
 

 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Varaždinu 

Varaždin, Braće Radić 2 

Ured predsjednice suda 
Poslovni broj: 3 Su-180/2020-72  

Varaždin, 1. ožujka 2022  

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 

28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20 i 21/22) i Odluke 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 COVlD-19 radi ulaska u prostore javnopravnog tijela 

Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. (Narodne novine broj 

24/22.) predsjednica Općinskog suda u Varaždinu donosi slijedeću 

O D L U K U 

o prestanku važenja Odluke Općinskog suda u Varaždinu broj 3 Su-180/2020-63 od 

15. studenog 2021.  

 

I. 

 

Radi prestanka važenja Odluke 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 društva i ustanova Stožera civilne 

zaštite Republike Hrvatske od 12. studenog 2021., koja je prestala važiti s danom 1. 

ožujka 2022., danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog 

suda u Varaždinu broj 3 Su-180/2020-63 od 15. studenog 2021. 

Il. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2022. 

 

Predsjednica suda 
Bosiljka Malnar 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. svim zaposlenicima Općinskog suda u Varaždinu 

2. voditelju Pododsjeka osiguranja Varaždin, Mariu Graheku 

3. web stranica Općinskog suda u Varaždinu 
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