
                    

Republika Hrvatska 

Općinski sud u Zadru  

Borelli 9, Zadar 

Ured predsjednika 

 

Broj: 2 Su-494/2020 

Zadar, 1. ožujka 2022. 

 

 

Predsjednik Općinskog suda u Zadru, 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 

 

UPUTU 

o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 

virusom SARS-CoV-2 i organizaciji rada 

Općinskog suda u Zadru, za vrijeme trajanja epidemije 

 

I. Polazeći od činjenice da je došlo do poboljšanja situacije u pogledu širenja 

epidemije, te popuštanja mjera sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske ("Narodne novine" broj 24/22.), od utorka, 1. ožujka 2022. 

- Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID 19 

uzrokovane virusom SARS – CoV-2 i organizacije rada Općinskog suda u Zadru za 

vrijeme trajanja epidemije poslovni broj 2 Su-494/2020 od 16. studenog 2021. 

u pogledu obaveze testiranja i predočavanja potvrda o testiranju na virus COVID-19 

prilikom ulaska u zgradu suda, stavljaju se izvan snage. 

Uposlenici suda kao i sve druge osobe koje ulaze u zgradu suda, i dalje, do 

drugačije odluke Stožera, moraju se pridržavati svih ostalih propisanih epidemioloških 

mjera, nošenja zaštitne maske, mjerenja temperature, dezinfekcije i sl. 

II. Ova Uputa stupa na snagu danom donošenja 1. ožujka 2022. godine. 

 

Predsjednik suda 

Mario Pešić 

 



 
DNA:  
 
1. Općinski sud u Zadru, svim zaposlenicima,  
2. Pravosudnoj policiji, ovdje, 
3. Županijski sud u Zadru, 
4.        U spis. 
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