
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su- 2676/18 

Zagreb, 6. veljače 2019.  

 

 

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15, 

82/16 i 67/18), 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 i 119/18 ) te u skladu s 

Pravilnikom o unutarnjem redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 3 Su-3227/07 od 

29. studenog 2007., donosi se sljedeći 

 

 

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU 

OD 10. PROSINCA 2018.  

 

 

I. Mijenja  se Godišnji raspored poslova Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 10. 

prosinca 2018. broj 5 Su-2676/18, na način da izmijenjen glasi:  

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, Služba za poslove s inozemstvom i posebne  

evidencije, 1.2. Administrativni referent – upisničar, na stranici 3, s danom 31. siječnja 2019. 

briše se ime "Mirjana Novokmet", a dodaje se ime "Ela Daraži, na određeno". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranicama 104-115, s danom 4. veljače 2019.  kod imena 

"Jasna Gažić Ferenčina", "Iva Žutelija Krešić", "Vladimir Dimanovski", "Marija Šipek", 

"Petra Brkljačić", "Mirna Jakovac", "Jure Pezelj" i "Iva Tisanić Vilček" u stupcu Vrste novih 

predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre)  dodaje se "ID 433 – Jednostavni postupak 

stečaja potrošača". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranicama 104-115, s danom 4. veljače 2019.  kod imena 

"Goran Goluža", "Miroslav Suton" i "Marina Aralica Dodig",  u stupcu Vrste novih predmeta 

koje se dodjeljuju u rad referade (šifre)  dodaje se "1000000108 stečaj potrošača" i "ID-433 – 

Jednostavni stečaj potrošača ". 
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 U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Suci Ovršnog i 

izvanparničnog odjela u tablici, na stranicama 104-115, s danom 4. veljače 2019. u tablici, 

kod imena "Goran Goluža, referada 8.", "Miroslav Suton, referada 10." i "Marina Aralica 

Dodig, referada 18". u stupcu  grupa  uz riječ "ovrha" dodaje se  "stečaj". 

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, 3.2.2. Sudski ovršitelji - 

službenici koji nakon redovnog radnog vremena provode sudske ovrhe na pokretninama 

ovršenika, na stranici 125, s danom 4. veljače 2019. briše se ime "Nada Krešić".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2.2. Viši sudski referenti - 

zemljišnoknjižni, , na stranici 127, s danom 8. siječnja 2019. dodaje se ime "Nikolina Lužija" 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2.3. Viši sudski referenti - 

zemljišnoknjižni, na određeno vrijeme, na stranici 128, s danom 8. siječnja 2019. briše se ime 

"Nikolina Lužija", a s danom 3. veljače 2019. briše se ime "Valentina Sertić". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za financijsko - materijalno poslovanje točka  

3.2.1.  Računovodstveni referenti-financijske knjigovođe, na stranici 129, s danom 13. 

siječnja 2019. briše se ime „Dijana Pilipović". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, 4.1.1. 

administrativni referenti-upisničari, na stranici 130, s danom 11. siječnja 2019. umjesto  

"Kruno Haban, na određeno" ima stajati "Kruno Haban" te kod imena "Ivan Lovrenčić, na 

određeno" ima stajati "Ivan Lovrenčić". 

  

 U glavi IV. Sudska pisarnica, točka 1.5.1. Administrativni referenti-upisničari na 

stranicama 133-134, s danom 11. siječnja 2019. dodaju se imena "Stefani Dominković", 

"Natalija Jurinjak" i "Marija Stojanović". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, točka 1.5.2. Administrativni referenti-upisničari na 

određeno, na stranici 134, s danom 11. siječnja 2019. brišu se imena "Stefani Dominković", 

"Natalija Jurinjak" i "Ivan Lovrenčić, s danom 13. siječnja 2019. briše se ime „Nikolina 

Prugovečki“, a s danom 31. siječnja 2019. briše se ime "Ela Daraži". 

 

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

zapisničari, , na stranici 137, s danom 9. siječnja 2019. dodaje se ime "Željka Andraka", a s 

danom 4. veljače 2019. briše se ime "Nada Krešić". 

 

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

zapisničari, na određeno vrijeme, na stranicama 134-137, s danom 9. siječnja 2019. briše se 

ime "Željka Andraka", a s danom 11. siječnja 2019. briše se ime "Marija Stojanović". 

  

 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 16. siječnja 2019. dodaje se 

ime "Gordana Lozančić (do 31. srpnja 2019.)".     

 

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

osnovama, 1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, 1.2.2. Sudski savjetnici i viši sudski 

savjetnici - privremeni raspored izvan ovoga suda, kod imena "Katja Pezer Valjak, sudski 



3 

 

savjetnik zamjena, Vrhovni sud Republike Hrvatske", s danom 9. siječnja 2019.  briše se riječ 

"zamjena".       

  

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

10. prosinca 2018. broj 5 Su-2676/18 ostaje neizmijenjen.  

 

 

                  Predsjednica  suda 

 

           Jadranka Liović Merkaš 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Svaki sudac i sudski savjetnik može u roku od 3 dana od dana dostave izjaviti prigovor 

Sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave na Ispravak Godišnjeg rasporeda, a 

ostali službenici i namještenici mogu u  istom roku staviti primjedbu na isti, o kojima 

odlučuje više tijelo sudske uprave.  

 


