
 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 

Ured predsjednika 

Varaždin, Braće Radić 2 

 

Poslovni broj: 3 Su-180/2020-8 

Varaždin, 29. travnja 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/ Općinski sud u Varaždin, u Stalnoj službi u Ivancu i u Stalnoj službi u Novom 

Marofu, uz poštivanje mjera zaštite zdravlja, uvažavanja mjera socijalnog distanciranja te 

ostalih preporuka epidemiološke službe, a  radi ostvarivanja dostupnosti sudova u mjeri u 

kojoj je to moguće,  nastavlja s poduzimanjem radnji u sudskim predmetima i to počevši 4. 

svibnja 2020.  pa nadalje rukovodeći se kriterijima 

- hitnosti predmeta 

- starosti predmeta 

- predmeta u kojima su određeni rokovi suđenja u razumnom roku 

- predmetima pred dovršetkom  

- te broju sudionika u predmetu. 

 

2/ Po potrebi se mogu poduzimati radnje i u predmetima koji ne spadaju u navedene 

predmete o čemu će suci procjenjivati u svakom pojedinom slučaju, a također je moguće i 

održavanje očevida na licu mjesta uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  

 

3/ Dežurstva Prekršajnog odjela odvijati će se prema redovitom rasporedu, a za 

vrijeme radnog vremena prekršajne referade u sjedištu suda postupaju i u hitnim predmetima 

iz mjesne nadležnosti Stalne službe u Ivancu i Stalne službe u Novom Marofu i to samo u 

onima u kojima postoji potreba ispitivanja privođenih osoba putem video linka. 

 

 U slučaju potrebe ispitivanja privođenih osoba putem video linka nakon radnog 

vremena dežurni  sudac Prekršajnog odjela je dužan nazvati  Maria Klačmera ili Ivicu Labaša  

time da se isti mogu dobiti na broj telefona – Ivica Labaš: 098/178-1290,  Mario Klačmer: 

091/588-1244 

 

4/ Svi sudionici sudskih postupaka (stranke, punomoćnici stranaka, zakonski 

zastupnici, svjedoci, vještaci i dr.) dužni su prilikom ulaska u zgradu suda kako u sjedištu 
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suda, tako i Stalnim službama dezinficirati ruke, a za vrijeme ulaska u zgradu i boravka u 

zgradi dužni su koristiti zaštitnu masku i rukavice jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak 

u zgradu suda. 

 

5/ Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima moguća je putem e-maila, pošte i 

telefona. Preuzimanje predmeta i drugih podnesaka iz pisarnica od strane javnih bilježnika na 

području Općinskog suda u Varaždinu tijekom svibnja bit će organizirano te će iste moći 

preuzeti po prethodnom dogovoru (putem telefona ili e-komunikacijom sa voditeljem 

odgovarajuće pisarnice) i pri tome vodeći računa o propisanim mjerama preventivne zaštite u 

zatvorenim prostorijama. 

 

6/ Dežurni pravosudni policajac će prilikom ulaska  utvrditi identitet osobe koja ulazi 

u zgradu u sjedištu suda te u zgradu Stalne službe u Ivancu te u aplikaciji 

covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili 

liječenja od zaraze korona virusom (COVID 19). 

 

Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u 

zgradu suda. 

 

7/ Sudske pisarnice i nadalje neće primati stranke, a svi podnesci se do daljnjeg imaju 

dostavljati putem pošte ili e-komunikacije. I nadalje odvjetnici ne mogu preuzimati pismena 

iz pretinaca u prijamnoj pisarnici u sjedištu suda i nije ih moguće neposredno predavati u 

prijemnoj pisarnici u sjedištu suda ni u Stalnim službama. 

Zemljišnoknjižnim odjelima podnesci se dostavljaju putem e-prijedloga ili poštom i 

neće se moći neposredno predavati. 

 

8/ Zahtjeve za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni i prekršajni postupak  te 

zahtjev  za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille")  stranke će 

odlagati u kutije koje  se nalaze  na porti u sjedištu suda s obveznim navođenjem kontakta 

stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi 

izdavanja uvjerenja istog dana. 

 

9/ Zahtjevi za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka će se sudu dostavljati isključivo 

putem pošte ili na e-mail robert.hunjak@osvz.pravosudje.hr, uz navođenje kontakata (broj 

telefona ili e-mail) radi davanja povratne informacije. 

 

10/ Stranke se u slučaju potrebe upućuju na slijedeće e- mail adrese: 

petra.bosnjak@osvz.pravosudje.hr i radmila.maltar@osvz.pravosudje.hr, a za 

zemljišnoknjižne predmete na e-mail adresu robert.hunjak@osvz.pravosudje.hr. 

 

Stranke se također upućuju i na dostupne aplikacije e-predmet ili e-građani. 

 

11/ Ovom Odlukom u cijelosti se stavlja van snage Odluka 3 Su-180/2020-1 od 16. 

ožujka 2020. i Odluka 3 Su-180/2020-5 od 1. travnja 2020. 

 

12/ Ova Odluka se primjenjuje od 04. svibnja 2020. do opoziva odnosno dok se ne 

ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju 

sudu. 

13/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i Stalnih službi, te 

Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu, kao i objavljena na web stranici suda. 

mailto:covid.provjera@pravosudje.hr
mailto:robert.hunjak@osvz.pravosudje.hr
mailto:petra.bosnjak@osvz.pravosudje.hr
mailto:radmila.maltar@osvz.pravosudje.hr
mailto:robert.hunjak@osvz.pravosudje.hr
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14/ Pozivaju se stranke i ostali sudionici sudskih postupaka da prate objave na web 

stranicama Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/.  

 

 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje 

poslova sudske uprave: 

Bosiljka Malnar 

 

 

 

 

 

 

DNA: 

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

2. Web-stranica Općinskog suda u Varaždinu 

3. Ministarstvo pravosuđa, Organizacija pravosuđa 

4. Vrhovni sud Republike Hrvatske 

5. Odvjetnički zbor Varaždin 

6. Javnobilježnički zbor Varaždinske županije 

 

  

-  

http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/


Broj zapisa: 17895-997ec

Kontrolni broj: 0eb86-57419-4cb12

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.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=17895-997ec&kontrolniBroj=0eb86-57419-4cb12

		2020-04-30T06:50:14+0000
	BOSILJKA MALNAR




