
 

 

      

             REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 

      Ulica grada Vukovara 84 
 

Ured predsjednika suda 

Broj: 5 Su-2204/2021-11 

Zagreb, 30. rujna 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 26. rujna 2022., predsjednica 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu Petra Kušević Fraculj donosi 
 

IZMJENE, DOPUNE i ISPRAVAK GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU ZA 2022. 
OD 1. PROSINCA 2021. I NJEGOVIH IZMJENA I DOPUNA OD 21. OŽUJKA 2022. 

 

1. U glavi II., Ured predsjednika suda, Poslovi sudske uprave povjereni sucima i 
sudskim savjetnicima po ovlaštenju predsjednice suda, sukladno čl. 30. st. 4. Zakona 
o sudovima i čl. 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 1. rujna 2022. briše se ime "Nataša Marahovec,  
viša sudska savjetnica - specijalistica", dok se s danom 5. rujna 2022. dodaje ime 
"Daniela Kralj Poličić, sudska savjetnica". 
 
2.     U glavi II., Ured predsjednika suda, Poslovi sudske uprave povjereni sucima i 
sudskim savjetnicima po ovlaštenju predsjednice suda, sukladno čl. 30. st. 4. Zakona 
o sudovima i čl. 9. Sudskog poslovnika, - po ovlaštenju i uputama Predsjednice suda, 
sukladno čl. 9. Sudskog poslovnika obavlja poslove indeksacije odluka za Supra 
Novu, na 2. stranici, dodaje se ime "Dora Lukačević, sudska savjetnica". 
 
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, 1.2. umjesto "Informatički referenti" na 4. stranici, treba stajati 
"Informatički tehničar za pravosudni informacijski sustav", te se s danom 20. travnja 
2022. dodaje ime "Davor Mikoč", a s danom 10. svibnja 2022. ime "Tomislav Kipčić", 
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dok se briše "Administrativni referenti-sudski zapisničari Danijel Kraljević" i 
"Administrativni referenti-upisničari Tomislav Kipčić". 
 
4. U glavi II., Ured predsjednika suda, Pododsjek za statistiku i eSpis, 1.3 
Administratori eSpisa, na 4. stranici, s danom 12. svibnja 2022. dodaje se ime 
"Danijel Kraljević". 
 
5. Ispravlja se t. 25. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., sukladno Tumačenju 
pojedinih odredbi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenog od strane Ministarstva 
pravosuđa i uprave 12. svibnja 2022., na način da se briše tekst "s danom 1. siječnja 
2022. u stupcu Oslobođenje od rada na sudskim predmetima umjesto 40% treba 
stajati 35%". 
 
6. 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) s danom 1. listopada 2022. briše se "- rad na 
predmetima u kojima je tužba podnesena prije 31. prosinca 2012. u okviru Grupe za 
stare predmete". 
 
7. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
58. stranici, u stupcu Ime i prezime umjesto imena "Marko Rus" treba stajati "Marko 
Duk". 
 
8. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
59. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena "Ana Santini" dodaje se "Gazilj". 
 
9. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
62. i 63. stranici, u stupcu Ime i prezime briše se ime "Ksenija Šimić" ispred broja ref. 
"149" te se s danom 3. listopada 2022. dodaje ime "Vedrana Kufrin". 
 
10. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Suci Parničnog odjela, u tablici na 
65. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena "Leon Širić", s danom 31. ožujka 2022. 
briše se tekst "(od 2. rujna 2019. polovina punog radnog vremena)". 
 
11. Ispravlja se t. 31. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., sukladno Tumačenju 
pojedinih odredbi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenog od strane Ministarstva 
pravosuđa i uprave 12. svibnja 2022., na način da se briše tekst "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%."  
 
12. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 81. i 82. 
stranici, u stupcu Ime i prezime briše se ime "Nataša Marahovec, viša sudska 
savjetnica - specijalistica", u stupcu ref. briše se "152", u stupcu grupa briše se 
"parnica", a u stupcu "Vrste novih predmeta koji se dodjeljuju u rad referade (šifre) 
briše se  
 "656 - Platni nalog,  
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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 holdnig 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". 

 
13. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 82. stranici, u 
stupcu Ime i prezime umjesto "Atina Nađ, sudska savjetnica" treba stajati "Atina 
Matanov, sudska savjetnica". 
 
14. U glavi III., Sudski odjeli, 1. Parnični odjel, Viši sudski savjetnici - specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Parničnog odjela, u tablici, na 82. i 83. 
stranici, u stupcu Ref briše se "156", u stupcu grupa briše se "parnica", te u stupcu 
Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), briše se  
 "656 - Platni nalog,  
 00000070 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,  
 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 holdnig 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". 

 
15. Ispravljaju se Izmjene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022. na način da se briše t. 17.  
 
16.   Ispravlja se t. 39. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., na način da se briše tekst 
"umjesto 10% treba stajati 12%" i umjesto njega dodaje tekst "umjesto 12% treba 
stajati 10%". 
 
17. Ispravlja se t. 42. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., sukladno Tumačenju 
pojedinih odredbi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenog od strane Ministarstva 
pravosuđa i uprave 12. svibnja 2022., na način da u 8. retku, umjesto "20%" ima 
stajati "35%". 
 
18.   Ispravlja se t. 43. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., sukladno Tumačenju 
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pojedinih odredbi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenog od strane Ministarstva 
pravosuđa i uprave 12. svibnja 2022., na način da u 4. retku umjesto "20%" ima 
stajati "35%". 
 
19. U glavi III., Sudski odjel, 2, 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, s danom 22. 
ožujka 2022. umjesto 12% treba stajati 10%.  
 
20. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 92., 93. i 94. stranici, s danom 5. travnja 2022. 
u stupcu Ime i prezime briše se "Ljerka Ivasić", u stupcu ref. briše se "39", u stupcu 
grupa briše se "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,  
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,  
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, 
108407 - 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 - Pružanje pravne pomoći 
1.000,00,109 Izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju". 
 

21. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Suci ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 98. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Miroslav Suton" u stupcu oslobođenje od rada na sudskim predmetima s danom 17. 
svibnja 2022. umjesto "12%" treba stajati "10%". 

 
22.    U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 
savjetnici - specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 103. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Alen Alić, viši sudski savjetnik - specijalist" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad 
nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 66 - Osiguranje prethodnim mjerama i 
72 - Osiguranje privremenim mjerama".  
 
23.    U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 
savjetnici - specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, 
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izvanparničnog i stečajnog odjela, na 103. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Paulina Buča, viša sudska savjetnica - specijalistica" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne 
dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 66 - Osiguranje 
prethodnim mjerama i 72 - Osiguranje privremenim mjerama".  
 
24. U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 
savjetnici - specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, 
izvanparničnog i stečajnog odjela, na 105. stranici, u stupcu Ime i prezime umjesto 
imena "Jelena Grgić, sudska savjetnica" s danom 26. rujna 2022. treba stajati ime 
"Vlatka Petak Vučetić, sudska savjetnica". 
 
25. 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, u stupcu Ime i prezime umjesto 
imena "Stela Grgić, sudska savjetnica" s danom 21. ožujka 2022. treba stajati "Anja 
Podhraški, sudska savjetnica". 
 
26. 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 umjesto 
imena "Iva Lazić, sudska savjetnica", s danom 16. svibnja 2022. treba stajati "Željka 
Nenadović, viša sudska savjetnica - specijalistica". 
  
27.    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, u stupcu Ime i prezime umjesto 
imena "Andrej Menalo, sudski savjetnik" s danom 26. rujna 2022. treba stajati ime 
"Jelena Grgić, sudska savjetnica". 
 
28.    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, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Martina Mišković, viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad 
nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 66 - Osiguranje prethodnim mjerama i 
72 - Osiguranje privremenim mjerama".  
 
29. 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 16. svibnja 2022. u 
stupcu Ime i prezime briše se ime "Željka Nenadović, viša sudska savjetnica - 
specijalistica", u stupcu ref. briše se "8", u stupcu grupa briše se "ovrha", a u stupcu 
Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rade referade (ovrha) 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, 
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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". 

 
30.   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, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Josip Planinac, sudski savjetnik" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u 
rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad nove 
predmete 66 - Osiguranje prethodnim mjerama i 72 - Osiguranje privremenim 
mjerama".  

 
31.   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, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Rea Rajić, viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju 
u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad nove 
predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora -  66 - Osiguranje prethodnim mjerama i 72 - 
Osiguranje privremenim mjerama".  
 
32.   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 kod imena 
"Mario Samardžić, viši sudski savjetnik - specijalist" u stupcu Vrste novih predmeta 
koje se dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne 
dobiva u rad nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora -  66 - Osiguranje 
prethodnim mjerama i 72 - Osiguranje privremenim mjerama".  
 
33.   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, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Kristina Štruglin, viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad 
nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora - 66 - Osiguranje prethodnim mjerama i 
72 - Osiguranje privremenim mjerama".  
 
34.   U glavi III., Sudski odjeli, 2. Ovršni, izvanparnični i stečajni odjel, Viši sudski 
savjetnici - specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici Ovršnog, 
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izvanparničnog i stečajnog odjela, na 113. stranici, u stupcu Ime i prezime kod imena 
"Vesna Volar, viša sudska savjetnica" u stupcu Vrste novih predmeta koje se 
dodjeljuju u rad referade (šifre), s danom 4. travnja 2022. dodaje se "ne dobiva u rad 
nove predmete iz upisnika "Ovr" - vrsta spora -  66 - Osiguranje prethodnim mjerama 
i 72 - Osiguranje privremenim mjerama".  

 
35.   Ispravlja se t. 70. Izmjena i dopuna godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., sukladno Tumačenju 
pojedinih odredbi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenog od strane Ministarstva 
pravosuđa i uprave 12. svibnja 2022., na način da se briše tekst "umjesto 25% čl. 10. 
Okvirnih mjerila treba stajati 15% čl. 11. Okvirnih mjerila".  

 
36.  U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Predsjednica 
Zemljišnoknjižnog odjela, na 114. stranici, s danom 1. travnja 2022. umjesto 
"oslobođenje 10% čl. 6. st. 1. Okvirnih mjerila" treba stajati "oslobođenje 12% čl. 6. 
st. 1. Okvirnih mjerila".  
 
37.   U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na 115. stranici, pored imena Marko Bosnić referada 7 s danom 25. siječnja 
2022. umjesto "12% čl. 6. st. 1. Okvirnih mjerila" treba stajati "10% čl. 6. st. 1. 
Okvirnih mjerila". 
 
38. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na 115. stranici, s danom 1. travnja 2022. briše se "Lana Putrić referada 16 
12% čl. 5. st. 1. Okvirnih mjerila". 
 
39. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na 116. stranici, pored imena "Mirna Britvić referada 20" s danom 13. rujna 
2022. umjesto "12% čl. 6. st 1. Okvirnih mjerila" treba stajati "10% čl. 6. st 1. Okvirnih 
mjerila". 
 
40. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Suci Zemljišnoknjižnog 
odjela, na 116. stranici, s danom 1. travnja 2022. dodaje se ime "Vanja Posarić 
referada 33" oslobođenje "10% čl. 6. st 1. Okvirnih mjerila". 
 
41. U glavi III., Sudski odjeli, 3. Zemljišnoknjižni odjel, Sudski savjetnici-specijalisti, 
viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, na 116. stranici, pored imena "Maja Kartelo 
Komlinović, viša sudska savjetnica referada 4" dodaje se "polovina punog radnog 
vremena", s danom 5. svibnja 2022. dodaje se ime "Tena Dundović, sudska 
savjetnica referada 30", s danom 4. srpnja 2022. dodaje se ime "Filip Baburak, 
sudski savjetnik", s danom 11. srpnja 2022. ime "Krešimir Meić, sudski savjetnik", te 
se s danom 1. kolovoza 2022. dodaje ime "Toni Kapelina, sudski savjetnik". 
 
42. U glavi III., 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 3.2.1. 
Ovlašteni zemljišnoknjižni referenti, na 116. i 117. stranici, dodaju se imena "Ivana 
Dragić" i "Dejan Stojanović", s danom 20. travnja 2022. dodaju se imena "Ivana 
Bunić", "Jasna Tomašević Jambrak" i "Tanja Virovec", s danom 13. lipnja 2022. 
dodaje se ime "Saša Vojnović", s danom 24. travnja 2022. briše se ime "Andrea 
Božić", dok umjesto imena "Nataša Kladić" treba stajati "Nataša Mokricki". 
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43. U glavi III., 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 3.2.2. Viši 
zemljišnoknjižni referenti, na 117. i 118. stranici, s danom 20. travnja 2022. brišu se 
imena "Ivana Bunić" i "Jasna Tomašević Jambrak", s danom 31. svibnja 2022. briše 
se ime "Marija Milanović", s danom 6. srpnja 2022. briše se ime "Žaklina Ostović", 
dok se s danom 1. kolovoza 2022. dodaje ime "Sandra Škorić", a s danom 26. rujna 
dodaju se imena "Antonela Jergović" i "Mateja Palčok", a umjesto imena "Mateja 
Božić" treba stajati "Mateja Nehutni". 
 
44. U glavi III., 3. Zemljišnoknjižni odjel, 3.2. Zemljišnoknjižni referenti, 3.2.3. Viši 
zemljišnoknjižni referenti, na određeno vrijeme, na 118. stranici s danom 26. rujna 
2022. briše se ime "Mateja Palčok". 
   
45. U glavi III. Sudski odjeli, 6. Sudački vježbenici, na 119. stranici, s danom 5. 
svibnja 2022. briše se ime "Tena Dundović". 
 
46. U glavi III. Sudski odjeli, 7. Služba za mirenje, Suci miritelji, na 119. stranici, s 
danom 23. lipnja 2022. briše se ime "Vanesa Brizić Bahun", a s danom 1. rujna 2022. 
briše se ime "Helena Frigo Bomeštar". 
 
47. U glavi III., Sudski odjeli, 4. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, na 120. 
stranici, s danom 6. rujna 2022. dodaje se u stupcu Ime i prezime "Marina Aralica 
Dodig", u stupcu ref "166", u stupcu grupa "statusni i obiteljski sporovi", u stupcu 
Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre)   
 "1000000113 - Europski nalog za blokadu računa, 
 18 - Lišenje/vraćanje poslovne sposobnosti, 
 668 - Obiteljsko - bračna stečevina, 
 70 - Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, 

72 – Osiguranje privremenim mjerama,  
703 – Ostalo – Ovrha radi naplate novčane tražbine,  
43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta, 
414 – Ovrha na motornom vozilu, 
46 – Ovrha na nekretninama,  
47 – Ovrha na novčanoj tražbini, 
48 – Ovrha na pokretninama, 
49 – Ovrha na vrijednosnom papiru, 

 51 - Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,  
 1000000098 - Pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate, 
 666 - Razvod braka bez djece,  
 692 - Sporazumni razvod braka bez djece, 
 691 - Sporazumni razvod braka, 
 415 - Sudski penali, 
 409 - Utvrđenje izvanbračne zajednice" 
 
48. U glavi III., Sudski odjeli, 4. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, na 133. 
stranici, s danom 6. rujna 2022. dodaje se u stupcu Ime i prezime "Nataša 
Marahovec", u stupcu ref "167", u stupcu grupa "statusni i obiteljski sporovi", u stupcu 
Vrste novih predmeta koje se dodjeljuju u rad referade (šifre)  
 "1000000113 - Europski nalog za blokadu računa, 
 18 - Lišenje/vraćanje poslovne sposobnosti, 
 668 - Obiteljsko - bračna stečevina, 
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 70 - Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, 
72 – Osiguranje privremenim mjerama,  
703 – Ostalo – Ovrha radi naplate novčane tražbine,  
43 - Ovrha - obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta, 
414 – Ovrha na motornom vozilu, 
46 – Ovrha na nekretninama,  
47 – Ovrha na novčanoj tražbini, 
48 – Ovrha na pokretninama, 
49 – Ovrha na vrijednosnom papiru, 

 51 - Ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,  
 1000000098 - Pravna sredstva ovršenika u postupku izravne naplate, 
 666 - Razvod braka bez djece,  
 692 - Sporazumni razvod braka bez djece, 
 691 - Sporazumni razvod braka, 
 415 - Sudski penali, 
 409 - Utvrđenje izvanbračne zajednice" 
 
49. Mijenja se t. 82. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., na način da se s danom 
6. rujna 2022. briše tekst "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta" i 
"ostali predmeti oznake upisnika Ovr Ob". 
 
50. Mijenja se t. 83. Izmjena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu za 2022. od 21. ožujka 2022., na način da se s danom 
6. rujna 2022. briše tekst "43 - Ovrha-obiteljski odnosi, predaja/oduzimanje djeteta" i 
"ostali predmeti oznake upisnika Ovr Ob". 
 
51. U glavi III., Sudski odjeli, 4. Obiteljski odjel, Suci Obiteljskog odjela, na 148. 
stranici, briše se ime "Ana Vuković" ispred broja "144" u stupcu Ref., te s danom 26. 
rujna 2022. treba stajati ime "Jasna Gažić Ferenčina". 
  
52. U glavi III., Sudski odjeli, Odsjek za financijsko - materijalno poslovanje, 3.2.1. 
Računovodstveni referenti-financijski knjigovođe, na 151. stranici, s danom 5. travnja 
2022. dodaje se ime "Jelena-Lidija Mihelić, na određeno vrijeme, zamjena", a 
umjesto imena "Magdalena Blažević" treba stajati "Magdalena Vonić". 
 
53. U glavi III., Sudski odjeli, Pododsjek za pomoćno - tehničke poslove, 4.2. 
Voditelj odjeljka za poslove dostave, 4.2.1. Vozači-dostavljači, na 151. stranici, s 
danom 11. travnja 2022. dodaje se ime "Danko Bilić". 
 
54. 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 13. 
svibnja 2022. briše se ime "Džemile Ismanovska", s danom 8. lipnja 2022. dodaje se 
ime "Ana Bjelkanović", a s danom 1. rujna 2022. dodaje se ime "Suzana Roginić". 
  
55. U glavi IV., Sudska pisarnica, Sudska arhiva, 1.4. Voditelj sudske arhive, na 
152. stranici, s danom 30. lipnja 2022. briše se ime "Ivan Belec", a s danom 25. 
srpnja 2022. dodaje se ime "Kruno Haban". 
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56.   U glavi IV., Sudska pisarnica, Sudska arhiva, 1.4.1. Administrativni referenti - 
upisničari, na 153. stranici, s danom 21. lipnja 2022. dodaju se imena "Marko Derifaj" 
i "Tomislav Zarecki", a s danom 25. srpnja 2022. briše se ime "Kruno Haban". 
 
57. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.1. Administrativni referenti - upisničari, na 
154. i 155. stranici, dodaje se ime "Sara Tusun", s danom 5. rujna 2022. dodaju se 
imena "Marko Derifaj", "Anamarija Knoblo", "Maja Kos" i "Dražen Kostelac", s danom 
31. ožujka 2022. briše se ime "Emil Škrinjarić", s danom 20. travnja 2022. briše se 
ime "Blanka Vukmirić", s danom 30. lipnja 2022. briše se ime "Dubravka Knezović", s 
danom 13. srpnja 2022. briše se ime "Marina Panijan", s danom 14. kolovoza 2022. 
briše se ime "Vesna Anić", s danom 18. rujna 2022. briše se ime "Mira Šola", s 
danom 11. rujna 2022. brišu se imena "Dragana Đenđeš" i "Milica Vilus", dok umjesto 
imena "Katarina Princip Marić" treba stajati "Katarina Princip". 
 
58. U glavi IV., Sudska pisarnica, točka 1.5.2. Administrativni referenti – upisničari 
na određeno vrijeme, na 155. stranici, s danom 17. lipnja 2022. dodaje se ime "Sonja 
Dobrenić", s danom 8. srpnja 2022. dodaje se ime "Marijana Pavlak", s danom 24. 
travnja 2022. briše se ime "Ivana Mezak", s danom 17. srpnja 2022. briše se ime 
"Maja Berišić", s danom 5. rujna 2022. brišu se imena "Marko Derifaj", "Anamarija 
Knoblo", "Maja Kos" i "Dražen Kostelac", a s danom 26. rujna 2022. briše se ime 
"Antonela Jergović". 
  
59. U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.3 Administrativni referenti – sudski 
zapisničari, na 156. i 157. stranici, s danom 16. ožujka 2022. dodaje se ime "Greta 
Posavec, polovina punog radnog vremena", s danom 6. travnja 2022. dodaje se ime 
"Vesna Jagušt", s danom 25. travnja 2022. dodaju se imena "Katarina Antonić" i 
"Gordana Razum", s danom 28. travnja 2022. dodaje se ime "Jelena Litarac", s 
danom 22. srpnja 2022. dodaje se ime "Lidija Ljubić", s danom 30. kolovoza 2022. 
dodaje se ime "Maja Igrc Alagić", s danom 5. rujna 2022. dodaju se imena "Ivana 
Balenović", "Valentina Brlek Boričević", "Karolina Čleković", "Mirna Čučković", 
"Mihaela Farkaš Kvakić", "Klaudija Horvat", "Željka Krampač", "Helena Sruk", 
"Andreja Šimunec" i "Nives Vlašić", a s danom 26. rujna 2022. dodaje se ime "Dijana 
Vučak", s danom 24. ožujka 2022. briše se ime "Đurđica Radić", s danom 28. ožujka 
2022. briše se ime "Karmen Pračić", s danom 30. ožujka 2022. briše se ime "Marina 
Božić", s danom 1. svibnja 2022. briše se ime "Vinko Bartulić", s danom 1. kolovoza 
2022. briše se ime "Sandra Škorić", s danom 15. kolovoza 2022. briše se ime 
"Snježana Vulić", s danom 18. rujna 2022. briše se ime "Monika Boroša", dok se kod 
imena "Snježana Car Vukić" briše "polovina punog radnog vremena", umjesto imena 
"Monika Mrzlečki" treba stajati "Monika Vidović", a umjesto imena "Almasa 
Omerović" treba stajati "Almasa Šepić". 
 
60.  U glavi IV., Sudska pisarnica, 1.5.4. Administrativni referenti – sudski 
zapisničari na određeno vrijeme, na 158. stranici, s danom 23. svibnja 2022. dodaju 
se imena "Martina Brtan", "Dubravka Horvat", "Tanja Kalčiček Radaković" i "Kristina 
Kurtoić", s danom 6. travnja 2022. briše se ime "Vesna Jagušt", s danom 25. travnja 
2022. brišu se imena "Katarina Antonić" i "Gordana Razum", s danom 5. rujna 2022. 
brišu se imena "Ivana Balenović", "Valentina Brlek Boričević", "Karolina Čleković", 
"Mirna Čučković", "Mihaela Farkaš Kvakić", "Klaudija Horvat", "Željka Krampač", 
"Helena Sruk", "Andreja Šimunec" i "Nives Vlašić", a s danom 11. rujna 2022. briše 
se ime "Marija Karamatić Milek". 
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61. 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, brišu 
se imena "Marina Aralica Dodig" i "Vanja Posarić". 
 
62. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.2. duža bolovanja, na 158. stranici, dodaju se imena 
"Ana Vuković" i "Ksenija Šimić". 

 
63. 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 1. travnja 2022. dodaje se ime "Lana Putrić, Vrhovni sud Republike 
Hrvatske". 
 
64. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.1. Suci, 1.1.4. Mirovanje radnog odnosa, na 158. stranici, s 
danom 1. rujna 2022. briše se ime "Jasna Gažić Ferenčina (od 1. rujna 2021. do 31. 
kolovoza 2022.)". 
 
65. 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 159. stranici dodaju se 
imena "Ivona Bošnjak-Praunsperger Klanac, sudska savjetnica", "Mirna Dumenčić, 
sudska savjetnica", "Stela Grgić, sudska savjetnica", "Iva Lazić, sudska savjetnica" i 
"Ema Lovrić, sudska savjetnica", dok se brišu imena "Paula Kvesić, sudska 
savjetnica", "Doris Martinović, viša sudska savjetnica" i "Vlatka Petak Vučetić, sudska 
savjetnica". 
 
66. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.2. Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici, 1.2.2. Sudski 
savjetnici i viši sudski savjetnici - mirovanje radnog odnosa, na 159. stranici s danom 
7. srpnja 2022. dodaje se ime "Paula Kvesić, sudska savjetnica". 
 
67. 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 briše se ime "Mirna 
Dumenčić, sudska savjetnica". 
 
68. 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, brišu se imena "Ivana 
Dragić, Ministarstvo pravosuđa i uprave" i "Dejan Stojanović, Ministarstvo pravosuđa 
i uprave". 
 
69.    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, 
rodiljni i roditeljski dopust, na 159. stranici, s danom 24. kolovoza 2022. briše se ime 
"Marina Stojnić", a dodaje se ime "Mira Nožica". 
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70. 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, briše se ime "Sara Tusun", dok 
se dodaje ime "Ivana Čujko". 
 
71. 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, brišu se imena "Krešimir Kanižaj", 
"Slavica Kanižaj" i "Blanka Vukmirić", dok se dodaje ime "Željka Ložnjak". 
  
72. U glavi V., Suci, sudski savjetnici, službenici i namještenici koji ne rade po 
raznim osnovama, 1.4. Administrativni referenti 1.4.6. Administrativni referenti - 
sudski zapisničari, rodiljni i roditeljski dopust, na 160. stranici, dodaju se imena "Ines 
Curkovečki Fabijančić", "Ana Novak", "Ivona Strancarić", "Mia Špiranec" i "Mateja 
Žeželj", a brišu se imena "Maja Igrc Alagić", "Jelena Litarac" i "Lidija Ljubić". 
 
73. 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, duga bolovanja, na 160. stranici, dodaju se imena "Višnja 
Horaček", "Ivana Pašalić Stepić", "Lucija Posavec" i "Katarina Rodić". 
  
74. Ostali sadržaj Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu od 1. prosinca 2021. broj 5 Su-2204/2021 i njegovih izmjena i dopuna od 
21. ožujka 2022. 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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