
 

 
Republika Hrvatska 

Općinski sud u Sisku 
Ured predsjednika suda 
Broj:  Su-220/2020-329 
Sisak, 19. travnja 2022. 

 
 
 Temeljem članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 
28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018, 126/2019, 130/2020 i 21/2022) i 
članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 49/2014, 35/2015, 
123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018, 119/2018, 
81/2019, 128/2019, 39/2020, 47/2020, 70/2021, 99/2021, 145/2021 i 23/2022),  
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 ("Narodne novine" broj 24/2022) i Odluke 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja 
medicinskih maski ili maski za lice od 7. travnja 2022. ("Narodne novine" broj 
44/2022), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u 
Sisku donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
 
 

I. Stavljaju se izvan snage odluke Općinskog suda u Sisku kako slijedi: 
- Odluka Su-220/2020-59 od 23. ožujka 2020., 
- Odluka Su-220/2020-137 od 27. travnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-139 od 27. travnja 2020., točke 1., 2., 3., 6., 7. i 8., 
- Odluka Su-220/2020-148 od 30. travnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-160 od 25. svibnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-163 od 1. lipnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-164 od 2. lipnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-168 od 6. srpnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-169 od 16. srpnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-171 od 20. srpnja 2020., 
- Odluka Su-220/2020-172 od 24. kolovoza 2020., 
- Odluka Su-220/2020-181 od 7. rujna 2020., 
- Odluka Su-220/2020-184 od 1. listopada 2020., 
- Odluka Su-220/2020-186 od 13. listopada 2020., 
- Odluka Su-220/2020-195 od 27. listopada 2020., 
- Odluka Su-220/2020-200 od 2. studenog 2020., 
- Odluka Su-220/2020-201 od 3. studenog 2020., 
- Odluka Su-220/2020-204 od 4. studenog 2020., 
- Odluka Su-220/2020-214 od 5. studenog 2020., 
- Odluka Su-220/2020-218 od 6. studenog 2020., 
- Odluka Su-220/2020-314 od 14. siječnja 2022., točka 1., 2., 6., 7., i 8. 
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 II. Preporuča se korištenje medicinskih maski ili maski za lice za vrijeme 
boravka u zgradi suda. 
 

III. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Sisku, te zemljišnoknjižni odjeli u 
stalnim službama u Petrinji, Glini i Hrvatskoj Kostajnici primati će stranke 
ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati. 

 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.  

 
Obrazloženje 

 
1. S obzirom da je Odlukom 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 javno-pravnih tijela ("Narodne novine" broj 
24/2022) određeno da od 1. ožujka 2022. prestaje važiti Odluka 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" broj 
121/2021 i 10/2022), prestaju važiti ovosudne odluke koje se odnose na istu 
problematiku uz napomenu kako se temeljem obavijesti od 1. ožujka 2022. više nije 
tražilo obvezno testiranje prilikom dolaska na posao niti predočavanja dokaza o 
testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti Covid-19 radi ulaza u prostore 
javno-pravnih tijela. 

 
2. U uvodu Odluke naznačena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske od 7. travnja 2022. o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih 
maski ili maski za lice, odnosno više ne egzistira obveza nošenja zaštitnih maski niti 
dezinficiranja ruku pri ulasku i za vrijeme boravka u zgradi suda pa je valjalo donijeti 
odluku u smislu točke II. 

 
3. Budući je izvršeno preseljenje Zemljišnoknjižnog odjela ovog suda zbog 

izvođenja treće faze radova obnove zgrade, temeljem Odluke Stožera civilne zaštite  
od 7. travnja 2022. o prestanku važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama 
kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 
preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja ovosudni 
Zemljišnoknjižni odjel te zemljišnoknjižni odjeli u stalnim službama primati će stranke 
kako je to navedeno u točki III.  

 
Sudac ovlašten za obavljanje  

poslova sudske uprave 
 

           Siniša Orlić 
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DNA:  
1. Svim zaposlenicima suda 
2. Web stranica suda 
3. Ulazni prostor sjedišta suda 
4. Prostorija broj 16, prizemlje 
5. Županijski sud u Sisku, Ured predsjednice 
6. Ministarstvo pravosuđa i uprave  
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