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На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије 
од 15.03.2020. године („Службени гласник PC" број 29/20) коју су донели председник 
Републике (02 број 2-1186/2020), председник Народне скупшштине (820-447/20) и 
председник Владе (85-00-2/2020-01), a у вези са чланом 200. став 5. Устава Републике 
Србије, Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник PC" број 31/20), 
Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања(„Службени гласник 
PC" 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 PC" 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 Нишу Драгана Живадиновић, доноси дана 18.03.2020. године 

УПУТСТВО О РАДУ СУДИЈА 
И ЗАПОСЛЕНИХ У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ 

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

1. Запослени у Вишем суду у Нишу који су старији од 60 година, запослени који 
имају хроничне здравствене проблеме који се могу довести у везу са вирусом 
COVID 19, као и запослени који имају децу до навршених 12 година живота, 
могу да послове обављају од куће на основу појединачног одобрења. 

2. За време ванредног стања Виши суд у Нишу редовно ће, у радно време радити у 
предметима који су наведени у Препоруци Министарства правде и то у: 

-кривичном одељењу: у предметима у којима је одређен притвор или се 
тражи одређивање притвора, у предметима који се воде за кривична дела из чл. 134, 
248 и 249 кривичног законика, 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. 



- граћанском одељењу: у предметима који су по закону хитни, као и у 
хитним поступцима из ванпарничне материје и извршне материје ( нарочито 
поступање у статусним стварима и поднетим предлозима за одређивање мера 
обезбеђења претходних и привремених мера), одлучивање о забрани растурања 
штампе и пирење информација средствима јавног информисања, одлучивања у 
споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства, одлучивање о 
споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду. 

3. У осталим предметима, уколико судије, председници већа не одлуче другачије, 
одложиће се главни претреси, односно рочишта закључно са 30.04.2020. године. 

4. Налаже се председницима кривичног и грађанског одељења као и председнику 
посебног одељења за борбу против корупције, те председницима већа да 
организују рад у згради суда сходно препорукама Министарства правде 
Републике Србије, у смислу смањивања броја запослених који би посао обављали 
у згради суда, а који би били неопходни за обављање послова из тачке 2 овог 
Упутства, како би се рад по предметима, где је то могуће обављао од куће, те да о 
томе одмах обавесте председника суда. 

5. Све судије и запослени који ће обављати посао од куће дужни су да буду на 
располагању, у случају промењених околности или хитности, за потребе рада суда 
или у радно време, те да у току радног времена примају и одговарају на 
електронску пошту, комуницирају са другим запосленима, дужни су да све време 
буду доступни за комуникацију са Председником суда и судском управом, као и 
да на крају сваког радног дана доставе судској управи на e-mail адресу, 
информацију о свом дневном и недељном раду. 

6. У предметима у којима судови наставе са поступањем, уважаваће се писмене 
молбе за одлагање пуномоћника из редова адвоката уколико су старији од 60 
година, имају хроничне здравствене проблеме или дете млађе од 12 година. Уз 
молбу се подноси писмени доказ о наведеним чињеницама, као и писмена 
сагласност властодавца. 

7. 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. 

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

9. За време трајања ванредног стања судијски помоћници ће радити од куће 
(прпремати нацрте судских одлука), с тим да ће председници судских одељења 
сачинити расоред дежурних судијских помоћника на недељном нивоу који ће 
своје радне обавезе обављати у судској згради. 

10. За време трајања ванредног стања судијски приправници и волонтери обављаће 
рад од куће. Сви судијски помоћници, приправници, волонтери у обавези су да 



телефонским путем и путем e-maila буду доступни судијама, код којих су 
распоређени, председницима одељења и судској управи. 

11. 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 судску управу или сарадника за кадровске послове и 
административно техничке послове са поротом. 

12. Рад судске писарнице биће утврђен према распореду који одреди судска управа. 

13. У време ванредног стања Виши суд ће организовати пријем поднесака 
непосредно само у оним предметима који су означени као хитни у поменутом 
Упутству Министарства правде, у времену од 10-12 часова, па се препоручује 
странкама да све остале поднеске намењене суду упућују путем поште. 

14. Увид у предмете и евентуално копирање списа ће бити омогућено само за оне 
предмете у којима суд поступа за време ванредног стања. 

15. Издавање потврда спроводи се само ако подносилац укаже на оправданост хитног 
издавања и то на тај начин да се попуњен захтев за издавање потврде остави код 
правосудног стражара на улазу у суд. 

16. У време ванредног стања, адвокати ће моћи да преузимају пошту у адвокатској 
просторији у згради суда, у времену од 09 до 12 часова. 

17. За време трајања ванредног стања странке ће моћи да уђу у суд само уколико 
имају позив за суђење и то 15 минута пре заказаног термина, као и у случају 
евентуалне предаје поднеска у хитним предметима. 

18. Правосудна стража је дужна да обезбеди непрекидно дежурство у згради Вишег 
суда у Нишу и спроведе контролу лица која улазе у зграду, како би спречила 
улазак лицима која нису запослена у згради суда и немају позиве да присуствују 
суђењима. 

19. Судска управа Вишег суда у Нишу ће редовно радити у радно време суда, па се на 
број телефона 018/504-207 и e-mail адреси: uprava@ni.vi.sud.rs могу добити све 
потребне информације. 

20. Упутство о раду Вишег суда у Нишу, ступа на снагу одмах. 
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Председник суда 
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