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 На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 
15.03.2020.године, коју су донели Председник Република (02бр.2-
1186/2020), Председник Народне Скупштине (820-447/2020) и Председник 
Владе (85-00-2/2020-01), а у вези чл. 200 ст. 5 Устава РС,  члана 52 Закона 
о уређењу судова "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
31/2011, 78/2011 , 101/2011, 101/2013, 40/2015 ,  106/2015 , 13/2016, 108/2016, 
113/2017, 65/2018,  87/2018 и 88/2018 , Уредбе о мерама за време ванредног 
стања "Службени гласник РС", бр. 31/20 и Уредбе о организовању рада 
послодавца за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр.31/20), 
в.ф.председника Основног суда у Руми доноси  
 
 
 

УПУТСТВО 
  

 
о раду судија и запослених у Основном суду  у Руми за време 

ванредног стања  
 
 

1.  за време ванредног стања судије и судијски помоћници ће рад по 
предметима обављати у згради суда, осим ако је могуће обављање 
послова од куће и то искључиво по одлуци в.ф.председника суда; 
 
2. Запослени у Основном суду у Руми који су старији од 60 година, 
запослени који имају хроничне здравствене проблеме, као и запослени 
који имају децу до навршених 12 година живота могу послове обављати 
од куће; 
 
3. Остали запослени у Основном суду у Руми посао ће обављати у 

згради суда, тако што ће посао бити организован на начин да се обезбеди 
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присуство само запослених који су неопходни за несметано обављање 
послова у складу са Препорукама за рад судова и јавних тужилаштва за 
време ванредног стања донетог од стране Министарства правде и Уредбе о 
мерама за време ванредног стања; 

 
4. Послови правосудне страже организују се на начин да се обезбеди 

непрекидно дежурство, као и да се спроведе контрола лица која улазе у 
зграде правосудних органа у циљу спречавања ширења зарених болести; 

 
5. У кривичним предметима за време трајања ванредног стања у 

Основном суду у Руми ће се поступати у предметима у којима је одређен 
притвор или се тражи одређивање притвора, у предметима који се воде за 
кривична дела из чл. 235, 248 и 249 КЗ, 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 која је примљен већи број кривичних пријава, а извршена су за 
време ванредног стања и у вези са ванредним стањем. У осталим 
предметима одлажу се главни претреси и спровођење процених радњи пре 
оптужења. 

 
 У грађанским предметима за време трајања ванредног стања у 

Основном суду у Руми ће се поступати у грађанско правним споровима 
који су по закону хитни, одржаваће се рочишта у хитним поступцима 
(поступање у статусним стварима и поднетим предлозима за одређивање 
мера обезбеђења – претходних и привремених мера), одлучивање у 
споровима о оспоровању или утврђивања очинства или материнства и 
осталим хитним поступцима из надлежности Основног суда, док ће се у 
осталим предметима рочишта одлагати. Рочишта ће се одлагати и 
уважавати писмене молбе за одлагање рочишта пуномоћника адвоката 
учесника у поступку, који су старији од 60 година, који имају хроничне 
здравствене проблеме или имају дете млађе од 12 година (уз молбу се 
подноси писмени доказ о наведеним чињеницама, као и писмена 
сагласност властодавца). 

 
 

6. Сви запослени који рад обављају од куће су дужни да се за време 
трајања ванредног стања јављају најмање једном недељно 
непосредном руководиоцу,да буду у приправности, као и да у 
времену од 07,30 часова до 15,30 часова буду доступни на бројеве 
мобилних телефона који су доставили судској управи.  
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7.  Под радом од куће се подразмевају: послови радног места који су 
погодни за рад на даљину, послови који садрже употребу 
телефона,интернета,е-мајлова и сл.,остали послови за чије 
обављање није неопходно коришћење зграде правосуднох органа. 

 
 

В.ф председника Основног суда 
Рума 

 
Никола Мудренић 

 
 

 


