
   

                  
 

         Republika Hrvatska 

Općinski sud u Slavonskom Brodu 

   Slavonski Brod, Trg pobjede 13 

         Ured predsjednika suda 

 

Poslovni broj: 2-Su-232/2020-248 

Slavonski Brod, 31. svibnja 2021.  

 

 

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

33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20, dalje u tekstu: ZS), u svezi s člankom 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, 

47/20, 138/20 i 147/20, dalje u tekstu: SP) i Upute o mjerama za sprječavanje širenja 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 predsjednika Vrhovnog 

suda Republike Hrvatske broj Su-IV-315/2020-1 od 2. studenog 2020., predsjednik 

Općinskog suda u Slavonskom Brodu donosi slijedeću 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke izmjenjuje se i dopunjuje Odluka 

predsjednika suda poslovni broj 2-Su-232/2020-148 od 3. studenog 2020. na način da 

se mijenja cijeli članak 2. koji sada glasi:  

 

"U vremenu od 5. srpnja 2021. pa nadalje suci i sudski savjetnici ročišta/rasprave 

održavat će prema vlastitom nahođenju. 

 

Suci su dužni svakodnevno dolaziti na posao."  

 

 

Članak 2. 

 

 

Članak 4. i članak 5. Odluke predsjednika suda poslovni broj 2-Su-232/2020-148 od 3. 

studenog 2020. stavlja se izvan snage. 
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     Poslovni broj: 2-Su-232/2020-248 
   

 

Članak 3. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu 5. srpnja 2021.  

 

Ova Odluka ima se objaviti na mrežnim stranicama suda. 

 

 

 

   

Predsjednik suda 

 

   Vedran Pavelić 
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