
 

   

 

 Republika Hrvatska  

 Općinski sud u Rijeci 

    Ured predsjednika 

             Rijeka  

 

Broj: 3 Su-481/20-212 

U Rijeci 27. srpnja 2020. 

 

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

28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.), preporuka za postupanje predsjednika Vrhovnog suda 

Broj: Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i 15. travnja 2020., rješenja Ministra pravosuđa o 

uvođenju radnog vremena prije i poslije podne Klasa: 113-02/20-01/44, Urbroj: 514-04-01-01-

01/1-20-03 od 07. svibnja 2020., predsjednica Općinskog suda u Rijeci Vesna Katarinčić 

dipl.iur., donosi 

 

ODLUKU 

O PRIVREMENOJ  ORGANIZACIJI RADA SUDACA  I  SUDSKIH  SAVJETNIKA ZA  

VRIJEME  PROGLAŠENE  EPIDEMIJE  BOLESTI  COVID-19 

I/ U Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na izdvojenim 

lokacijama suda u ulicama Frane Kurelca 5 i Užarskoj ulici 3, kao i u Stalnoj službi u Opatiji, 

rad sudaca i sudskih savjetnika te njihovih suradnika će se od 15. rujna 2020. odvijati u radnom 

vremenu od 8:00 do 18:00 sati, sa rasporedom rada od 8:00 do 16:00 sati i od 10:00 do 18:00 

sati, u dvije grupe.  

II/ Suci koji će biti raspoređeni na rad od 8:00 do 16:00 sati, rasprave i ročišta će 

zakazivati od 8:30 do 12:30 sati, a suci koji će biti raspoređeni na rad od 10:00 do 18:00 sati, 

će rasprave i ročišta zakazivati od 13:30 do 17:30 sati, u istim raspravnim dvoranama. 

III/ Rasprave i ročišta će se održavati u posebno određenim raspravnim dvoranama, 

prema Odluci predsjednice suda, koje udovoljavaju epidemiološkim uvjetima o propisanoj 

socijalnoj distanci između sudionika postupka i mogućnosti prozračivanja istih.  

IV/ Suci i sudski savjetnici su obavezni rasprave i ročišta održavati u četiri raspravna 

dana tjedno, izmjenjujući se u radu prije i poslije podne, prema rasporedu koji će biti propisan 

za svakog suca i sudskog savjetnika. 

V/ Rad sudskih pisarnica će se organizirati poslije podne u vremenu od 16:00 do 18:00 

sati samo za potrebe sudaca i stranaka u vezi predmeta o kojima će se voditi rasprave ili ročišta.  

VI/ Strankama i sudionicima postupaka te građanima koji nisu pozvani na rasprave i 

ročišta u vremenu od 16:00 do 18:00 sati, neće biti dopušten ulazak u prostorije suda. 

VII/ Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjuje se od 15. rujna 2020., a traje do 

proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID-19. 

 



2. 

Obrazloženje 

U Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na lokacijama u 

Užarskoj ulici 3 i Frane Kurelca 5 ne postoji dovoljan broj raspravnih dvorana koje bi 

udovoljavale standardnim uvjetima rada, a pogotovo ne u ovoj izvanrednoj situaciji epidemije 

bolesti Covid-19, kada su i epidemiološki zahtjevi za potrebnom socijalnom distancom i 

prozračivanjem prostorija propisani. Stoga je odlukom predsjednice suda isključeno, zbog 

preventivnih mjera zaštite zdravlja svih zaposlenika suda i sudionika sudskih postupaka, 

raspravljanje u neprimjereno malim raspravnim dvoranama. 

Međutim, kako bi suci mogli raditi i u ovim izvanrednim vremenima i obavljati svoje 

sudačke obaveze prema strankama i drugim sudionicima postupka, kroz raspravljanje i 

rješavanje predmeta i donošenje odluka, na prijedlog predsjednice suda je doneseno rješenje 

Ministra pravosuđa o uvođenju rada prije i poslije podne. 

Slijedom navedenog, a uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju u Republici 

Hrvatskoj te poštujući sve donesene mjere i preporuke o zaštiti zdravlja svih zaposlenika i 

sudionika u sudskim postupcima, odlučeno je kao u izreci. 

 

             Predsjednica suda:  

        Vesna Katarinčićdipl iur  

 

  

 

 

 

 

 

 

DNA: 

1. svim sucima, sudskim savjetnicima, službenicima te namještenicima 

2. predsjedniku Županijskog suda u Rijeci g. Veljku Miškulinu 

3. predsjedniku Vrhovnog suda RH g. Đuri Sessa 

4. Ministarstvu pravosuđa, Uprava za organizaciju pravosuđa  

5. Hrvatskoj odvjetničkoj komori te Riječkom odvjetničkom zboru  

6. Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci 

7. Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci 

8. Radio Rijeci 

9. Novom listu   



Broj zapisa: 17897-ebbce

Kontrolni broj: 018fe-0861e-d377e

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=VESNA KATARINČIĆ, L=RIJEKA, O=OPĆINSKI 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,
Općinski sud u Rijeci potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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