
 
Republika Hrvatska 

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

Poslovni broj: 5 Su-559/2021-13   
Varaždin, 4. ožujka 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, 130/20 i 21/22) 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, 145/21 i 23/22), radi izmjene zakonskih propisa u pogledu 
nadležnosti za postupanje u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski 
odnosi te učinkovitije organizacije  poslova na sudu, predsjednica Općinskog suda u 
Varaždinu Bosiljka Malnar utvrđuje 
 
 

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

 
 

 Na strani 9. Godišnjeg rasporeda poslova, tekst "Referada 18 – Nada Šumiga"  
mijenja se tako da isti glasi: 
 

"Referada 18 – Nada Šumiga: rješava predmete upisnika: "Pr", "P", "Pn", 
"Povrv", "P-eu", "Pom", "Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu", "O" i "Sp" (redovni i 
jednostavni postupak stečaja potrošača). 
Rješava i predmete upisnika "P Ob" i "R1 Ob" koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta." 
  

 Na strani 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" koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta." 
 
"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" koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta."  
Rješava i predmete upisnika "Sp", koje ima u radu, bez dodjele novih 
predmeta." 
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 Na strani 11., Referada 11 – Tamara Mandić, viša sudska savjetnica (4 sata) 
iza teksta "predmete upisnika "Ovr" (ovrha na nekretninama)" dodaje se tekst 
"predmete upisnika Ovr (ovrha radi naplate troškova postupka)". 
  

Na strani 13., pod b) OBITELJSKI ODJEL, kod sudaca Obiteljskog odjela, 
"Referada 2 – Snježana Šaško", "Referada 6 – Vesna Jug-Blažin, univ. spec. iur.", 
"Referada 7 – Ana-Marija Murić", "Referada 9 – mr. sc. Bojana Skenderović" i 
"Referada 19 – Blaženka Mavrek" briše 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 21., 2.2. Zemljišnoknjižni odjel, pod točkom 5., iza teksta "Ana Lazić" 

dodaje se tekst "i Ivica Franjić". 
 
 
Ove Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova primjenjivat će se od 7. ožujka 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 sa Izmjenama i dopunama (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 
 
 
Po pravomoćnosti: 
- Županijski sud u Varaždinu, putem e-maila 
- Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, putem e-maila 
- Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, putem e-maila 
 



Broj zapisa: eb307-513d8
Kontrolni broj: 09dc8-dff5f-500f7

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
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