
 
Republika Hrvatska 

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

Poslovni broj: 5 Su-513/2022-14  
Varaždin, 6. veljače 2023. 

 
 
Općinski sud u Varaždinu, OIB: 14828046348, po predsjednici suda Bosiljki 

Malnar, 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, 21/22 i 60/22) 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) donosi 

 
II. IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

sudaca i sudskih savjetnika, službenika i namještenika 
u Općinskom sudu u Varaždinu u 2023.   

 
Dana 30. studenoga 2022. pod poslovnim brojem 5 Su-513/2022-6 

donesen je Godišnji raspored poslova Općinskog suda u Varaždinu za 2023., koji 
je stupio na snagu 1. siječnja 2023., sa I. Izmjenama Godišnjeg rasporeda poslova 
donesenim pod poslovnim brojem 5 Su-513/2022-10 od 4. siječnja 2023. 

 
Obzirom da dana 1. veljače 2023. temeljem Odluke Državnog sudbenog 

vijeća broj IS-13/22-28 od 27. siječnja 2023. Matea Bulka i Ana Lazić stupaju na 
dužnost sutkinja u Općinskom sudu u Varaždinu te radi bolje organizacije rada na 
sudu, postoji potreba za izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova kako slijedi:  
 

I. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored poslova sudaca i sudskih savjetnika, 
službenika i namještenika Općinskog suda u Varaždinu u 2023. u dijelu pod 
točkom a) PARNIČNI ODJEL, na način da se u točci 3., iza cjelokupnog teksta 
Tamara Turek – referada 27 dodaje tekst: 
"Ana Lazić – referada 28: 
- rješava predmete upisnika P", "Psp", "Ps", "Pn", "Pl", "Povrv", "P-eu", "Pom", 
"Pom-eu", "R1", "R2", "R1-eu" i "O", te predmete iz ostalih upisnika koje ima u 
radu." 
 
 U točci 4. Sudski savjetnici parničnog odjela briše se cjelokupni tekst  
"Ana Lazić, viša sudska savjetnica-specijalist - referada 28:  
- 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, „Pl“ 
(predmeti proslijeđeni od javnog bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na 
temelju vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn), 
- rješava i predmete iz ostalih upisnika koje ima u radu." 
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 Također se u tekstu na stranici 13 Godišnjeg rasporeda briše tekst "Ana 
Lazić". 

 
II. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom c) KAZNENI ODJEL, na 
način da se u točci 3., iza cjelokupnog teksta Miro Jalševec – referada 30 dodaje 
tekst: 
 "Matea Bulka – referada 41: 
 - rješava predmete upisnika "K", "Kv", "Kvm", "Kr" "Kv-eu", "Kov", "Kovm", 
"IK-ZN" i "IK-ROD"." 
 
 Referada 41 je neaktivna zbog korištenja bolovanja, rodiljnog i roditeljskog 
dopusta od strane sutkinje. 
 
 

III. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom d) ODJEL ZA MLADEŽ, 
na način da se u točci 3., iza teksta Miro Jalševec – referada 30 dodaje tekst  
"Damir Hrustek – referada 12 
- rješava predmete upisnika "Km", "Kmp", "Kzd", "Kim" i "Krm"." 
 

IV. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom Suci – mentori sudskim 
savjetnicima (članak 110. stavak 2. Zakona o sudovima), i to u dijelu parnična 
grana sudovanja, tako da se briše tekst 
 "Dubravka Kraljić, sutkinja    Ana Lazić, viša sudska savjetnica-specijalist", 
te u ovršnoj grani sudovanja briše se tekst "Ana Lazić, viša sudska savjetnica-
specijalist".  
 

V. 
 

 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu Oslobođenja sudaca od rada na 
sudskim predmetima sukladno čl. 23. st. 7. Sudskog poslovnika, u kojem se briše 
tekst "Dubravka Kraljić, sutkinja  – umanjenje sudačke dužnosti 10 % s osnova 
mentoriranja savjetnici temeljem članka 6. stavak 1. Okvirnih mjerila za rad 
sudaca". 
 

VI. 
 
 Mijenja se Godišnji raspored u dijelu pod točkom 2.2. Zemljišnoknjižni odjel, 
na način da se u točci 1. iza teksta Jadranka Orlović dodaje i tekst "Ana Lazić", 
dok se u točci 5. tekst Ana Lazić briše. 
 
 U točci 7. Zemljišnoknjižni referenti, kod Ljerke Kolarić briše se tekst "ujedno 
i zamjenica voditelja zemljišnoknjižnog odjela", te se iza teksta Andreja Zeljak 
dodaje tekst " ujedno i zamjenica voditelja zemljišnoknjižnog odjela". 
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 Nadalje, umjesto mentora Marije Vukelić-Žnajder koji tekst se briše, dodaje 
se tekst "Andreja Zeljak", te umjesto mentora Nevenke Petrinjak koji tekst se briše 
dodaje se tekst "Vesna Hasija".  
 
  

Ove Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova stupaju na snagu 6. veljače 2023. 
 

  

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: 
- sucima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- službenicima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- namještenicima Općinskog suda u Varaždinu, putem e-maila i osobna dostava 
 
Po pravomoćnosti: 
- predsjedniku Županijskog suda u Varaždinu, putem e-maila 
- predsjedniku Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, putem e-maila 
- Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, putem e-maila 
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