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Ured predsjednika suda  
Broj: 3 Su-677/2020 
Zagreb, 13. ožujka 2020.  
 
 

Na temelju čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 
82/15, 82/16, 67/18) i čl. 5. st. 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) te preporuke 
za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Su-IV-
125/2020-2 od 13. ožujka 2020., predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu, 
Jadranka Liović Merkaš donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 
I Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), te radi zaštite 
zdravlja stranaka i svih sudionika u sudskim postupcima, kao i zaposlenika suda, Općinski 
građanski sud u  Zagrebu, neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do daljnjega, osim u 
izuzetnim slučajevima. 
 
II Pozivaju se suci i sudski savjetnici da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li 
ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta te da u slučaju odgode elektroničkom poštom, 
poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi 
ročišta. 
  
III Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-komunikacijom, a u zemljišnoknjižnim 
predmetima putem e-prijedloga ili poštom, i neće moći neposredno predavati u prijemnoj i 
zemljišnoknjižnoj pisarnici suda. 
 
IV Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih  na web 
stranicama suda, a stranke se upućuju i na dostupne aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u 
spis, stanje spisa itd.). 
 
V Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili 
elektroničkom poštom, uz navođenje kontakta. 
 
VI Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e–komunikacije ili 
poštom, te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u 
sudu, odnosno neposredno u pisarnicama. 
 
VII Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju elektroničkom 
i poštom te telefonom. 
 



VIII Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, 
svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz 
predočenje poziva i odluku suca ili sudskog savjetnika u predmetu. 
 
IX Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. i primjenjuje se sve do opoziva.  
 
X Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i zemljišnoknjižnog odjela, te objavljena na 
web stranici suda. 
 
 

Predsjednica suda 
 
        Jadranka Liović Merkaš 
 

1. Svim zaposlenicima suda 
2. Web stranica suda 
3. Ulazni prostor sjedišta suda  
4. Ulazni prostor zk odjela 
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