
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 

 

 

Ured predsjednika 

Broj: 5 Su-1906/2020-7 

Zagreb, 15. veljače 2021.  

 

 

 

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, 47/20 i 138/20) te u skladu s Pravilnikom o unutarnjem 

redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 3 Su-1434/19 od 16. prosinca 2019. te 

njegovim Izmjena,donosi se 

 

 

 

IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU ZA 2021. 

od 1. prosinca 2020. 

 

 

 

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

od 1. prosinca 2020. poslovni broj 5 Su-1906/2020, na način da izmijenjen glasi:  

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2, Poslovi sudske uprave povjereni 

sucima i sudskim savjetnicima po ovlaštenju Predsjednice suda sukladno članku 30. stavak 4. 

Zakona o sudovima i članku 9. Sudskog poslovnika umjesto "Predsjednice suda" ima stajati  

"Sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave". 

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2, Poslovi sudske uprave povjereni 

sucima i sudskim savjetnicima po ovlaštenju Sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske 

uprave, sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o sudovima i članku 9. Sudskog poslovnika,  po 

ovlaštenju Sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave, sukladno čl. 9. Sudskog 

poslovnika, obavlja poslove vezane uz dostavu pismena u države članice EU, danom 1. 

siječnja 2021. dodaju se imena "Nataša Marahovec, viši sudski savjetnik, specijalist" i 

"Dubravka Romac, viši sudski savjetnik, specijalist". 
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U glavi II. Ured predsjednika suda, Pododsjek za informatičku podršku i obradu 

statističkih podataka,  1.2. Informatički referenti, na stranici 3, s danom 14. prosinca 2021. 

briše se ime "Matija Butković".  

 

U glavi II. Ured predsjednika suda, Pododsjek za statistiku i eSpis, 1.3. administratori 

espisa,  na stranici 4, s danom 15. veljače 2021. briše se ime "Livija Kosovec". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Voditelji grupa, 8. Grupa za stare 

predmete, na stranici 7, s danom 1. siječnja 2021. umjesto "voditeljica Ivana Marangunić, 

sutkinja" ima stajati "voditeljica Helena Frigo Bomeštar, sutkinja". 

 

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

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 77, u stupcu ime i 

prezime s danom 1. siječnja 2021. kod imena "Doris Martinović, sudska savjetnica" umjesto 

"sudska savjetnica" ima stajati "viša sudska savjetnica, a s danom 18. siječnja 2021. umjesto 

imena "Doris Martinović, viša sudska savjetnica" ima stajati "Ivana Hajster, sudska 

savjetnica", ispred broja "156" u stupcu ref. 

 

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, u stupcu ime i 

prezime, s danom 1. siječnja 2021 kod imena "Verica Brebrić Ćosić, viši sudski savjetnik-

specijalist", na stranici 76 kod imena "Tea Majsan, viša sudska savjetnica" i na stranici 77  

kod imena "Božidar Romac, Viši sudski savjetnik"  u stupcu "Vrste novih predmeta koji se 

dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se:  

"693 obvezno - isplata do 50.000,00 kuna, 

1000000068 - obvezno isplata do 100.000,00 kn". 

 

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

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 78, u stupcu ime i 

prezime s danom 1. siječnja 2021. umjesto imena "Dubravka Romac, viši sudski savjetnik" 

ima stajati "Dubravka Romac, viši sudski savjetnik – specijalist".    

 

 U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, S danom 1. travnja 

2017. osnivaju se stalna drugostupanjska vijeća sukladno Ovršnom zakonu (Narodne novine 

112/12, 25/13, 93/14 i 55/16), Vijeće I, s danom 1. siječnja 2021. umjesto "sutkinja Marina 

Aralica Dodig" ima stajati "sutkinja Jasna Gažić Ferenčina". 

 

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. veljače 2021. 

briše se ime "Marijana Nikolić sudska savjetnica", ispred broja "52" u stupcu ref, a s istim 

danom dodaje se ime "Natalija Zrile, sudska savjetnica". 

 

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 105, kod imena "Natalija Zrile, sudska savjetnica", u 

stupcu Vrste Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)  s danom 1. 

siječnja 2021. briše se "ID-433 Jednostavni postupak stečaja potrošača". 
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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, u tablici, na stranici 105, u stupcu ime i prezime,  s danom 1. veljače 2021. 

briše se ime "Natalija Zrile, sudska savjetnica" ispred broja "80" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 2. Ovršni izvanparnični i stečajni odjel, 2.2. Sudski referenti, 

sudski ovršitelji, na stranici 105, s danom 25. siječnja 2021. dodaje se ime "Lucija 

Matanović".  

 

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

zemljišnoknjižnog odjela, na stranici 106, s danom 1. prosinca 2020. umjesto  "Zamjenica 

predsjednice zemljišnoknjižnog odjela" ima stajati "Zamjenik predsjednice zemljišnoknjižnog 

odjela" te se dodaje ime "Goran Draganović, sudac, referada 6", a s danom 1. siječnja 2021. 

dodaje se  "oslobođenje 5% čl. 5. st. 2. Okvirnih mjerila". 

 

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

stranici 106, kod imena "Jasminka Đojinčević", s danom 1. siječnja 2021. 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, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 107, kod imena "Nives Radišić", s danom 1. siječnja  2021. 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, Suci zemljišnoknjižnog odjela, na 

stranici 107, kod imena "Snježana Šagud", s danom 1. siječnja  2021. dodaje se "oslobođenje 

5 % čl. 5. st. 2. Okvirnih mjerila". 

 

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

stranici 107, kod imena "Pavle Vukšić", s danom 1. siječnja  2021. 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 stranicama 127-128, s danom 15. studenog  2020. briše se ime "Ivana Puharić, 

sudska savjetnica, a s danom 2. prosinca 2020. umjesto imena "Tajana Novosel, sudska 

savjetnica" ima stajati "Tajana Novosel Matošević, sudska savjetnica", a s danom 17. siječnja 

2021. briše se ime "Ivana Hajster, sudska savjetnica".  

 

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

savjetnici, na stranicama 127-128, s danom 15. studenog  2020., kod imena "Katarina 

Jurković, sudska savjetnica" dodaje se "referada 27". 

 

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

savjetnici, na stranicama 127-128, s danom 1. veljače 2021. kod imena "Ivona Bošnjak 

Praunsperger Klanac" dodaje se "referada 28", a kod imena "Tajana Novosel Matošević" 

dodaje se "referada 29". 

 

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

3.2.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, brišu se imena "Andrea Brekalo", i 

"Andreja Andrijić Bušić", a s danom 28. listopada 2020. dodaje se ime "Stipe Sabljić" 
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 U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 

3.2.2. Viši zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, s danom 28. listopada 2020. briše se 

ime "Stipe Sabljić". 

 

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

3.2.3. Viši zemljišnoknjižni referenti na određeno vrijeme, na stranici 109, s danom 28. 

prosinca 2020. dodaju se imena "Lucija Mahnet" i  "Mateja Šlogar". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, 4. Obiteljski odjel, u tablici na stranici 117, u stupcu ime i 

prezime  s danom 15. veljače 2021. dodaje se ime "Valentina Vedrina Parlov", ispred broja 

"101" u stupcu ref. 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za financijsko materijalne poslove, na stranici 137, 

točka 3.2.1. Računovodstveni referenti-financijski knjigovođe, s danom 14. prosinca 2020. 

dodaje se ime "Ivana Railić, zamjena", s danom 4. siječnja 2021. dodaje se ime Petra 

Malekinušić, a s danom 10. siječnja 2021. briše se ime "Ana Rimac". 

 

U glavi III. Sudski odjeli, Odsjek za financijsko materijalne poslove, na stranici 137, 

točka 3.3.1. Računovodstveni referenti-financijski knjigovođe, s danom 16. veljače 2021. 

umjesto  "Magdalena Blažević, zamjena", ima stajati  "Magdalena Blažević". 

 

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

141-142  brišu se imena  "Danijela Antonić", "Aleksandar Brkljač", "Helena Filipović", "Lana 

Hajduk" i  "Karmen Pračić". 

 

 U glavi IV. Sudska pisarnica, 1.5.2.  Administrativni referenti – upisničari na određeno 

vrijeme, na stranici 140, briše se ime "Željka Vukadin" i "Martina Pribanić" i "Katarina 

Štefanac, zamjena", s danom 25. siječnja 2021. briše se ime "Maja Žalac". 

  

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

stranici 141, s danom 14. prosinca 2020. umjesto imena "Maja Igrc" ima stajati "Maja Igrc 

Alagić", s danom 27. siječnja 2021. briše se ime "Jelena Matić" te se brišu imena "Mihaela 

Mihalić",  "Greta Posavec", "Nikolina Vrban", "Višnja Bučanović" i "Maja Županić", a 

dodaju se imena "Antonija Radunić Knežević" i "Mateja Golemović". 

  

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

određeno vrijeme,  na stranici 142, s danom 27. prosinca 2020. briše se ime "Jelena 

Gredičak",  s danom 8. siječnja 2021. briše se ime "Katarina Čorba", a danom 11. siječnja 

2021. briše se ime "Barbara Bogadi", a s danom 10. veljače 2021. umjesto imena "Mateja 

Dubravac" ima stajati "Mateja Puškar" te se briše ime "Nikolina Banić, određeno". 

 

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

osnovama,   1.1. Suci, 1.1.1. Rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 145, s danom 1. veljače 

2021. briše se ime "Valentina Vedrina Parlov".  

 

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 146, briše se ime "Andreja Andrijić Bušić", a dodaje se ime 

"Andrea Brekalo". 
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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 144, dodaju se imena "Martina Pribanić, određeno" i "Katarina 

Štefanac, zamjena". 

 

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, 1.4.2. 

Duga bolovanja, na stranici 144, dodaju se imena "Danijela Antonić", "Aleksandar Brkljač", 

"Helena Filipović", "Lana Hajduk" i "Karmen Pračić". 

 

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

osnovama, na stranici 144, 1.4. Administrativni referenti,  1.4.6. Administrativni referenti - 

sudski zapisničari, rodiljni i roditeljski dopust, dodaju se imena "Jelena Matić", "Nikolina 

Banić, određeno", "Mihaela Mihalić",  "Greta Posavec" i Nikolina Vrban", a brišu se imena 

"Mateja Golemović" i  "Antonija Radunić Knežević". 

 

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

osnovama, na stranici 145, 1.4. Administrativni referenti 1.4.7. Administrativni referenti - 

sudski zapisničari, duga bolovanja, briše se ime "Greta Posavec", a dodaju se imena "Lidija 

Ljubić", Višnja Bučanović" i "Maja Županić". 

 

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

osnovama, na stranici 145, 1.4.9. Sudski referenti-sudski ovršitelji, rodiljni i roditeljski 

dopust, s danom 25. siječnja 2021. briše se ime "Lucija Matanović". 

 

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

1. prosinca 2020. broj 5 Su-1906/20 ostaje neizmijenjen.  

 

                 Sutkinja ovlaštena za obavljanje 

        poslova sudske uprave 

 

          Jadranka Liović Merkaš 

 

 

 

  

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

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

sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave na 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.  
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