
 

 

    

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 
 

Ured predsjednika suda 

Broj: 5 Su-1906/2020-22 

Zagreb, 13. rujna 2021.  
 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 30. stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne 
novine", br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), čl. 22. - 29. Sudskog 
poslovnika ("Narodne novine", br. 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 
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, broj 
3 Su-1434/19 od 16. prosinca 2019. i njegovim izmjenama, a nakon održane sjednice 
sudaca održane elektroničkim putem 9. rujna 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: 
 
 

U glavi II., Ured predsjednika suda, 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 - po ovlaštenju Predsjednice 
suda, sukladno čl. 9. Sudskog poslovnika, obavlja poslove vezane uz dostavu 
pismena u države članice EU, na stranici 3, s danom 13. rujna 2021. dodaje se ime 
"Tihana Fijan, sudska savjetnica." 

 

       U glavi II., Ured predsjednika suda, 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, - po ovlaštenju i uputama 
Predsjednice suda, sukladno čl. 9. Sudskog poslovnika obavlja poslove indeksacije 
odluka za Supra Novu, na stranici 3, s danom 1. rujna 2021. dodaje se ime "Martina 
Mišković, sudska savjetnica". 
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 U glavi II., Ured predsjednika suda, 1.4. Ključni korisnici, suci, na stranici 4, s 
danom 1. rujna 2021. briše se ime "Jasna Gažić Ferenčina", te se dodaju imena 
"Petra Kušević Fraculj", "Biserka Pavković Fućak" i "Sanja Grgurić Hojski". 
 
 U glavi II., Ured predsjednika suda, Služba za praćenje i proučavanje sudske 
prakse i sudska knjižnica, na stranici 4, Pododsjek za statistiku i eSpis, 1.2. Ključni 
korisnik eSpisa, s danom 1. rujna 2021 dodaje se ime "Mirjana Horina", u točki 1.3. 
Administratori eSpisa s danom 6. rujna 2021. briše se ime "Anamarija Babić", a s 
danom 9. rujna 2021. dodaje se ime "Željka Ložnjak". Dodaje se točka 1.4. 
Administratori eOglasne ploče te se dodaju imena "Nina Poznić" i "Mirjana Horina". 
 

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 7. srpnja 2021. briše se ime "Hana Bogović, sudska savjetnica", a 
s danom 13.rujna 2021. dodaje se ime "Tihana Fijan, sudska savjetnica". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 17, kod imena "Davorka Ćurko Nasić" u stupcu oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima, s danom 13. lipnja 2021. briše se "12%", a u stupcu osnova 
oslobođenja briše se "Čl. 5. st. 3. Okvirnih mjerila". 
 

U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 31, u stupcu ime i prezime s danom 31. kolovoza 2021. briše se ime "Joško 
Jurišić" ispred broja "48" u stupcu ref, u stupcu oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima  briše se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja briše se "čl. 5. st. 1. 
Okvirnih mjerila". S  danom 1. rujna 2021. dodaje se ime "Ana Santini", ispred broja 
"48" u stupcu ref. 

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

stranici 40, kod imena "Gordana Lozančić", u stupcu ime i prezime s danom 31. 
svibnja 2021. briše se polovina punog radnog vremena (19. 10. 2020. - 15. 6. 2021.). 

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

stranici 49, kod imena "Biserka Pavković Fućak" u stupcu oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima briše se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja briše se "Čl. 5. 
st. 1. Okvirnih mjerila". 

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

stranici 54, kod imena "Ivana Požar" u stupcu oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima, s danom 13. lipnja 2021. briše se "12%", a u stupcu osnova 
oslobođenja briše se "Čl. 5. st. 3. Okvirnih mjerila". 

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

stranici 57, u stupcu ime i prezime s danom 7. srpnja 2021. kod imena "Ksenije 
Šimić" ispred broja "149" u stupcu ref, u stupcu oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima  briše se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja briše  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 61, u stupcu ime i prezime s danom 1. rujna 2021. kod imena "Marija Šipek" 
ispred broja "28" u stupcu ref, u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima  
dodaje se "10%", a u stupcu osnova oslobođenja dodaje se "čl. 5. st. 1. Okvirnih 
mjerila". 

 

 U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel,  Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 69, s danom 1. rujna 2021. u stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Dijana 
Vragović" ispred broja "142"  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 71, u stupcu 
ime i prezime s danom 31. kolovoza 2021.  briše se ime "Marina Andrić, viša sudska 
savjetnica" ispred broja "124" u stupcu ref, a s danom 1. rujna 2021. dodaje se ime 
"Tea Majsan, 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, u stupcu 
ime i prezime s danom 7. srpnja 2021.  briše se ime "Hana Bogović, sudska 
savjetnica", u stupcu ref  briše se  "155" u stupcu grupa  briše se "parnica", u stupcu 
Vrste novih predmeta koje 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:   

Hrvatski Telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  
Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, 
VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, 
Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40,  
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Prisavlje 3,  
HEP – toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševečka 15 
Gradska plinara d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82". 

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

sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na stranici 74, u stupcu 
ime i prezime s danom 6. travnja 2021.  briše se ime "Ivana Hajster, sudska 
savjetnica" ispred broja "156" u stupcu ref, a s istim danom dodaje se ime "Anja 
Podhraški, 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 76, u stupcu 
ime i prezime s danom 1. rujna  2021.  briše se ime "Tea Majsan, viša sudska 
savjetnica" u stupcu ref briše se "116", u stupcu grupa  briše se "parnica", a u stupcu 
vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se: 

"1000000041- Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na 
temelju vjerodostojne isprave od 50.001,00 kn 

1000000070 - 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:  

Hrvatski Telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  
Tele 2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, 
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VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, 
Zagrebački holding d.o.o.– Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40,  
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb Prisavlje 3,  
HEP – toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševečka 15 
Gradska plinara d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82." 
 
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, na stranici 78, s danom 1. 
rujna 2021. umjesto imena "Jasna Gažić Ferenčina" ima stajati "Vladimir 
Dimanovski." 

 

U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Voditelji 
grupa,  na  stranici 80, s danom 1. rujna 2021. briše se "4. Grupa za stečaj potrošača  
- voditeljica sutkinja Iva Žutelija Krešić". 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela,  na stranici  80, s danom 1. rujna 2021  briše se 
ime "Lucija Arelić" ispred broja "17" u stupcu ref, u stupcu, oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima briše se "12%", a u stupcu  osnova oslobođenja  briše se "Čl. 5. 
st. 1. Okvirnih mjerila", a s danom 1. rujna 2021. dodaje se ime "Joško Jurišić". 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici  81, kod imena "Ivan 
Borković", u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, u razdoblju od  1. 
veljače 2021. do 31. kolovoza 2021. dodaje se "10%", a u stupcu osnova 
oslobođenja dodaje  se "čl. 5. st. 1 Okvirnih mjerila", dok s danom 1. rujna 2021. 
umjesto 10%" ima stajati "12%". 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici,  na stranici  84, u stupcu ime i prezime, s 
danom 1. rujna 2021  briše se ime "Jasna Gažić Ferenčina", u stupcu ref  briše se 
broj "1", u stupcu grupa briše se "Ovrha, izvanparnica, ostavina", u stupcu Vrste 
novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) briše 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,  
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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  
1000000099 - Odluke vijeća prvostupanjskog suda 
1000000108 stečaj potrošača 
ID-433 – Jednostavni postupak stečaja potrošača 
1.000,00.109 – izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju 
66 - Osiguranje prethodnim mjerama, 
419 - Osiguranje prethodnom ovrhom, 
72 - Osiguranje privremenim mjerama, 
414 - Ovrha na motornom vozilu, 
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, 
43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta, 
47 - Ovrha na novčanoj tražbini,  
100000098 - Pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate,  
1000000113 - Europski nalog za blokadu računa", u stupcu oslobođenje od 

rada na sudskim predmetima briše se "12%", a u stupcu osnova oslobođenja briše se 
"Čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 85, s danom 1. rujna 2021., u 
stupcu ime i prezime dodaje se ime "Natalija Horvatić ", u stupcu ref dodaje se broj 
"77", u stupcu grupa dodaje se "Izvanparnica, ostavina", a u stupcu Vrste novih 
predmeta koje se dodjeljuju u rad (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 
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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, Suci Ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 85, s danom 9. rujna 2021., u 
stupcu ime i prezime umjesto imena "Nevenka Hrkać" ima stajati "Nevenka Štefanac 
Hrkać". 

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

izvanparničnog i stečajnog odjela, na stranici 88, u stupcu ime i prezime, s danom 
1. rujna 2021. dodaje se ime  "Andrija Krivak", u stupcu ref dodaje se "25", u stupcu 
grupa dodaje se ovrha, a 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,  
43 – Ovrha – obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta, 
415 – Sudski penali". 
 

U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici  88, kod imena "Borna Pešek", 
u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, s danom 1. rujna 2021. 
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 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci Ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici 90, s danom 1. rujna 2021., u 
stupcu ime i prezime dodaje se ime "Ingrid Šegon", u stupcu ref dodaje se broj "42", 
u stupcu grupa dodaje se "Izvanparnica, ostavina", a u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad (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, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici, na stranici  91, s danom 16. ožujka 2021. 
u stupcu ime i prezime umjesto imena "Lidija Tomičić" ima stajati "Lidija Čuturić",  u 
stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima, od 2. kolovoza 2021. umjesto 
"12%" ima stajati "10%". 
 

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, kod imena Sanja Đurić, referada 4", 
"Silvija Bužić, referada 14", "Josipa Pajić, referada 7", "Ozren Marinković, referada 
50", "Ivana Protulipac, referada 54", "Jelena Ostović, referada 61" i "Katarina Marčič, 
referada 31" u stupcu  Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad (šifre) dodaje se 
"ne dobiva u rad nove predmete šifre ID 433 – 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, s danom 16. lipnja 2021., u 
stupcu ime i prezime briše se ime "Irena Bašić –sudska savjetnica", u stupcu ref briše 
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se broj "24", u stupcu grupa briše se "ovrha", a u stupcu Vrste novih predmeta koje 
se dodjeljuju u rad (šifre) briše 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 
ID 433 – 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 96, s danom 6. rujna 2021. u 
stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Maja Gojak Jug, viša sudska savjetnica", u 
stupcu ref  dodaje se "1", u stupcu grupa dodaje se Izvanparnica, ostavina", a stupcu 
Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 
"407  - Dokazivanje smrti 
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 
76 - Proglašenje nestale osobe umrlom 
412 - Pružanje međunarodne  pravne pomoći 
32 - Sastav sudske oporuke 
104 - Uređenje odnosa među suvlasnicima 
59 - Amortizacija isprava 
132 - Nasljednička izjava 
33 - Osiguranje dokaza 
36 - Osnivanje sudskog pologa 
700 - Ostalo - Ostali  izvanparnični predmeti 
41 - Otvaranje sefa 
411 - Pohrana oporuke 
62 - Postavljanje „lovca“ 
75 - Priznanje strane sudske odluke 
108 - Pružanje pravne pomoći". 
 

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 31. kolovoza 
2021., u stupcu ime i prezime briše se ime "Natalija Horvatić - Viša sudska 
savjetnica", u stupcu ref briše se broj "77", u stupcu grupa briše se "Izvanparnica, 
ostavina", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) 
briše se: 
"407  - Dokazivanje smrti 
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 
76 - Proglašenje nestale osobe umrlom 
412 - Pružanje međunarodne  pravne pomoći 
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32 - Sastav sudske oporuke 
104 - Uređenje odnosa među suvlasnicima 
59 - Amortizacija isprava 
132 - Nasljednička izjava 
33 - Osiguranje dokaza 
36 - Osnivanje sudskog pologa 
700 - Ostalo - Ostali  izvanparnični predmeti 
41 - Otvaranje sefa 
411 - Pohrana oporuke 
62 - Postavljanje „lovca“ 
75 - Priznanje strane sudske odluke 
108 - Pružanje pravne pomoći". 
 

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 2. kolovoza 2021. 
u stupcu ime i prezime briše se ime "Tena Kurjaković, 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 98, s danom 6. rujna 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Katarina Marčić, sudska savjetnica", u stupcu ref 
briše se "63", u stupcu grupa  briše se "ovrha, stečaj", a u stupcu Vrste novih 
predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše 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 
ID 433 – 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 98, s danom 6. rujna 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Marijana Milošević, viša sudska savjetnica" 
ispred broja "31" u stupcu ref, a s istim danom dodaje se ime "Katarina Marčić, 
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 98, s danom 6. rujna 2021. u 
stupcu ime i prezime  dodaje se ime "Marijana Milošević, viša sudska savjetnica", u 
stupcu ref dodaje se "75", u stupcu grupa dodaje se "Izvanparnica, ostavina", a u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se: 
"407  - Dokazivanje smrti 
702 - Ostalo - Proglašavanje za umrlog i dokazivanje smrti 
704 - Ostavinski predmet za sudsko rješavanje – Ostavinski predmeti 
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421 - Ostavinski predmeti za sudsko rješavanje – Naknadno pronađena imovina 
76 - Proglašenje nestale osobe umrlom 
412 - Pružanje međunarodne  pravne pomoći 
32 - Sastav sudske oporuke 
104 - Uređenje odnosa među suvlasnicima 
59 - Amortizacija isprava 
132 - Nasljednička izjava 
33 - Osiguranje dokaza 
36 - Osnivanje sudskog pologa 
700 - Ostalo - Ostali  izvanparnični predmeti 
41 - Otvaranje sefa 
411 - Pohrana oporuke 
62 - Postavljanje „lovca“ 
75 - Priznanje strane sudske odluke 
108 - Pružanje pravne pomoći". 
 
 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 3. svibnja 2021. briše se ime  "Ivana Peras", sudska savjetnica", a s danom 1. 
lipnja 2021. u stupcu ref  briše se "33", u stupcu  grupa  briše se "ovrha", a u stupcu   
Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše se "Ne dobiva u 
rad nove ovršne predmete (rad na predmetima koji su iskazani kao dovršeni)". 
 

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, u stupcu ime i prezime, s 
danom 1. lipnja 2021. briše se ime "Ivana Princip", sudska savjetnica" ispred broja 
"28" u stupcu ref , a s danom 23. lipnja 2021. dodaje se ime "Maja Gojak Jug, viša 
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 101, u stupcu ime i prezime, s 
danom 6. rujna 2021. briše se ime "Maja Gojak Jug, viša sudska savjetnica" ispred 
broja "28" u stupcu ref , a s danom 23. lipnja 2021. dodaje se ime "Stanka Ružević, 
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 102, s danom 6. rujna 2021. u 
stupcu ime i prezime  briše se ime "Stanka Ružević, sudska savjetnica, u stupcu ref  
briše se "84", u stupcu grupa  briše se "ovrha,", a u stupcu Vrste novih predmeta koji 
se dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše 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, 
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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 103, u stupcu ime i prezime, s 
danom 31. kolovoza 2021. briše se ime "Ana Santini", viši sudski savjetnik-
specijalist", u stupcu ref briše se "25", u stupcu grupa  briše se "ovrha" a u stupcu 
Vrste novih predmeta koji 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,  
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. 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, briše se broj "75", u 
stupcu ref",  u stupcu grupa  briše se "stečaj", a stupcu Vrste novih predmeta koji se 
dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše se "ID 433 – Jednostavni postupak stečaja 
potrošača ".  

U glavi III., Sudski odjeli, 2. 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 106, briše se broj "73", u 
stupcu "ref",  u stupcu grupa  briše se "stečaj", a stupcu Vrste novih predmeta koji se 
dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše se "ID 433 – Jednostavni postupak stečaja 
potrošača ". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 2. 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 107, s danom 24. svibnja 
2021. briše se broj "80", u stupcu ref",  u stupcu grupa  briše se "ovrha, stečaj", a 
stupcu Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre)  briše se "Ne 
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dobiva u rad nove ovršne predmete (rad na predmetima koji su iskazani kao 
dovršeni)". 
 

U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog 
odjela, Predsjednica zemljišnoknjižnog odjela kod imena "Lana Putrić",  i Zamjenik 
Predsjednice zemljišnoknjižnog odjela kod imena "Goran Draganović", na stranici 
106,  s danom 23. ožujka 2021. umjesto "30% čl. 10 Okvirnih mjerila ima stajati "25% 
Čl. 10. Okvirnih mjerila". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci zemljišnoknjižnog 
odjela, na stranici 106, s danom 1. rujna 2021.dodaje se ime "Ana Vuković referada 
18" 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici-
specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, na stranici 107, s danom 8. ožujka 
2021. kod imena "Ema Lovrić, sudska savjetnica" dodaje se "referada 30", s danom  
22. ožujka 2021. kod  imena "Martina Topolovac" dodaje se "referada 31", s danom 
31. svibnja 2021. briše se ime "Ana Burčul, sudska savjetnica" te se briše i referada 
5", s danom 31. ožujka 2021. briše se ime "Anja Podhraški, sudska savjetnica", u 
razdoblju od 22. do 28. lipnja 2021. briše se ime "Maja Dankić, sudska savjetnica"  
referada 25 (polovina punog radnog vremena)", s danom 1. rujna 2021. kod imena 
"Filip Marijanović, sudski savjetnik" briše se "referada 18". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, 3.2.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, s danom 12. 
srpnja 2021. umjesto imena "Andrea Brekalo" ima stajati "Andrea Božić". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, 3.2.2. Viši zemljišnoknjižni referenti, na stranici 108, s danom 18. lipnja 
2021. dodaju se imena "Lucija Bačar", "Ivana Bocor", "Dora Kavurčić", "Ana Martin", 
"Mateja Božić" i "Anja Hrastić", s danom 22. kolovoza 2021. briše se ime "Danijela 
Harapin". 
 

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 18. lipnja 2021. brišu se imena "Lucija Bačar", "Ivana Bocor", "Dora 
Kavurčić", "Ana Martin", "Mateja Božić" i "Anja Hrastić", s danom 30. lipnja 2021. 
brišu se imena "Valentina Kosec" i "Dražen Kostelac", s danom 14. srpnja 2021. 
umjesto imena "Mateja Šlogar" ima stajati "Mateja Palčok". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, 5. Suci mentori za vježbenike i suci mentori za više 
sudske savjetnike koji pohađaju Državnu školu za pravosudne dužnosnike, na 
stranici 109, dodaju se imena "Brankica Bobšić", "Ivan Borković", "Laura Crnić 
Klapšić", "Vladimir Dimanovski", "Goran Felja", "Sanja Grgurić Hojski", "Snježana 
Karlušić", "Ana Lovrinov", "Janja Marijan Žabek", "Biserka Pavković Fućak", "Lana 
Putrić", "Miroslav Suton", "Nives Šimunović", "Iva Tisanić Vilček", "Carmen 
Topalušić", "Vlatka Toplak" i "Gorana Žurić Juretić". 
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U glavi III., Sudski odjeli, 6 Sudački vježbenici, s danom 15. lipnja 2021. 
dodaju se imena "Marta Sraka", "Matea Sačević", "Tajana Šimunović" i "Antonio 
Jurić-Bubić". 
 
 U glavi III., Sudski odjeli, Pododsjek za pomoćno - tehničke poslove, 4.5.1. 
Čistačice, na stranici 139, s danom 9. svibnja 2021. briše se ime "Nada Bošnjak", s 
danom 14. lipnja 2021. briše se ime "Marina Papak", s danom 20. srpnja 2021. 
dodaje se ime "Jasminka Jambrek". 
 

U glavi IV., Sudska pisarnica, Sudska arhiva, 1.4.1. administrativni referenti - 
upisničari, na stranici 139, s danom 5. srpnja 2021. dodaje se ime "Bruno Pišpek". 
 

U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5. Voditeljice posebnih sudskih pisarnica, 
Posebna sudska pisarnica Ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela 1  (Ostavinska 
pisarnica, R1, R2, Sp i Pom), s danom 17. svibnja 2021. briše se ime "Štefica 
Plušćec", a s istim danom dodaje se ime "Ana Topić". 
 
 U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.1. Administrativni referenti - upisničari, na 
stranicama 141-142, s danom 17. svibnja 2021. dodaje se ime "Štefica Plušćec", s 
danom 28. lipnja 2021. dodaju se imena "Ivana Badžek", "Mirjana Brezonjić", "Marica 
Gavran", "Andrea Kovačič", "Martina Pribanić", "Milica Vilus", "Ivana Živčić" "Željka 
Andrašec", "Željka Ložnjak", "Kristina Peičić", "Draženka Stić" i "Kristijan Vuletin",  s 
danom 15. kolovoza 2021. briše se ime "Emanuel Ivanković". 
 
 U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.2. Administrativni referenti – upisničari na 
određeno vrijeme, na stranici 142, s danom 28. lipnja 2021 brišu se imena "Ivana 
Badžek", "Mirjana Brezonjić", "Marica Gavran", "Andrea Kovačič", "Martina Pribanić", 
"Milica Vilus", "Ivana Živčić" "Željka Andrašec", "Željka Ložnjak", "Kristina Peičić", 
"Draženka Stić" i "Kristijan Vuletin", s danom 30. lipnja 2021.. brišu se imena 
"Gordana Krajina" i "Ivana Žunić", s danom 5. srpnja 2021. briše se ime "Bruno 
Pišpek", s danom 6. srpnja 2021. dodaju se imena "Maja Kos", "Ksenija Černelić", 
"Dražen Kostelac", "Martina Francetić" i "Ivana  Žunić", s danom 21. srpnja 2021. 
briše se ime "Višnja Lučić", s danom 28. srpnja 2021. umjesto imena "Lana Puškar" 
ima stajati "Lana Cipurić",  s danom 8. rujna 2021. briše se ime "Ana Jerković". 
 
 U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.3 Administrativni referenti – sudski 
zapisničari, na stranicama 142-144, s danom 11. lipnja 2021. briše se ime "Mihaela 
Mihalić", s danom 23. lipnja 2021. dodaju se imena "Maja Butković", "Ana-Marija 
Zeman", "Nataša Borovnjak", "Ana Hrkać", "Martina Kuharić", "Sanela Polović 
Vujković", "Ana Novak", "Anamarija Šimunec", "Dijana Janković i "Martina Kaić" s 
danom 5. srpnja 2021. dodaju se imena "Matea Behlić" i Dragana Rastić", s danom 
7. srpnja 2021. umjesto imena "Lucija Cvetko" ima stajati "Lucija Posavec", s danom 
15. srpnja 2021.umjesto imena "Martina Žužić" ima stajati "Martina Ključarić", s 
danom 14. srpnja 2021. dodaje se ime "Sanja Dimač", s danom 18. srpnja 2021. 
briše se ime "Valentina Žitković", s danom 17. kolovoza 2021. briše se ime "Ika 
Sever", s danom 23. kolovoza 2021. umjesto "Ivona Malekin" ima stajati "Ivona 
Strancarić", s danom 31. kolovoza 2021. briše se ime "Dubravka Capan". 
 
 U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.4. Administrativni referenti – sudski 
zapisničari na određeno vrijeme, na stranicama 154-155, s danom 9. lipnja 2021. 
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briše se ime "Karlo Penić", s danom 23. lipnja 2021. brišu se imena "Maja Butković", 
"Ana-Marija Zeman", "Nataša Borovnjak", "Ana Hrkać", "Martina Kuharić", "Sanela 
Polović Vujković", "Ana Novak", "Anamarija Šimunec", "Dijana Janković i "Martina 
Kaić",  s danom 30. lipnja 2021. brišu se imena "Smiljana Petrović", "Jelena Plepelić", 
"Nikolina Banić", "Tatjana Tomičić", "Marija Juriček",  s danom 2. srpnja 2021. dodaje 
se ime "Marija Juriček", s danom 5. srpnja 2021. dodaje se ime "Dražen Glavač", s 
danom 14. srpnja 2021. briše se ime "Sanja Dimač", s danom 20. kolovoza 2021. 
dodaje se ime "Željka Krampač - zamjena". 
 

U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.1. Rodiljni i roditeljski dopusti, na stranici 145, s 
danom 1. rujna 2021. dodaje se ime "Lucija Arelić". 
 

U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.4. Mirovanje radnog odnosa s danom 1. rujna 2021. 
dodaje se ime "Jasna Gažić Ferenčina (mirovanje od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 
2022. radi upućivanja na Europski sud za ljudska prava"). 
 
 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 
22. travnja 2021. dodaje se ime "Paula Kvesić", s danom 21. lipnja 2021. briše se 
ime "Maja Gojak Jug", s danom 22. lipnja 2021. dodaje se ime "Vlatka Petak 
Vučetić", s danom 2. kolovoza 2021. dodaje se ime "Tena Kurjaković", s danom 20. 
kolovoza 2021. dodaje se ime "Ivana Josipović", s danom 27. kolovoza 2021, dodaje 
se ime "Martina Jurun, sudska savjetnica", s danom 9. rujna 2021. dodaje se ime 
"Irena Bašić",  te se iste brišu u točki 1.2.4. Sudski savjetnici i viši sudski savjetnici - 
duga bolovanja. 
 
U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 
osnovama, 1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici točki 1.2.4. Sudski savjetnici i 
viši sudski savjetnici - duga bolovanja, s danom 1. lipnja 2021. dodaje se ime "Ivana 
Princip" koja je promijenila ime u "Ivana Josipović". 
 
U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po raznim 
osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.1. Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti - 
privremeni raspored izvan ovoga suda, na stranici 146, s danom 30. lipnja 2021. 
briše se ime "Renata Čićek, Ministarstvo pravosuđa". 
 

U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.3. Viši zemljišnoknjižni referenti, 
rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 136, s danom 5. svibnja 2021. briše se ime 
"Marina Stojnić".    

          

U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, s danom 5. svibnja 2021. na 
stranici 146 dodaje se točka 1.3.6. Zemljišnoknjižni referenti - mirovanje radnog 
odnosa te se dodaje ime "Marina Stojnić". 
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 U glavi V., 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, s danom 2. lipnja 2021. briše se ime "Katarina 
Vučinović", danom 7. kolovoza 2021. dodaje se ime "Sara Tusun", s danom 16. 
kolovoza 2021. briše se ime "Barica Stepanić Grdenić", a s danom 6. rujna 2021. 
dodaje se ime "Anamarija Babić (administrator eSpisa)". 
 

U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti 1.4.12. Voditeljice posebnih sudskih 
pisarnica, rodiljni i roditeljski dopust, na stranici 147, s danom 17. svibnja 2021. briše 
se ime  "Ana Topić". 
 
II. Ostali sadržaj Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu od 1. prosinca 2020. broj 5 Su-1906/20 s Izmjenama i dopunama od 15. 
veljače 2021., 1. travnja 2021., 12. travnja 2021. i 3. svibnja 2021., 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: eb2ff-8f3b7
Kontrolni broj: 092f7-ffcaf-c057b

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.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb2ff-8f3b7&kontrolniBroj=092f7-ffcaf-c057b

		2021-09-14T12:54:58+0000
	PETRA KUŠEVIĆ FRACULJ




