
 

   Republika Hrvatska  

 Općinski sud u Rijeci 

    Ured predsjednika 

             Rijeka  

 

Broj: 3 Su-272/2021-8 

U Rijeci 12. ožujka 2021. 

 

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine", 

broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20.) i članka 5. stavak 2. Sudskog 

poslovnika ("Narodne novine", broj 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. i 47/20.; dalje u tekstu: SP) te 

preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su- IV- 125/2020-2. i preporuke 

Ministra pravosuđa Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-02/1-20-01, predsjednica 

Općinskog suda u Rijeci Vesna Katarinčić dipl.iur., donosi 

O D L U K U 

   

I/ Uslijed trenutne epidemiološke situacije u PGŽ te određenog broja oboljelih sudaca, 

službenika i namještenika od bolesti COVID-19 -  u sjedištu suda u Rijeci, na lokaciji u ulici 

Žrtava fašizma 7 i određenog broja zaposlenika koji su u samoizolaciji (zbog kontakata sa 

zaraženima, odgađaju se ročišta i rasprave zakazane u razdoblju od 15. do 26. ožujka 2021.  

 

II/ Ročišta i rasprave će se održati samo iznimno i to u predmetima koji su hitne naravi 

i koji po ocjeni sudaca ne trpe odgodu, u predmetima starim 7 i više godina te u predmetima 

koji su pred zaključenjem rasprave. 

 

III/ Ročišta i rasprave će se održavati u posebnim raspravnim dvoranama koje 

udovoljavaju epidemiološkim uvjetima o propisanoj distanci svih sudionika postupka, uz 

nošenje zaštitnih maski i obaveznu dezinfekciju ruku. 

 

Obrazloženje 

 

Trenutna epidemiološka situacija u PGŽ je nepovoljna zbog velikog broja zaraženih i  

oboljelih osoba od bolesti COVID-19. U Općinskom sudu u Rijeci određeni broj sudaca (4) i 

službenika (5) je obolio te je u samoizolaciji (11) osoba, zbog kontakata s oboljelim ili drugim 

osobama van suda u razdoblju od 1. do 12. ožujka 2021. 

 

 Zbog navedenog, u sjedištu suda nije moguće organizirati redovan proces rada tj. 

održavanja rasprava i ročišta te je odlučeno kao u izreci. 

 

Naime, ukoliko ne dođe do transmisije u redovima suda, već se za dva tjedna može 

očekivati uobičajeni rad suda, budući se u naredna dva tjedna očekuje povratak na posao onih 

koji su preboljeli od COVID-19. 

    Predsjednica suda: 

Vesna Katarinčić dipl.iur. 

 

 

 



2. 

DNA: 

1. predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske gospodinu Đuri Sessi  

2. predsjedniku Županijskog suda u Rijeci gospodinu Veljku Miškulinu 

3. predsjednicima odjela na znanje i radi dostave sucima i sudskim savjetnicima  

4. voditeljima pisarnica  

5. Riječki odvjetnički zbor  

6. ODO u Rijeci, Zatvor u Rijeci  



Broj zapisa: eb2f8-83604

Kontrolni broj: 02293-bf401-843ac

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=VESNA KATARINČIĆ, L=RIJEKA, O=OPĆINSKI SUD U RIJECI, 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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