
УПУТСТВО 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВНИ СУД 
Су 1-2 80/20 

Дана: 16.03.2020. године 
Бе о г р а д  

На основу одредбе члана 5 2. Закона о уређењу судова ("Службени глаСIIИК РС
бр. 116/08 ... 8 8118 ) и члана 3.,6., и 7. Судског пословника ("Службени гласник РС- бр. 
110/09 . .. 93119). Одлуке председника Републике Србије о проглашењу ванреДIIО!' 
стања ("Службени гласник бр. 29/20), Уредбе о организовању рада послодаваl1а за 
време ванредног стања ("Службени гласник РС" бр. 31120), Мера Владе РепуБJIИКС 
Србије објављених на интернет презентацији Владе Ренуб_lике Србије дана 
16.03.2020. године, донетих на основу Одлуке о увођењу ванредног стаља и 
Препорука Министарства правде Ренублике Србије за рад судова и јаВIIИХ 
тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године број 1] 2-
01-55712020-05 од 17.03.2020. године, ради успостављања несмстаног ПрОI(СС(1 рана 
Управног суда током проглашеног ванредног стања, IIредседник УправнО!' суда 
доноси: 

за рад судија и запослених у Управном суду 

током ванредног стаља 


за период 18.03.2020. до 31.03.2020. године 


1. Од 18.03.2020. до 31.03.2020. године судије и судијски помоћшщи Управног 
суда ће обављати рад по предметима од куће (припрема предмета за суђсље и израла 
судских OlЏlYKa). 

2. Руководиоци организационих јединица: Кабинет председника суда, СУДСК(1 
управа, Писарница, Рачуноводство, Дактилобиро, ОдељеI'ье за информатичке послове. 
ТеХНИ4ка служба и Одељење судске праксе израдиће План рада током ваHPCJ(IIOI , 
стања за запослене у оквиру наведених организационих јединица за период оц 
18.03.2020. до 31.03.2020. године, који ће доставити председнику суда до 11,00 часова 
дана 17.03.2020. године. Руководиоци наведених организационих јединица у познаће 
запослене у ок виру организационе јединице са Планом рада током ванредног стаља. 

3. Ради поступања у "нарочито хитним " предметима са подручја Се)lИТJlта и 
свих Одељења Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагаље извршсља 
управног акта, о смештај у странаца у прихватилиште и заштити изБОРIЈОI' права по 



kabinet@up.sud.rs. 

решељу Републичке изборне комисије о прекиду свих изборних радљи у спровођељу 
избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 26. април 2020. 

године 02 број 013-148/20 од 16.03.2020. године, одређује се 1. веће у СеДИПl1)' суда у 
саставу: судија Весна Лазеревић, судија Гордана Богдановић и судија Јасмина Минић 
и судијски помоћник Ивана Гулан Радосављевић, за период од 18.03.2020. до 
24.03.2020. године. У Одељељу судске праксе у наведеном периоду поступаће судија 
Радојка Маринковић и судијски помоћник Мирела Костадиновић. 

Ради поступаља у "нарочито хитним" предметима са подручја Седишта и свих 
ОлељеlЬа Управног суда у којима се одлучује о захтеву за одлагаље извршеља 
управног акга и о смештају странаца у прихватилиште, одређује се 2. веће у Седишту 
суда у саставу: судија Жељко llIкорић, судија Весна Чогурић и судија Маја Панић и 
судијски помоћник Снежана Николић, за период од 25.03.2020. до 31.03.2020. године. 

У ()деЈъењу судске праксе у наведеном периоду поступаће судија Вера Маринковић и 
судијски помоћник Снежана Ж. Томић. 

4. Запослени у Кабинету председника суда и Судској управи редовно ће 
I1РИ�1аТИ мејлове који су насловљени на председника суда и Судску управу и 
обавсштавати председника суда о садржини мејлова битних за функционисаље и рац 
суда у вапредном стаљу и поступати по налогу председника суда. 

5. Судије и остали запослени Управног суда се могу контактирати прсдседника 
суда и путем мејла Судскс управе 

6. Запослени старији од 60 година, запослсни са дсIюм до 12 година старости, 
као и запослсни који болу ју од хроничних болести (постојаље хроничне болести 
1ютребно је документовати Кадровској служби) неће бити обухваћени Планом рада 
организационих јединица у време трајања ванредног стања, већ ће послове СВ01' 

радног места обављати од куће у периоду од 18.03.2020. до 31.03.2020. године. 

7. Дана 31.03.2020. године биће донето Упутство о раду судија и запослених 
Управног суда током ванредног стаља за период почев од 01.04.2020. године. које ће 
судијама и судијским помоћницима бити достављено путем службеног и rlривапlOГ 

мејла. 

8. Запослени у Организационим јединицама Кабинет председника суда, Судска 
управа. Писарница. РаЧУllОВОДСТВО, Дактилобиро, Одељеље за информатичке послове 
и Техничка служба дужни су да контактирају руководиоца своје Организационе 

јединице 31.03.2020. године ради упознаваља са Упутство м о раду судија и 
запослених Управног суда током ванредног стаља за период почев од 01.04.2020. 

године и Планом рада током ванредног стања почев од 01.04.2020. године. 


