
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su- 2676/18 

Zagreb, 1. travnja 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, Pisarnica sudske uprave, 1.1. Upraviteljica 

pisarnice sudske uprave, na stranici 3, s danom 1. travnja 2019. dodaje se ime "Ana-Marija 

Puškar", a s istim danom briše se točka  "1.2. Voditeljica posebne pisarnice" i briše se ime 

"Ana-Marija Puškar". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, Služba za statistiku i eSpis, 1.3. Administratori 

eSpisa, na stranici 4, s danom 3. travnja 2019. briše se ime "Ružica Frketić", a s danom 8. 

travnja 2019.  dodaje se ime "Anamarija Babić".  

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, 1.4. Ključni korisnici, suci - rješavaju pravnu 

problematiku unutar eSpisa, sudjeluju u analizi poslovnih procesa, te kod zakonskih promjena 

daju prijedloge za implementaciju u eSpis aplikaciji, na stranici 4, s danom 1. travnja 2019. 

umjesto imena "Jadranka Liović Merkaš, Ana Lovrinov, Andrijana Markić Jurišić, Ksenija 

Šimić,  Laura Crnić Klapšić,  Javorka Šikić Slivar, Renata Košir Skračić i Marina Parać 

Garma" imaju stajati imena: "Jadranka Liović Merkaš, Davorka Ćurko Nasić i Jasna Gažić 

Ferenčina". 



2 

 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, 1.5. Ključni korisnici, administrativni referenti - 

sudski zapisničari - uz svoje svakodnevne poslove obavljaju i poslove individualne pomoći 

krajnjim korisnicima za rad u eSpis aplikaciji, te zaprimaju njihove sugestije i prijedloge koje 

potom prosljeđuju Uredu za eSpis u sudu, na stranicama 4-5, s danom 1. travnja 2019.  

umjesto imena: "Adnela Vujec, Tanja Drešar, Zlatica Grahovac Stojanović, Mirjana Horina, 

Marija Jurčić, Lidija Baketarić, Kristina Fišter, Jadranka Žužić, Marina Delač, Ivana Pašalić, 

Mirjana Frklić, Ivana Minkov Galabov, Ružica Filipin, Ivanka Šimunić, Jelena Plepelić, Ivana 

Golub, Ivana Kralj, Dijana Janković, Nataša Pavelić, Marijana Burazer i Snježana Car 

Vukić", imaju stajati imena: "Adnela Vujec, Tanja Drešar, Ružica Filipin, Marina Delač, 

Snježana Car Vukić i Zlatica Grahovac Stojanović". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, 1.6. Ključni korisnici, administrativni referenti 

upisničari - uz svoje svakodnevne poslove obavljaju i poslove individualne pomoći krajnjim 

korisnicima za rad u eSpis aplikaciji unutar svoje pisarnice, te zaprimaju sugestije i prijedloge 

koje potom prosljeđuju Uredu za eSpis u sudu, na stranici 5, s danom 1. travnja 2019. umjesto 

imena: Silvija Vulić, Marica Kozina, Anita Dukić Kolar, Josip Tusun, Vesna Bečić, Željka 

Grčar, Dubravka Čenčić, Darinka Stanić i Gordana Filipović" imaju stajati imena: "Anita 

Dukić Kolar, Željka Grčar, Marija Paun, Dubravka Čenčić, Ana Topić i Gordana Filipović. 

 

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

Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, na stranici 6, s danom 1. travnja 2019. 

umjesto "Iva Žutelija Krešić, sutkinja" ima stajati "Marina Aralica Dodig". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Voditelji grupa, 7. Grupa za statusne i 

obiteljske sporove na stranici 7, s danom 1. travnja 2018. umjesto imena "Marina Parać 

Garma" dodaje se ime "Tijana Kokić".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 3. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na stranici 

13, kod imena "Brankica Bobšić" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 

referade šifre, s danom 1. travnja 2019. briše se "- rad na predmetima u kojima je tužba 

podnesena prije 31. prosinca 2007.". 

 

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

71, u stupcu ime i prezime, s danom 31. ožujka 2019. briše se ime "Marina Parać Garma" 

ispred broja "97" u stupcu ref,  u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima briše se 

"10%", a u stupcu osnova oslobođenja  briše se "čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 

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

71, u stupcu ime i prezime s danom 1. travnja 2019. dodaje se ime "Ana Merlin Božićković", 

ispred broja "97" u stupcu  ref. 

 

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

75, s danom 1. travnja 2019., u stupcu ime i prezime, dodaje se ime "Katarina Perjanec 

Prstec"i u stupcu ref  dodaje se "3" u stupcu  grupa  dodaje se "statusni i obiteljski sporovi", u 

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

"1000000089 - Davanje dopuštenja za sklapanje braka,  

1000000093 - Davanje suglasnosti  i odobrenja (zaštita obiteljskog doma, upravljanje 

bračnom stečevinom, roditeljska skrb, zastupanje djeteta),  

17 - Izdavanje dozvole za sklapanje braka prije punoljetnosti,  
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19 - Lišenje / vraćanje / produljenje roditeljskog prava,  

18 - Lišenje / vraćanje poslovne sposobnosti,  

1000000088 - Lišenje/vraćanje prava na roditeljsku skrb, 

701 - Međunarodna otmica djeteta, 

1000000084 - Mjere za zaštitu imovine i imovinskih prava djeteta,  

1000000091 - Nadomještanje pristanka za posvojenje djeteta,  

668 - Obiteljsko - bračna stečevina, 653 - Obiteljsko - ostalo,  

6 - Odluka s kim će dijete živjeti,  

1000000081 - Odobravanje sporazuma o uzdržavanju,  

1000000080 - Odobravanje/izmjena plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, 

1000000086 - Oduzimanje prava na  stanovanje s djetetom i povjeravanje 

svakodnevne skrbi drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbe ili udomiteljskoj obitelji,  

31 - Oduzimanje roditeljima prava da žive s djetetom i da ga odgajaju,  

684 - Osporavanje očinstva/majčinstva,  

410 - Ostalo - Obiteljsko izvanparnično, 

1000000083 - Ostvarivanje roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom,  

2 - Ostvarivanje sadržaja roditeljske skrbi,  

1000000082 - Pojednostavljeni postupak radi uzdržavanja djeteta,  

680 - Poništenje braka,  

1000000090 - Postupak radi zaštite obiteljskog doma,  

64 - Povjera djeteta s poremećajem u ponašanju,  

1000000087 - Povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju,  

1000000085 - Privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi 

ili udomiteljskoj obitelji,  

1000000092 - Promjena djetetovog prebivališta odnosno boravišta,  

666 - Razvod braka bez djece, 

400 - Razvod braka sa mllj. djecom,  

1000000079 - Spor o ostvarivanju osobnih odnosa,  

1000000078 - Spor o roditeljskoj skrbi,  

692 - Sporazumni razvod braka bez djece, 

 691 - Sporazumni razvod braka sa mllj. djecom,  

 4 - Stjecanje poslovne sposobnosti maloljetnika koji je postao roditelj, 

 3 - Susreti i druženja s roditeljem,  

102 - Susreti i druženju s bakom, djedom, sestrom, bratom, polusestrom, 

polubratom…,  

409 - Utvrđenje izvanbračne zajednice,  

652 - Utvrđenje očinstva/majčinstva,  

690 - Utvrđenje postojanja/nepostojanja braka, 

667- Uzdržavanje bračnog/izvanbračnog druga,  

654 - Uzdržavanje djeteta,  

685 - Uzdržavanje drugih osoba,  

106 - Zabrana približavanja djetetu 

Postupci po Zakonu o životnom partnerstvu (NN 92/14): 

Parnične vrste postupaka: 

- utvrđenje postojanja/nepostojanja neformalnog životnog partnerstva (čl. 3. st. 2.) 

- utvrđenje postojanja/nepostojanja životnog partnerstva (čl. 7. st. 3.) 

- poništaj životnog partnerstva (čl. 25.) 

- raskid životnog partnerstva (čl. 29.) 

- utvrđenje partnerske stečevine (čl.50.-54.) 
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- uzdržavanje u okviru životnog partnerstva (čl.39. – životnih partnera, djece, životnog 

partnera roditelja te djece i partnera-skrbnika) 

- roditeljska skrb (čl.40.) 

- donošenje odluka u vezi s djetetom (čl.41.) 

- ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom nakon prestanka životnog partnerstva (čl.42.) 

- partnerska skrb (čl.44.-49.) 

Izvanparnične vrste postupaka: 

- donošenje odluke o dopuštenju sklapanja životnog partnerstva(čl. 9.) 

- ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i bivšeg životnog partnera roditelja koji nije 

roditelj djeteta (čl. 42.) 

-imenovanje partnera skrbnika (čl. 45. st. 2.) 

- prestanak partnerske skrbi (čl. 49.) 

Posebni postupci osiguranja po Obiteljskom zakonu (čl. 529-543): 

- određivanje privremene mjere s kojim se roditeljem dijete stanovati, prebivalištu 

djeteta i ostvarivanju osobnih odnosa 

- određivanja privremene mjere uzdržavanja". 

  

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Voditelji grupa, 2. Grupa za 

ovrhu na novčanim tražbinama na temelju ovršne isprave, na stranici 105, s danom 1. travnja 

2019. umjesto  "- voditeljica sutkinja Marina Aralica Dodig", ima stajati "- voditeljica sutkinja 

Mirna Jakovac".  

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Voditelji grupa, s danom 1. 

travnja 2019. briše se "4. Grupa za postupovno ovršno pravo – voditeljica sutkinja Iva Žutelija 

Krešić.". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Voditelji grupa, s danom 1. 

travnja 2019. dodaje se "4. Grupa za stečaj potrošača – voditeljica sutkinja Iva Žutelija 

Krešić". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 106, kod imena "Vladimir Dimanovski" u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, u periodu od 7. travnja 2019. do 23. travnja 

2019. ima stajati "16%, a od 23. travnja 2019. ima stajati "18%". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 108, kod imena "Goran Goluža", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 1. travnja  2019. umjesto "16%" ima 

stajati "14 %".  

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 112, kod imena "Mirna Jakovac", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 1. travnja 2019. dodaje se "10%", a u 

stupcu  osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 112, kod imena "Jure Pezelj", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 1. travnja 2019. dodaje se "12%", a u 

stupcu  osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila".  
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U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Suci Ovršnog i 

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 113, kod imena "Javorka Šikić Slivar", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 10. veljače 2019. umjesto "16%" ima 

stajati "14%". 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 117,  u stupcu ime i prezime, s danom 1. travnja 2019. 

briše se ime "Matea Belačić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Tihana Fijan, 

sudska savjetnica", ispred broja "28" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici,  na stranici 119, u stupcu  ime i prezime,  s danom 10. veljače 

2019.  briše se ime "Toni Odak, sudski savjetnik" ispred broja "4" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 119, u stupcu ime i prezime,  s danom 1. travnja 2019. 

dodaje se ime "Katarina Čulić, sudska savjetnica", ispred broja "4" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 119, u stupcu ime i prezime,  s danom 1. travnja 2019. 

briše se ime "Tihana Fijan, sudska savjetnica", a dodaje se ime "Marijana Nikolić, sudska 

savjetnica", ispred broja "64" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 120, u stupcu ime i prezime, s danom 7. travnja 2019. 

briše se ime "Lara Kovačević, sudska savjetnica" ispred broja "58" u stupcu ref. 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 124, u stupcu ime i prezime,  s danom 18. veljače  2019. 

briše se ime "Zrinko Tenšek, sudski savjetnik", a s danom 1. travnja 2019. dodaje se ime 

"Zumica Pozderac, sudska savjetnica", ispred broja "33" u stupcu ref.  

 

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

savjetnici, u tablici, na stranici 124, u stupcu ime i prezime, s danom 18. veljače 2019. briše se 

ime "Marina Tremac Đurđević, sudska savjetnica", a dodaje se ime "Ivana Jasprica, sudska 

savjetnica" ispred broja "165" u stupcu ref. 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 124, u stupcu ime i prezime,  s danom 1. travnja 2019. 

briše se ime "Mario Pleše, sudski savjetnik", a s danom 23. travnja 2019. dodaje se ime "Rea 

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

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 126,  u stupcu ime i prezime  s danom 18. veljače 2019. 

briše se ime "Ivana Jasprica, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Zrinko 

Tenšek, sudski savjetnik" ispred broja "17" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranicama 116-127, kod imena "Katarina Čulić", "Katarina 

Marčić", "Ivana Protulipac", "Paula Kvesić", "Zumica Pozderac", "Martina Grdović", 



6 

 

"Marijana Nikolić", "Rea Rajić", "Melani Vukoja", "Ozren Marinković" i "Josipa Pajić" u 

stupcu grupa  dodaje se "stečaj", a u stupcu vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 

referade (šifre)  dodaje se "ID 433 –Jednostavan  postupak stečaja potrošača".  

 

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

službenici koji nakon redovnog radnog vremena provode sudske ovrhe na pokretninama 

ovršenika, na stranici 127, s danom 15. travnja 2019. dodaje se ime "Zlatica Grahovac 

Stojanović".  

 

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

Zemljišnoknjižnog odjela, na stranici 127, s danom 15. ožujka 2019. kod imena "Vanja 

Tomašević",  umjesto "22%" ima stajati "20%". 

  

  U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, voditelji grupa, na stranici 128, 

kod naziva 4. Grupa za poboljšanje funkcionalnosti u ZIS-u, s danom 1. ožujka 2019. dodaje 

se ime "Jasminka Đojinčević".   

 

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

stranici 128, s danom 1. ožujka 2019. kod imena "Jasminka Đojinčević", referada 2", dodaje 

se "5%", te se dodaje "čl. 11. Okvirnih mjerila".  

 

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

stranici 128, s danom 15. ožujka 2019. kod imena "Mirna Britvić, referada 20", dodaje se 

"10%", te se dodaje "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila".  

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni 

referenti, na stranici 128, s danom 18. veljače 2019. dodaje se ime "Milenka Čačić".  

 

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

zemljišnoknjižni, na stranici 128, s danom 1. travnja 2019. dodaje se ime "Mira Perić". 

 

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

zemljišnoknjižni, na određeno vrijeme, na stranicama 128-130, s danom 20. ožujka 2019. 

dodaje se ime "Maja Petričević", a s danom 31. ožujka 2019. briše se ime "Jasna Čičak", s 

danom 3. veljače 2019. briše se ime "Valentina Sertić", a s danom 9. travnja 2019. briše se 

ime "Maja Gužvić". 

 

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

3.2.1.  Računovodstveni referenti-financijske knjigovođe, na stranici 131, s danom 14. ožujka 

2019. briše se ime "Nevenka Đurek". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za financijsko - materijalno poslovanje točka 3.3. 

Voditeljica Službe za poslove računovodstva Depozita, na stranici 132, s danom 14. ožujka 

2019. briše se ime "Kristina Bakotić", a dodaje se ime "Nevenka Đurek". 

 

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

3.3.1.  Računovodstveni referenti-financijske knjigovođe, na stranici 132, s danom 5. ožujka 

2019. dodaju se imena "Magdalena Blažević, na određeno i Josipa Školneković, na 

određeno", a s danom 18. ožujka 2019. dodaje  se ime „Ana Turićanin". 
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U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, 4.5. 

Voditeljice Službe za održavanje čistoće, na stranici 133, s danom 5. travnja 2019. briše se 

ime "Željka Kajba".  

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, 4.5.1. 

Čistačice, na stranici 133, s danom 5. travnja 2019. briše se ime "Radmila Budimlić". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Zajedničke sudske pisarnice, na stranici 134, točka 1.3.  

kod imena "Marina Delač", s danom 1. travnja 2019.  umjesto "Voditeljica daktilobiroa, 

službe prijepisa i fotokopiranja, - skrbi za pravodobno i uredno obavljanje poslova prijepisa, 

fotokopiranja i poslova daktilobiroa,- obavlja poslove kontrole i ispravka u aplikaciji 

SupraNova, anonimizira sudske odluke, educira službenike i obavlja druge poslove po nalogu 

Upraviteljice sudske pisarnice",   ima stajati "Voditeljica otpremne pisarnice, -  skrbi za 

pravodobno i uredno obavljanje poslova otpreme,- obavlja poslove kontrole i ispravka u 

aplikaciji SupraNova, anonimizira sudske odluke, educira službenike i obavlja druge poslove 

po nalogu Upraviteljice sudske pisarnice". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica Posebne sudske pisarnice, na stranici 134., s danom 1. 

travnja 2019. briše se točka "1.4. Voditeljica daktilobiroa, službe prijepisa i fotokopiranja- 

skrbi za pravodobno i uredno obavljanje poslova prijepisa, fotokopiranja i poslova 

daktilobiroa, - obavlja poslove kontrole i ispravka u aplikaciji SupraNova, anonimizira sudske 

odluke, educira službenike i obavlja druge poslove po nalogu Upraviteljice sudske pisarnice", 

te se briše ime "Marina Delač". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Posebne sudske pisarnice, 1.5. Voditeljice posebnih 

sudskih pisarnica, na stranici 133, kod imena "Tanja Drešar", s danom 1. travnja 2019.  

umjesto "Pisarnica sudskih zapisničara Parničnog i Zemljišnoknjižnog odjela - skrbi za 

pravodoban i uredan rad i razmještaj sudskih zapisničara na odjelu,- obavlja poslove kontrole 

i ispravka u aplikaciji SupraNova, anonimizira sudske odluke, educira službenike, obavještava 

Vrhovni sud o kadrovskim promjenama" ima stajati "Pisarnica sudskih zapisničara 

Zemljišnoknjižnog odjela - skrbi za pravodoban i uredan rad i razmještaj sudskih zapisničara 

na zemljišnoknjižnom odjelu,- obavlja poslove kontrole i ispravka u aplikaciji SupraNova, 

anonimizira sudske odluke, educira službenike, obavještava Vrhovni sud o kadrovskim 

promjenama.". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Posebne sudske pisarnice, 1.5. Voditeljice posebnih 

sudskih pisarnica, na stranici 133, s danom 1. travnja 2019. dodaje se ime "Ružica Filipin", te 

se dodaje Pisarnica sudskih zapisničara Parničnog odjela - skrbi za pravodoban i uredan rad i 

razmještaj sudskih zapisničara na odjelu, - obavlja poslove kontrole i ispravka u aplikaciji 

SupraNova, anonimizira sudske odluke, educira službenike, obavještava Vrhovni sud o 

kadrovskim promjenama". 

 

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

stranicama 135-136, s danom 14. prosinca 2018. briše se ime "Katarina Vučinović", s danom 

1. travnja 2019. dodaje se ime "Đani Šupe", a kod imena "Vesna Gagula" dodaje se "polovica 

punog radnog vremena", s danom 3. travnja 2019. briše se ime "Mirta Kucek", s danom 4. 

travnja 2019. briše se ime "Nevenka Milić",  a s danom 8. travnja 2019. briše se ime 

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

određeno vrijeme na stranici 136, s danom 15. listopada 2018. dodaje se ime "Dragana 

Đenđeš", a s danom 18. ožujka 2019. dodaju se imena "Željka Andrašec, Ana Grebenar, 

Mihaela Krčelić, Nikolina Likić, Ivona Lisac, Štefica Petrčić i Ivana Živčić", a s danom 2. 

travnja 2019. dodaje se ime "Sanda Bosnar".  

 

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

na stranicama 136-137, kod imena "Kornelija Cvetković" dodaje se "polovica punog radnog 

vremena",  s danom 21. veljače 2019. dodaje se ime "Mihaela Mihalić", a  s danom 18. ožujka 

2019. briše se ime "Ana Turićanin", a s danom 31. ožujka 2019. briše se ime "Mira Perić".

  

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

zapisničari, na određeno, na stranici 138, s danom 6. ožujka 2019. dodaju se imena "Mateja 

Božić, Marija Drnić, Ivana Kalađija, Šefket Mahmić, Ana Marušić, Sandra Škorić i Biljana 

Zuber",  s danom 1. travnja 2019. umjesto imena "Mateja Prusec", ima stajati "Mateja Žeželj", 

a s danom 22. travnja 2019. briše se ime "Irena Kunst".  

 

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

osnovama, točka 1.1. Suci, 1.1.1. Rodiljni i roditeljski dopusti, na stranici 138, s danom 1. 

travnja 2019. briše se ime "Ana Merlin Božičković".  

 

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

osnovama, točka 1.1. Suci, 1.1.3. Privremeni raspored izvan ovoga suda, na stranici 138, s 

danom 4. ožujka 2019. umjesto "Zlatana Bihar, Državno sudbeno vijeće" ima stajati "Zlatana 

Bihar, Vrhovni sud Republike Hrvatske".  

 

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 139, s danom 1. siječnja 2019. briše se ime 

"Saša Vojnović, 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 sudski referenti - zemljišnoknjižni, 

rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 139, s danom 31. prosinca 2018. dodaje se ime 

"Andreja Andrijić Bušić". 

 

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

osnovama, točka 1.3.4.   Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, duga bolovanja, na stranici 139, 

s danom 18. veljače 2019. briše se ime "Milenka Čačić", a s danom 31. prosinca 2018. briše 

se ime "Andreja Andrijić Bušić". 

 

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

osnovama, točka 1.4.1. Administrativni referenti - upisničari, rodiljni i roditeljski dopust, na 

stranici 140, s danom 14. prosinca 2018. dodaje se ime "Katarina Vučinović" . 

 

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

osnovama, točka 1.4.6. Administrativni referenti - sudski zapisničari, rodiljni i roditeljski 

dopust, na stranici 140, dodaje se ime "Lidija Ljubić",  s danom 5. prosinca 2018. dodaje se 

ime "Petra Antolčić",  s danom 21. veljače 2019.  briše se ime "Mihaela Mihalić", te se briše 

ime "Ivona Ložnjak", a s danom 24. travnja 2019. briše se ime "Matea Behlić, zamjena". 
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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 

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

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

uprave.  

 


