
               
 

    Republika Hrvatska 

Općinski sud u Virovitici 

   Ured predsjednika suda 

Broj: 3 Su-104/2020-38 

Virovitica, 5. studenoga  2020. 

 
Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", 

broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika 

("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 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), i Upute predsjednika 

Vrhovnog suda  Republike Hrvatske broj: Su-IV-315/20-1 od 2. studenoga 2020. o mjerama 

za sprječavanje širenja epidemije bolesti  COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2  

i organizaciji  rada prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova za vrijeme trajanja epidemije 

predsjednica Općinskog suda u Virovitici, Željka Jurić, donosi 

 

O D L U K U 

 

I. Rasprave  i ročišta u sjedištu suda i na  izdvojenoj lokaciji u Virovitici te u Stalnoj 

službi u Slatini, održavat će se u sudnicama uz poštivanje socijalne distance 

sudionika postupka, kao i svih propisanih mjera preventivne zaštite. 

 

II.  Počevši od 5. studenoga 2020., do donošenja nove Odluke suci matičnog suda: 

 

-  Ilija Samardžija i Marina Kovačević, te viša sudska savjetnica Ines Hečimović imaju 

zakazivati ročišta prvog i trećeg tjedna u mjesecu ponedjeljkom, srijedom i petkom, a 

drugog i četvrtog tjedna u mjesecu utorkom i četvrtkom,  

- Zoran Mandić i Mirjana Jelavić, te viši sudski savjetnici Ljubica Kovač Katalinić i 

Arsen Vanek imaju zakazivati ročišta drugog i četvrtog tjedna u mjesecu 

ponedjeljkom, srijedom i petkom, a prvog i  trećeg tjedna u mjesecu utorkom i 

četvrtkom 

-   Jasna Delić Janković i Anneliese Janeš-Mihoković  imaju zakazivati ročišta prvog i 

 trećeg tjedna u mjesecu ponedjeljkom, srijedom i petkom, a drugog i četvrtog tjedna u 

 mjesecu utorkom i četvrtkom, 

-  Darko Barišić i Katarina Petrović imaju zakazivati ročišta drugog i četvrtog tjedna u 

 mjesecu ponedjeljkom, srijedom i petkom, a prvog i  trećeg tjedna u mjesecu utorkom 

 i četvrtkom. 

- Viši sudski savjetnici Ljubica Kovač Katalinić, Ines Hečimović i Arsen Vanek 

 prilikom održavanja ročišta mogu koristiti  sudnicu br. 13 na prvom katu, te po potrebi 

 sudnicu br. 24 na drugom katu ukoliko sudac Josip Bočkai nema zakazane rasprave. 



III. Ako sudskom ročištu treba pristupiti osoba lišena slobode, ukoliko je to moguće, 

koristit će se video link, a ako nije moguće organizirati video link, obavijest o točnom 

vremenu potrebno je unaprijed dostaviti kaznenom tijelu. 

IV. Suci Stalne službe u Slatini: 

- Marica Bićanić, Zoran Šljivac, Josip Bočkai i sudska savjetnica Dijana Javorović, 

imaju zakazivati ročišta prvog i trećeg tjedna u mjesecu ponedjeljkom, srijedom i 

petkom, a drugog i četvrtog tjedna u mjesecu utorkom i četvrtkom, 

- Jasminka Jirsak, Krunoslav Gernhard i Tomislav Kuči imaju zakazivati ročišta 

drugog i četvrtog tjedna u mjesecu ponedjeljkom, srijedom i petkom, a prvog i trećeg 

tjedna u mjesecu utorkom i četvrtkom. 

  V.    Ročišta koja su zakazana prije donošenja ove odluke, održat će se po terminu   

zakazivanja.  

VI.  Suci i sudski savjetnici neće svjedoke pozivati na ročište u isti sat kada i 

stranke/punomoćnike, već će satnica pozivanja svakog pojedinog svjedoka biti uz 

vremenski razmak, koji odgovara procjeni suca koliko je dostatno vremena za 

saslušanje svakog pojedinog svjedoka, odnosno stranke, a sve u cilju što manjeg 

zadržavanja istovremeno više osoba na sudskim hodniku, uz upozorenje svim 

osobama da se ne zadržavaju bez opravdanog razloga po hodnicima zgrade te da ulaze 

samo u one prostorije za koje su se najavili prilikom ulaska u zgradu suda. 

VII.  Sukladno prijedlogu predsjednika Prekršajnog odjela, zbog prirode posla unutar 

Prekršajnog odjela u Virovitici i Prekršajnog odjela Stalne službe u Slatini  

(organizacija dežurstva te poslovi izvršenja sankcija), postojeći  način rada potrebno je  

zadržati  sve dok eventualno nepovoljniji razvoj epidemiološke situacije ne bi nalagao 

drugačije. 

 

VIII.     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

 

Predsjednica suda 

                                                                                                                                Željka Jurić 

 
 

 

 

 

 

DNA:  

l. Svim sucima i sudskim savjetnicima Općinskog suda u Virovitici i Stalne službe u Slatini 

2. Predsjedniku Županijskog suda u Bjelovaru 

3. Web stranica suda 

4. Pravosudna policija  
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