
           
Republika Hrvatska 
Županijski sud u Zadru 
Borelli 9, Zadar 
Ured predsjednika  
 
Broj: 2 Su-146/20-124 
Zadar, 8. travnja 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., 126/19. i 21/22.) 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., 138/20., 147/20., 70/21., 99/21., 
145/21. i 23/22.), sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ("Narodne 
novine" broj 24/22.), donosi 

 
 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE 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  
 
 
 I. Polazeći od činjenice da je došlo do prestanka situacije u pogledu širenja 
epidemije, te ukidanja mjera sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske Klasa: 810-06/22-01/7, Ur.broj: 511-01-300-22-509 od 7. travnja 2022. 
("Narodne novine" broj 44/22.), od 9. travnja 2022., stavljaju se van snage: 
 
 - Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID 19 
uzrokovane virusom SARS – CoV-2 i organizacije rada Županijskog sud u Zadru za 
vrijeme trajanja epidemije poslovni broj 2 Su-146/20-93 od 15. studenog 2021., 
 
 - Dopuna Upute o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID 19 
uzrokovane virusom SARS – CoV-2 i organizacije rada Županijskog sud u Zadru za 
vrijeme trajanja epidemije poslovni broj 2 Su-146/20-93 od 15. studenog 2021., 
donesene pod poslovnim brojem 2-Su-146/20-113 od 14. siječnja 2022. i 
 
 - Uputu o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID 19 
uzrokovane virusom SARS – CoV-2 i organizacije rada Županijskog sud u Zadru za 
vrijeme trajanja epidemije poslovni broj 2 Su-146/20-120 od 1. ožujka 2022. 

 Uposlenicima suda kao i svim drugim osobama koje ulaze u zgradu suda i dalje 
se preporučuje nošenje zaštitne maske prilikom boravka u zatvorenom prostoru, kao 
i mjerenje tjelesne temperature prilikom ulaska u zgradu suda. 
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 II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 9. travnja 
2022. 
  

 Predsjednik suda 
 
                        Željko Đerđ 
 
DNA: 
 

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

2. Objaviti na Web stranici suda,  

3. U spis. 

 
Na znanje: 
 
 - Županijsko državno odvjetništvo u Zadru, 
 - Općinski sud u Zadru, ured predsjednika, 
 - Pravosudna policija 



Broj zapisa: eb309-3d978
Kontrolni broj: 09a4f-94c92-faae3

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ŽELJKO ĐERĐ, L=ZADAR, O=ŽUPANIJSKI SUD, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Županijski sud u Zadru potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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