
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su-1950/2019 

Zagreb, 30. listopada 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 glavi II. Ured predsjednika suda,  na stranici 2, s danom 31. listopada 2020. umjesto 

"Predsjednica suda Jadranka Liović Merkaš, sutkinja", ima stajati "Sutkinja ovlaštena za 

obavljanje poslova sudske uprave Jadranka Liović Merkaš, sutkinja". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2, s danom 31. listopada 2020. umjesto 

"Zamjenik predsjednice suda Nikola Raguz, sudac" ima stajati "Zamjenik sutkinje ovlaštene 

za obavljanje poslova sudske uprave Nikola Raguz, sudac". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2. s danom 1. studenog 2020. umjesto 

"Službenik za informiranje sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(Narodne  novine br. 25/13) Goran Felja, viši sudski savjetnik-specijalist" ima stajati 

"Službenik za informiranje sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(Narodne  novine br. 25/13) Mateja Cvitić, viši sudski savjetnik - specijalist". 
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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,. dodaje se ime "Tijana 

Kokić, sutkinja". 

 

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

19, u tablici, u stupcu ime i prezime, s danom 1. studenog 2020.  dodaje se ime "Goran Felja", 

u stupcu ref  dodaje se "49", u stupcu grupa  dodaje se "opći građanski sporovi" u stupcu 

Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referada (šifre)  dodaje 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, 

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

60, u stupcu ime i prezime, s danom 1. studenog  2020.  dodaje se ime "Marija Šipek", u 

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

novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referada (šifre)  dodaje 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, 

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 

38, kod imena "Ana Lovrinov", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s 

danom 28. 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 

50, kod imena "Boška Pavičić", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s 

danom 28. 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, Viši sudski savjetnici specijalisti, viši 

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 69, u stupcu ime i 

prezime, s danom 31. listopada 2020. briše se ime "Marina Andrić, Viša sudska savjetnica" 

ispred broja "119" u stupcu ref, a s danom 1. studenog 2020. dodaje se ime "Tihana Fijan, 

Sudska savjetnica". 

 

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

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 71, u stupcu ime i 

prezime, s danom 31. listopada  2020. briše se ime "Goran Felja, Viši sudski savjetnik-

specijalist" ispred broja "124" u stupcu ref, a s danom 1. studenog 2020. dodaje se ime 

"Marina Andrić, Viša sudska savjetnica". 

 

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, kod imena 

Daniela Kralj Poličić, sudska savjetnica",  u stupcu "Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u 

rad referade (šifre) briše 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 Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269".  

 

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 

1. studenog 2020. dodaje se ime "Ivan Borković", u stupcu ref  dodaje se "86", u stupcu grupa  

dodaje se "ovrha", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju  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, 
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415 - Sudski penali,  

47 - Ovrha na novčanoj tražbini,  

1000000098 - Pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate, 

1.000.000.113 Europski nalog za blokadu računa". 

 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 87, u stupcu  ime i prezime,  s danom 

1. studenog 2020. briše se  ime "Marija Šipek", ispred broja "40" u stupcu ref", a s istim 

danom dodaje se ime "Borna Pešek", u stupcu grupa  briše se "stečaj", a u stupcu Vrste novih 

predmeta koje se dodjeljuju  rad referade (šifre) briše se "1000000108 stečaj potrošača" i 

"ID-433 – Jednostavni postupak stečaja potrošača". 

 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 89, u stupcu  ime i prezime,  s danom 

1. studenog 2020. dodaje se ime "Petar Zaradić", u stupcu ref  dodaje se "87", u stupcu grupa  

dodaje se "izvanparnica i ostavina", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju  rad 

referade (šifre) dodaje se: 

     "407 - Dokazivanje smrti,  

35 - Osnivanje/ukidanje nužnog prolaza,  

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, 

42 - Ovjera ugovora o  doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju,  

76 - Proglašenje nestale osobe umrlom,  

412 - Pružanje međunarodne pravne pomoći,  

82 - Razvrgnuće suvlasničke zajednice,  

32 - Sastav sudske oporuke,  

130 - Sklapanje sudske nagodbe,  

103 - Uređenje međe,  

104 - Uređenje odnosa među suvlasnicima,  

59 - Amortizacija isprava,                                                                                                                                                      

132 - Nasljednička izjava,  

33 - Osiguranje dokaza,  

36 - Osnivanje sudskog pologa,  

700 - Ostalo - Ostali  izvanparnični predmeti,  

408 - Ostalo - Uređenje suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prolaza,  

41 - Otvaranje sefa,  

411 - Pohrana oporuke,  

62 - Postavljanje „lovca“,  

75 - Priznanje strane sudske odluke,  

108 - Pružanje pravne pomoći,  

1.000,00.109 - izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju". 

 

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. listopada 2020. u tablici, na stranici 98, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Sara Bušić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Lada Vučevac, 

sudska savjetnica" ispred broja "59" 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 1. listopada 2020. u tablici, na stranici 101, u stupcu ime i prezime  

briše se ime "Lada Vučevac, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Sara Bušić, 

sudska savjetnica" ispred broja "44" 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 92, u stupcu ime i prezime s danom 1. studenog 2020.  

briše se ime "Vedran Čorak, sudski savjetnik" ispred broja "33" 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 92, u stupcu ime i prezime s danom 1. studenog 2020.  

briše se ime "Tihana Fijan, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Ivana Princip, 

sudska savjetnica" ispred broja "28" 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 93, u stupcu ime i prezime, s danom 12. listopada 2020. 

dodaje se ime "Stela Grgić, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se "85", u stupcu grupa  

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

dodaje se:  

"66 - Osiguranje prethodnim mjerama,  

72 - Osiguranje privremenim mjerama,  

703 - Ostalo - Ovrha radi naplate novčane tražbine,  

414 - Ovrha na motornom vozilu, 

46 - Ovrha na nekretninama,  

47 - Ovrha na novčanoj tražbini, 

48 - Ovrha na pokretninama, 

49 - Ovrha na vrijednosnom papiru". 

 

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 94, u stupcu ime i prezime s danom 1. studenog 2020.  

briše se ime "Ozren Marinković, sudski savjetnik", a s istim danom dodaje se ime "Zrinko 

Tenšek, sudski savjetnik" ispred broja "62" u stupcu ref, u stupcu grupa  briše se "stečaj", a u 

stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se "ID433 – 

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, u tablici, na stranici 94, u stupcu ime i prezime s danom 1. studenog 2020.  

briše se ime "Paula Kvesić, sudska savjetnica", a s istim danom dodaje se ime "Ozren 

Marinković, sudski savjetnik" ispred broja "50" 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 98, u stupcu ime i prezime, s danom 28. rujna 2020. 

dodaje se ime "Stanka Ružević, sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se "84", u stupcu 
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grupa  dodaje se "Ovrha", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade 

(šifre) dodaje se:  

"66 - Osiguranje prethodnim mjerama,  

72 - Osiguranje privremenim mjerama,  

703 - Ostalo - Ovrha radi naplate novčane tražbine,  

414 - Ovrha na motornom vozilu, 

46 - Ovrha na nekretninama,  

47 - Ovrha na novčanoj tražbini, 

48 - Ovrha na pokretninama, 

49 - Ovrha na vrijednosnom papiru". 

 

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 1. studenog 2020.  

briše se ime "Zrinko Tenšek, sudski savjetnik", a s istim danom dodaje se ime "Vedran Čorak, 

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 u tablici, na stranici 100, u stupcu ime i prezime, s danom 28. rujna 2020. 

dodaje se ime "Nataša Turajlić Horvat, viša sudska savjetnica", u stupcu ref  dodaje se "83", u 

stupcu grupa  dodaje se "Ovrha", a u stupcu Vrste novih predmeta koji se 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, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 103, kod imena "Mirna Britvić", s danom 21. rujna  2020. umjesto "oslobođenje 10% 

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

 

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

savjetnici, na stranici 103, umjesto imena "Ivana Kuharić, sudska savjetnica" ima stajati 

"Ivana Puharić, sudska savjetnica", a s danom 21. rujna 2020. dodaje se ime "Martina 

Topolovac, sudska savjetnica", s danom 1. listopada 2020. kod imena "Marija Antunović, 

sudska savjetnica" dodaje se "referada 21", kod imena "Emilio Mrvica, sudski savjetnik" 

dodaje se "referada 26" i kod imena "Ivana Puharić, sudska savjetnica" dodaje se "referada 

27". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za organizacijsko - tehničke  poslove, na stranici 135, 

točka 4.5.1. Čistačice, s danom 30. rujna 2020. briše se ime "Matilda Šmejkal". 

 

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

137, s danom 30. rujna 2020. dodaje se ime "Marija Gugec". 

   

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

stranici 139,  s danom 30. rujna 2020. briše se ime "Đurđica Bujić", s danom 1. listopada 

2020. briše se ime "Monika Butković", a s danom 15. studenog 2020. briše se ime "Jasenka 

Knežević". 

  

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

određeno vrijeme, na stranici 141, s danom 2. studenog 2020. dodaju se imena " Ida Kovačić, 
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Nataša Borovnjak, Monika Mrzlečki, Kristina Podhraški Martinčić, Ana Novak, Sanja Dimač, 

Barbara Bogadi, Andrea Srebačić, Laura Žigrović, Morana Avdalović, Mirna Čučković, 

Anamarija Šimunec, Nives Vlašić, Gordana Razum, Valentina Brlek Boričević, Jelena 

Gredičak i Katarina Antonić", a s danom 3. studenog 2020. dodaje se ime "Sanela  Polović 

Vujković".  

  

  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 23. rujna 2020. dodaje se ime "Darija 

Fumić, sudska savjetnica". 

 

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

osnovama, na stranici 142, 1.2. Viši sudski savjetnici-specijalisti, 1.2.3. Viši sudski savjetnici 

i sudski savjetnici - mirovanje radnog odnosa, s danom 28. rujna 2020. briše se ime "Nataša 

Turajlić Horvat, viša sudska savjetnica". 

 

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

osnovama, na stranici 142, 1.2. Viši sudski savjetnici-specijalisti, 1.2.4. Viši sudski savjetnici 

i sudski savjetnici, duga bolovanja, s danom 22. rujna 2020. briše se ime "Darija Fumić, 

sudska savjetnica" te se s danom 16. listopada 2020. briše ime "Ivana Princip, sudska 

savjetnica", a s danom 1. studenog 2020. dodaje se ime "Paula Kvesić, sudska savjetnica". 

 

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 143, s danom 30. rujna  2020. briše se ime "Marija Gugec". 

 

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.  

 



Broj zapisa: 1789a-5d289

Kontrolni broj: 00ecd-60f86-ca4d1

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=JADRANKA LIOVIĆ MERKAŠ, L=ZAGREB, O=OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU,
C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski građanski sud u Zagrebu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=1789a-5d289&kontrolniBroj=00ecd-60f86-ca4d1

		2020-10-30T11:26:32+0000
	JADRANKA LIOVIĆ MERKAŠ




