
 

 

 

 

 

 

 

 

                

             REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 
      Ulica grada Vukovara 84 
 
 
Ured predsjednika suda 
Broj: 5 Su-1906/2020-9 
Zagreb, 1. travnja 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 Izmjenama,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:
  

 
1. U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2, s danom 1. travnja 2021. 

umjesto "Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Jadranka 
Liović Merkaš",  ima stajati "Predsjednica suda Petra Kušević Fraculj". 
 

2. U glavi II. Ured predsjednika suda, na stranici 2,  s danom 1. travnja 2021. 
umjesto "Zamjenik sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave 
Nikola Raguz", ima stajati "Zamjenica predsjednice suda Brankica Bobšić". 
 

3. U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, u tablici, na stranici 8, kod imena 
"Brankica Bobšić", u stupcu, oslobođenje od rada na sudskim predmetima s 
danom 1. travnja 2021. dodaje se "50%", a u stupcu  osnova oslobođenja  
dodaje  se "čl. 9. Okvirnih mjerila". 
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4. U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, u tablici, na stranici 36, kod imena 
"Petra Kušević Fraculj", u stupcu, oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima s danom 1. travnja 2021. dodaje se  "100%", a u stupcu  osnova 
oslobođenja  dodaje se "čl. 8. Okvirnih mjerila". 
 

5. U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, na stranici 37, kod imena "Jadranka 
Liović Merkaš", u stupcu, oslobođenje od rada na sudskim predmetima s 
danom 1. travnja 2021. briše se "100%", a u stupcu  osnova oslobođenja  
briše se "čl. 8. Okvirnih mjerila". 
 

6. U glavi III. Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, na stranici 55, kod imena "Nikola 
Raguz", u stupcu, oslobođenje od rada na sudskim predmetima s danom 1. 
travnja 2021. briše se "40%", a u stupcu  osnova oslobođenja  briše se "čl. 10. 
st. 1. Okvirnih mjerila". 
 

II. Ostali sadržaj Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu od 1. prosinca 2020. broj 5 Su-1906/20 ostaje neizmijenjen.  
 
                 Predsjednica suda  
 
          Petra Kušević Fraculj 
 
 
 
  
 
 
 
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.  
 



Broj zapisa: eb2f9-58696

Kontrolni broj: 0be26-da195-7400d

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=PETRA KUŠEVIĆ FRACULJ, 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.
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