
 
Republika Hrvatska 

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

Poslovni broj: 5 Su-559/2021-11  
Varaždin, 7. veljače 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. 24. 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), radi stupanja na dužnost 
sutkinje Dubravke Kraljić, prestanka sudačke dužnosti Zlate Dombaj te učinkovitije 
organizacije poslova na sudu, predsjednica Općinskog suda u Varaždinu Bosiljka 
Malnar utvrđuje 
 
 

II. Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova 
Općinskog suda u Varaždinu za 2022.  

 
 

Na strani 7., kod Željke Juran dodaje se slijedeći tekst: 
"Zamjena je za izradu financijskih izvještaja." 
 
Na strani 8., kod Andrijane Križanec dodaje se i tekst: 
"Zamjena je za obračun plaća."  

 
 Na strani 9., iza cjelokupnog teksta "Referada 8 – Jadranka Orlović" dostaje 
se slijedeći 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." 

 
 Na strani 9, briše se cjelokupni tekst  "Referada 21 – Zlata Dombaj: rješava 
predmeta upisnika: P", "Psp", "Ps", "Pn", "Pr", "Povrv", "P-eu", "Pom", "Pom-eu", "R1", 
"R2", "R1-eu" i "O". 
 Rješava i predmete upisnika "P Ob" i "R1 Ob" koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta.", 
 te se dodaje tekst: 

"Referada 21 – neaktivna". 
 
 

 Na strani 10., alineja 4., dodaje se tekst "Dubravka Kraljić",  te alineja 6., iza 
teksta "Tamara Turek" dodaje se tekst "Dubravka Kraljić". 
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 Na strani 12., u glavi "5. Suci – mentori sudskim savjetnicima (članak 110. 
stavak 2. Zakona o sudovima)" – "Parnična grana sudovanja" mijenja se tekst tako da 
isti glasi: 
 
 "Dubravka Kraljić, sutkinja   Ana Lazić, viša sudska savjetnica 
 
 Melita Šmentanec-Klarić, sutkinja Augustina Muršić 
       viša sudska savjetnica-specijalistica 
 
 Karmen Ošpuh, sutkinja   Helena Đud 
       viša sudska savjetnica-specijalistica 
 
 Lidija Krašek, sutkinja   Ivica Franjić, viši sudski savjetnik." 
 

 Na strani 19., točka "g) Oslobođenje 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), 

- Karmen Ošpuh, predsjednica Parničnog 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 

- 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 

- Melita Šmentanec-Klarić – umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova mentoriranja 

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

- Dubravka Kraljić – umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova mentoriranja 

savjetnici temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad sudaca 
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- Lidija Krašek, sutkinja - umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova mentoriranja 

savjetniku 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." 

 
Na strani 32., točka "VI. Ukupan broj sudaca, sudskih savjetnika, sudskih službenika i 
namještenika u sudu" mijenja se tako da glasi: 
 
"1. Suci:                27  

  

2. Službenici:          119  

a) Državna služba na neodređeno:   116  

b) Državna služba na određeno:          3  

c) od toga sudski savjetnici:           6 

 na neodređeno:            6  

 na određeno:                  0    

d) sudački vježbenik:           1 

        

3. Namještenici, na neodređeno:               10".             

  

 
Ove Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova primjenjivat će se od 7. veljače 2022. 
 

Predsjednica suda 
Bosiljka Malnar 

 
 
 
 
 
 
 

Uputa o pravnom lijeku:  
Suci i sudski savjetnici mogu u roku od 3 (tri) dana izjaviti prigovor predsjednici suda 
na Izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici u istom roku staviti 
primjedbu na Izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova (članak 25. stavak 2. Sudskog 
poslovnika). 
Prigovor odnosno primjedba se predaje neposredno (pisarnica sudske uprave) ili 
preporučenom poštanskom pošiljkom, u tri primjerka. 
Izjavljeni prigovor odnosno primjedba ne odgađaju izvršenje Godišnjeg rasporeda 
poslova (članak 52. stavak 2. Sudskog poslovnika). 
 
Dostaviti: 
- svim sucima i sudskim savjetnicima, putem e-maila, uz potvrdu o isporuci 
- svim službenicima i namještenicima, putem e-maila, uz potvrdu o isporuci 
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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 
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