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GORAN GOLUzA

0sobnipodaci:

Datum 24. rujna 1972.
rodenja:

Mjesto
rodenja:

2002,

1 998,

0sijek, Republika

Hrvatska

1987.

1979.

Obrazovanie i kvalifikaciie:

Pravosudni ispit

Diplomirao na Pravnom fakultetu SveudiliSta u

Osijeku

Centar usmjerenog obrazovanja,,Braca Ribaf' u

Dakovu,

Osnovna Skcla u Dakovu,

Radno iskustvo u pravosudu
. od rujna 2019. pa nadalje sudac parnidnog odjela na 0p6inskom
gradanskom sudu u Zagrebu - referada opci gradanski sporovi . Brisovne

tu2be, Naknada Stete, Obvezno pravo, Predmeti proslijedeni od JB po prigovoru na

rjeSenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave do 100.000,00 kn, Osobne slu2nosti

Slu2nosti na nekretninama, Smetanje posjeda, Sporovi iz nasljedivanja, 6BO -

Stvarno pravo, sudac izvjestitelj u predmetima dono5enja odluke temeljem dl. 58, st.

4. OvrSnog zakona, Ostali izvanparnidni predmeti te osiguranje dokaza;



. od srpnja 2015, do kolovoza2019. rasporeden sam u Ovr5ni i izvanparnidni

odjel Opcinskog gradanskog suda u Ovr referadu koja je bila zaduhena za rad na

predmetima - Osiguranje na temelju sporazuma stranaka, Osiguranje prethodnim

mjerama, Osiguranje prethodnom ovrhom, Osiguranje prijenosom vlasni$tva na

stvari i prijenosom prava, Osiguranje prisilnim zasnivanjem zalolnog prava na

nekretnini, Osiguranje privremenim mjerama, Ovrha radi naplate novdane traZbine,
Ovrha diobom stvari, Ovrha na brodu /zrakoplovu - naplata novcane tra2bine, Ovrha

na brodu /zrakoplovu - predaja, Ovrha na drugom plovnom objektu,Ovrha na

motornom vozilu, Ovrha na nekretninama, Ovrha na pokretninama, Ovrha na

vrijednosnom papiru, Ovrha radi ispraZnjenja i predaje nekretnina, Ovrha radi

ostvarenja tra2bine na radnju, trpljenje ili nedinjenje, Ovrha radi predaje i isporuke
pokretnina, Ovrha radi vraianja na rad odnosno u slu2bu, Ovrha-obiteljski odnosi,
predaja/oduzimanje djeteta, a istodobno sam i mentor sudskim savjetnicima;. od srpnja 2011, do 30.lipnja 2015. privremeno upucen na rad u Opcinski

sud u Eakovu, gdje sam rjeSavao gotovo sve predmete iz nadleZnosti opiinskog
suda. Naime, radio sam sve parnidne predmete (stvarno pravo obvezno ugovorno i

izvanugovorno, naknade Stete i sl,), kao i izvanparnicne i ovr$ne predmete (mede,

razvrgnuca suvlasnidke zajednice, ostavine,.,), te tijekom 2012, sudjelovao u radu

KV-vijeca

23. listopada 2008. imenovan sam sucem Opdinskog gradanskog suda
u Zagrebu te sam stupio na duinost 1. prosinca 2008. - rasporeden sam na

Parnidni odjel gdje sam radi sve vrste parnidnih predmeta (stvarno pravo, obvezno
pravo, naknade Stete i ostalo;. od srpnja 2004. do 2008. sudski savjetnik na Opdinskom gradanskom
sudu u Zagrebu gdje sam potpuno samostalno vodio sam parnidnu referadu sa
preko 600 parnidnih spisa (sve vrste isplata, naknade Stete, radni sporovi) te

prekovremeni rad na OvrSnom i izvanparni6nom odjelu;. od 1999. do 2002. vjeibenik na Opcinskom driavnom odvjetni5tvu u

Dakovu, gdje sam stekao znanje i iskustvo vecim dijelom na podrudju kaznenog
prava.
. 2g.lipnja 2002. poloien pravosudni ispit i nastavljam raditi u Opcinskom

dr2avnom odvjetni5tvu u Dakovu:. 1999. pripravnidki sta2 u Dr2avnom odvjetni5tvu



Sudielovanie na seminarima i radionicama Pravosudne akademiie te

druqi oblici usavr5avania

. sudjelovanje na "Sestom godiSnjem regionalnom forumu o vladavini prava u

Jugoistodnoj Evropi, Djeca i Evropski sud za ljudska prava, u Dubrovniku, od 22. do

23, oLu)ka2019:,. sudjelovanja na radionici "Odgovornost za Stetu i novi 200", u organizaciji

Pravosudne akademije,. sudjelovanje na radionici "Otkaz ugovora o radu", u organizaciji Pravosudne

akademije,. sudjelovanje na radionici "Tehnike izrade prvostupanjske presude u

gradanskom postupku", u organizaciji Pravosudne akademije,j 
sudjelovanje na radionici "Priprema i vodenje glavne rasprave u gradanskim

predmetima", u organizaciji Pravosudne akademije,
. sudjelovanje na radionici "PsiholoSko pravni aspekti ispitivanja svjedoka" u

organizaciji Pravosudne akademije,
. sndjelovanje na radionici "TroSkovi parnidnog postupka i odredivanje

vrijednosti predmeta spora", u organizaciji Pravosudne akademije,
. sudjelovanje na XXXIll. Tradicionalnom savjetovanju Aktualnosti Hrvatskog

Zakonodavstva ipravne prakse,Opatija, Grand Hotel Adriatic, 18. i19. listopada

201 L

Ostale aktivnosti i znanja;
. dlan dr2avnog sudbenog vijeca u mandatu o2ujak 2019.- veliaca 2023,,

- sudjelovanje u projektu ,,Revidiranje metodologije ocjenjivanja rada suda", nositelj

projekta Uprava za organizaciju pravosuda, l, konferencija, 11, oZujka 2022., Zagreb

- predsjednik i 6lan izbornih povjerenstava

Goran Golu2a
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