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     REPUBLIKA HRVATSKA 
OPĆINSKI SUD DUBROVNIKU 
      URED PREDSJEDNIKA 
Broj: 2 Su–440/2020 
Dubrovnik, 8. srpnja 2021. 

 
Na temelju odredbe članka 31. stavka 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. stavka 2. Sudskog 
poslovnika („Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 
34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 39/20 i 47/20) te Uputa za postupanje  Vrhovnog 
suda Republike Hrvatske broj Su-IV-315/2020-1 od 2. studenog 2020., Općinski sud u 
Dubrovniku, po predsjednici suda, donosi 

 
O D L U K U o izmjeni Odluke o mjerama za sprječavanje širenja epidemije  

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 i 
 organizacije rada Općinskog suda u Dubrovniku za vrijeme trajanja epidemije od 3. 

studenog 2020. 
 

1. 
 

Mijenja se točka 4. Odluke o mjerama za sprječavanje širenja epidemije  bolesti 
COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 i  organizacije rada Općinskog suda u 
Dubrovniku za vrijeme trajanja epidemije od 3. studenog 2020. "Rad sa stranaka" tako 
da glasi: 
 
"Sud će primati stranke, punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, 
svjedoke, vještake, tumače i državne odvjetnike u uredovno vrijeme za primanje 
stranaka. 
 
S obveznim sudionicima e-Komunikacije komunicirat će se isključivo elektroničkim 
putem, a pošta će se dostavljati korištenjem usluge ePošta. Odvjetnici i svi drugi 
obveznici e-Komunikacije sukladno odredbi čl. 118 Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 70/2019) se upućuju sve 
podneske dostavljati isključivo putem e-komunikacije, te će se istima obavljati dostava 
pismena putem e-komunikacije.  
 
Stranke koji nisu obveznici e-Komunikacije upućuju se podneske dostavljati putem 
pošte ili neposredno u prijemnu pisarnicu suda. 
 
Sve informacije će se strankama davat će se u pisarnicama suda, u uredovno vrijeme 
za primanje stranaka  putem telefona objavljenih na web stranici suda i putem e-maila, 
a stranke se upućuju i na aplikacije e-Predmet ili e-Građanin (uvid u stanje spisa i sl.). 
 
Zahtjeve za izdavanje uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. Uvjerenja o 
nekažnjavanju), uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka i zahtjeve za ovjeru 
isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu (Apostille) stranke će odlagati u kutije 
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se nalaze na vidno označenom mjestu na ulazu u sjedište suda, odnosno Stalne službe 
(gdje će se nalaziti i potrebni obrasci) te se stranke pozivaju uz popunjeni zahtjev 
obvezno ostaviti broj telefona ili e-mail na kojeg će ih službenik suda kontaktirati 
radi uručenja uvjerenja istim putem. 
 

 
2. 
 
 

Ova odluka stupa na snagu 9. srpnja 2021. 
 
               Predsjednica suda  
 

          Marijana Capurso Kulišić 
 
 
 
 
Na znanje: 
Predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku 
Odvjetnička komora, Odvjetnički zbor u Dubrovniku (e-mail: o.dabelic3@gmail.com) 
Web stranica suda 
Porta suda 
Svim sucima, službenicima i namještenicima 

mailto:o.dabelic3@gmail.com
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