarnica Ovršnog,  izvanparničnog i 

stečajnog odjela 3", umjesto "Ovr, Ovrpl, Ovrs, Ovrj pisarnice ima stajati "Posebna sudska 

pisarnica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela 2", umjesto "Ostavinska pisarnica, R1, 

R2, Sp i Pom pisarnica" ima stajati Posebna sudska pisarnica Ovršnog, izvanparničnog i 

stečajnog odjela 1" 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, 1.5.1.  Administrativni referenti – upisničari, na stranici 

137, s danom 12. veljače 2020. dodaju se imena"Sanda Bosnar", "Ana Grebenar", "Snježana 

Jurković", "Dora Kuhar", "Ivona Lisac", "Nataša Martinko", "Mihaela Štimac" i "Željka 

Vukadin", s danom 13. veljače 2020. briše se ime "Nada Bobinac Petko", s danom 17. veljače 

2020. briše se ime "Dragica Dojnić", ",  s danom 15. ožujka 2020. briše se ime "Anamarija 

Begić", s danom 2. travnja 2020. briše se ime "Nada Horvat", s danom 9. svibnja 2020. briše 

se ime "Barica Stepanić Grdenić, s danom 14. lipnja 2020. briše se ime "Višnja Zvonković", s 

danom 17. lipnja 2020. briše se ime "Ivona Lisac" s danom 27. srpnja 2020. umjesto imena 

"Sara Pepić" ima stajati "Sara Tusun", s danom 1. rujna 2020. briše se imena "Tomislav 

Kipčić", "Nada Krišto" i "Ivana Lehpamer". 

 

 U glavi IV. Sudska pisarnica, 1.5.2.  Administrativni referenti – upisničari na određeno 

vrijeme, na stranicama 137-138, s danom 12. veljače 2020. brišu se imena"Sanda Bosnar", 

"Ana Grebenar", "Snježana Jurković", "Dora Kuhar", "Ivona Lisac", "Nataša Martinko", 

"Mihaela Štimac" i "Željka Vukadins danom 2. travnja 2020. briše se ime "Mirko Primorac", , 

s danom 21. srpnja 2020. briše se ime "Diana Galović", s danom 10. kolovoza 2020. dodaju se 

imena "Ivan Andrić", "Ana Balen", "Marko Derifaj", "Ivana Mezak", "Bruno Pišpek", "Luka 

Pokas", "Marija Sporiš", "Daliborka Terebuh" i "Maja Žalac", s danom 17. kolovoza 2020. 

dodaju se imena "Anamarija Knoblo", "Lana Puškar" i "Helena Sruk", a s danom 15. rujna 

2020. briše se ime "Ivan Andrić", a s danom 25. kolovoza 2020. dodaje se ime "Tina Šola". 

  

 U glavi IV. Sudska pisarnica, 1.5.3.  Administrativni referenti - sudski zapisničari, na 

stranici 137, dodaje se ime "Ana Turićanin", "Snježana Car Vukić", polovina punog radnog 

vremena i "Vesna Pavlić", s danom 30. siječnja 2020. kod imena "Nives Mate" dodaje se 

"polovina punog radnog vremena", s danom 12. siječnja 2020. dodaju se imena "Ana Bagić", 

"Dijana Bajraktari", "Jasna Cibulić", "Katarina Čorba", "Matea Golub", "Tamara Halovanić 

Pelišak", "Višnja Horaček", "Marica Horvat, "Jasminka Korica", "Antonia Panižić", "Petra 

Ričko", "Stefani Stajić Popović" i "Patricija Zovko", s danom 17. veljače 2020. dodaje se ime 

"Milena Grgurić", s danom 29. veljače 2020. briše se ime "Lucija Jurica", s danom 4. ožujka 

2020. dodaje se ime "Marija Drnić", s danom 11. ožujka 2020. briše se ime "Ingrid Oreški", s 

danom 14. svibnja 2020. briše se ime "Renata Šuput", s danom 1. svibnja 2020. dodaje se ime 

"Martina Špišić Mihalić", s danom 15. svibnja 2020. kod imena "Jelena Tepša" briše se 

"polovina punog radnog vremena", s danom 7. kolovoza 2020. dodaje se ime "Lidija Ljubić", 

s danom 31. kolovoza 2020. brišu se imena "Barbara Mikulin" i "Vlasta Vasiljević", s danom 

6. rujna 2020. briše se ime "Kristina Fišter". 

  

 U glavi IV. Sudska pisarnica, 1.5.4.  Administrativni referenti - sudski zapisničari na 

određeno vrijeme,  na stranici 138, s danom 12. siječnja 2020. brišu se imena "Ana Bagić", 

"Dijana Bajraktari", "Jasna Cibulić", "Katarina Čorba", "Matea Golub", "Tamara Halovanić 

Pelišak", "Višnja Horaček", "Marica Horvat, "Jasminka Korica", "Antonia Panižić", "Petra 

Ričko", "Stefani Stajić Popović" i "Patricija Zovko", s danom 17. veljače 2020. brišu se imena 
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"Sandra Škorić" i "Ljiljana Trulec", s danom 29. veljače 2020. briše se ime "Sandra Luks", s 

danom 4. ožujka briše se ime "Marija Drnić", s danom   8. ožujka 2020. briše se ime "Marina 

Mušterić", s danom 19. ožujka 2020. briše se ime "Lidija Molzer", s danom 17. kolovoza 

2020. dodaje se im "Helena Sruk", danom 3. kolovoza 2020. dodaje se ime "Maja Butković", 

s danom 6. kolovoza 2020. dodaju se imena "Ida Bogojević", "Andrea Jakovljević", 

"Domagoj Lulić", "Valentina Martek", "Nikolina Tišma" i "Katarina Rodić",  s danom 20. 

kolovoza 2020. dodaje se ime "Mateja Dubravac", s danom 8 . kolovoza dodaje se ime 

"Mateja Žeželj". 

 

 U glavi IV. Sudska pisarnica, na stranici 141 briše se 1.5.5. Polaznici stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 

  

 U glavi V., 1 Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.1. Suci, 1.1.1. Rodiljni i roditeljski dopusti  s danom 14. rujna 2020. briše se 

ime "Ana Lovrinov", a s danom 19. rujna 2020. dodaje se ime "Vanja Posarić". 

 

 U glavi V., 1 Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.1. Suci, 1.1.2. Duga bolovanja, dodaje se ime "Marina Aralica Dodig". 

 

 U glavi V., 1 Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.1. Suci, "1.1.5. Suspenzija na stranici 236, s danom 20. ožujka 2020. briše ime 

"Adrijana Lisičin". 

 

  U glavi V. 1. Suci, sudski savjetnici i službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, na stranici 141, 1.2. Viši sudski savjetnici-specijalisti, 1.2.1. Viši sudski savjetnici 

i sudski savjetnici rodiljni i roditeljski dopust, s danom 4. svibnja 2020. kod imena "Maja 

Gojak Jug" dodaje se "Viša sudska savjetnica", s danom 5. kolovoza 2020. briše se ime 

"Željka Cvetković, sudska savjetnica", a dodaje se ime "Jelena Grgić, sudska savjetnica". 

 

U glavi V. 1. Suci, sudski savjetnici i službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, na stranici 141, 1.2. Viši sudski savjetnici-specijalisti, 1.2.2.  Sudski savjetnici i 

viši sudski savjetnici - privremeni raspored izvan ovoga suda, s danom 1. rujna 2020. dodaje 

se ime "Hrvoje Domić, viši sudski savjetnik – Europska komisija Luxembourg". 

 

U glavi V. 1. Suci, sudski savjetnici i službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, na stranici 141, 1.2. Viši sudski savjetnici-specijalisti, 1.2.3. Viši sudski savjetnici 

i sudski savjetnici - mirovanje radnog odnosa, s  u periodu od 11. svibnja 2020. do 28. rujna 

2020. dodaje se ime "Nataša Turajlić Horvat, viša sudska savjetnica". 

 

 U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti - 

privremeni raspored izvan ovoga suda, na stranici 141 , s danom 25. srpnja 2020. briše se ime 

"Dubravka Kuk – Ministarstvo pravosuđa".  

 

 U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.3. Viši zemljišnoknjižni referenti, rodiljni i 

roditeljski dopust, na stranici 141, s danom 1. ožujka 2020. dodaje se ime "Marina Stojnić". 
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 U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.4. Viši zemljišnoknjižni referenti, duga 

bolovanja, na stranici 141, s danom 1. ožujka 2020. briše se ime "Marina Stojnić". 

 

U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.5. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, rodiljni 

i roditeljski dopust, na stranici 141, s danom 25. srpnja 2020. dodaje se ime "Dubravka Kuk". 

 

U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.4. Administrativni referenti, 1.4.1. Administrativni referenti - upisničari, rodiljni 

i roditeljski dopust, na stranici 142, s danom 9. svibnja 2020. dodaje se ime Barica Stepanić 

Grdenić.  

 

U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, na stranici 140, 1.4. Administrativni referenti,  1.4.6. Administrativni referenti - 

sudski zapisničari, rodiljni i roditeljski dopust, s danom 1. svibnja 2020. briše se ime "Martina 

Špišić Mihalić", s danom 17. lipnja 2020. dodaje se ime "Ivona Lisac", s danom 7. kolovoza 

2020. briše se ime "Lidija Ljubić" i "Mateja Žeželj". 

 

U glavi V., 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, na stranici 140, 1.4. Administrativni referenti1 1.4.7. Administrativni referenti - 

sudski zapisničari, duga bolovanja, s danom 2. siječnja 2020. briše se ime "Mateja 

Golemović", s danom 29. ožujka 2020. briše se ime "Tea Mamlić". 

 

U glavi V. 1. Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 1.5. Informatički referenti. 1.5.1. Voditelj službe za informatiku, privremeno 

udaljen iz službe, na stranici 143, s danom 10. lipnja 2020. briše se ime "Neven Pavličić". 

 

II. Ostali sadržaj Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 

2. prosinca 2019. broj 5 Su-1950/19 ostaje neizmijenjen.  

 

                  Predsjednica  suda 

 

           Jadranka Liović Merkaš 

 

 

 

 

  

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Svaki sudac i sudski savjetnik može u roku tri dana od dana dostave izjaviti prigovor 

predsjednici suda na Izmjenu i dopunu godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici i 

namještenici mogu u  istom roku staviti primjedbu na isti, o kojima odlučuje više tijelo sudske 

uprave.  
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