
 

 
Republika Hrvatska 
Općinski sud u Kutini 
Kutina, Hrvatskih branitelja 1 
Ured predsjednice suda 
 

Broj: 2 Su – 43/2022-4 
Kutina, 17. siječnja 2022. 
 
 
 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 sukladno Uputama predsjednica Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske o načinu provedbe Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim 
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge epidemiološke 
mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja,  
predsjednica Općinskog suda u Kutini donosi  
 

O D L U K U 
 
1.     Sve zakazane rasprave na koje je pozvan veći broj osoba i gdje se  ne može osigurati 
potreban razmak od 2 metra između osoba potrebno je odgoditi, osim rasprava koje ne 
trpe odgodu (privremene mjere i hitna postupanja u obiteljskim i radnim sporovima). 
 
2.     Nakon svake provedene rasprave obavezno je dezinficiranje i provjetravanje sudnica 
i pojačano dezinficiranje sudskih hodnika. 
 
3. Stranke  se na Općinski sud u Kutini i Stalnu službu u Novskoj primaju na način 
da u prostorije suda mogu pristupiti samo: 
 

a) Osobe koje imaju poziv za raspravu 
      Navedenim osobama (punomoćnici stranaka, svjedoci, vještaci, tumači, umješači 
i dr.) obavezno je mjerenje tjelesne temperature na ulazu u zgradu suda. 
 
b) Osobe koje traže uvjerenje o nekažnajvanju 

            Navedene osobe moraju imati Covid potvrdu i obavezno je mjerenje tjelesne 
temperature na ulazu u zgradu suda. 
 

c) Osobe koje dolaze u zk. odjele suda prema već utvrđenom rasporedu 
            Navedene osobe moraju imati Covid potvrdu i obavezno je mjerenje tjelesne 
temperature na ulazu u zgradu suda. 
 

d) Dostavljači pošte 
      Navedene osobe moraju imati Covid potvrdu i obavezno je mjerenje tjelesne 
temperature na ulazu u zgradu suda. 
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4. Stranke koje nemaju punomoćnike i koje nisu obveznici e komunikacije podneske 
sudu dostavljaju putem pošte. 
  
5. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
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 
3. Web stranice suda 
4. Pravosudni policajac Dubravko Banić 
5. Ulazna vrata zgrade Općinskog suda u Kutini i Stalne službe u Novskoj 
 

Predsjednica suda 
Jasmina Pintarić 
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