
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su-2676/18 

Zagreb, 9. rujna 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 sljedeća 

 

 

 

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 3, Služba za informatiku, dodaje se 

točka 1.4. Administrativni referenti - upisničari, a s danom 22. srpnja 2019. dodaje se ime  

"Mirko Primorac, na određeno". 

 

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

Europske unije i Europskog suda za ljudska prava na stranicama 5-6, s danom 2. rujna 2019. 

dodaje se "Sudski savjetnici" i dodaje se ime "Marija Lovrić, sudska savjetnica". 

 

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

24, u stupcu ime i prezime   ispod imena "Goran Goluža" umjesto  "(od 1. rujna 2019.)" ima 

stajati  "(od 9. rujna 2019.)".  

 

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

68, u stupcu ime i prezime s danom 1. srpnja 2019. kod imena  "Gordana Lozančić, polovina 
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punog radnog vremena" ispred broja "1" u stupcu ref, briše se "polovina punog radnog 

vremena". 

 

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

84, u stupcu ime i prezime kod imena  "mr.sc. Leon Širić" s danom 2. rujna 2019.  dodaje se 

"polovina punog radnog vremena". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Voditelji grupa,  na stranici 

104, umjesto "3. Grupa za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - voditelj sudac Goran 

Goluža" ima stajati "3. Grupa za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - voditelj sudac Jure 

Pezelj".  

 

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 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 26. kolovoza 2019. umjesto "14%" 

ima stajati "16%". 

 

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 razdoblju od 19. kolovoza 2019. do 25. 

kolovoza 2019. umjesto "18%" ima stajati  "20%",  od 26. kolovoza 2019. umjesto "20%" ima 

stajati "22%", a s danom 9. rujna 2019. ima stajati "20%". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 107, kod imena "Jasna Gažić Ferenčina", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 9. rujna 2019. umjesto "24%" ima 

stajati "28%". 

 

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  umjesto "(do 31. kolovoza 2019)" ima stajati "(do 9. rujna 2019.), a s danom 9. rujna 

2019.  u stupcu ime i prezime briše se "Goran Goluža", u stupcu ref  briše se "8", u stupcu 

grupa  briše se "Ovrha i Stečaj", u stupcu Vrste novih predmeta koje 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,  
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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,  

u stupcu  oslobođenje od rada na sudskim predmetima  briše se "20%", "12%" i "10%", a u 

stupcu  osnova oslobođenja  briše se " čl.6. Okvirnih mjerila", "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila" i 

"čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 108, kod imena "Mirna Jakovac", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, od 6. kolovoza 2019. dodaje se "10%", a u 

stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila", a s danom 9. rujna 2019. 

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

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 111, kod imena "Jure Pezelj", u stupcu  

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 9. rujna 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 113, kod imena "Javorka Šikić Slivar", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 29. srpnja 2019. umjesto "12%" ima 

stajati "14%". 

 

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

izvanparničnog odjela, u tablici, na stranici 115, kod imena "Lidija Tomičić", u stupcu 

oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 18. veljače  2019. umjesto "14%" ima 

stajati "12%". 

 

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

sudski savjetnici, ispod naslova Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici dodaje se tekst: 

„Odluke u predmetima kojima je zadužen sudski savjetnik i koje se moraju zbog hitnosti u 

postupanju otpremiti, a mentor savjetnika je odsutan, potpisuje predsjednik odjela, njegov 

zamjenik ili drugi sudac koji je u tom trenutku prisutan.“. 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranicama 116-125, u stupcu ime i prezime,  s danom 26. 

kolovoza 2019. dodaje se ime "Irena Bašić, 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 stranicama 116-125, u stupcu  ime i prezime,  s danom 6. 

kolovoza 2019. dodaje se ime "Silvija Bužić, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se broj 

"76" , 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".  
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U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni i izvanparnični odjel, Viši sudski savjetnici i 

sudski savjetnici, u tablici,  na stranicama 116-125, u stupcu  ime i prezime,  s danom 6. 

kolovoza 2019. dodaje se ime "Željka Cvetković, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se 

broj "75" , 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 stranicama 116-125, u stupcu ime i prezime,  s danom  26. 

kolovoza 2019. dodaje se ime "Jelena Grgić, 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 stranicama 116-125 u stupcu ime i prezime,  s danom 29. srpnja  

2019. dodaje se ime "Hrvoje Jović, sudski savjetnik", 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 stranicama 116-125, u stupcu ime i prezime,  s danom 6. 

kolovoza 2019. dodaje se ime "Andrej Menalo, sudski savjetnik", ispred broja "13" u stupcu 

ref. 

  

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

savjetnici, u tablici, na stranicama 116-125, u stupcu ime i prezime, s danom 9. rujna 2019. 

dodaje se "Željka Nenadović, viša sudska savjetnica, u stupcu ref  dodaje se "8", u stupcu  

grupa  dodaje se "ovrha", 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,  

415 - Sudski penali". 

 

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

sudski savjetnici, u tablici, na stranicama 116-125, u stupcu ime i prezime,  s danom 19. 
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kolovoza 2019. dodaje se ime "Josip Planinac, sudski savjetnik", ispred broja "14" u stupcu 

ref.  

 

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

3.2.1.Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, s danom 1. rujna 2019. briše se ime "Renata 

Rođak". 

 

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

zemljišnoknjižni, na stranici 129, s danom 27. kolovoza 2019. briše se ime "Marina Stojnić". 

 

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

zemljišnoknjižni, na određeno vrijeme, na stranicama 129-130, s danom 25. srpnja 2019. 

dodaju se imena "Mateja Božić", "Silvija Ćurić", "Neven Nikić" i "Andreja Španović", a s 

danom 11. kolovoza 2019. briše se ime "Silvija Ćurić". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za organizacijsko – tehničke poslove, 4.3.1. 

Namještenici na tehničkim poslovima, na stranici 131, s danom 2. rujna 2019. dodaje se ime 

"Vlado Martinić". 

 

U glavi IV. Sudska pisarnica, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, 4.4.1. 

Portiri, na stranici 133, s danom 31. srpnja 2019. briše  ime "Radoslav Ralić". 

 

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

Čistačice, na stranici 133, s danom 16. kolovoza 2019. dodaje se ime "Ružica Matošević". 

 

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

sudskih pisarnica,  na stranici 134, Ostavinska pisarnica, R1, R2, Sp i Pom pisarnica, na 

stranici 134, s danom 9. rujna 2019. briše se ime "Ana Topić", a s istim danom kod imena 

"Anita Dukić Kolar dodaje se "Ostavinska pisarnica, R1, R2, Sp i Pom pisarnica".  

  

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

stranicama 134-135, s danom 10. kolovoza 2019. umjesto imena "Katarina Princip" ima 

stajati "Katarina Princip Marić". 

 

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

stranicama 134-135, s danom 31. kolovoza 2019. brišu se imena "Sanja Marić" i "Marija 

Rukavina".  

 

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

određeno vrijeme na stranicama 135-136, s danom 22. srpnja 2019. dodaju se imena "Diana 

Galović", "Antonela Jergović", "Maja Kišić", "Višnja Lučić" i "Mirko Primorac", s danom 29. 

srpnja 2019. dodaje se ime "Kristina Janjić", s danom 6. kolovoza 2019. dodaju se imena 

"Marina Božičević Krušić" i "Jelka Mostovac", s danom 7. kolovoza 2019. dodaje se ime 

"Olivera Horvat", s danom 16. kolovoza 2019. dodaje se ime "Ana Mikulić" 

 

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

određeno vrijeme na stranicama 135-136, s danom 17. kolovoza 2019. umjesto imena 

"Katarina Belavić" ima stajati "Katarina Štefanac, zamjena". 
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U glavi IV. Sudska pisarnica, točka 1.5.3. Administrativni referenti-sudski zapisničari, 

na stranicama 136-138, s danom 30. lipnja 2019. dodaje se ime "Antonija Kalaj Stubičan", s 

danom 15. srpnja 2019. dodaju se imena Željkica Gradinščak i Monika Vnučec, s danom 21. 

srpnja 2019. briše se ime "Brigita Klasić", a s danom 22. srpnja 2019. briše se ime "Dajana 

Keča", s danom 24. srpnja 2019. briše se ime "Mateja Božić",  s danom 28. srpnja 2019. briše 

se ime "Gabrijela Čaleta", s danom 31. srpnja 2019. briše se ime "Marina Pisuljak", s danom 

18. kolovoza 2019. briše se ime "Sanja Ilić", s danom 27. kolovoza 2019. dodaje se ime 

"Zorica Boras, polovina punog radnog vremena", s danom 31. kolovoza 2019. briše se ime 

"Sanja Dobrović". 

 

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

na stranicama 136-138, s danom 26. srpnja 2019. umjesto imena "Ivana Pašalić" ima stajati 

"Ivana Pašalić Stepić". 

 

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

na određeno, na stranicama 137-138, s danom 15. srpnja 2019. dodaju se imena "Maja Firšt", 

"Goranka Galić Musa", "Matea Marić", "Marica Runje" i "Tatjana Tomičić", s istim danom 

brišu se imena "Željkica Gradinšćak" i "Monika Vnučec", s danom 28. srpnja 2019. briše se 

ime "Ivana Kalađija", s danom 12. kolovoza 2019. dodaje se ime "Milica Alić", s danom 20. 

kolovoza 2019. briše se ime "Matea Marić", s danom 22. kolovoza 2019. briše se ime "Marica 

Runje". 

 

 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 31. 

kolovoza 2019. briše  se ime " Gordana Lozančić (do 31. srpnja 2019.)", s danom 15. srpnja 

2019. dodaje se ime "Ela Mišura Stopfer (u razdoblju od 15. srpnja 2019. do 30. kolovoza 

2019.)", a s danom 23. srpnja 2019. dodaje se ime "Nevenka Božinović Čupin (u razdoblju od 

23. srpnja 2019. do 30. kolovoza 2019.)". 

 

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 2. srpnja 2019. briše 

se ime " Irena Bašić, sudska savjetnica", a s danom 2. rujna 2019. briše se ime " Martina 

Šercer Ilić, sudska savjetnica na određeno". 

 

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 18. kolovoza 2019. briše se ime  "Sanela 

Šimić-Jelić, na određeno". 

 

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 "Ratko Leskovar (u razdoblju od 

15.7.2019. do 12.9.2019.)", te se dodaje ime "Marijan Zovko ( u razdoblju od 15.7.2019. do 

12.9.2019.)". 

 

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 30. lipnja  2019. briše se ime 

"Antonija Kalaj Stubičan", a s danom 27. kolovoza 2019. briše se ime "Zorica Boras". 
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 U glavi V., 1.Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 

osnovama, 141, na stranici  s danom 9. rujna 2019. dodaje se točka "1.4.11. Voditelji 

posebnih sudskih pisarnica, dugo bolovanje, te se dodaje ime "Ana Topić". 

  

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 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.  

 


