РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Су I – 1 70/2020
Дана: 17.03.2020. године
Београд

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од
15.03.2020. године („Службени гласник РС“ број 29/20), коју су донели председник Републике
(02 број 2-1186/2020), председник Народне скупштине (820-447/20) и председник Владе (85-002/2020-01), а у вези са чланом 200. став 5. Устава Републике Србије, Уредбе о мерама за време
ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20), Уредбе о организовању рада послодавца за
време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20, као и на основу Препорука министра
правде за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020.
године, број 112-01.557/2020-05 од 17.03.2020. године, а на основу члана 52. Закона о уређењу
судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15,
40/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18 – одлука УС), председник Вишег
суда у Београду судија Александар Степановић, доноси дана 17.03.2020. године

УПУТСТВО
О РАДУ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

•

За време трајања ванредног стања судије свих кривичних одељења Вишег суда у Београду
поступаће у предметима у којима је одређен притвор или се тражи одређивање притвора, у
предметима против малолетних учинилаца кривичних дела, односно где је оштећени
малолетно лице, у предметима који се односе на насиље у породици, у предметима у
којима постоји опасност од застарелости, као и другим предметима за кривична дела за
које је примљен већи број кривичних пријава, а извршена су за време ванредног стања и у
вези са ванредним стањем. У свим другим предметима, одлажу се главни претреси и
спорвођење процесних радњи пре оптужења.

•

За време трајања ванредног стања, одлажу се сва рочишта у грађанскоправним споровима,
осим у грађанскоправним споровима који су по закону хитни, у поступцима у којима је
поднет предлог за одређивање претходне или привремене мере, у поступцима ради
оспоравања или утврђивања очинства и материнства и у споровима за заштиту од
дискриминације и злостављања на раду.

У грађанским предметима, у којима се рочишта одржавају у складу са овим упутством,
поступајући судија уважиће писмену молбу за одлагање рочишта пуномоћника адвоката
учесника у поступку, а старији је од 60 година, има хроничне здравствене проблеме или
има дете младђе од 12 година, уз коју молбу је поднет писмени доказ о наведеним
чињеницама и писмена сагласност властодавца.
•

У кривичноправним и грађанскоправним предметима у другом степену, судије ће послове
обављати од куће (припремати предмете за већање и израђивати судске одлуке), изузев
када је неопходно да се одржи седница већа.

•

Председници свих судских одељења у обавези су да сачине распоред дежурства судија за
време трајања ванредног стања и исти доставе судској управи.

•

За време трајања ванредног стања судијски помоћници ће радити од куће (припремати
нацрте судских одлука), с тим да ће председници судских одељења сачинити распоред
дежурних судијских помоћника на недељном нивоу који ће своје радне обавезе обављати
у судским зградама Палата правде у Савској улици бр.17а и Устаничкој улици бр.29.

•

За време трајања ванредног стања судијски приправници, волонтери, корисници почетне
обуке Правосудне академије и корисници са завршеном обуком ће радити од куће.
Сви судијски помоћници, приправници, волонтери, корисници почетне обуке Правосудне
академије и корисници са завршеном обуком, у обавези су да телефонским путем и путем
e-maila буду доступни судијама код којих су распоређени, председницима одељења и
судској управи.

•

За време трајања ванредног стања, за сва судска одељења, неће се вршити пријем странка.

•

Судије и запослени са дететом до 12 година старости, као и судије и запослени старији од
60 година, који болују од хроничних и акутних болести, до даљњег неће радити, с обзиром
на то да спадају у категорију нарочито осетљивих лица, о чему ће обавестити свог
непосредног руководиоца и кадровску службу, а судије председника одељења у које су
распоређени, председника суда, као и кадровску службу.

•

Судије поротници старији од 60 година који учествују у раду судских већа, као и судије
поротници који спадају у категорију лица оболелих од хроничних и акутних болести, неће
поступати за време трајања ванредног стања, о чему су у обавези да обавесте референта за
административно-техничке послове са поротом.

•

Руководиоци свих организационих јединица и служби суда чије је пословање потребно за
функционисање суда у ванредном стању израдиће план дежурстава лица која ће на
недељном нивоу радити за време трајања ванредног стања и о томе писменим путем или
путем e-maila обавестити судску управу.

•

Сви запослени, без обзира на начин вршења своје радне обавезе, дужни су да се једном
недељно телефонским путем јављају свом непосредном руководиоцу.
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•

Доставна служба за време трајања ванредног стања неће вршити доставу судских писмена
на терену, док ће се достава државним органима вршити као и до сада, кружном поштом.

•

Управа суда ће за време трајања ванредног стања функционисати у пуном саставу и своје
радне обавезе извршавати у седишту суда, у објекту Палата правде.

Д-на:
- свим судијама и запосленима у судским зградама у Савској улици бр.17а и Устаничкој
улици бр.29
- Упутство истакнути и на огласне табле суда у обе судске зграде

ПРЕДСЕДНИК
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
Судија Александар Степановић
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