REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U PULI - POLA
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Kranjčevićeve 8, 52100 Pula-Pola

Broj: Su-185/2020-177
Pula-Pola, 9. lipanj 2020.

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2 Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj
28/13.,33/15., 82/15., 82116., 67118.) i članka 5. stavak 1. i 2. Sudskog poslovnika ("Narodne
novine", broj 37/14., 49/14., 8115., 35/15., 123115., 45116., 29/17., 33/17., 34/17., 57/17.,
101118., 119118., 81119., 128119, 39/20 i 47/20), te preporuke za postupanje predsjednika
Vrhovnog suda Broj: Su-IV 125/2020-2 od 13. ožujka 2020., preporuke Ministarstva
pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/l35, URBROJ: 514-04-0211-20-01 od 13. ožujka 2020.
pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije novim koronavirusom
(SARS-Co V-2) bolesti (COVID-19), i preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske
KLASA: 011-02/20-01176 URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. za rad tijela državne
uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19, Preporuke i upute o broju i zadržavanju
ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi i okviru postupovnog Ublažavanja
restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja
2020., preporuke za rad sudova u vezi bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV-2
Ministarstva Pravosuđa Republike Hrvatske od 14. svibnja 2020. KLASA:710-01120-01l135,
URBROJ 514-04-01/1-20-09, Odluke Stožera civilne zaštite od 27. svibnja 2020. i preporuke
HZJZ od 27. svibnja 2020. u svezi korištenja maski u zatvorenim prostorima za osobe koje
imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19, predsjednik Općinskog suda u Puli
Pola Roberto Uggeri donosi

ODLUKU
I
Sve pisarnice Općinskog suda u Puli-Pola, te Stalne službe Rovinj-Rovigno započinju
sa uobičajenim radom sa strankama počev od 15. lipnja 2020. u uredovnom radnom vremenu.
II
Zemljišnoknjižne pisarnice Pula i Rovinj od 15. lipnja 2020. nastavljaju s uobičajenim
radom sa strankama u redovnom uredovnom vremenu. U Zemljišnoknjižnom odjelu Pula
stranke ulaze pojedinačno, a u prostoru šaltera mogu istovremeno biti najviše dvije stranke uz
minimalnu distancu od 1,5 m u svim pravcima. U hodniku Zemljišnoknjižnog odjela Pula
ispred šaltera u redu mogu biti najviše četiri osobe. U Zemljišnoknjižnom odjelu Rovinj
stranke ulaze pojedinačno (može pristupiti samo jedna stranka, a nakon nje druga), a u
hodniku ispred Zemljišnoknjižnog odjela Rovinj mogu istovremeno biti najviše tri stranke u
redu. Zahtjevi za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i dalje se mogu sudu dostavljati putem
pošte ili e-mailom uz navođenje kontakta, odnosno neposredno.
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III
Pisarnica za izvršenje prekršajnih sankcija ovog suda od 15. lipnja 2020. nastavljaju s
uobičajenim radom sa strankama u redovnom uredovnom vremenu.
IV
U pojedinu pisarnicu može ući samo jedna osoba te tek po izlasku iste, u pisarnicu
može ući iduća stranka. Tijekom čekanja na ulazu u pojedinu pisarnice stranke su dužne
poštivati mjere fizičke distance na način da su udaljeni 1,5 m od druge osobe, te se
preporučuje strankama koristiti zaštitne maske posebice onim osobama koje imaju rizik od
razvoja težeg oblika bolesti COVID-19.
V
Preporučuje se osobama koje ulaze u prostore sjedišta suda i Stalne službe u Rovinju
Rovigno ili prostorije Prekršajnog odjela, posebice kada u prostoriji boravi više osoba,
nošenje zaštitne maske za lice.
VI

Stranke su dužne prilikom ulaska u zgrade suda dezinficirati ruke.

VII
Odvjetnici preuzimaju poštu iz odvjetničkih pretinaca u sjedištu suda i Stalnoj službi u
Rovinju-Rovigno tijekom uredovnog radnog vremena.
VIlI Javni bilježnici predaju i preuzimaju ostavinske spise u ostavinskim pisarnicama, a
poštu iz pretinaca u sjedištu suda i Stalnoj službi u Rovinju-Rovigno tijekom uredovnog
radnog vremena.
IX

Sudski dostavljači dostavljaju pismena i poštu od 15. lipnja 2020. godine.

X
Ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu "Apostille" i uvjerenja o
nekažnjavanju se izdaju tijekom uredovnog radnog vremena. Stranke mogu zahtjeve odlagati
u kutije koje se nalaze na porti sjedišta suda, Stalne službe u Rovinju-Rovigno i Prekršajnog
odjela sa obaveznim navođenjem kontakta stranke, odnosno takve zahtjeve stranke mogu
predavati neposredno u pisarnici.
XI
U ovrsmm predmetima izvan sustava eSpisa, kaznenim, prekršajnim 1
zemljišnoknjižnim predmetima se dostava podnesaka ima obavljati putem pošte ili
neposredno u sudske pretince odvjetnika, budući nisu ostvareni tehnički uvjeti za pristup
aplikaciji e-Komunikacija.
XII
Dežurni pravosudni policajac ili službenik dužan je utvrditi identitet osobe koja ulazi u
zgradu suda te u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera
samoizolacije, karantene ili liječenje od zaraze koronavirusom (COVID-19). Ukoliko je osobi
izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.
XIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.
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DNA:
1. Predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske gospodinu Đuri Sessi
2. Ministru pravosuđa gospodinu Draženu Bošnjakoviću
3. Predsjednici Visokog prekršajnog suda u Zagrebu gospođi Karmen Novak Hrgović
4. Predsjedniku Županijskog suda u Puli-Pola gospodinu Iztoku Krbecu
5. Svim sucima i zaposlenicima suda - putem e-maila
6. Zatvor u Puli-Pola
8. Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola
9. Web stranica Općinskog suda u Puli-Pola
10. Ulazni prostor zgrade
Il. Hrvatska odvjetnička komora
12. Odvjetnički zbor Istre
13. Hrvatskajavnobilježnička komora
14. Javni bilježnici koji djeluju na području nadležnosti ovog suda

