
 

 

   Republika Hrvatska  
 Općinski sud u Rijeci 
    Ured predsjednika 
             Rijeka  
 
Broj: 3 Su-272/2021-78 
U Rijeci 15. studenog 2021. 
 

Na temelju odredbe 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.), a u svezi s člankom 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.), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  od 12. studenog 
2021. te Upute predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o načinu provedbe 
posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja pravosudnih dužnosnika, državnih 
službenika i namještenika u sudovima Broj: Su IV-422/2021-1 od 15. studenog 2021., 
predsjednica Općinskog suda u Rijeci Vesna Katarinčić dipl.iur., donosi  
 
 

OBAVIJEST  
 
 

I/ Obavještavaju se građani, razni pružatelji usluga i druge osobe koje dolaze u 
Općinski sud u Rijeci po bilo kojoj drugoj osnovi, sudionici sudskih postupaka (radi 
uvida u spise u sudskim pisarnicama), da prilikom ulaska u prostorije suda (u sjedištu 
u Rijeci u ulici Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frane Kurelca 3 te u Stalnim 
službama u Opatiji, Malom Lošinju i Delnicama) obavezno na ulazu predoče 
pravosudnim policajcima ili zaštitarima EU digitalne COVID potvrde ili drugi 
odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, jer će im u protivnom 
ulaz biti onemogućen.  

II/ Ova se obveza iznimno ne odnosi na osobe čija je prisutnost zakonom 
propisana u postupcima pred sudom na raspravama i ročištima (svjedoci, okrivljenici, 
stranke, punomoćnici stranaka, vještaci, tumači i dr.), uz predočenje sudskog poziva.  

 

                  Predsjednica suda: 
                                                                                 Vesna Katarinčić dipl.iur. 
 

 

 

 

 

 



 2. 3 Su-272/2021-78 

DNA :  

- voditelji stalnih službi  
- pravosudni policajci i zaštitari 
- predsjedniku Županijskog suda u Rijeci gospodinu Veljku Miškulinu 
- web stranice suda 
- HOK i Riječki odvjetnički zbor  
- Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci 
- Zatvoru u Rijeci 
- Hrvatsko društvo sudskih vještaka 
- Hrvatska javnobilježnička komora  
- Hrvatsko društvo procjenitelja 
- Radio Rijeka 

 



Broj zapisa: eb302-0a4c3
Kontrolni broj: 03b37-81a4e-35fa3

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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