
 

 

Republika Hrvatska 

Općinski sud u Kutini 

Kutina, Hrvatskih branitelja 1 

Ured predsjednice suda 
 

Broj: 2 Su-110/2020-34 

Kutina, 4. studenog 2020. 

 

 

 Temeljem članka 31. stavka 1. i 2. Zakona o sudovima (''Narodne novine'' broj 28/13., 

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

49/14., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 39/20 i 47/20) i 

Upute predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. studenog 2020. o mjerama za 

sprječavanje  širenja epidemije bolesti COVID-19 predsjednica Općinskog suda u Kutini donosi  

 

        O D L U K U 

 

 Stranke se u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Kutini i u izdvojenom 

zemljišnoknjižnom odjelu u Novskoj primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 

8,00-11,30 sati i od 12-13,00 sati. 

Stranke se  upućuju i na aplikaciju e-građanin. 

 

 Svi podnesci se sudu dostavljaju putem pošte, e-komunikacije i e-maila koji je objavljen 

na web stranicama suda. 

 Podnesci se ne mogu predavati u prijemno otpremnoj pisarnici u sjedištu suda i Stalnoj 

službi u Novskoj. 

 

 Stranke mogu dobiti informacije o predmetu isključivo putem telefona objavljenih na web 

stranici suda ili putem e-maila, te se stranke upućuju i na aplikaciju e-predmet. 

 

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja i vrijedi do opoziva. 

 

Dna 

1.Zaposlenici Općinskog suda u Kutini, Stalne službe u Novskoj i izdvojenog zemljišnoknjižnog 

odjela u Novskoj 

2.Županijski sud u Sisku – Ured predsjednice 

3.Vrhovni sud Republike Hrvatske-Ured predsjednika 

4. Ministarstvo pravosuđa RH 

5.Web stranice suda 

5.pravosudni policajac Dubravko Banić 

6.Ulazna zgrada Općinskog suda u Kutini 

 

Predsjednica suda 

Jasmina Pintarić 
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