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Republika Hrvatska 

Općinski sud u Sisku 

Ured predsjednice 

  Broj: Su-220/2020-202 

Sisak, 3. studenog 2020. 

 

 

 Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 

33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19)  i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne 

novine" broj 49/2014, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017 i 34/2017, 57/2017, 

101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/2020 i 47/2020) i Upute predsjednika Vrhovnog suda 

Republike Hrvatske broj Su-IV-315/2020-1 od 2. studenog 2020. zbog potrebe sprječavanja 

širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane kornavirusom, predsjednica Općinskog suda 

u Sisku donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

 

1.Ukoliko zaposlenici suda te stranke i osobe koje dolaze u prostorije suda ne koriste 

maske ili ih ne koriste na propisani način, zabranit će im se ulazak odnosno boravak u 

prostorijama suda.  

Koordinator je ovlašten dati nalog osobi zaduženoj za osiguranje-pravosudnom 

policajcu da takvim osobama onemogući ulazak odnosno boravak u prostorijama suda. 

 

2. Stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije suda, za cijelo vrijeme boravka 

obvezni su koristiti zaštitne maske. 

 

3.Određuje se obvezno korištenje zaštitnih maski: 

-kod svakog ulaska i izlaska iz zgrade te u hodnicima i drugima zajedničkim 

dijelovima zgrada suda 

-u uredima u kojima se ne može osigurati  međusobna fizička udaljenost zaposlenika 

od najmanje 2 metra (sudnice koje nemaju ovu udaljenost između suca i administrativnog 

referenta-sudskog zapisničara) 

- kod rada sa strankama  
-u sudnicama prilikom rasprava, ročišta, sjednica optužnih i izvanraspravnih vijeća  

-na sjednicama odjela, sastancima službenika i drugim radnim sastancima, neovisno o 

osiguranom razmaku među sudionicima  

-u pisarnicama, zemljišnoknjižnim odjelima, prostoriji u kojoj sjede dostavljači-vozači, 

zamjenski zapisničari i informatičar  

 

4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a traje do opoziva. 

 

Obrazloženje 

 

Obveza nošenja zaštitnih maski uvedena je još u srpnju 2020., odlukom Su-220/2020-

169 od 16. srpnja 2020.. Zaposlenici su više puta, kroz uputu (Su-220/20-187 od 20. listopada 
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2020.) i dopis (Su-22072020-185 od 6. listopada 2020.), upozoravani na obavezu pravilnog 

nošenja zaštitnih maski, pogotovo tijekom rasprava, ročišta i sjednica vijeća, držanja fizičke 

distance od najmanje 2 metra, na smanjenje fizičkih kontakata i u sudu i izvan suda, potrebu 

ukidanja uobičajenih okupljanja, potrebu komuniciranja elektroničkom poštom i telefonom, 

učestalo pranje i dezinficiranje ruku kao i često provjetravanja prostorija i sudnica posebice 

nakon svakog ročišta. S obzirom da je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i u 

odnosu na nošenje zaštitnih maski  donio uputu, i uzimajući u obzir činjenicu kako i dalje i 

službenici i poneki suci ne nose ili ne nose na propisani način zaštitne maske, valjalo je 

odlučiti kao u točka 1. do 4. ove odluke. 

  

Predsjednica suda 

Katarina Žuk 

 

 

 

DNA: 

1. Svim zaposlenicima Općinskog suda u Sisku 

1. Pravosudnim policajcima 

2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku 

3. Odvjetnički zbor Sisak 

4. Na web stranicu suda 

5. Vrhovni sud Republike Hrvatske-Ured predsjednika 

6. Županijski sud u Sisku-Ured predsjednice 
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