
 
Republika Hrvatska 

Trgovački sud u Osijeku 
Ured predsjednika suda 

Osijek, Zagrebačka 2 
 

     Broj: 5 Su-263/2021-17 
     U Osijeku 13. srpnja 2022. 

 
          Na temelju odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o sudovima („Narodne 
novine“ broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22), a u 
svezi članka 22. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14, 49/14, 8/15, 
35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 39/20, 
47/20, 138/20, 147/20, 145/21, 23/22), predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku 
Nada Roso, donosi 
 
 
         III.  IZMJENA I DOPUNA 

GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA  
U TRGOVAČKOM SUDU U OSIJEKU 

ZA 2022. - dopuna 
 
 

1. U Godišnjem rasporedu poslova u Trgovačkom sudu u Osijeku za 2022. 
(dalje: GRP) zajedno sa III. Izmjenom i dopunom od 7. srpnja 2022. dopunjuje se 
sljedeće: 

 
- U Glavi III. pod Stečajni odjel, na kraju točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 

13., 14. i 15. dodaje se tekst:  
 
skraćeni stečajni postupci. 

 
 
Obrazloženje 

 
U odnosu na III. Izmjene i dopune GRP za 2022. od 7. srpnja 2022., a uzevši 

u obzir odluku predsjednice suda sa sastanka (kolegija) svih sudaca i savjetnika od 
6. srpnja 2022. u svezi skraćenih stečajnih postupaka, valjalo je dopuniti odredbe 
GRP-a na način da se svim sucima Stečajnog odjela, popis predmeta na kojima 
rade, dopuni navođenjem skraćenih stečajnih postupaka. 
 

            Predsjednica suda: 
            Nada Roso 

 
 

 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Sutkinje/suci,  te sudski savjetnici mogu u roku od 3 dana izjaviti prigovor sucu    

ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave na Godišnji raspored poslova, a 
ostali službenici i namještenici mogu u istom roku staviti primjedbu na GRP. 
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