
 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 

Ured predsjednika 

Varaždin, Braće Radić 2 

Poslovni broj: 3 Su-180/2020-9 

Varaždin, 11. svibnja 2020. 

 

 Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o 

sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 5. stavak 

2. 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 i 47/20) te preporuke za 

postupanje Ministarstva pravosuđa klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. 

ožujka 2020., i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Su-IV-125/2020 od 13. ožujka 

2020 i Su-IV-125/20 od 15. travnja 2020., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske 

uprave Bosiljka Malnar donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

 

1/ Ovom Odlukom utvrđuje se prestanak važenja točke 7/ Odluke poslovni broj 3 

Su-180/2020-8 od 29. travnja 2020. u dijelu u kojem je bila obustavljena dostava svih pismena 

putem odvjetničkih pretinaca u sudu te ista ponovno započinje od 13. svibnja 2020. Pismena se 

mogu podići u vremenu od 8:30 do 13:30 sati, uz propisane epidemiološke mjere. 

 

2/ U sjedištu suda od 13. svibnja 2020. započinje s uobičajenim radom sa strankama i 

prijemna pisarnica i to u vremenu od 8:30 do 13:30 sati, uz propisane epidemiološke mjere, dok 

ostale sudske pisarnice u zgradi sjedišta suda i stalnim službama i nadalje neće primati stranke. 

3/  Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 13. svibnja 2020. 

 

 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje 

poslova sudske uprave: 

Bosiljka Malnar 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Svim sucima, državnim službenicima i namještenicima putem e-maila 

2. Web-stranica Općinskog suda u Varaždinu 

3. Odvjetnički zbor Varaždin 

 

  

 



Broj zapisa: 17895-cde2b

Kontrolni broj: 0bd12-92eab-2087b

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=BOSILJKA MALNAR, L=VARAŽDIN, O=OPĆINSKI SUD, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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