
 

 

      

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 
 

Ured predsjednika suda 

Broj: 5 Su-2204/2021-3 

Zagreb, 21. ožujka 2022.  
 

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, 126/19, 130/20 i 21/22), 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, 138/20, 
147/20, 70/71, 99/21, 145/21 i 23/22) 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 sjednice sudaca održane online 18. ožujka 2022., 
predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu Petra Kušević Fraculj donosi 
 

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU ZA 2022. 
od 1. prosinca 2021. 

 

1. 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 2. stranici, s danom 6. prosinca 2021. umjesto 
"Marija Lovrić, viša sudska savjetnica" ima stajati "Marija Lovrić, viša sudska 
savjetnica – specijalistica". 

 

2. U glavi II., Ured predsjednika suda, Upraviteljica pisarnice sudske uprave, na 
3. stranici, s danom 9. prosinca 2021. briše se ime "Ana-Marija Puškar".  
  
3. U glavi II., Ured predsjednika suda, Pododsjek za informatičku podršku i 
obradu statističkih podataka, 1. voditelj pododsjeka za informatičku podršku i obradu 
statističkih podataka, na 4. stranici, s danom 6. prosinca 2021. briše se ime 
"Tomislav Hruška". 
 
4. U glavi II., Ured predsjednika suda, Pododsjek za statistiku i eSpis, 1.5. Ključni 
korisnici - uz svoje svakodnevne poslove obavljaju i poslove individualne pomoći 
krajnjim korisnicima za rad u eSpis aplikaciji, te zaprimaju njihove sugestije i 
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prijedloge koje potom prosljeđuju uredu za eSpis u sudu: na 5. stranici briše se ime 
"Snježana Car Vukić". 
 
5. U glavi III., Sudski odjeli, Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse 
Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, Suci na 6. stranici, brišu se 
imena "Marina Aralica Dodig" i "Ivan Borković", dok kod Sudski savjetnici, umjesto 
"Marija Lovrić, viša sudska savjetnica" ima stajati "Marija Lovrić, viša sudska 
savjetnica – specijalistica". 
 
6. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
9. i 10. stranici, kod imena "Brankica Bobšić" u stupcu Oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima s danom 1. siječnja 2022. umjesto "50%" treba stajati "35%", a 
u stupcu Osnova oslobođenja umjesto "čl. 10. Okvirnih mjerila" treba stajati "čl. 11. 
Okvirnih mjerila". 

 
7. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
11. i 12. stranici, kod imena "Vanesa Brizić Bahun" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je 
tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba 
stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u 
okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od 
rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja 
dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
8. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
16. i 17. stranici, kod imena "Tihana Cišper" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 28. veljače 2022. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za 
stare predmete". 

 
9. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
17. i 18. stranici, kod imena "Laura Crnić Klapšić" u stupcu Vrste novih predmeta koje 
se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 28. veljače 2022. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za 
stare predmete". 
 
10. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
18. stranici, u stupcu Ime i prezime s danom 17. siječnja 2022. dodaje se "Ivana 
Čačić", u stupcu Ref. dodaje se "30", u stupcu Grupa dodaje se "opći građanski 
sporovi", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad (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,  
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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, 
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", 
a s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u 

rad (šifre) dodaje se "- rad u okviru Grupe za stare predmete na predmetima u kojima 
je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015.", u stupcu Oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima" dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
11. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
19. i 20. stranici, kod imena "Ana Ćurković Dražić" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je 
tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba 
stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u 
okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od 
rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja 
dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
12. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
21. i 22. stranici, kod imena "Helena Frigo Bomeštar" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je 
tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba 
stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u 
okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od 
rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja 
dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 
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13. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
stranici 26 i 27, kod imena "Andrea Grahovac" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
14. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
25. i 26. stranici, kod imena "Goran Goluža" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) dodaje se s danom 1. ožujka 2022. "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru Grupe za 
stare predmete", u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima dodaje se 
"10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
15. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
30. i 31. stranici, kod imena "Romana Hukelj" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 
 
16.  U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
35. i 36. stranici, kod imena "Sanja Lovrić" u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima briše se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja briše se "čl. 5. st. 1. 
Okvirnih mjerila". 
 
17.  U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
38. i 39. stranici, kod imena "Andrea Krstanović Čada" u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima briše se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja briše se "čl. 
5. st. 1. Okvirnih mjerila". 
 
18. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
39. i 40. stranici, kod imena "Ana Lovrinov" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila", dok u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim 
predmetima gdje je navedeno "10%", u stupcu Osnova oslobođenja umjesto "čl. 10. 
Okvirnih mjerila" treba stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 
19. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
44. stranici, kod imena "Ivana Marangunić" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
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podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 
 
20. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
44. i 45. stranici,  s danom 17. siječnja 2022. u stupcu Ref. briše se "30", u stupcu 
Grupa briše se "opći građanski sporovi", u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad (šifre) briše 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, 
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". 
 

21. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
46. i 47. stranici, kod imena "Andrijana Markić Jurišić" u stupcu Vrste novih predmeta 
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koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je 
tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba 
stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u 
okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od 
rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja 
dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
22. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
49. i 50. stranici, kod imena "dr. sc. Ljiljana Matuško Antonić" u stupcu Vrste novih 
predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u 
kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare 
predmete", treba stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. 
prosinca 2015. u okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu 
Oslobođenje od rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova 
oslobođenja dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
23. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
51. i 52. stranici, kod imena "Vlatka Paškvalin Bošković" u stupcu Vrste novih 
predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u 
kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare 
predmete", treba stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. 
prosinca 2015. u okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu 
Oslobođenje od rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova 
oslobođenja dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
24. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
52. i 53. stranici, kod imena "Boška Pavičić" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima" dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
25. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
53. i 54. stranici, kod imena "mr. sc. Biserka Pavković Fućak" u stupcu Vrste novih 
predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. ožujka 2022. briše se "- 
rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. siječnja 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima umjesto "40%" treba stajati "35%", a u stupcu Osnova 
oslobođenja umjesto "čl. 10. Okvirnih mjerila" treba stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 
26. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
55. i 56. stranici, kod imena "Ivana Požar" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 
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27. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
62. i 63. stranici, kod imena "Ksenija Šimić" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 17. veljače 2022. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za 
stare predmete". 

 
28. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
63. i 64. stranici, kod imena "Nives Šimunović" u stupcu Vrste novih predmeta koje 
se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila", te se s 1. siječnja 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima" dodaje "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 8. st. 1. Okvirnih mjerila", 

 
29. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
66. i 67. stranici, kod imena "Tajana Škafar" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima u kojima je tužba 
podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare predmete", treba stajati 
"- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2015. u okviru 
Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu Oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se 
"čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 

 
30. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
67. i 68. stranici, kod imena "Ana Štimac" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 28. veljače 2022. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za 
stare predmete".  

 
31. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
68. i 69. stranici, kod imena "Carmen Topalušić" u stupcu Oslobođenje od rada na 
sudskim predmetima s danom 1. siječnja 2022. umjesto "40% u razdoblju odsutnosti 
predsjednice odjela (godišnji odmor 30 dana, eventualno bolovanje i dr., službena 
odsustva, edukacije i sl.)" treba stajati "35%", a u stupcu Osnova oslobođenja treba 
stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 

 
32. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
69. i 70. stranici, kod imena "Vlatka Toplak" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) briše se "-651 naknada štete-mediji", u stupcu Vrste 
novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) umjesto "- rad na predmetima 
u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za stare 
predmete", treba stajati "- rad na predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. 
prosinca 2015. u okviru Grupe za stare predmete", s danom 1. ožujka 2022. u stupcu 
Oslobođenje od rada na sudskim predmetima dodaje se "10%", a u stupcu Osnova 
oslobođenja dodaje se "čl. 13. st. 3. Okvirnih mjerila". 
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33. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, tablica na 
74. i 75. stranici, kod imena "Petar Zaradić" ispravlja se tekst u stupcu Vrste novih 
predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) na način da se briše: 

 "673 - Stambeno - iseljenje, 
  660 - Stambeno - ostalo, 
  672 - Stambeno - otkup stana, 
  682 - Stambeno - ugovor- ništavost, 
  681 - Stambeno - ugovor - poništenje". 

 
34. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, na stranicama 77. - 84., u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), kod svih viših 
sudskih savjetnika - specijalista, viših sudskih savjetnika i sudskih savjetnika s 
danom 1. ožujka 2022. dodaje se "656 - Platni nalog". 
 
35. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 78. stranici, u 
stupcu Ime i prezime s danom 13. siječnja 2022.  umjesto "Tihana Fijan, sudska 
savjetnica" ima stajati "Tihana Fijan, viša sudska savjetnica". 
 
36. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, viši 
sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, s danom 21. ožujka 2022. na 
79. stranici kod imena Vildana Jarak, viša sudska savjetnica - specijalistica u stupcu 
Ref. umjesto "106" treba stajati "116", a u stupcu vrste novih predmeta koji se 
dodjeljuju u rad (šifre) briše se: 
 "656 - Platni nalog,  
 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" 
a dodaje se: 
 "693 obvezno - isplata do 50.000,00 kuna,  
 1000000068 - obvezno isplata do 100.000,00 kn,  
 695 naknada štete do 50.000,00 kuna,  
 1000000069 - naknada štete 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,  
 100000070 Predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na 
 temelju vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn  
 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 
 pojavljuju  
 Hrvatski telekom d.o.o., Zagreb, R. F. Mihanovića 9,  
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 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". 
 
37. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 80. stranici, u 
stupcu Ime i prezime s danom 6. prosinca 2021.  umjesto "Marija Lovrić, viša sudska 
savjetnica" ima stajati "Marija Lovrić, viša sudska savjetnica - specijalistica". 
 
38.    U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 80. stranici, u 
stupcu Ime i prezime s danom 21. ožujka 2022. u stupcu Ime i prezime briše se ime 
"Anja Podhraški". 
 
39. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, u tablici na 86. i 87. stranici, kod imena "Tatjana 
Banić Požnjak" u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima umjesto 
"10%", treba stajati "12%, a u stupcu Osnova oslobođenja umjesto "čl. 5. st. 1. 
Okvirnih mjerila", treba stajati "čl. 6. st. 1. Okvirnih mjerila". 
 
40. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela,  na 89. stranici, s danom 3. siječnja 2022.  briše se 
ime "Mladen Grantverger" ispred broja "70" u stupcu Ref., a na 92. stranici  s danom 
1. ožujka 2022. briše se "Ljerka Ivasić" ispred broja "39" u stupcu Ref. 
 
41. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 86. i 87. stranici, kod imena "Ivan Borković" u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. 
ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta". 
 
42. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 88. i 89. stranici, kod imena "Vladimir 
Dimanovski" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s 
danom 1. ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje 
djeteta", dok u stupcu "oslobođenje od rada na sudskim predmetima" s danom 1. 
siječnja 2022. umjesto "40% u razdoblju odsutnosti predsjednice odjela (godišnji 
odmor 30 dana, eventualno bolovanje i dr., službena odsustva, edukacije i sl.) " treba 
stajati "20%", a u stupcu osnova oslobođenja umjesto "čl. 10. Okvirnih mjerila" treba 
stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 
 
43. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 90. i 91. stranici, kod imena "Sanja Grgurić 
Hojski" u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima s danom 1. siječnja 
2022. umjesto "40%" treba stajati "20%", a u stupcu Osnova oslobođenja umjesto čl. 
10. Okvirnih mjerila" treba stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 
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44. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 94. i 95. stranici, kod imena "Željko Kevilj" u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. 
ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta". 
 
45. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 96. i 97. stranici, kod imena "Andrija Krivak" u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. 
ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta". 
 
46. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 98. i 99. stranici, kod imena "Miroslav Suton" u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. 
ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta". 
 
47. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 100. i 101. stranici, kod imena "Javorka Šikić 
Slivar" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s 
danom 1. ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje 
djeteta", u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima s danom 1. siječnja 
2022. dodaje se "10%", a u stupcu Osnova oslobođenja dodaje se "čl. 8. st. 1. 
Okvirnih mjerila". 
 
48. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 102. stranici, kod imena "Iva Žutelija Krešić" u 
stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. 
ožujka 2022. briše se "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta". 
 
49.  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, na 103. stranici, kod imena "Alen Alić, viši sudski 
savjetnik - specijalist" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 
referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta 
spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
50.  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, na 104. stranici, kod imena "Paulina Buča, viša 
sudska savjetnica - specijalistica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u 
rad referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - 
vrsta spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
51. 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, na 104. stranici, u stupcu Ime i prezime s danom 
6. prosinca 2021. umjesto "Ana Ćosić, viša sudska savjetnica" ima stajati "Ana Ćosić, 
viša sudska savjetnica - specijalistica". 
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52. 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, na 105. stranici, kod imena "Anica Golubić, sudska 
savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), 
briše se "433 - Jednostavni postupak stečaja potrošača". 
 
53.   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, na 106. stranici, u stupcu Ime i prezime briše se 
"Stela Grgić, sudska savjetnica".  
 
54.  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, na 106. stranici, kod imena "Dora Lukačević, 
sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre), briše se "433 - Jednostavni postupak stečaja potrošača". 
 
55.  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, na 107. stranici, s danom 21. ožujka 2022. kod 
imena "Katarina Marčić, sudska savjetnica", u stupcu Ref. briše se "31", te se dodaje 
"21", u stupcu grupa briše se "stečaj", u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), briše 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 
 ID - 433 Jednostavni  postupak stečaja potrošača 
 - ne dobiva u rad nove predmete šifre ID 433 – Jednostavni  postupak stečaja 
 potrošača", 
a 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". 
 
56.  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, na 107. stranici, kod imena "Ozren Marinković, 
sudski savjetnik" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre), briše se "ne dobiva u rad nove predmete šifre ID 433 – Jednostavni  postupak 
stečaja potrošača". 
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57.  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, na 108. stranici, u stupcu Ime i prezime s danom 
13. siječnja 2022. umjesto "Martina Mišković, sudska savjetnica" ima stajati "Martina 
Mišković, viša sudska savjetnica", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju 
u rad referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - 
vrsta spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
58.  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, na 108. i 109. stranici, kod imena "Željka 
Nenadović, viša sudska savjetnica - specijalistica" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz 
upisnika "Ovr" - vrsta spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava 
na nekretnini". 
 
59. 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, na 109. stranici, kod imena "Josipa Pajić, sudska 
savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), 
briše se "ne dobiva u rad nove predmete šifre ID 433 – Jednostavni  postupak 
stečaja potrošača". 
 
60.  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, na 109. stranici, kod imena "Ana Marija Pavelić, 
sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre), briše se "433 - Jednostavni postupak stečaja potrošača". 
 
61.  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, na 110. stranici, kod imena "Josip Planinac, sudski 
savjetnik" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), 
dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 70 - 
"Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
62. 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, na 109. stranici, s danom 21. ožujka 2022. u 
stupcu Ime i prezime dodaje se "Anja Podhraški, sudska savjetnica", u stupcu Ref. 
"85", u stupcu grupa dodaje se "ovrha", u stupcu Vrste novih predmeta koje 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" 
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63. 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, na 110. stranici, kod imena "Ivana Protulipac, 
sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre), briše se "ne dobiva u rad nove predmete šifre ID 433 – Jednostavni  postupak 
stečaja potrošača", te se dodaje "433 – Jednostavni  postupak stečaja potrošača". 
 
64.  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, na 111. stranici, u stupcu Ime i prezime s danom 
13. siječnja 2022. umjesto "Rea Rajić, sudska savjetnica" ima stajati "Rea Rajić, viša 
sudska savjetnica", a u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade 
(šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 70 
- "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
65.  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, na 112. stranici, kod imena "Mario Samardžić, viši 
sudski savjetnik - specijalist" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 
referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta 
spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
66.  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, na 112. i 113. stranici, kod imena "Kristina 
Štruglin, viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u 
rad referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - 
vrsta spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
67. 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, na 113. i 114. stranici, kod imena "Vesna Volar, 
viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad 
referade (šifre), dodaje se "ne dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta 
spora - 70 - "Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini". 
 
68. 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, na 113. stranici, u stupcu Ime i prezime dodaje se 
"Tomislav Vukman, sudski savjetnik", u stupcu Ref. dodaje se "70", 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)". 
  
69. U glavi III., 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, 2.1. Voditelj sudskih 
ovršitelja, 2.2.2. Sudski ovršitelji - službenici koji nakon redovnog radnog vremena 
provode sudske ovrhe na pokretninama ovršenika, na 114. stranici, brišu se imena 
"Željka Bulka, Zdenka Grundler, Snježana Jorgić, Lidija Jandrijević, Slavica Kanižaj, 
Marijana Mesić, Vlatka Velijević i Mirjana Vitić". 



14 
 

 
70. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Predsjednica 
Zemljišnoknjižnog odjela, Janja Marijan Žabek, na 115. stranici,  oslobođenje od rada 
na sudskim predmetima s danom 1. siječnja 2022. umjesto "25% čl. 10. Okvirnih 
mjerila" treba stajati "15% čl. 11. Okvirnih mjerila", te se dodaje oslobođenje "10% čl. 
6. st 1. Okvirnih mjerila". 
 
71. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Zamjenica predsjednice 
Zemljišnoknjižnog odjela, Jasminka Đojinčević, na 115. stranici, s danom 1. ožujka 
2022. dodaje se "obavlja i poslove praćenja i proučavanja sudske prakse 
Zemljišnoknjižnog odjela", te se kod oslobođenja od rada na sudskim predmetima 
dodaje "7% čl. 8. st. 1. Okvirnih mjerila", dok se kod oslobođenja od rada na sudskim 
predmetima briše "5% čl. 5. st. 2. Okvirnih mjerila". 
 
72. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na 115. i 116. stranici, pored imena "Marko Bosnić referada 7" kod 
oslobođenja od rada na sudskim predmetima umjesto "10%" treba stajati "12%". 
 
73. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, kod sudaca "Goran Draganović referada 6", "Mihaela Jozipović referada 8", 
"Lana Putrić referada 16", "Nives Radišić referada 1", "Snježana Šagud referada 3", 
"Pavle Vukšić referada 9" i "Mirna Britvić referada 20" briše se "5% čl. 5. st. 2. 
Okvirnih mjerila", dok se kod imena "Snježana Šagud referada 3" dodaje "10% čl. 6. 
st. 1. Okvirnih mjerila", a kod imena "Pavle Vukšić referada 9" s danom 1. siječnja 
2022. dodaje se "7% čl. 8. st. 1. Okvirnih mjerila", a s danom 28. veljače 2022. briše 
se "- obavlja i poslove praćenja i proučavanja sudske prakse Zemljišnoknjižnog 
odjela" i briše se ""7% čl. 8. st. 1. Okvirnih mjerila". 
 
74. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Viši sudski savjetnici-
specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, na 116. stranici, s danom 25. 
siječnja 2022. ispred "referada 4" briše se ime "Mirna Dumenčić", a dodaje se ime 
"Maja Kartelo Komlinović, viša sudska savjetnica", s danom 1. veljače 2022., pored 
imena "Darija Fumić" dodaje se "sudska savjetnica" i "referada 32", s danom 13. 
siječnja 2022. umjesto imena "Lea Golomeić, sudska savjetnica" ima stajati "Lea 
Golomeić, viša sudska savjetnica". 
 
75. U glavi III., 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 3.2.1. 
Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, 116. stranica, dodaje se "Nenad Crnojević", dok 
se s danom 16. siječnja 2022. briše ime "Mirela Ružić Kovačević". 
 
76. U glavi III., 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 3.2.2. Viši 
zemljišnoknjižni referenti, na 117. i 118. stranici, dodaju se imena "Dalibor Butković", 
"Andrijana Jureško", "Maja Marčec", "Željko Mesar", "Marica Milaković", "Matej 
Mišević", "Maja Petričević" i "Tanja Virovec", s danom 10. ožujka 2022. dodaju se 
imena "Ines Drvar", "Lucija Mahnet" i "Slavica Maniček", brišu se imena "Nenad 
Crnojević", "Dora Kavurčić", s danom 16. siječnja 2022. briše se ime "Marija 
Paponja", s danom 14. veljače 2022. briše se ime "Brankica Mišić", dok umjesto 
imena "Anja Hrastić" ima stajati  "Anja Rabuzin", a umjesto imena "Mira Perić" ima 
stajati "Mira Nožica". 
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77. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, 3.2.3. Viši zemljišnoknjižni referenti na određeno vrijeme, na 118. stranici, 
brišu se imena "Dalibor Butković", "Andrijana Jureško", Maja Marčec", "Željko 
Mesar", "Marica Milaković", "Matej Mišević", "Maja Petričević" i "Tanja Virovec", a s 
danom 10. ožujka 2022. brišu se imena "Ines Drvar", "Lucija Mahnet" i "Slavica 
Maniček". 

 
78. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni 
referenti, briše se točka 3.2.4. "Sudski referenti – zemljišnoknjižni", točka 3.2.5. 
postaje 3.2.4., a točka 3.2.7. postaje točka 3.2.5. 

 
79. U glavi III. Sudski odjeli, 6. Sudački vježbenici, na 118. stranici, s danom 20. 
ožujka 2022. briše se ime "Borna Mišić". 
 
80. U glavi III. Sudski odjeli, 7. Služba za mirenje, Suci miritelji, na 118. stranici, 
briše se ime "Ksenija Šimić". 
 
81. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Obiteljski odjel, na 120. stranici, iza t. 4.2. s danom 
1. ožujka 2022. dodaje se t. 4.3. "Sutkinja ovlaštena za praćenje i proučavanje 
sudske prakse Valentina Vedrina Parlov, sutkinja". 

 
82. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, u tablici na 
126. i 127. stranici, kod imena "Tea Golub" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. ožujka 2022. dodaje se "43 - Ovrha-
obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta" i "ostali predmeti oznake upisnika Ovr 
Ob". 

 
83. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, u tablici na 
130. i 131. stranici, kod imena "Kolinda Kolar" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre) s danom 1. ožujka 2022. dodaje se "43 - Ovrha-
obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta" i "ostali predmeti oznake upisnika Ovr 
Ob", u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima umjesto "20%", treba 
stajati "15%", a u stupcu Osnova oslobođenja umjesto "čl.10. Okvirnih mjerila", treba 
stajati "čl. 11. Okvirnih mjerila". 
 
84. U glavi III., Sudski odjeli, 4. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, na 132. 
stranici, s danom 28. veljače 2022. briše se ime "Vesna Kresek" ispred broja "33" u 
stupcu Ref. 
  
85. U glavi III., Sudski odjeli, Odsjek za financijsko – materijalno poslovanje, 3.2.1. 
Računovodstveni referenti-financijski knjigovođe, na 150. stranici, s danom 31. 
prosinca 2021. briše se ime "Petra Malekinušić", a s danom 21. ožujka 2022. dodaje 
se ime "Nikolina Perković". 
 
86. U glavi III., Sudski odjeli, Pododsjek za pomoćno - tehničke poslove, 4.3. 
Voditelj odjeljka za poslove tehničkog održavanja, 4.3.3. Portiri, na 151. stranici, 
pored imena "Mirko Perković" dodaje se "polovica punog radnog vremena". 
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87. U glavi III., Sudski odjeli, Pododsjek za pomoćno - tehničke poslove, 4.5. 
Voditelj odjeljka za održavanje čistoće, 4.5.1. Čistačice, na 152. stranici, s danom 14. 
veljače 2022. briše se ime "Marija Butković". 
 
88. U glavi IV., Sudska pisarnica, Sudska arhiva, 1.4.1. administrativni referenti - 
upisničari, na 153. stranici, pored imena "Bruno Pišpek", dodaje se "na određeno 
vrijeme". 

 
89. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5. Voditeljice posebnih sudskih pisarnica, 1 
Posebna sudska pisarnica Parničnog odjela na 153. stranici, s danom 1. ožujka 
2022. pored imena Marija Paun kod oznake "(P i Pn)", dodaje se oznaka "Ps, Pp i 
Psp", dok se kod 2 Posebna sudska pisarnica Parničnog odjela pored imena 
Dubravka Čenčić kod oznake "( Ps, Psp, Povrv, P2 i R1Ob)" briše oznaka "Ps, Psp". 

 
90. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.1. Administrativni referenti - upisničari, na 
154. i 155. stranici, dodaju se imena "Željka Andrašec", "Dragana Đenđeš", "Helena 
Filipović", "Maja Kiš", "Nada Krišto", "Ivana Lehpamer", "Nikolina Likić", "Ivona Lisac", 
"Lucija Lugarić", "Štefica Petrčić", "Barica Stepanić Grdenić", "Milica Vilus", "Željka 
Vukadin" i "Ivana Živčić", s danom 14. ožujka 2022. dodaju se imena "Lana Cipurić" i 
"Marija Sporiš", a brišu se imena "Sara Tusun" i "Katarina Vučinović, polovina punog 
radnog vremena", s danom 14. veljače 2022. briše se ime "Zvjezdana Lazar", a 
umjesto imena "Nada Bosnar" ima stajati "Sanda Bosnar". 
 
91. U glavi IV., Sudska pisarnica, točka 1.5.2. Administrativni referenti – upisničari 
na određeno vrijeme, na 155. stranici, ispravlja se i mijenja na način da se dodaju 
imena "Martina Francetić, zamjena", "Dražen Kostelac", "Damir Litvić" i "Luka 
Pokas", brišu se imena "Ana Balen", "Dragana Đenđeš", "Maja Kišić", "Nikolina 
Likić", Višnja Lučić", "Lucija Lugarić", "Štefica Petrčić", "Željka Vukadin", s danom 31. 
prosinca 2021. briše se ime "Ana Marčinković", s danom 25. veljače 2022. briše se 
ime "Martina Francetić, zamjena", s danom 14. ožujka 2022. brišu se imena "Lana 
Cipurić" i "Marija Sporiš", dok se pored imena "Maja Kos" dodaje "zamjena". 
 
92. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.3 Administrativni referenti – sudski 
zapisničari, na 156. i 157. stranici, dodaju se imena "Morana Avdalović", "Stefani 
Dominković, polovina punog radnog vremena", "Maja Firšt", "Elizabeta Jozić", 
"Sunčica Lončarević", "Senija Mešić", "Monika Mrzlečki", "Greta Posavec, polovica 
punog radnog vremena", "Mateja Puškar", "Katarina Rodić", "Ivona Strancarić", i 
"Laura Žigrović", dok se brišu imena "Merima Čolović", "Tamara Halovanić Pelišak", 
"Veronika Kolačko", "Ivana Kralj", "Ivona Ložnjak", "Tatjana Parmaković", "Andrea 
Toljan" i "Snježana Vulić", s danom 30. prosinca 2021. briše se ime "Vesna Vnučec", 
s danom 12. siječnja 2022. briše se ime "Vlatka Velijević", s danom 14. veljače 2022. 
briše se ime "Marija Mikulić", s danom 16. veljače 2022. brise se ime "Iva Pajor", s 
danom 23. veljače 2022. briše se ime "Jasna Karlović", s danom 24. veljače 2022. 
briše se ime "Vera Pismar", s danom 1. ožujka 2022. briše se ime "Mateja Puškar", s 
danom 20. ožujka 2022. briše se ime "Antonija Radunić Knežević", dok umjesto 
imena "Ida Kovačević" ima stajati "Ida Kovačić". 
 
93. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.4. Administrativni referenti – sudski 
zapisničari na određeno vrijeme, na 158. stranici, dodaju se imena "Karolina 
Čleković" i "Mihaela Farkaš Kvakić", s danom 16. ožujka 2022. dodaju se imena 
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"Mateja Bekčec", "Nikolina Hadaš", "Marija Karamatić Milek" i "Dubravka Kečkeš", a 
brišu se imena "Morana Avdalović, "Nikolina Banić", "Barbara Bogadi", "Mateja 
Dubravac", "Maja Firšt", "Elizabeta Jozić", "Ida Kovačić", "Damir Litvić", "Ivona 
Strancarić", "Valentina Martek", "Monika Mrzlečki", "Katarina Rodić", "Mateja Žeželj" i 
"Laura Žigrović", s danom 31. siječnja 2022. briše se ime "Andrea Srebačić", s 
danom 28. veljače 2022. briše se ime "Ivana Penava", dok se pored imena "Dražen 
Glavač dodaje "zamjena". 
 
94. 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 158. stranici, 
umjesto imena "Lucija Alerić" ima stajati "Lucija Arelić". 

 
95. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.2. Duža bolovanja, s danom 21. veljače 2022. briše 
se ime "Marita Perčin Ferber". 
 
96. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.3. Privremeni raspored izvan ovog suda, na 158. 
stranici, s danom 17. siječnja 2022. briše se ime "Ivana Čačić, Vrhovni sud Republike 
Hrvatske". 
 
97. 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 159, dodaju se 
imena "Irena Bašić, sudska savjetnica" i "Martina Jurun, sudska savjetnica". 
 
98. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.3. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.1. Viši zemljišnoknjižni referenti 
- privremeni raspored izvan ovoga suda, na 159. stranici, dodaje se ime "Dubravka 
Kuk, Ministarstvo pravosuđa i uprave", dok se kod imena "Ivana Dragić, Ministarstvo 
pravosuđa" dodaje "i uprave" te kod imena "Dejan Stojanović, Ministarstvo 
pravosuđa" dodaje se "i uprave". 
 
99.  U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, 1.2.4. Viši sudski 
savjetnici i sudski savjetnici, duga bolovanja, na 159. stranici dodaje se ime "Mirna 
Dumenčić, sudska savjetnica" i "Ivana Hajster, sudska savjetnica". 
 
100.   U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.2. Zemljišnoknjižni referenti, 1.3.3. Ovlašteni zemljišnoknjižni 
referenti, rodiljni i roditeljski dopust, na 159. stranici, dodaju se imena "Ines Drvar" i 
"Dora Kavurčić".  
 
101. 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, na 160. stranici, brišu se imena "Ivana 
Lehpamer", "Ivona Lisac" i s danom 8. ožujka 2022. "Stefani Dominković", dok se 
dodaje ime "Ivana Kralj". 
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102. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti 1.4.2. Administrativni referenti - 
upisničari, duga bolovanja, na 160. stranici, dodaju se imena "Danijela Antonić", 
"Aleksandar Brkljač" i "Lana Hajduk".  
 
103. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti 1.4.2. Administrativni referenti - 
sudski zapisničari, rodiljni i roditeljski dopust, na 160. stranici, dodaju se imena 
"Ivana Kralj", "Ivona Ložnjak" i "Nikolina Vrban", a brišu se imena "Mateja 
Golemović", Jelena Plepelić, određeno". 
 
104. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti 1.4.2. Administrativni referenti - 
sudski zapisničar, duga bolovanja, na 160. stranici, dodaju se imena "Višnja 
Bučanović", "Ines Curkovečki Fabijančić", "Merima Čolović", "Tamara Halovanić 
Pelišak", "Veronika Kolačko", "Tatjana Parmaković", "Karmen Pračić", "Ivona 
Strancarić", "Mia Špiranec", "Andrea Toljan", "Snježana Vulić", "Mateja Žeželj" i 
"Maja Županić", dok se s danom 7. siječnja 2022. briše ime "Sunčica Lončarević", a s 
danom 31. prosinca 2021. ime "Greta Posavec". 
 
105. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.6. Računovodstveni referenti, 1.6.1. Računovodstveni referenti - 
financijski, rodiljni i roditeljski dopust, na 161. stranici s danom 21. ožujka 2022. briše 
se ime "Nikolina Perković". 
 
106. U cijelom tekstu Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu od 1. prosinca 2021. broj 5 Su-2204/2021 riječi "čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila" 
zamjenjuju se riječima "čl. 6. st. 1. Okvirnih mjerila." 
 
107. Ostali sadržaj Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu od 1. prosinca 2021. broj 5 Su-2204/2021 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.  
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