
 

 

 

 

    

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 
 

Ured predsjednika suda 

Broj: 5 Su-1906/2020-18 

Zagreb, 3. svibnja 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, a nakon održane 
sjednice sudaca održane elektroničkim putem 30. travnja 2021., 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, Služba za praćenje i proučavanje sudske 
prakse i sudska knjižnica, 1.1. Zamjenica Voditeljice, na stranici 3, s danom 19. 
travnja 2021. umjesto imena "Petra Kušević Fraculj, sutkinja" ima stajati "Vanesa 
Brizić Bahun, sutkinja".  
 

2. U glavi III Sudski odjeli, Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse 
Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, na stranici 6, s danom 3. 
svibnja 2021. umjesto "Zamjenica predsjednika odjela Biserka Pavković Fućak" ima 
stajati "Zamjenica predsjednice odjela Janja Marijan Žabek, sutkinja".  
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3. U glavi III Sudski odjeli, Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse 
Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava u tablici, Suci,  na stranici 6, 
s danom 3. svibnja 2021. dodaju se imena "Ivan Borković, sudac", " mr.sc. Biserka 
Pavković Fućak, sutkinja", "Valentina Vedrina Parlov, sutkinja" i "Petar Zaradić, 
sudac".  
 

4. U glavi III Sudski odjeli, Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse 
Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, Sudski savjetnici,  na 
stranici 6, s danom 3. svibnja 2021. dodaju se imena "Hana Bogović, sudska 
savjetnica" i "Martina Mišković, sudska savjetnica". 
 
5.   U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjeli, Voditelji grupa, na stranici 7, s 
danom 3. svibnja 2021. umjesto "1. Grupa za postupovno pravo voditeljica Carmen 
Topalušić, sutkinja" ima stajati "1. Grupa za postupovno pravo voditeljica Marija 
Šipek, sutkinja". 
 

6. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici, u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), kod imena svih 
sudaca osim sudaca: "Zrinka Berečki", "Romana Hukelj", "Ana Lovrinov", "mr.sc. 
Biserka Pavković Fućak", "Petar Zaradić" i "Janja Marijan Žabek", s danom 3. svibnja 
2021. briše se "410 - Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male 
vrijednosti (P-eu)". 
 

7. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici, u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), kod imena 
"Zrinka Berečki", "Romana Hukelj",  "Ana Lovrinov", "Janja Marijan Žabek", "mr.sc. 
Biserka Pavković Fućak",  i "Petar Zaradić", s danom 3. svibnja 2021. umjesto "410 - 
Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)" ima 
stajati 410 – Upisnik za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti i 
europskog platnog naloga (P-eu)". 
 
8 U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, kod 
imena sudaca "Vanesa Brizić Bahun, Tihana Cišper, Laura Crnić Klapšić, Ana 
Ćurković Dražić, Helena Frigo Bomeštar, Andrea Grahovac, Ana Lovrinov, Ivana 
Marangunić, Andrijana Markić Jurišić, dr Ljiljana Matuško Antonić, Vlatka Paškvalin 
Bošković, Boška Pavičić, Ivana Požar, Ksenija Šimić, Nives Šimunović, Tajana 
Škafar, Ana Štimac i  Vlatka Toplak", u stupcu "Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 3. svibnja 2021. umjesto "rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2011. ima stajati  "rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2011. u okviru  Grupe za 
stare predmete" te se i kod imena "Biserka Pavković Fućak" dodaje  "rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2011. u  okviru Grupe za 
stare predmete". 
 

9. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 17, kod imena "Davorka Ćurko Nasić", u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 3. svibnja 2021. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2011.", u stupcu 
oslobođenje od rada na sudskim predmetima,  s danom 11. siječnja 2021. dodaje se 
"12%", a u stupcu osnova oslobođenja  dodaje se "Čl. 5 st. 4. Okvirnih mjerila".  
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10.  U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici, na 
stranici 25,  u stupcu ime i prezime briše se ime "Sanja Grgurić Hojski" ispred broja 
"142" u stupcu ref. 
 
11. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 36, kod imena "Petra Kušević Fraculj", u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 3. svibnja 2021. briše se   "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2011." i "410 – Upisnik 
za predmete europskog postupka za sporove male vrijednosti (P-eu)". 
 

12.  U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 40, kod imena "Gordana Lozančić", u stupcu oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima,  s danom 11. siječnja 2021. briše se "12%", a u stupcu osnova 
oslobođenja  briše se "Čl. 5 st. 3. Okvirnih mjerila".  
 

13. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 54, kod imena "Ivana Požar, u stupcu osnova oslobođenja  umjesto "Čl. 5. st. 
3. Okvirnih mjerila" ima stajati "Čl. 5 st. 4. Okvirnih mjerila". 
 
14. U glavi III Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 70, s danom 3. svibnja 2021. u stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Petar 
Zaradić", u stupcu ref, dodaje se "31", u stupcu grupa  dodaje se "opći građanski 
sporovi, a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre),  dodaje se:  
    "669 - Brisovne tužbe,   

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  
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706 Služnosti na nekretninama, 
659 - Smetanje posjeda, 
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 i 
europskog platnog naloga (P-eu)". 
 

15. U glavi III Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, na  stranici 79, 
s danom 3. svibnja 2021. umjesto "Predsjednica odjela Jasna Gažić Ferečina, 
sutkinja" ima stajati "Predsjednica odjela Sanja Grgurić Hojski, sutkinja". 
 

16. U glavi III Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela,  na stranici  84,  kod imena "Jasna Gažić 
Ferenčina", u stupcu, oslobođenje od rada na sudskim predmetima s danom 3. 
svibnja 2021. briše se "40%", a u stupcu  osnova oslobođenja  briše se "Čl. 10. 
Okvirnih mjerila". 

 
17. U glavi III Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjel, na stranici 91, u stupcu ime i prezime, s danom 16. 
ožujka 2021. umjesto imena "Lidija Tomičić" ima stajati "Lidija Čuturić".  

 

18. U glavi III Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela,  na stranici 91,  u stupcu ime i prezime, s danom 
3. svibnja 2021. briše se ime "Petar Zaradić" ispred broja "87" u stupcu ref, a  s istim 
danom dodaje se ime "Sanja Grgurić Hojski". U stupcu oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima s danom 3. svibnja 2021. dodaje se "40%" i "10%" a u 
stupcu  osnova oslobođenja dodaje se "Čl. 10. Okvirnih mjerila" i "Čl. 5. st. 1 Okvirnih 
mjerila".  

 

19. 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 96, s danom 3.svibnja 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Vedran Čorak, sudski savjetnik", ispred broja "58" 
u stupcu ref, a s istim danom dodaje se ime "Ivana Peras, sudska savjetnica" 

 
20.  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 97, s danom 26. travnja 2021. 
u stupcu ime i prezime  briše se ime "Vedran Hrgović, sudski savjetnik",  ispred broja 
"21" u stupcu ref,  a s istim danom dodaje se ime "Ivana Hajster, sudska savjetnica". 
 
21. U glavi III Sudski odjeli 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 
savjetnici-specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, 



5 
 

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 97, s danom 3. svibnja 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Martina Jurun, sudska savjetnica" ispred broja 
"78" u stupcu ref, a dodaje se ime "Iva Lazić, sudska savjetnica".  
 
22.  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 97, s danom 3. svibnja 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Iva Lazić, sudska savjetnica" ispred broja "34" u 
stupcu ref, a dodaje se ime "Vedran Čorak, sudski savjetnik" dok se u stupcu Vrste 
novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade  briše se "ID 433 – Jednostavni 
postupak stečaja potrošača". 
 
23. 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 78, s danom 3. svibnja 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Iva Lazić, sudska savjetnica" ispred broja "34" u 
stupcu ref, a dodaje se ime "Vedran Čorak, sudski savjetnik" dok se u stupcu Vrste 
novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade  briše se "ID 433 – Jednostavni 
postupak stečaja potrošača". 
 
24. 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 101, ispod imena Josip 
Planinac, sudski savjetnik, u stupcu ime i prezime dodaje se ime "Ivana Protulipac, 
sudska savjetnica, u stupcu ref  dodaje se "54", 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,  
419 - Osiguranje prethodnom ovrhom,  
72 - Osiguranje privremenim mjerama,  
47 - Ovrha na novčanoj tražbini, 
1000000098 - Pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate 
1000000113 Europski nalog za blokadu računa".   

 
25.  U glavi III Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Predsjednica 
Zemljišnoknjižnog odjela, na stranici 106, s danom  23. ožujka 2021., kod imena 
"Lana Putrić" umjesto " - oslobođenje 30 % čl. 10. Okvirnih mjerila" ima stajati " - 
oslobođenje 25 % čl. 10. Okvirnih mjerila". 
 
26.  U glavi III Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na stranici 107, s danom 1. travnja 2021.,  kod imena "Nives Radišić, umjesto  
"oslobođenje 12% čl. 5. st. 1 Okvirnih mjerila" ima stajati "oslobođenje 10%"  čl. 5. st. 
1. Okvirnih mjerila". 
 
27. U glavi III Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici-
specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, na stranici 107, s danom 22. 
ožujka 2021. briše se ime "Nena Podrug, sudska savjetnica". 
 
28. U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, 3.2.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, s danom 22. 
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ožujka 2021. dodaju se imena "Dijana Janžek" i "Mirela Ružić Kovačević", a s danom 
1. svibnja 2021. dodaje se ime "Štefica Klobučar". 
 
29. U glavi III. Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, 3.2.2. Viši zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, s danom 28. veljače 
2021. briše se ime "Ivana Petrić", a s danom 22. ožujka 2021. brišu se imena "Dijana 
Janžek" i "Mirela Ružić Kovačević".  
 
30. U glavi III Sudski odjeli, 7. Služba za mirenje, Suci miritelji,  na stranici 110, s 
danom 3. svibnja 2021. brišu se imena "Ivanka Brletić" i "Vlatka Paškvalin Bošković". 
 
31. U glavi III Sudski odjeli Odsjek za financijsko - materijalno poslovanje, 
Voditeljica Odsjeka za financijsko-materijalno poslovanje, na stranici 137,  s danom 
29. travnja 2021. briše se ime "Vera Baković". 
 
32. U glavi III Sudski odjeli, Pododsjek za pomoćno - tehničke poslove, 4.5.1. 
Čistačice, na stranici 139, s danom 8. ožujka 2021. dodaje se ime "Ksenija 
Antolović". 
 
33. U glavi IV Sudska pisarnica, 1.5.1. Administrativni referenti - upisničari, na 
stranicama 141-142, s danom 28. veljače 2021. s danom 1. ožujka 2021. dodaje se 
ime "Katarina Vučinović, polovina punog radnog vremena". 
 
34. U glavi IV Sudska pisarnica, 1.5.2. Administrativni referenti – upisničari na 
određeno vrijeme, na stranici 142, s danom 28. veljače 2021. briše se ime "Katarina 
Štefanac".    
 
35. U glavi IV Sudska pisarnica, 1.5.3 Administrativni referenti – sudski 
zapisničari, na stranicama 142-144, s danom 16. ožujka 2021. dodaje se ime "Ines 
Curkovečki", a s danom 17. ožujka 2021. umjesto imena "Marija Drnić", ima stajati 
"Marija Butković", dok se s danom 1. svibnja 2021. dodaje ime "Danijela Trputec". 
 
36. U glavi IV Sudska pisarnica, 1.5.4. Administrativni referenti – sudski 
zapisničari na određeno vrijeme, na stranicama 154-155, s danom 28. veljače 2021. 
briše se ime "Domagoj Lulić". 
 
37. U glavi V Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.3. Privremeni raspored izvan ovoga suda, s danom 
10. ožujka 2021. umjesto imena "Ivana Zorić, Vrhovni sud Republike Hrvatske" ima 
stajati "Ivana Čačić, Vrhovni sud Republike Hrvatske". 
 
38. U glavi V Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici,  1.2.1. Sudski 
savjetnici i viši sudski savjetnici - rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 145, s danom 
28. veljače 2021. dodaje se ime Vlatka Petak Vučetić, s danom 22. travnja 2021. 
dodaje se ime "Paula Kvesić, sudska savjetnica", a ista se s danom 21. travnja 2021. 
briše  u točki 1.2.4. Sudski savjetnici i viši sudski savjetnici - duga bolovanja. 
 
39. U glavi V Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti, 1.4.1. Administrativni referenti - 
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upisničari, rodiljni i roditeljski dopust, s danom 28. veljače 2021. briše se ime Katarina 
Vučinović.  
 
40. U glavi V Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti, 1.4.6. Administrativni referenti - 
sudski zapisničari-rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 147, s danom 9. ožujka 2021. 
umjesto imena  "Jelena Matić"  ima stajati "Jelena Litarac", s danom 12. travnja 2021. 
briše se ime "Anica Šenkiš,  s danom 2. ožujka 2021. dodaje se ime "Lidija Ljubić", 
koja se s danom 1. ožujka 2021. briše u točki 1.4.7. Administrativni referenti -sudski 
zapisničari, duga bolovanja.  
 
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.  
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