
           
Republika Hrvatska 
Županijski sud u Zadru 
Borelli 9, Zadar 
Ured predsjednika  
 
Broj: 2 Su-146/20-113 
Zadar, 14. siječnja 2022. 
 
 

Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ, na temelju odredbe članka 
31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (''Narodne novine'' br. 28/13., 33/15., 82/15., 
82/16., 67/18. i 126/19.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (''Narodne novine'' 
br. 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., 128/19. 39/20., 47/20. i 145/21.), sukladno Uputi Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske broj Su-IV-422/2021-14 od 12. siječnja 2022.; donosi 
 

DOPUNU UPUTE 
o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2 i organizaciji rada 
 Županijskog suda u Zadru,  

 za vrijeme trajanja epidemije, broj 2 Su-146/2020-93 od 15. studenoga 2021.  
 
I.  Polazeći od činjenice da je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije i novih 
uvjeta pandemije virusa COVID-19, te donošenja odluke Stožera civilne zaštite od 10. 
siječnja 2022. ("Narodne novine", broj 4/2022), kojom su dopunjene i pojačane već 
ranije donesene nužne epidemiološke mjere o ograničenju okupljanja radi 
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, nalažem: 
 
 - rasprave održavati samo u hitnim predmetima (okrivljenici u istražnom zatvoru, 
predmeti pred zastaru, hitnost propisana posebnim zakonom i sl.), kao i one za koje 
se mogu osigurati propisani epidemiološki uvjeti u pogledu održavanja razmaka među 
osobama čija je nazočnost obavezna na raspravi, uz poštivanje svih ostalih 
epidemioloških mjera (nošenje zaštitnih maski, te dezinfekcija ruku, provjetravanje 
sudnice i dr.), 
 
 - preporučujem rasprave u kojima nije moguće osigurati naprijed navedeno 
odgoditi do saniranja ovako pogoršane epidemiološke situacije, 
 
 - strankama, njihovim punomoćnicima ili braniteljima, uvažiti nedolazak na sud 
zbog nemogućnosti pribave COVID potvrde, osim u slučaju evidentne zlouporabe 
prava, 
 
 - nalaže se pojačano provođenje higijenskih mjera u skladu s uputama Stožera 
civilne zaštite i pojačano prozračivanje prostorija, naročito sudnica i sudskih hodnika, 
te nošenje zaštitnih maski u zgradi suda, 
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 - osigurati prozračivanje sudnica najmanje 10 minuta između dvije rasprave uz 
provođenje higijenskih mjera i po potrebi dezinfekcije. 
 
II.  Ova dopuna upute stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. 
siječnja 2022., a u svemu ostalome ostaje na snazi uputa broj 2 Su-146/2020-93 od 
15. studenoga 2021. 
 
  

 Predsjednik suda 
 
                        Željko Đerđ 
 
DNA: 
 

1. Županijski sud u Zadru, svima na e-mail; 

2. Pravosudnoj policiji na ulazu u zgradu suda; 

3. U spis. 

 

Na znanje: 
 
 1. Općinskom sudu u Zadru, 
 2. Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru. 
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