
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su- 2676/18 

Zagreb, 1. srpnja 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, na stranici 2, s danom 1. srpnja 2019. umjesto 

"Alen Alić, sudski savjetnik" ima stajati "Alen Alić, viši sudski savjetnik. 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, Služba za praćenje i proučavanje 

sudske prakse i sudska knjižnica, 1. Voditeljica Službe za praćenje i proučavanje sudske 

prakse,  s danom 1. srpnja 2019. umjesto imena "Roberta Pandža, sutkinja" ima stajati "Nives 

Šimunović, sutkinja". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, Služba za praćenje i proučavanje 

sudske prakse i sudska knjižnica, 1.3. Administrativni referent-sudski zapisničar,  s danom 1. 

srpnja 2019. umjesto imena "Ivana Orlović" ima stajati "Sunčica Lončarević". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 3, Služba za informatiku, 1. Voditelj 

Službe za informatiku, s danom 10. srpnja 2019. briše se ime "Neven Pavličić". 
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U glavi II. Ured predsjednika suda, 1.7. Ključni korisnici sustava ZIS, na stranici 4, 

dodaje se ime "Božena Busić". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Voditelji grupa, 3. Grupa za obvezno 

pravo, na stranici 6, s danom 1. srpnja 2019. umjesto "Nives Šimunović, sutkinja" ima stajati 

"Jesenka Jurić Šojat, sutkinja". 

 

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

18, kod imena "Tihana Cišper" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 

referade šifre, s danom 1. srpnja 2019. dodaje 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 

10, u stupcu ime i prezime s danom 30. lipnja 2019. briše se ime "Ivanka Birkić Šarić", ispred 

broja "31" u stupcu ref, 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,   

675-Naknada štete-ispravak informacije 

651 - Naknada štete - mediji 

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, 

664 - Sporovi iz nasljeđivanja,  

686 - Stvarno - ostalo,  

401 - Stvarno - prava vlasništva - pokretnina,  

678 - Stvarno - Pravo vlasništva nekretnine, 
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34 Ostali izvanparnični predmeti  

663 - Stvarno činidba 

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

zakona  

34 Ostali izvanparnični predmeti  

33 Osiguranje dokaza". 

 

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

25, u stupcu ime i prezime s danom 30. lipnja 2019. briše se ime "Sabina Dugonjić", ispred 

broja "69" u stupcu  ref,  a s danom 1. rujna 2019. dodaje se ime "Goran Goluža", te se ispod 

imena dodaje "(od 1. rujna 2019.)".  

 

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

40, kod imena "Jesenka Jurić Šojat", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  

dodaje se "10%", a u stupcu  vrsta oslobođenja  dodaje se "Čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 

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

68, u stupcu ime i prezime s danom 30. lipnja 2019. briše se ime "Roberta Pandža", ispred 

broja "1" u stupcu  ref, u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  briše se "50%", 

a u stupcu vrsta oslobođenja  briše se " čl.6. st.2. Okvirnih mjerila". S danom 26. kolovoza 

2019., u stupcu ime i prezime dodaje se ime "Gordana Lozančić, polovina punog radnog 

vremena" ispred broja "1" u stupcu  ref.  

 

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

82, kod imena "Ksenija Šimić" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 

referade (šifre), s danom 1. srpnja 2019. dodaje 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 

83, kod imena "Nives Šimunović", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  

umjesto "10%" ima stajati "50%" a u stupcu vrsta oslobođenja umjesto "čl. 11. Okvirnih 

mjerila" ima stajati " čl. 6. st.2. Okvirnih mjerila". 

 

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

86, kod imena "Ana Štimac", u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 

(šifre),  s danom 1. srpnja 2019. briše se "675 - Naknada štete-ispravak informacije i 651 - 

Naknada štete – mediji", a s istim danom dodaje se "659 - Smetanje posjeda". 

 

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

Parničnog odjela, u tablici, na stranici 96, u stupcu ime i prezime s danom 30. lipnja 2019. 

briše se ime "Alma Beganović, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Bernarda 

Šuman, viša sudska savjetnica" ispred broja "120" u stupcu ref. 

 

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

Parničnog odjela, u tablici, na stranici 102, u stupcu ime i prezime s danom 30. lipnja 2019. 

briše se ime "Bernarda Šuman, viša sudska savjetnica", a s danom 4. srpnja 2019 dodaje se 

ime "Doris Martinović, sudska savjetnica" ispred broja "156" u stupcu ref. 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 104, kod imena "Marina Aralica Dodig", u stupcu 
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oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 21. lipnja 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 108, kod imena "Jasna Gažić Ferenčina", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 1. srpnja 2019. umjesto "26%" ima 

stajati "24 %".  

 

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 ime i 

prezime  dodaje se "(do 31. kolovoza 2019)", a u stupcu oslobođenje od rada na sudskim 

predmetima, s danom 21. lipnja 2019. umjesto "14%" ima stajati "12 %".  

 

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 21. lipnja 2019. umjesto "14%" ima 

stajati "12%". 

 

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

sudski savjetnici, u tablici,  na stranici 118, u stupcu  ime i prezime,  s danom 8. srpnja 2019. 

dodaje se ime "Sanja Đurić, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se broj "74" , u stupcu 

grupa  dodaje se "Stečaj", a u stupcu  Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 

(šifre)  dodaje se " ID 433 – Jednostavni stečaj potrošača".  

 

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 1. srpnja 2019. 

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

grupa  dodaje se "Stečaj", a u stupcu  Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 

(šifre)  dodaje se " ID 433 – Jednostavni stečaj potrošača". 

 

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  20. lipnja 2019. 

briše se ime "Iva Lujak, sudska savjetnica",  ispred broja "22" 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  20. lipnja 2019. 

briše se ime "Ivana Jasprica, sudska savjetnica", a s danom 21. lipnja 2019. dodaje se ime 

"Vesna Volar, 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 121, u stupcu ime i prezime,  s danom 21. lipnja  2019. 

briše se ime "Katarina Marčić, sudska savjetnica", ispred broja "14" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 121, u stupcu ime i prezime,  s danom 1. srpnja 2019. 

briše se ime "Juraj Nišević, sudski savjetnik", a dodaje se ime "Kristina Štruglin, sudska 

savjetnica", ispred broja "55" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici,  na stranici 122, u stupcu  ime i prezime,  s danom 1. srpnja 2019. 
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dodaje se ime "Jelena Ostović, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se broj "72" , u stupcu 

grupa  dodaje se "Stečaj", a u stupcu  Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 

(šifre)  dodaje se " ID 433 – Jednostavni stečaj potrošača". 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranici 122, u stupcu ime i prezime, s danom 20. lipnja 2019. 

briše se ime "Vlatka Petak Vučetić, sudska savjetnica", a s danom 21. lipnja 2019. dodaje se 

ime "Katarina Marčić, sudska savjetnica", ispred broja "7" 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 2. srpnja 2019. 

dodaje se ime "Nikola Švenda", u stupcu ref  dodaje se broj "73", u stupcu grupa  dodaje se 

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

" ID 433 – Jednostavni stečaj potrošača".  

 

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. srpnja  2019. 

briše se ime "Kristina Štruglin, sudska savjetnica", ispred broja "23" 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 21. lipnja  2019. 

briše se ime "Vesna Volar, sudska savjetnica", ispred broja "13" u stupcu ref.  

 

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

sudski savjetnici, u tablici, u stupcu ime i prezime, na stranicama 117-126, s danom 1. srpnja 

2019. kod imena "Alen Alić" umjesto "Sudski savjetnik" ima stajati "Viši sudskih savjetnik", 

kod imena "Ana Ćosić" umjesto "Sudska savjetnica" ima stajati "Viša sudska savjetnica", kod 

imena "Mislav Gazilj" umjesto "Sudski savjetnik" ima stajati "Viši sudski savjetnik", kod 

imena "Natalija Horvatić" umjesto "Sudska savjetnica" ima stajati "Viša sudska savjetnica" i 

kod imena "Željka Nenadović" umjesto "Sudska savjetnica" ima stajati "Viša sudska 

savjetnica". 

  

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 126, s danom 30. travnja 2019. briše se ime "Jasna Bedić". 

 

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

odjela, na stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Lana Putrić",  umjesto "20%" ima 

stajati "14% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila ". 

 

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

Zemljišnoknjižnog odjela, na stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Vanja 

Tomašević",  umjesto "20%" ima stajati "14% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila ". 

 

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

stranici 126, kod imena "Marko Bosnić, referada 7" umjesto "18%" u razdoblju od 3. lipnja 

2019. do 5. srpnja 2019. ima stajati "16%", a od 6. srpnja 2019. briše se "16%" te se briše "čl. 

5. st. 1. Okvirnih mjerila".    
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 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Mirna Britvić, referada 20", briše se "10%", 

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

 

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

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Goran Draganović, referada 6", briše se 

"14%", te se briše "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila".  

 

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

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Mihaela Jozipović, referada 8", umjesto  

"18%" ima stajati  "12% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 

 

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

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Nives Radišić, referada 1", umjesto  "16%" 

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

 

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

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Silvija Sunčana Stubičar, referada 14", briše 

se "14%", te se briše "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila".  

 

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

stranici 126, s danom 6. srpnja 2019. kod imena "Pavle Vukšić, referada 9", umjesto  "18%" 

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

 

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

stranici 127, s danom 23. travnja 2019. briše se ime "Valentina Vedrina Parlov" te se briše 

"referada 22". 

 

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

savjetnici, na stranici 127, s danom 15. svibnja 2019., kod imena "Lea Golomeić, sudska 

savjetnica" dodaje se "referada 23". 

 

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

savjetnici, na stranici 127, s danom 15. svibnja 2019., kod imena "Zvonimira Šamanić, sudska 

savjetnica" dodaje se "referada 24". 

 

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

savjetnici, na stranici 127, s danom 15. svibnja 2019., kod imena "Maja Novosel, sudska 

savjetnica" dodaje se "referada 25". 

 

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

savjetnici, na stranici 127, s danom 15. svibnja 2019.,  briše se ime "Matea Tonković, sudska 

savjetnica", a kod imena "Doris Ćoza, sudska savjetnica" dodaje se "referada 4". 

 

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

savjetnici, na stranici 127, s danom 23. travnja 2019., kod imena "Kristina Marić, sudska 

savjetnica" dodaje se "referada 22". 

 

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

referenti, na stranici 129, s danom 10. travnja 2019. dodaju se imena "Danijela Bošnjak", 
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"Josip Draganić", "Siniša Knežaurek", "Marijana Miletić, polovina punog radnog vremena", 

Tanja Višnić" i "Marijan Zovko", s danom 30. travnja 2019. briše se ime "Milka Ugrin", s 

danom 27. svibnja 2019. dodaju se imena "Darija Bjelobaba, polovina punog radnog 

vremena", "Valentina Božić", "Anka Dumančić", "Darko Faltis", "Mateo Klanac", "Gordana 

Kos", "Silvija Kožić" i "Nataša Pejnović".  

 

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

zemljišnoknjižni, na stranici 129, s danom 10. travnja 2019. brišu se imena "Josip Draganić", 

"Siniša Knežaurek", "Marijana Miletić, polovina punog radnog vremena", Tanja Višnić" i 

"Marijan Zovko", s danom  17. travnja 2019. dodaju se imena "Ivona Brkanac", "Ivana 

Bunić", "Nenad Crnojević", "Ivana Čolić", "Kristina Drčelić", "Anka Dumančić" (do 27. 

svibnja 2019.), "Maja Grba", "Refik Ilijazović", "Dijana Janžek", "Ivica Jurjak", "Đurđica 

Jušta", "Kristina Kučiš", "Ivana Petrić", "Mirela Ružić Kovačević", "Hrvoje Samaržija", 

"Marina Stojnić", "Kristina Škutin" i "Milorad Tomašević", s danom 1. svibnja 2019. dodaju 

se imena "Danijela Harapin" i  "Žaklina Ostović", s danom 27. svibnja 2019. brišu se imena 

"Darija Bjelobaba, polovina punog radnog vremena", Valentina Božić", "Anka Dumančić", 

"Darko Faltis", "Mateo Klanac", "Gordana Kos", "Silvija Kožić" i "Nataša Pejnović". 

 

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

zemljišnoknjižni, na određeno vrijeme, na stranicama 129-130, s danom 10. travnja 2019. 

briše se ime "Danijela Bošnjak", a s danom 17. travnja 2019. brišu  se imena  "Marina 

Bernobić", "Ivona Brkanac", "Ivana Bunić", "Nenad Crnojević", "Ivana Čolić", "Kristina 

Drčelić", "Anka Dumančić", "Maja Grba", "Refik Ilijazović", "Dijana Janžek", "Ivica Jurjak", 

"Đurđica Jušta", "Kristina Kučiš", "Ivana Petrić", "Mirela Ružić Kovačević", "Hrvoje 

Samaržija", "Kristina Škutin" i "Milorad Tomašević", s danom 28. lipnja 2019. briše se ime 

"Biserka Mirt", s danom 30. lipnja 2019. brišu se imena "Senka Mrša" i "Kristina Valjak". 

 

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

Čistačice, na stranici 133, s danom 14. lipnja 2019. dodaje se ime "Andjelka Opačak",  s 

danom 26. lipnja 2019. briše se ime "Dubravka Stojanac", s danom 1. srpnja 2019. dodaje  se 

ime "Darija Sitar". 

 

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

stranicama 134-135, s danom 14. travnja 2019. briše se ime "Dubravka Prugovečki", a s 

danom 1. srpnja 2019. dodaju se imena "Edin Bafčari", "Dubravka Knezović" i "Mihaela 

Krčelić". 

 

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

određeno vrijeme na stranici 136, s danom 7. lipnja 2019. umjesto imena "Ana Lovrić" ima 

stajati "Ana Marčinković", s danom 12. lipnja 2019. dodaju se imena "Katarina Belavić", 

"Vesna Bengez" i "Domagoj Likić", umjesto imena "Ivana Kovač" ima stajati "Ivana Žunić", 

s danom 1. srpnja 2019. brišu se imena "Edin Bafčari", "Dubravka Knezović" i "Mihaela 

Krčelić".  

 

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

na stranicama 136-138, s danom 16. travnja 2019. dodaju se imena "Snježana Babić", "Ana 

Borecki", "Monika Boroša", "Lucija Cvetko", "Marijana Guja", "Elena Horvat", "Danijela 

Houdek",  "Anamarija Ivanuš", "Marijan Kešinović", "Nikolina Kocijan", "Jasna Lovriša", 

"Ivona Ložnjak", "Thea Novosel", "Kristina Obrovac", "Žaklina Ostović", "Marina Pisuljak", 

"Snježana Vulić" i "Patricija Žlebečić", s danom 30. travnja 2019. briše se ime "Jasna Bedić", 
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s danom 1. svibnja 2019. brišu se imena "Danijela Harapin" i "Žaklina Ostović", a s danom 

23. lipnja 2019. briše se ime "Nikolina Kocijan". 

 

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

na određeno, na stranici 138, s danom 16. travnja 2019. brišu se imena "Snježana Babić", 

"Ana Borecki", "Monika Boroša", "Lucija Cvetko", "Marijana Guja", "Elena Horvat", 

"Danijela Houdek", "Ana Ivanović", "Anamarija Ivanuš", "Marijan Kešinović", "Nikolina 

Kocijan", "Jasna Lovriša", "Ivona Ložnjak, zamjena", "Thea Novosel", "Kristina Obrovac", 

"Žaklina Ostović", "Marina Pisuljak", "Snježana Vulić" i "Patricija Žlebečić", s danom 30. 

travnja 2019. briše se ime "Petra Kamenarić", s danom 16. svibnja 2019. umjesto imena 

"Stefani Stajić" ima stajati "Stefani Stajić Popović", s danom 20. svibnja 2019. briše se ime 

"Vedrana Veverec", s danom 24. svibnja 2019. briše se ime "Mateja Žeželj", s danom 10. 

lipnja 2019. dodaju se imena "Sandra Luks", "Karlo Penić" i "Ljiljana Trulec",  s danom 23. 

lipnja 2019. briše se ime "Nikolina Kocijan", s danom 24. lipnja 2019. dodaje se ime 

"Katarina Božić", s danom 25. lipnja 2019. briše se ime "Štefica Bigor".  

 

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 5. 

lipnja 2019. dodaje  se ime "Valentina Vedrina Parlov".  

 

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

osnovama, točka  1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, 1.2.1.  Sudski savjetnici i viši 

sudski savjetnici - rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 139, s danom 3. srpnja 2019. briše 

se ime "Doris Martinović, sudska savjetnica na određeno". 

 

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

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

sudski savjetnici - privremeni raspored izvan ovoga suda, na stranici 139, s danom 31. svibnja 

2019. brišu se imena : 

"Zrinka Baklaić, viši sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

"Suzana Ćurić, viši sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

"Ante Drmić, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

"Vesna Đuzel, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

 "Iva Novačić, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

 "Katja Pezer Valjak, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske"  

"Sanja Sukno, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

          "Sanja Štampalija, viši sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske" 

          "Tina Tomašić Raguž, sudski savjetnik, Vrhovni sud Republike Hrvatske". 

 

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

osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.3. Viši sudski referenti - zemljišnoknjižni, 

rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 140, s danom 11. svibnja 2019. umjesto imena "Sanela 

Stanojević" ima stajati "Sanela Šimić-Jelić", briše se ime "Andreja Andrijić Bušić", te se 

dodaje ime "Ivona Brkanac". 

 

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 140, dodaje se ime "Andreja Andrijić Bušić". 
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U glavi V.,  1.Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, točka 1.4. Administrativni referenti, 1.4.6. Administrativni referenti - sudski 

zapisničari, rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 140, s danom 24. svibnja 2019. dodaje se 

ime "Mateja Žeželj, na određeno". 

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

osnovama, točka 1.4. Administrativni referenti, 1.4.7. Administrativni referenti - sudski 

zapisničari, duga bolovanja, na stranici 140, s danom 16. svibnja 2019. briše se ime "Renata 

Šmidlehner". 

 

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

osnovama, s danom 10. srpnja 2019. dodaje se točka "1.5. Voditelj službe za informatiku, 

privremeno udaljen iz službe" te se dodaje ime "Neven Pavličić". 

 

 U glavi VI., 1. Način podjele predmeta u smislu čl. 23. st. 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika, 

Poslovi u nadležnosti ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata, na stranicama 141 i 142 

umjesto teksta:  

"- donose samostalno rješenja u zemljišnoknjižnom postupku i provode rješenja u zemljišne 

knjige. 

- ovjeravaju isprave iz javnog registra izdanih putem sustava elektronički vođenog javnog 

registra. 

- donose rješenja vezano za naplatu sudskih pristojbi te poduzimaju sve potrebne radnje radi 

pribavljanja OIB-a obveznika naplate sudskih pristojbi, sve prema odredbi čl. 39 st. 2 Zakona 

o sudskim pristojbama (Narodne novine br. 74/95, 57/96, 1237/02, 26/03, 125/11, 112/12, 

157/13 i 110/15). "  

 ima stajati:  

 "- donose samostalno rješenja u redovitom zemljišnoknjižnom postupku i provode rješenja u 

zemljišne knjige. 

- ovjeravaju isprave iz javnog registra izdanih putem sustava elektronički vođenog javnog 

registra. 

-  donose rješenja vezano za naplatu sudskih pristojbi te poduzimaju sve potrebne radnje 

radi pribavljanja OIB-a obveznika naplate sudskih pristojbi, sve prema odredbi čl. 28 st. 6. 

Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine br. 118/18)". 

 

 U glavi VI., 1. Način podjele predmeta u smislu čl. 23. st. 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika, 

Poslovi u nadležnosti viših sudskih zemljišnoknjižnih referenata, na stranicama 141 i 142 

umjesto teksta: 

" - zaprimaju prijedloge za upis i zahtjeva, izdavanje izvadaka, povijesnih izvadaka, ispisa, 

prijepisa i potvrda te primanje stranaka. 

- donose nacrte rješenja u zemljišnoknjižnom postupku i provode rješenja zemljišnoknjižnih 

sudaca ili ovlaštenih referenata u zemljišne knjige. 

- obavljaju i druge poslove propisane Pravilnikom o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih 

službenika ("Narodne novine" broj 64/12). 

Zemljišnoknjižni predmeti dodjeljuju se u rad zemljišnoknjižnim službenicima na način 

opisan pod točkom 1.1. 

- donose rješenja vezano za naplatu sudskih pristojbi te poduzimaju sve potrebne radnje radi 

pribavljanja OIB-a obveznika naplate sudskih pristojbi, sve prema odredbi čl. 39 st. 2 Zakona 

o sudskim pristojbama (Narodne novine br. 74/95, 57/96, 1237/02, 26/03, 125/11, 112/12, 

157/13 i 110/15).". 

ima stajati: 
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"  - zaprimaju prijedloge za upis i zahtjeva, izdavanje izvadaka, povijesnih izvadaka, ispisa, 

prijepisa i potvrda te primanje stranaka. 

- donose nacrte rješenja u redovitom zemljišnoknjižnom postupku i provode rješenja 

zemljišnoknjižnih sudaca ili ovlaštenih referenata u zemljišne knjige. 

- obavljaju i druge poslove propisane Pravilnikom o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih      

službenika ("Narodne novine" broj 64/12). 

Zemljišnoknjižni predmeti dodjeljuju se u rad zemljišnoknjižnim službenicima na način 

opisan pod točkom 1.1. 

-  donose rješenja vezano za naplatu sudskih pristojbi te poduzimaju sve potrebne radnje radi 

pribavljanja OIB-a obveznika naplate sudskih pristojbi, sve prema odredbi čl. 28. st. 6.  

Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine br. 118/18)". 

 

U glavi VI., 1. Način podjele predmeta u smislu čl. 23. st. 3., 4. i 5. Sudskog poslovnika, 

Prvenstveno će se uzimati u rad predmeti koji su po zakonu proglašeni hitnima i to: 

umjesto teksta: 

 " - u zemljišnoknjižnom postupku: 

- upisi hipoteke i fiducija 

- brisovna očitovanja i izjave o povratu prava vlasništva 

- odluke sudova (osim rješenja o nasljeđivanju) i upravnih tijela 

- predmeti vezani za investicijska ulaganja 

- predmeti vezani za upis vlasništva Republike Hrvatske na poljoprivrednom zemljištu i 

šumama sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o šumama 

- predmeti u kojima su predlagatelji invalidi domovinskog rata, supružnici, te djeca i roditelji 

poginulih, nestalih i zatočenih branitelja u domovinskom ratu 

- upisi promjena imena, prezimena, adrese i sjedišta (kod pravnih osoba) 

- prijedlozi za prvi upis nekretnine u glavnu knjigu ili knjigu položenih ugovora". 

ima stajati:  

"- u zemljišnoknjižnom postupku – svi zemljišnoknjižni predmeti  u smislu čl. 97. st. 2 

Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19)". 

  

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.  

 


