
 
 
 
 
                
             REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 
      Ulica grada Vukovara 84 
 
 
Ured predsjednika suda  
Broj: 13 Su-1142/2021-3 
Zagreb, 27. lipnja 2022. 
 
 

Na temelju odredbi čl. 23. st. 2. i čl. 38. st. 1. Sudskog poslovnika ("Narodne 
novine" br. 7/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 
119/18, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22), 
predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Petra Kušević Fraculj donosi  

 
     

O D L U K U  
 

 
I U razdoblju od 4. srpnja 2022. do 28. kolovoza 2022. na Zemljišnoknjižnom 
odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu:  

 
- stranke će se primati od 8.00 do 12.15 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i 

petkom 
- odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci i ostali primat će se od 13.00 do 15.00 

sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom 
- sve stranke primat će se srijedom od 8.00 do 14.30 sati 
- šalteri će raditi samo u prvoj smjeni 

 
II U razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 15. kolovoza 2022. neće biti redovnih 
primanja odvjetnika srijedom od strane predsjednice odjela i njezine zamjenice. 

 
III Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 29. kolovoza 
2022. nastavlja raditi u uobičajenom radnom vremenu.  
 

 
Obrazloženje 

 
 

1. Zbog korištenja godišnjih odmora od strane službenika Zemljišnoknjižnog odjela 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu, sud nije u mogućnosti osigurati potreban broj 
službenika na šalterima katastarskih općina i šalterima prijamne pisarnice u dvije 
smjene, stoga će u razdoblju od 4. srpnja 2022. do 28. kolovoza 2022. na tom odjelu 
šalteri raditi isključivo u prvoj smjeni, stranke će se primati ponedjeljkom, utorkom, 
četvrtkom i petkom od 8.00 do 12.15 sati, a odvjetnici, javni bilježnici i ostali od 13.00 do 



15.00 sati istim danima. Srijedom će se sve stranke primati od 8.00 do 14.30 sati. 
Predsjednica odjela i njezina zamjenica neće primati odvjetnike u razdoblju od 1. 
kolovoza do 15. kolovoza 2022.  

 
2. Slijedom navedenog, sukladno odredbi čl. 38. st. 1. Sudskog poslovnika, odlučeno je 
kao u izreci ove odluke.  

 
       Predsjednica suda  
 
       Petra Kušević Fraculj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dna: 
- oglasna ploča sjedišta suda i zk odjela  
- e oglasna ploča 
- web stranica suda  
- predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
- predsjednik Županijskog suda u Zagrebu 
- Ministar pravosuđa  
- Hrvatska odvjetnička komora 
- Hrvatska javnobilježnička komora 
- Općinsko državno odvjetništvo  
- Udruga korporativnih pravnika 
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