
 

  

   Republika Hrvatska  
 Općinski sud u Rijeci 
    Ured predsjednika 
             Rijeka  
 
Broj: 3 Su-272/2021-72 
U Rijeci 4. studenog 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.) 
predsjednica Općinskog suda u Rijeci Vesna Katarinčić dipl.iur., donosi 
 

              UPUTU  
 
I/Upućuju se svi građani i sudionici sudski postupaka da se zbog uznapredovale 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2, u Općinski sud u Rijeci, 
u sve prostore suda u Rijeci i Stalnim službama u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji i 
dalje ograničava ulazak u zgrade suda, za sve građane i sudionike sudskih 
postupaka, osim za sudionike sudskih postupaka uz predočenje sudskog poziva.  
 

II/ Svi suci, državni službenici i namještenici suda, kao i građani te 
sudionici sudskih postupaka, dužni su se prilikom ulaska u sudsku zgradu 
podvrgnuti mjerenju tjelesne temperature beskontaktnim termometrom i  
propisno nositi zaštitnu masku te dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom. 
 

III/ Tjelesnu će temperaturu mjeriti pravosudni policajci ili zaštitari, koji će o 
povišenoj temperaturi (iznad 37,2 °C) odmah obavijestiti osobu za koju se to utvrdi te 
ju uputiti da napusti zgradu suda, a za zaposlenike suda istovremeno obavijestiti 
Pisarnicu sudske uprave.  
 

IV/ Pravosudni policajci ili zaštitari su dužni sudsku pisarnicu obavijestiti ukoliko 
se netko odbije podvrgnuti mjerenju tjelesne temperature, slijedom čega će se 
poduzeti propisane mjere. 
 

IV/ Osobama za koje se utvrdi da imaju smetnje s dišnim organima, simptome 
kašlja i sl. neće se dopustiti ulazak u prostorije suda, kao i osobama koje ne budu 
nosile zaštitne maske.  
 

V/ Sve donesene naredbe i upute tijekom 2021., vezane za epidemiološke 
mjere i ponašanje na sudskim hodnicima uz fizičku udaljenost od 2 metra, kao i u 
sudskim prostorijama, ostaju na snazi. 
 

VI/ Svi sudionici postupaka i građani kojima će biti dopušten ulazak u sud, 
provjeravat će se i dalje kroz aplikaciju o evidenciji izrečenih mjera samoizolacije, kao 



i do sada te im ulazak neće biti dopušten ukoliko se utvrdi da im je izrečena mjera 
samoizolacije. 
 
 

Predsjednica suda  
                Vesna Katarinčić dipl.iur.  
 
 
 

 

 

DNA :  

- svim sucima, službenicima i namještenicima OS u Rijeci 

- predsjedniku Županijskog suda u Rijeci gospodinu Veljku Miškulinu  
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