
  

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

Općinski sud u Bjelovaru  

Ured predsjednika  

Broj: 3 Su-229/2020-130  

U Bjelovaru, 18. siječnja 2021.  

 

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

28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) i članka 5. st. 2. i čl. 38. 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, 47/20 i 138/20), sukladno Odluci o 

proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 

2020. i Uputi predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske 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, broj: Su-IV-

315/2020-1 od 02. studenoga 2020 i Uputi Ministarstva pravosuđa i uprave o mjerama 

sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i 

osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i 

drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020., predsjednica 

suda Marija Trogrlić-Blažinić, donosi  

 

O D L U K U 

 

1. Rad u Odjelu materijalno-financijskog poslovanja određuje se na sljedeći način:  

 

- računovodstveni referent - financijski knjigovođa Marin Šilić raditi će svakoga dana 

od 07,00 do 12 sati,  

- računovodstveni referent - financijski knjigovođa Radmila Gavran raditi će svakoga 

dana od 12,00 do 17,00 sati.  

 

Preostalo radno vrijeme službenici će raditi kod kuće, na poslovima koje odredi 

ravnatelj sudske uprave i predsjednica suda, te u to vrijeme moraju biti dostupni putem 

telefona ili elektroničke pošte. O poslovima koje su radili kod kuće službenici su dužni voditi 

pisanu evidenciju.  

 

2. Ova Odluka primjenjuje se od 18. siječnja 2021. i vrijedi do opoziva.  

 

 

PREDSJEDNICA SUDA  

Marija Trogrlić-Blažinić 
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