
Povratak na prijašnju organizaciju rada Suda (od 26. travnja 2021.) 

 
Od 26. travnja 2021. prestaje obustava neposrednog primanja stranaka i drugih 
posjetitelja Suda, primjenjivana od 12. travnja 2021. do 23. travnja 2021. godine. 
 
Na snazi ostaju ranije uvedene zaštitne mjere, tj.: 

- mjerenje tjelesne temperature na ulasku u zgradu Suda, uz zabranu ulaska osobama 

s tjelesnom temperaturom od 37,2° C i većom, te osobama sa smetnjama s dišnim 

organima (naročito suhi kašalj i kratki dah); 

- dužnost dezinficiranja ruku i obuće pri ulasku u sudsku zgradu; 

- obveza posjetitelja sudske zgrade da nose maske za lice za cijelo vrijeme boravka u 

zgradi; 

- distancirani način predaje podnesaka u sudskoj pisarnici; 

- održavanje propisane fizičke distance u sudnicama i čekaonicama za rasprave. 

 

Ostale zaštitne mjere internog su karaktera, te se o njima zaposlenici Suda 

obavješćuju neposredno. 

I nadalje upućujemo stranke i njihove opunomoćenike da prije svega koriste 

mogućnost upućivanja podnesaka putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa. 

 
 

Promjena u privremenoj organizaciji rada Suda 

čija primjena započinje 12. travnja 2021. 

 

Obustava neposrednog primanja stranaka i drugih posjetitelja Suda u razdoblju od 12. 
travnja 2021. do 23. travnja 2021. 
  
Vezano uz donošenje strožih epidemioloških mjera u Primorsko-goranskoj županiji u 
neposredno predstojećem razdoblju, u vremenu od 12. travnja 2021. do 23. travnja 
2021. sudska pisarnica Upravnog suda u Rijeci neće primati stranke ni njihove 
opunomoćenike. Umjesto neposredne predaje podnesaka u pisarnici Suda, 
upućujemo na komuniciranje sa Sudom putem pošte, elektroničke pošte, telefaksa ili 
telefona. 
  
Na snazi ostaju zaštitne mjere vezane uz održavanje rasprava, navedene u donjoj 
obavijesti od 11. siječnja 2021. godine. 

 

 

 



Promjena u privremenoj organizaciji rada Suda 

čija primjena započinje 11. siječnja 2021.  

 

Prema najavi iz ranije objave, 8. siječnja 2021. posljednji je dan privremene 

nedostupnosti sudske pisarnice za stranke i njihove opunomoćenike. Od ponedjeljka, 

11. siječnja 2021., ponovno će biti u primjeni organizacija rada provođena do 23. 

prosinca 2020. godine. 

 

Radi lakšeg uvida, ovdje ponovno objedinjavamo sadržaj onih mjera koje obvezuju 

posjetitelje zgrade Suda, primjena kojih mjera se nastavlja: 

- mjerenje tjelesne temperature na ulasku u zgradu Suda, uz zabranu ulaska osobama 

s tjelesnom temperaturom od 37,2° C i većom, te osobama sa smetnjama s dišnim 

organima (naročito suhi kašalj i kratki dah); 

- dužnost dezinficiranja ruku i obuće pri ulasku u sudsku zgradu; 

- obveza posjetitelja sudske zgrade da nose maske za lice za cijelo vrijeme boravka u 

zgradi; 

- distancirani način predaje podnesaka u sudskoj pisarnici; 

- održavanje propisane fizičke distance u sudnicama i čekaonicama za rasprave. 

 

Ostale zaštitne mjere internog su karaktera, te se o njima zaposlenici Suda 

obavješćuju neposredno. 

I nadalje upućujemo stranke i njihove opunomoćenike da prije svega koriste 

mogućnost upućivanja podnesaka putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa. 

 

 

Promjena u privremenoj organizaciji rada Suda 

čija primjena započinje 24. prosinca 2020. 

 

Obustava neposrednog primanja stranaka i drugih posjetitelja Suda u razdoblju od 24. 

prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.  

U vremenu od 24. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. sudska pisarnica Upravnog suda 

u Rijeci neće primati stranke ni njihove opunomoćenike. Umjesto neposredne predaje 

podnesaka u pisarnici Suda, upućujemo na komuniciranje sa Sudom putem pošte, 

elektroničke pošte, telefaksa ili telefona. 

 



 

 

Promjena u privremenoj organizaciji rada Suda 

čija primjena započinje 3. studenog 2020. 

 

Od 3. studenog 2020., pored ostalih mjera, uvodi se mjerenje tjelesne temperature 

svim osobama koje ulaze u zgradu Suda. Ulazak u zgradu neće biti dopušten osobama 

s tjelesnom temperaturom od 37,2° C i većom, niti osobama sa smetnjama s dišnim 

organima (naročito suhi kašalj i kratki dah). 

I dalje vrijede mjere čija je primjena započela 16. srpnja 2020. (navedene niže u ovom 

dokumentu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene u privremenoj organizaciji rada Suda  

čija primjena započinje 16. srpnja 2020. 

 

Od 16. srpnja 2020., imajući u vidu promjene u epidemiološkoj situaciji do kojih je 
došlo u međuvremenu, u Upravnom sudu u Rijeci primjenjuju se sljedeće zaštitne 
mjere: 
 
- dužnost dezinficiranja ruku pri ulazu u zgradu Suda; 
 
- obvezno nošenja maske za lice tijekom boravka u zgradi Suda od strane stranaka i 
njihovih opunomoćenika; 
 
- obvezno nošenje maske za lice od strane osoblja Suda tijekom neposrednog 
kontakta s posjetiteljima Suda (ročišta za raspravu, neposredno preuzimanje 
podnesaka i sl.); 
 
- održavanje propisane fizičke distance u sudnicama i čekaonicama za rasprave; 
 



- distancirani način predaje podnesaka u sudskoj pisarnici. 
 
 
I nadalje upućujemo stranke i njihove opunomoćenike da prije svega koriste 
mogućnost upućivanja podnesaka putem pošte, elektroničke pošte ili telefaksa.  
 
Bude li u idućem razdoblju, u skladu s općim uputama nadležnih tijela, bilo potrebno 
izmijeniti ili dopuniti važeće mjere, o njima ćemo obavijestiti javnost.  
 

 

 

Promjene u privremenoj organizaciji rada Suda  

čija primjena započinje 8. lipnja 2020. 

(u primjeni do 15. srpnja 2020.) 

 

U primjeni ostaju sljedeće zaštitne mjere: 

- dužnost dezinficiranja ruku pri ulazu u zgradu Suda; 

- održavanje propisane fizičke distance u sudnicama i čekaonicama za rasprave; 

- distancirani način predaje podnesaka u sudskoj pisarnici. 

Prestaje primjena ostalih dosad važećih mjera. 

Stranke i njihovi opunomoćenici smiju koristiti zaštitne maske ako to žele. Smije ih 

koristiti i osoblje Suda, prilikom kontakata sa strankama i njihovim opunomoćenicima. 

Bez obzira na ove promjene, i nadalje upućujemo stranke i njihove opunomoćenike da 

prije svega koriste mogućnost upućivanja podnesaka putem pošte, elektroničke pošte 

ili telefaksa.  

Bude li u idućem razdoblju, u skladu s općim uputama nadležnih tijela, bilo potrebno 

izmijeniti ili dopuniti važeće mjere, o njima ćemo obavijestiti javnost.  

 

 

Promjene u privremenoj organizaciji rada Suda  

čija primjena započinje 4. svibnja 2020., odnosno 11. svibnja 2020. 

(u primjeni do 5. lipnja 2020.) 

 



Od 4. svibnja 2020. ponovno započinje održavanje ročišta za raspravu, zasad u 
smanjenom opsegu, uz primjenu propisanih mjera fizičke distance u sudnici i u 
čekaonici za rasprave. 

Pored predočenja poziva na raspravu, stranke i njihovi opunomoćenici na porti Suda 
bit će dužni dezinficirati ruke, te tijekom cijelog boravka u Sudu, bez obzira u kojoj 
prostoriji se nalaze, nositi zaštitnu masku za lice. 

Stranke koje, zbog opravdanih razloga, nisu u mogućnosti pristupiti nekom od 
zakazanih ročišta, dužne su zatražiti odgodu, uz odgovarajuće obrazloženje. To je 
najučinkovitije učiniti putem elektroničke pošte, na adresu info@usri.pravosudje.hr . 

Od 11. svibnja 2020. sudska pisarnica ponovno će neposredno zaprimati podneske 
stranaka. U pogledu dezinficiranja ruku i korištenja zaštitne maske, vrijede upute 
prethodno iznesene u odnosu na stranke i njihove opunomoćenike koji pristupaju 
raspravi.  

Pritom neće biti dopušten ulaz u prijemni ured sudske pisarnice, već će stranke svoje 
podneske ostavljati ispred ulaza u ured te tamo i zaprimati primjerke podnesak na koje 
je otisnut prijamni štambilj i druga pismena, u skladu s uputama istaknutima u prostoriji 
ispred prijemne pisarnice. U slučaju istodobnog dolaska većeg broja stranaka radi 
neposredne predaje podnesaka, dio njih bit će zadržavan na porti dok odgovarajući 
broj stranaka ne napusti zgradu Suda.  

Bez obzira na ovu mogućnosti, i nadalje upućujemo stranke i njihove opunomoćenike 
da prije svega koriste mogućnost upućivanja podnesaka putem pošte, elektroničke 
pošte ili telefaksa.  

Dio ostalih poslova, što se ne odnose na neposredni kontakt sa strankama, i dalje će 
djelomice biti obavljan od kuće, prema rasporedu koji internim aktima određuje sudska 
uprava. 

Bude li u idućem razdoblju, u skladu s općim uputama nadležnih tijela, bilo potrebno 
izmijeniti ili dopuniti važeće mjere, o njima ćemo obavijestiti javnost.  

 

 

 

Početna obavijest o privremenoj organizaciji rada Suda i drugim mjerama 

(vrijedi u razdoblju od 17. ožujka 2020. do 30. travnja 2020.) 

Radi smanjenja zdravstvenog rizika za stranke, njihove opunomoćenike i osoblje 
Suda, od 17. ožujka 2020. (utorak) do daljnje obavijesti sudska pisarnica Upravnog 
suda u Rijeci neće primati stranke ni njihove opunomoćenike. Pristup u zgradu Suda 
bit će dopušten samo osobama sa sudskim pozivom. Umjesto neposredne predaje 
podnesaka u pisarnici Suda, upućujemo na komuniciranje sa Sudom putem pošte, 
elektroničke pošte, telefaksa ili telefona.  
 

mailto:info@usri.pravosudje.hr


Raspravna ročišta zakazana za razdoblje od 17. ožujka 2020. do daljnje obavijesti u 
pravilu će biti odgođena, osim kada zbog hitnosti ili drugih osobito važnih razloga 
uredujući sudac odluči da će odnosno zakazano ročište biti održano.  

Od 23. ožujka 2020. u primjeni je privremena organizacija rada Suda, po kojoj se 
svakodnevno obavljaju poslovi primitka i otpreme pošte, te odgovora na upite stranaka. 
Ostali poslovi nisu obustavljeni, ali se obavljaju smanjenom dinamikom, budući da 
većina zaposlenika poslove obavlja od kuće. Tek u manjem, nužnom dijelu, poslove u 
uredu obavljaju dežurne ekipe, kako bi se maksimalno smanjio broj zaposlenika koji 
istodobno borave u zgradi Suda, te koji putuju na posao i s posla.  

Stranke Suda upućujemo ina obavijest Hrvatske pošte o izmjeni načina uručivanja 
pošiljaka: https://www.posta.hr/izmjena-nacina-urucivanja-posiljaka/8233 . 

Bude li u idućem razdoblju, u skladu s općim uputama nadležnih tijela, potrebna 
provedba dodatnih mjera zaštite, o njima ćemo obavijestiti javnost.  

https://www.posta.hr/izmjena-nacina-urucivanja-posiljaka/8233

