
 

    
 

   Republika Hrvatska  
 Općinski sud u Rijeci 
    Ured predsjednika 
             Rijeka  
 
Broj: 3 Su-44/2022-15 
U Rijeci 1. ožujka 2022.  
 

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., 130/20. i 21/22.) 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., 47/20., 
138/20. 147/20., 70/21., 99/21., 145/21.), a u svezi s Odlukom Stožera civilne zaštite o 
prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja na 
virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o 
testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore 
javnopravnih tijela KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-22-490 od 12. 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 SVE 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) nisu dužni predočiti Covid-19 potvrdu 
ili dokaz o cijepljenju ili preboljenju. 
 

II/ Ova se obavijest ima objaviti na mrežnim stranicama suda. 
 
 
        PREDSJEDNICA SUDA  
        Vesna Katarinčić dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA: 
- Voditelji stalnih službi 
- Pravosudni policajci i zaštitari 

- Web stranice suda  
  



Broj zapisa: eb307-18038
Kontrolni broj: 0143d-03618-b0c72

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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