
Općinski sudovi

Reorganizacija 
pravosudnog 

sustava

Općinski sud u Bjelovaru 
Josipa Jelačića 3
43 000 Bjelovar 
tel.: +385 43 274 111 
fax: +385 43 274 151 
e-mail: ured.predsjednika@
osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
osbj/

Općinski sud u Čakovcu 
Ruđera Boškovića 18
40 000 Čakovec 
tel.: +385 40 379 666 
fax: +385 40 379 686 
e-mail: ured.predsjednika@
osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/OSCK/

Općinski sud u Dubrovniku 
Dr. Ante Starčevića 23
20 000 Dubrovnik 
tel.: +385 20 357 888 
fax: +385 20 357 667 
e-mail: ured.predsjednika@
osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
osdu/

Općinski sud u Gospiću 
Trg Alojzija Stepinca 3
53 000 Gospić 
tel.: +385 53 572 291 
fax: +385 53 572 424 
e-mail: ured.predsjednika@
osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
OSGS/

Općinski sud u Karlovcu 
Trg hrvatskih branitelja 1
47 000 Karlovac 
tel.: +385 47 606 111 
fax: +385 47 415 310 
e-mail: ured.predsjednika@
oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
oska/

Općinski sud u Koprivnici 
Hrvatske državnosti 5 
48 000 Koprivnica 
tel.: +385 48 240 360 
fax: +385 48 622 006 
e-mail: ured.predsjednika@
oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/oskp/

Općinski sud u Splitu 
Dračevac bb
21 000 Split 
tel.: +385 21 755 600 
fax: +385 21 755 762 
e-mail:opcinski.sud@
osst.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
osst/

Općinski sud u Šibeniku 
Stjepana Radića 81
22 000 Šibenik 
tel.: +385 22 209 100 
fax: +385 22 212 894 
e-mail: tajnik.suda@
ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/ossib/

Općinski sud u Varaždinu 
Braće Radić 2
42 000 Varaždin 
tel.: +385 42 401 888 
fax: +385 42 312 563 
e-mail: ured.predsjednika@
osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/osvz/

Općinski sud u Velikoj Gorici 
Trg Kralja Tomislava 36 
10 410 Velika Gorica 
tel.: +385 1 626 95 00 
fax: +385 1 626 95 95
e-mail: OSVG@osvg.pravo-
sudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
osvg/

Općinski sud u Virovitici 
Tomaša Masaryka 8
33 000 Virovitica 
tel.: +385 33 840 900 
fax: +385 33 840 930 
e-mail: ured.predsjednika@
osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
osvt/

Općinski sud u Vukovaru 
Županijska 31
32 000 Vukovar            
tel.: +385 32 451 600 
fax: +385 32 451 645 
e-mail: ured.predsjednika@
osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/osvu/

Adresar općinskih sudova

Općinski sud u Zadru 
Borelli br. 9
23 000 Zadar 
tel.: +385 23 309 940 
fax: +385 23 213 196 
e-mail: ured.predsjednika@
oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/oszd/

Općinski građanski sud u 
Zagrebu 
Ulica grada Vukovara 84
10 000 Zagreb 
tel.: +385 1 612 66 66  
fax: +385 1 612 66 47
e-mail: glasnogovornik@ 
zg-opcinskisud.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
ogszg/

Općinski kazneni sud u 
Zagrebu 
Ilica 207
10 000 Zagreb 
tel.: +385 1 347 72 22 
fax: +385 1 347 73 87 
e-mail: uredpredsjednika.ka-
zneni@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
oksz/

Općinski radni sud u 
Zagrebu 
Ulica grada Vukovara 84
10 000 Zagreb 
tel.: +385 1 612 66 66 
fax: +385 1 612 66 87 
http://sudovi.pravosudje.hr/
orszg/

Općinski sud u Novom 
Zagrebu 
Turinina 3
10 020 Zagreb 
tel.: +385 1 235 68 60 
 
Općinski sud u Zlataru 
Trg slobode 14 a
49 250 Zlatar 
tel.: +385 49 426 857 
fax: +385 49 466 827 
e-mail: ured.predsjednika@
oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
oszl/

Općinski sud u Osijeku 
Europska avenija 7 
31 000 Osijek 
tel.: +385 31 228 400 
fax: +385 31 202 419 
e-mail: ured.predsjednika@
osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/osos/

Općinski sud u Požegi 
Sv. Florijana 2
34 000 Požega 
tel.: +385 34 290 500 
fax: +385 34 290 516 
e-mail: ured.predsjednika@
ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/ospoz/

Općinski sud u Puli-Pola 
Kranjčevićeva 8
52 100 Pula-Pola 
tel.: +385 52 377 600 
fax: +385 52 210 237 
e-mail: predsjednistvo@
ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/ospu/

Općinski sud u Rijeci 
Žrtava fašizma 7 
51 000 Rijeka 
tel.: +385 51 355 555 
fax: +385 51 213 110 
e-mail: ured.predsjed-
nika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/osri/

Općinski sud u Sisku 
Trg Ljudevita Posavskog 5
44 000 Sisak 
tel.: +385 44 525 700 
fax: +385 44 522 923 
e-mail: ured.predsjednika@
ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravo-
sudje.hr/ossi/

Općinski sud u 
Slavonskom Brodu 
Trg pobjede 13
35 000 Slavonski Brod 
tel.: +385 35 217 400 
fax: +385 35 410 296 
e-mail: ured.predsjednika@
ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/
OSSB/

Više informacija o reorganizaciji 
pravosudnog sustava možete pronaći na 

web stranici Ministarstva pravosuđa: 
https://pravosudje.gov.hr

•  Dosadašnja mreža sudova 
smanjuje se sa 67 na 24 
općinska suda

• Strankama osiguran 
jednak pristup općinskim 
sudovima 

• E-spis i potpuna informa-
tizacija i umreženost svih 
općinskih sudova

• Zadržani samostalni 
zemljišnoknjižni odjeli

• Mrežu općinskih sudova 
prati i mreža državnih 
odvjetništava



Reorganizacija pravosudnog sustava projekt 
je Ministarstva pravosuđa kojim se želi postići 
učinkovito, moderno i racionalno pravosuđe.

Ovim projektom namjerava se postići:

• brže rješavanje predmeta u razumnom roku 
• ujednačavanje sudske prakse 
• poboljšanje i ubrzanje pravne zaštite kroz 

bolju organizaciju rada u sudovima 
• specijalizacija sudaca
• jačanje kapaciteta za financijske uštede. 

Dosadašnja mreža sudova pokazala se nedo-
voljno učinkovitom zbog neravnomjerne radne 
opterećenosti sudaca koja je osnovni uzrok 
velikog broja neriješenih predmeta i dugo-
trajnosti postupaka. U pojedinim sudovima 
priljev predmeta bio je prevelik u odnosu na 
broj sudaca, dok je u drugim sudovima bilo 
previše sudaca u odnosu na broj predmeta.

Reorganizacija pravosudnog sustava odvija 
se kroz četiri procesa: dovršetak procesa in-
formatizacije u svim pravosudnim tijelima, 
teritorijalni preustroj, organizacijski pre ustroj 
te elektronička dodjela drugostupanjskih 
predme ta za teritorij cijele Republike Hrvat-
ske.

Pristup sudu neće biti otežan jer sudovi koji 
prestaju s radom postaju stalne službe općinskih 
sudova, a samostalni zemljišnoknjižni odjeli 
neće se ukidati. 

e-Predmet

(http://e-predmet.pravosudje.hr/)
Javna i besplatna usluga strankama, puno-
moćnicima i drugim zainteresiranim osobama 
koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pre-
tragom po sudu i poslovnom broju predmeta 
posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku 
i dinamici rješavanja predmeta u redovnom 
postupku i postupku po pravnom lijeku. 

e-Oglasna ploča
(https://e-oglasna.pravosudje.hr/)

Javna i besplatna usluga koja omogućava 
pregled elektroničkih oglasnih ploča općinskih, 
županijskih, trgovačkih, prekršajnih i upravnih 
sudova u Republici Hrvatskoj, Financijske agen-
cije u ovršnim postupcima te javnih bilježnika.
Svi oglasi nadležnih tijela objavljuju se bez od-
gode, a uklanjaju se automatski po isteku roka 
objavljivanja.

Uređena zemlja - ZIS
(http://www.oss.uredjenazemlja.hr/public/in-
dex.jsp)

Moderniziranjem oba sustava (katastra i 
zemljišnih knjiga) omogućili smo brži i jed-
nostavniji proces registracije nekretnina i pra-
va nad njima. Informacije iz zemljišnih knjiga 
možete dobiti ODMAH, a sve digitalizirane po-
datke možete provjeriti na Internetu - 24 sata 
dnevno.

• Jednostavni sudski poslovi, poput priba v lja-
nja uvjerenja da se ne vodi kazneni postu-
pak ili ovjere dokumenata za inozemstvo, i 
dalje će se obavljati na istim lokacijama

• Zemljišno knjižni izvadci za područje bilo 
kojeg suda mogu se izvaditi  u bilo kojem 
od 108 zemljišnoknjižnih odjela

• Ostavinski predmeti dodjeljuju se javnim 
bilježnicima sa sjedištem u mjestu pre bi-
vališta ostavitelja 

• Tužba, zahtjev, žalba ili bilo koja druga vr-
sta podneska namijenjena ili potrebna sudu 
moći će se podnijeti u bilo kojoj lokaciji 
nadležnog suda

• Građanski predmeti rješavaju se na najbližoj 
lokaciji nadležnog suda na kojoj će se pred-
met najbrže riješiti

• Radni i kazneni predmeti u pravilu se 
rješavaju u sjedištu nadležnog suda 

• Žalbeni predmeti rješavaju se na županijskim 
sudovima određenima elektroničkom do-
djelom predmeta jer se takvi postupci u 
pravilu rješavaju bez nazočnosti stranaka

• Žalbeni radni, obiteljski i zemljišnoknjižni 
predmeti rješavaju se u specijaliziranim 
županijskim sudovima kako bi se osigu-
rala učinkovitija pravna zaštita građana i 
ujednačenija sudska praksa

O reorganizaciji Kako i gdje? Elektroničke usluge

Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, tel.: + 385 1 371 40 00, fax: + 385 1 371 45 07, e-mail: Pitanja@pravosudje.hr


