
Izvadak iz Kućnog reda Županijskog državnog odvjetništva u Puli-Pola i Općinskog suda u Puli-
Pola, Zemljišno-knjižni odjel, u dijelu koji se odnosi na građane 

 

Članak 2. 

Odredbe Kućnog reda obvezne su za pravosudne dužnosnike, državne službenike i 
namještenike (dalje u tekstu: zaposlenici) te za stranke i druge osobe koje borave u zgradi 
pravosudnih tijela. 

Članak 4. 

 (1) Oglasne ploče u pravosudnim tijelima služe isključivo za objavljivanje sudskih i 
državno odvjetničkih odluka i drugih pismena u skladu s pravilima odgovarajućeg postupka, 
odluka i drugih pismena sudske i državnoodvjetničke uprave, te sindikalnih oglasa. 

 (2) Na oglasne ploče pravosudnih tijela, zidovima, dizalu, ulazna vrata zgrade, prolazna 
vrata na hodnicima zgrade te na vanjskim zidovima i na parkiralištu zabranjeno je stavljati i 
objavljivati privatne oglase i druge natpise. 

Članak 6. 

 (1) Zaposlenici pravosudnih tijela, stranke i druge osobe za vrijeme boravka u zgradi 
pravosudnih tijela dužni su poštivati institucije suda i državnog odvjetništva i ponašati se na 
način da ne ometaju redoviti rad suda i državnog odvjetništva i ne dovode u pitanje 
dostojanstvo službe i ugled pravosudnih tijela. 

 (2) Zaposlenici pravosudnih tijela, stranke i druge osobe, za vrijeme dolaska i boravka u 
zgradi pravosudnih tijela, moraju biti prikladno odjeveni (pokriveni tijelo, leđa i ramena, te 
primjerena dužina hlača, suknji ili haljina). 

 

Članak 7. 

(1) U zgradi pravosudnih tijela zabranjeno je konzumiranje alkohola, droge ili opojnih 
sredstava. 

(2) Neće se dozvoliti ulazak i boravak u zgradu pravosudnih tijela svim osobama koje su pod 
vidnim utjecajem alkohola, droga ili opojnih sredstava. 

(3) Zaposlenicima pravosudnih tijela, strankama i drugim osobama zabranjen je unos alkohola, 
droga ili opojnih sredstava u zgradu pravosudnih tijela. 

Članak 8.  

 (1) U zgradu pravosudnih tijela zabranjen je ulazak i boravak svim osobama koje kod 
sebe drže eksplozivna sredstva,  oružje, te oruđe koje može poslužiti za napad ili ozljeđivanje. 

 (2) Oružje mogu unijeti i nositi samo službenici policije i pravosudne policije koji dovode 
uhićenike, pritvorenike, istražne zatvorenike i zatvorenike, odnosno osobe za koje je izdan 
dovedbeni nalog, službenici pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja zgrade 
pravosudnih tijela, te policijski službenici kada u zgradi pravosudnih tijela obavljaju poslove 
suzbijanja i otkrivanja kaznenih djela ili prekršaja.  

Članak 9. 

(1) Za vrijeme održavanja ročišta i sastanaka mobilni uređaji moraju biti isključeni. 

(2) Stranke i druge osobe mogu razgovore putem mobilnih uređaja obavljati isključivo na 
hodnicima zgrade pravosudnih tijela na način da ne ometaju druge osobe i zaposlenike. 

Članak 10. 

(1) Pušenje duhanskih i sličnih proizvoda zabranjeno je u svim prostorijama i prostorima zgrade 
pravosudnih tijela. 

Članak 11. 

 (1) Stranke i njihovi branitelji ili punomoćnici, te svjedoci i vještaci u zgradu pravosudnih 
tijela ulaze po prethodnom pozivu pravosudnog dužnosnika ili državnog službenika u vrijeme 
navedeno u pozivu. 

 (2) Nepozvane stranke mogu, radi prijema kod pojedinog pravosudnog dužnosnika ili 
državnog službenika, ući u zgradu pravosudnih tijela samo u uredovno vrijeme po prethodnom 
odobrenju tog pravosudnog dužnosnika ili državnog službenika kojeg će službenik pravosudne 
policije kontaktirati prije nego omogući ulazak stranke. 

 (3) Stranke, njihovi punomoćnici ili branitelji, te druge osobe koji dolazi radi informiranja 
o stanju spisa, mogu ući u zgradu pravosudnih tijela u uredovno vrijeme uz prethodno 
odobrenje i prema redoslijedu kojeg određuje pojedina pisarnica određenog pravosudnog tijela, 
a nakon obavijesti službenika pravosudne policije o dolasku navedenih osoba. 

 (4) Sve osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka dužne su se prilikom ulaska u zgradu 
pravosudnih tijela javiti službeniku pravosudne policije na ulazu u zgradu te navesti razlog 
dolaska. 

 (5) Sve osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka čekaju prijem kod pojedinog pravosudnog 
dužnosnika ili državnog službenika, odnosno u pisarnicu u prizemlju zgrade pravosudnih tijela.  

 (6) Nakon provedene radnje zbog kojih su došle, sve osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog 
članka dužne su napustiti zgradu pravosudnih tijela, te im nije dozvoljeno bez novog odobrenja 
ulaziti u prostorije drugog zaposlenika. 

 (7) Pristup u unutarnje dvorište zgrade pravosudnih tijela dozvoljen je samo i isključivo 
zaposlenicima pravosudnih tijela. 

 



Članak 12. 

 (1) Službeno radno vrijeme zaposlenih u zgradi pravosudnih tijela traje od ponedjeljka 
do petka od 8:00 do 16:00 sati. 

 (2) Posebnom odlukom čelnika pravosudnih tijela moguće je odrediti drukčije radno 
vrijeme. 

 (3) Dnevni odmor zaposlenika traje od 10:30 do 11:00 sati, osim ako posebnom odlukom 
čelnika pravosudnih tijela nije drukčije određeno.  

Članak 13. 

 (1) U zgradu pravosudnih tijela zaposlenici, stranke i druge osobe ulaze i izlaze na vrata 
koja se nalaze u Rovinjskoj ulici. 

 (4) Izvan službenog radnog vremena, nije dopušten boravak u zgradi pravosudnih tijela, 
osim namještenicima zaduženim za održavanje zgrade i čistoće, te službenicima pravosudne 
policije odnosno djelatnicima zaštitarske službe koji obavljaju poslove osiguranja zgrade.  

 (6) Ukoliko je nužno poduzeti radnju u postupku koju nije moguće poduzeti za vrijeme 
službenog radnog vremena, dopušten je ulazak i boravak u zgradu pravosudnih tijela 
zaposlenicima, strankama i drugim osobama radi obavljanja te radnje samo u vremenu 
potrebnom za njezinu provedbu, a prema posebnoj odluci čelnika pojedinog pravosudnog tijela.  

 (7) Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka ne odnose se na zaposlenike, stranke i 
druge osobe koje u zgradi pravosudnih tijela moraju boraviti radi obavljanja radnji koje ne trpe 
odgodu u prethodnom kaznenom postupku ili radi dovršetka radnji koje su započete u radno 
vrijeme, a nije ih bilo moguće dovršiti niti prekinuti do završetka službenog radnog vremena.  

 (8) Nakon što se provedu radnje iz stavka 6. i 7., zaposlenici, stranke i druge osobe 
dužne su odmah napustiti zgradu pravosudnih tijela. 

Članak 15. 

 (1) Parkiralište zgrade pravosudnih tijela može se koristiti za parkiranje službenih vozila 
pravosudnih tijela, osobnih vozila zaposlenika, osobnih vozila osoba s invaliditetom i službenih 
vozila drugih državnih tijela kojima službene osobe dolaze radi obavljanja službenih poslova u 
zgradu pravosudnih tijela. 

 (2) Iznimno, osobna vozila drugih osoba, ukoliko za to imaju opravdani razlog, mogu se, 
uz prethodnu najavu i odobrenje, parkirati na parkiralištu zgrade pravosudnih tijela ukoliko 
postoje slobodna mjesta. 

 (3) Za potrebe Županijskog državnog odvjetništva u Puli-Pola predviđena su 12 parkirna 
mjesta, za potrebe Općinskog suda u Puli-Pola predviđena su 4 parkirna mjesta, za potrebe 
Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola predviđena su 18 parkirna mjesta, za potrebe 
invalidnih osoba predviđena su 3 parkirna mjesta te za potrebe službenih vozila drugih 
državnih tijela predviđena su 4 parkirna mjesta.  

Članak 16. 

 (1) Službenici pravosudne policije, a kad njih nema onda djelatnici zaštitarske službe, 
evidentiraju vrijeme ulaska i izlaza stranka i drugih osoba koje ulaze u zgradu za vrijeme 
službenog radnog vremena, te vrijeme ulaza i izlaza onih koji ulaze u zgradu u slučajevima iz 
članka 13. stavaka 6. i 7. ovog kućnog reda. 

 (3) Stranke i druge osobe prilikom ulaska u zgradu prolaze sigurnosnu provjeru koju 
obavljaju službenici pravosudne policije.  

Članak 17. 

 (1) Osobu koja se prilikom ulaza, ili se u zgradi pravosudnih tijela, odnosno na 
parkiralištu, ponaša suprotno odredbama ovog kućnog reda, službenici pravosudne policije će 
na vlastitu inicijativu ili na traženje čelnika pojedinog pravosudnog tijela ili osobe koju on na to 
ovlasti, upozoriti da njeno ponašanje nije u skladu s kućnim redom, a ukoliko nastavi s takvim 
ponašanjem, ispratiti će je izvan zgrade pravosudnih tijela, odnosno parkirališta, i prema 
procijeni pozvati policiju. 

 (2) Ukoliko stranka ili druga osoba narušava red u tijeku ročišta ili za vrijeme provođenja 
druge službene radnje, pravosudni dužnosnik ili državni službenik koji provodi radnju ovlašten 
je pozvati službenike pravosudne policije radi uspostave reda i postupanja u skladu sa stavkom 
1. ovog članka.   

Članak 18. 

 (4) Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu 
odredaba Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", broj: 5/90, 30/90, 
47/90 i 29/94). 

Članak 20. 

Kućni red stupa na snagu 1. listopada 2020. 


