
 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 
Varaždin, Braće Radić 2 
Ured predsjednice suda 

Poslovni broj: 5 Su-559/2021-9  
Varaždin, 10. siječnja 2022. 

 
Na temelju članka 31. stavak 1. u svezi članka 10. stavak 3. Zakona o 

sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 
130/20) i čl. 22. – 29. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 
08/15, 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, 70/21, 99/21 i 145/21) predsjednica 
Općinskog suda u Varaždinu Bosiljka Malnar donosi 
 
 

Izmjene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova 
Općinskog suda u Varaždinu za 2022.  

 
 

I. Dana 30. studenoga 2021. pod poslovnim brojem 5 Su-559/2021-4 
donesen je Godišnji raspored poslova za 2022., te je stupio na snagu 1. siječnja 
2022. 
 

II. Međutim, kako nije došlo do očekivanih izmjena Zakona o područjima i 
sjedištima sudova (Narodne novine 67/2018), te viša sudska savjetnica-
specijalistica Dubravka Kraljić, imenovana sutkinjom Općinskog suda u Varaždinu 
Odlukom Državnog sudbenog vijeća broj IS-10/21-10 od 4. studenog 2021.,  nije 
položila prisegu, to je potrebno izmijeniti Godišnji raspored poslova za 2022. i to 
kako slijedi:  

 
Na strani 3., pod točkom "10. Ovlaštenik za provođenje zaštite na radu 

(članak 23. Zakona o zaštiti na radu)" dodaje se tekst: 
"Ana-Marija Murić, sutkinja". 

  
 Na strani 5., iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi: 
 "16.  Ovlaštenici za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije, 
neposrednog i značajnog rizika i spašavanje: 
 
 Sjedište suda – Goran Plantak, administrativni referent-sudski zapisničar 
 Stalna služba u Ivancu – Štefanija Novoselec, administrativni referent-
sudski zapisničar 
 Stalna služba u Novom Marofu – Dražen Košćak, voditelj Zemljišnoknjižnog 
odjela Novi Marof 
 Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu – Saša Radaković, ovlašteni 
zemljišnoknjižni referent." 
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 Na strani 8. i 9., točka 2. SUDSKI ODJELI 
 a) PARNIČNI ODJEL 
 cjelokupni tekst  

"Referada 13 – Dubravka Kraljić: rješava predmete upisnika: "P", "Psp", "Ps", 
"Pn", "Povrv", "P-eu", "Pom", "Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu", "O" i "Sp"  
(jednostavni postupak stečaja potrošača). 
Rješava i predmete upisnika „Ovr“, „Ovrv“ i „Ovr-eu“  koje ima u radu, bez 
dodjele novih predmeta." 

 briše se. 
 
U opisu poslova "Referada 18  - Nada Šumiga" dodaje se tekst: "i predmete 
upisnika "P", "P Ob" i R1 Ob"".  
 
Na stranici 10., tekst "Referada 22 – Draženko Jakopović" i "Referada 25 – 
Nataša Sever" mijenja se tako da isti glasi: 
 
"Referada 22 - Draženko Jakopović: rješava predmete upisnika: "P", "Psp",  
"Ps", "Pn", "Povrv", "P-eu", "Pom", "Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu", "O" i "Ov-I". 
Rješava i predmete upisnika "P Ob" i "R1 Ob"." 
 
"Referada 25 - Nataša Sever: rješava predmete upisnika: "P", "Psp",  "Ps", "Pn", 
"Povrv", "P-eu", "Pom", "Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu", "O"  i "Ov-I". 
Rješava i predmete upisnika "P Ob" i "R1 Ob".  
Rješava i predmete upisnika "Sp", koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta." 
 
U tekstovima na strani 10., ime Dubravka Kraljić briše se. 
 

 
4.Sudski savjetnici Parničnog odjela 

Sjedište suda: 

na stranici 11., iza referade 4 dodaje se slijedeći tekst: 

"Referada 13 – Dubravka Kraljić, viša sudska savjetnica-specijalistica 

Rješava predmete upisnika "Povrv", "Pn" i "P" (predmeti isplate i naknade štete)  u 
kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, 
 predmete upisnika "Sp" (jednostavni postupak stečaja potrošača), 
 predmete upisnika „Pl“ (predmeti proslijeđeni od javnog bilježnika po prigovoru na 
rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn)  
 predmete upisnika „Pr“ vrsta spora: radno-isplata-kolektivni ugovor“, 
 predmete upisnika "Ovr", "Ovrv" , "Ovr-eu"   koje ima u radu bez dodjele u rad novih 
predmeta te ovršne predmete dodijeljene u rad od strane predsjednice suda koji su 
izneseni kao riješeni." 
 
Na strani 12., u glavi "5. Suci – mentori sudskim savjetnicima (članak 110. stavak 2. 
Zakona o sudovima)" u parničnoj grani sudovanja, umjesto "Dubravke Kraljić, sutkinje" 
ima stajati "Ana-Marija Murić, sutkinja", a iza imena Ana Lazić u parničnoj grani 
sudovanja te imena Helena Đud u ovršnoj grani sudovanja dodaje se "Dubravka 
Kraljić, viša sudska savjetnica-specijalistica". 
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Na strani 13., pod b) OBITELJSKI ODJEL, sucima Obiteljskog odjela "Referada 2 – 

Snježana Šaško", "Referada 6 – Vesna Jug-Blažin", "Referada 7 – Ana-Marija Murić", 

"Referada 9 – mr. sc. Bojana Skenderović" i "Referada 19 – Blaženka Mavrek" dodaje 

se tekst: 

 "Rješavaju predmete upisnika "P", "Psp", "Ps", "Pn", "Povrv", "P-eu", "Pom", 

"Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu", "O", i "Sp" koje imaju u radu, bez dodjele novih 

predmeta". 

 

Na strani 16., ispravlja se tekst "Referada 38" tako da glasi: "Referada 30". 

 

 
Na strani 19., cjelokupni tekst pod točkom "g) Oslobođenja sudaca od rada na sudskim 
predmetima sukladno čl. 23. st. 7. Sudskog poslovnika" mijenja se tako da sada glasi: 
 
"- Bosiljka Malnar, predsjednica suda - oslobođenje 100 % (članak 30. stavak 2. 
Zakona o sudovima), 
- Ana-Marija Murić, zamjenica predsjednice suda – umanjenje sudačke dužnosti 20 % 

temeljem članka 10. alineja 3. Okvirnih mjerila za rad sudaca od 27. prosinca 2021., 

(klasa: 710-01/21-01/274, urbroj: 514-03-01-02/01-21-31) i 12 % s osnova 

mentoriranja savjetnicima temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca, 

- Karmen Ošpuh, predsjednica Parničnog odjela – umanjenje sudačke dužnosti 10 % 

temeljem članka 11. alineja 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 

- mr. sc. Bojana Skenderović, predsjednica Obiteljskog odjela – umanjenje sudačke 

dužnosti 10 % temeljem članka 11. alineja 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 

- Snježana Lukač-Keretić, predsjednica Kaznenog odjela – umanjenje sudačke 

dužnosti 10 % temeljem članka 11. alineja 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca i 10 % s 

osnova mentoriranja savjetnici temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad 

sudaca 

- Marina Presečki, predsjednica Odjela za mladež – umanjenje sudačke dužnosti 10 

% temeljem članka 11. alineja 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 

- Karmela Sotošek, predsjednica Prekršajnog odjela – umanjenje sudačke dužnosti 10 

% temeljem članka 11. alineja 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 

- Gordana Kliček-Horvat, sutkinja - umanjenje sudačke dužnosti 12 % s osnova 

mentoriranja savjetnicima temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 

- Nataša Sever, sutkinja – umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova mentoriranja 

savjetnici temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca, 

- Lidija Krašek, sutkinja - umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova mentoriranja 

savjetniku temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca." 
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Na strani 22., briše se tekst: 

 

"U zemljišnoknjižnom odjelu za potrebe provođenja Projekta sređivanja zemljišnih 

knjiga i katastra rade na određeno vrijeme u svojstvu zemljišnoknjižnog referenta Iva 

Hainž, Magdalena Tomašić."  

 

"Mira Liber  mentor je  zemljišnoknjižne referentice Magdalene Tomašić" 
"Ljiljana Peček mentor je zemljišnoknjižne referentice Ive Hainž" 
 
Na strani 23. briše se tekst: 
 
"U zemljišnoknjižnom odjelu za potrebe provođenja Projekta sređivanja zemljišnih 
knjiga i katastra radi na određeno vrijeme u svojstvu zemljišnoknjižnog referenta 
Anamarija Fošnar.  

Biserka Mudri, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela, mentor je zemljišnoknjižne 
referentice Anamarije Fošnar." 

 
"U zemljišnoknjižnom odjelu za potrebe provođenja Projekta sređivanja zemljišnih 
knjiga i katastra radi na određeno vrijeme u svojstvu zemljišnoknjižnog referenta Maja 
Vincek.  

 
Irena Perko, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela mentor je  zemljišnoknjižnoj 

referentici Maji Vincek." 
 
Na strani 26., tekst: 
 
"Gordana Mendaš – referada 21 – sutkinja Zlata Dombaj" briše se. 
 
Pod točkom 6., iza teksta "Andreja Cobović" dodaje se tekst "Gordana Mendaš, Anja 
Pomper i Doroteja Jalšovečki Valjak". 
 
Na strani 31., iza opisa poslova "Zoran Slunjski – dostavljač" dodaje se tekst: 
"U odsutnosti istog mijenja ga namještenik Mirko Bahunek." 
 
 

III. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova Općinskog suda u Varaždinu za 
2022. ostaje neizmijenjen. 
 

IV. Ove Izmjene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova primjenjivat će se od 
10. siječnja 2022. 
 

  

Predsjednica suda 
Bosiljka Malnar 
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Uputa o pravnom lijeku:  
Suci i sudski savjetnici mogu u roku od 3 (tri) dana izjaviti prigovor predsjednici suda 
na Izmjenu i dopunu Godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici u istom roku 
staviti primjedbu na Izmjenu i dopunu Godišnjeg rasporeda poslova. Izjavljeni prigovor 
odnosno primjedba ne odgađa izvršenje. 
 
Dostaviti: 
- svim sucima i sudskim savjetnicima, putem e-maila 
- svim službenicima i namještenicima, putem e-maila 
 
Po pravomoćnosti: 
- predsjedniku Županijskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- predsjednici Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, putem e-maila 
- Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, putem e-maila 
 



Broj zapisa: eb304-59c4c
Kontrolni broj: 04ac8-0f669-b7795

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
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