
 
                 

             REPUBLIKA HRVATSKA  

          OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU 

              Trg dr Franje Tuđmana 2  

  

 Ured predsjednika suda   

 Broj: 3 Su-99/2022-2.  
 Đakovo, 01. ožujka 2022.  
   

  

Na temelju čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine, br. 28/13, 

33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) i čl. 5. st. 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, 138/20, 147/20 i 70/21) te sukladno 

Odluci o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog 

testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja 

dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u 

prostore javnopravnih tijela, predsjednica Općinskog suda u Đakovu donosi sljedeću  

  

  

ODLUKU  

   

I. Stavlja se izvan snage Odluka ovoga suda broj 3 Su-347/2021-1 od 16. 

studenog 2021. godine, koja je donesena sukladno Odluci o uvođenju posebne 

sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, 

službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 

12. studenog 2021. (Narodne novine, br. 121/21 - dalje: Odluka Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske), radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti 

COVID-19. 

  

II. Ova Odluka primjenjuje se od 01. ožujka 2022.  

   

                                                         

Predsjednica suda  

                                  Melita Tomaković  
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 Dostaviti: 

1. Svim zaposlenicima suda  

2. Web stranica suda  

3. Ulazni prostor sjedišta suda   

4. Ulazni prostor Stalne službe u Našicama  

5. Ulazni prostor Prekršajnog odjela u Đakovu 
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