
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ 

Су 1-1 бр. 13/20 

Дана 12. 11. 2020. године 
Н е г о т и н  

На основу Одлуке председника општине Кладово о 
проглашењу ванредне ситуације за територију општине Кладово бр. 020-

2/2020-II-139 од 05. 11. 2020. године, објављене у "Службеном листу 
општине Кладово" бр. 7/20 од 05. 11. 2020. године, Одлуке председника 
општине Неготин о проглашењу ванредне ситуације за територију 
општине Неготин бр. 870-65/2020-II-07 од 10. 11. 2020. године, објављене 
у "Службеном листу општине Неготин" бр. 16/20 од 10. 11. 2020. године, 
Закључка Високог савета судства бр. 021-05-87/20-01 од 06. 07. 2020. 

године, а ради организовања рада судова након проглашења ванредне 
ситуације на територији општине Кладово и општине Неготин, в.ф. 
председника Основног суда у Неготину, са судском јединицом у Кладову, 
судија Љиљана Милојковић, дана 12. 11. 2020. године, донела је 

[]рАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У 
ОСНОВНОМ СУДУ У НЕГОТill-IУ, СА СУДСКОМ ЈЕДИНИЦОМ У 

КЛАДОВУ, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТill-I И НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КЛАДОВО 

Одлуком председника општи не Кладово о проглашењу 
ванредне ситуације за територију општине Кладово бр. 020-2/2020-II-139 

од 05. 11. 2020. године, а потом и Одлуком председника општине 
Неготин о проглашењу ванредне ситуације за територију општине 
Неготин бр. 870-65/2020-II-07 од 10. 11. 2020. године, проглашена је 
ванредна ситуација на територији општине Кладово и територији општине 
Неготин. 

у складу са Закључком ВСС бр. 021-05-87/20-01 од 06. 07. 

2020. године, а у циљу заштите здравља СУДИЈа, осталих запослених, 
странака и других учесника у поступку и спречавању даљег ширења 
епидемије изазване вирусом COV1DI19, уводе се Правила понашања, која 
обухватају следеће: 
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1 О б а в е з е с у Д и ј а и з а п о с л е н и х у с е Д и ш т у су Д а у 

Неготину и судској јединици у Кладову 

Приликом уласка судија и запослених у зграду - службене 
. . 

ПрОСТОрИЈе суда, СУДИЈе и запослени су дужни: 

- да прођу кроз дезо баријеру (дезин фекциј ону . заштиту 
обуће) постављену на улазу, 

- да извршите дизенфекцију руку (о чему води рачуна 
правосудни стражар као и да СУДИЈИ односно запосленом 
руке испрска средство дезинфекционим средством), 

- да прођу проверу температуре ручним даљинским мерачем 
приликом уласка у објекат, а уколико имају повишену 
температуру, биће тренудно удаљени из објекта и упућени 
на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким 
алгоритмом. 
да приликом уласка и све време боравка у службеним 

. . 

ПрОСТОрИЈама суда, носе личну ХИГИЈенску маску за заштиту, прописно 
постављену на лице, а ношење заштитних ХИГИЈенских рукавица се 
преПОРУЧУЈе. 

Улазак у зграду - службене просторије суда биће онемогућени 
уколико судија и запослени при уласку не поседују одговарајућа средства 
заштите, првенствено личну заштитну маску или не жели да се подвргне 
хигијенско-безбедоносној заштити или мерењу телесне темепратуре 
бесконтактним топломером. 

Приликом уласка у зграду - службене просторије суда и за 
време боравка у згради - службеним просторијама суда, судије и 
запослени су дужни да се придржавају прописане мере безбедном 
растојању - физичке дистанце која мора износи минимум 1,5 метара 
између две особе. У случају непоштовања ове мере, судије и запослени 
биће опоменути. 

На свим шалтерима, обавезно ће се примењивати мере о 
прописаном растојању које мора износити минимум 1,5 метар између 
запослених на шалтерима, као и између странака у реду. 

Обавеза свих судија и запослених је да, у току радног времена, 
сами дезинфекционим средствима пребришу радне површине (радни сто, 
рачунар, тастатура,миш), као и да редовно проветравају радне просторије 
суднице, кабинете, канцеларије, писарнице) природним путем, односно 
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отварањем прозора, имајући у виду да су вентилациони систем и 
климатизација у ограниченој употреби, у складу са препоруком директора 
Градског завода за јавно здравље Београд о начину коришћења централне 
климатизације у јавним установама у периоду пандемније корона вируса. 

Судије и запослени су дужни да у свим просторијама поштују 
препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности" као и о 
максималном дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном 
удаљеношћу. 

Запослени су дужни да се у случају повишене темепратуре или 
здравствених проблема са сумњом на респираторне инфекције, јаве свом 
изабраном лекару и да о резултатима обавесте непосредног руководиоца. 

11 Обавезе странака 

и ОСТ алих учесника у поступку 


Приликом уласка странака у зграду - службене ПрОСТОрИЈе 
суда, обавеза свих је: 

1. да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће), 
2. да изврше дезинфекцију руку (о чему води рачуна 

правосудни стражар, као и да странци испрска руке средством за 
дезинфекцију), 

3. да приликом уласка и за све време боравка у. згради -
службеним просторијама суда, носе личну хигијенску маску за заштиту, 
која добро пријања на нос и уста, 

4. ношење заштитних рукавица се препоручује, 
5. да се подвргну провери темепратуре ручним даљинским 

мерачем пре уласка у објекат и службене просторије суда, 

По уласку у објекат и проласку хигијенских и безбедносних 
мера, странке и остали учсеници у поступку су у обавези да судској 
стражи изврше пријављивање са одговарајућим документима (позив за 
суђење, односно да наведе разлог доласка у објекат и сл.). 

Уколико странка, односно други учесник у поступку, нема 
одговарајућа средства заштите, а првенстrзено се мисли на ношење личне 
хигијенске маске, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној 
заштити, неће им бити омогућен улаз зграду - службене просторије суда. 
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Приликом уласка у зграду - службене просторије суда, код 
обављања хигијенских и безбедносних мера, странке и други учесници 
поступка су дужни да се придржавају прописаних мера о безбедном 
растојању - физичке дистанце, које мора износити минимум 1,5 метара 
између две особе; свако ко се не придржава ове мере, биће опоменут, а у 
случају поновног непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у 
објекат. 

На шалтерима суда обавезно ne се примењивати мере о 
прописаном растојању између запослених IШ шалтерима, као и између 
странак, односно других учесника у поступку у реду. 

- за странке, односно друге учеснике у поступку, КОЈИ долазе 
у зграду - службене просторије суда, а имају потребе за 
коришћењем тоалета, одредиће се један тоалет. 

Улазак странака и други учесника у поступку на суђење биће 
спроведен по приоритету и неопходности присуства на суђењу, водећи 
рачуна о заказаном термину. Предност ће имати странке и остали 
учесници поступка, који су позвани судским путем. Осталима, уколико 
нису стечени услови о безбедној удаљености, у договору са председником 

већа, неће бити омогућен улазак у судницу. 

у ходницима - чекаоницама странке и остали учесници 
поступка мораЈУ поштовати предвиђено безбедно растојање од минимум 
1,5 метара. 

ЈП Правила рада правосудне страже и запослених на пословима 

одржавања хигијене 

Правосудни стражари дужни су да се придржавају свих прописаних 
мера заштите, посебно, ношења личне заштитне маске и заштитних визира. 

Правосудни стражари су дужни да спроведу проверу температуре 
ручним даљинским мерачима свим запоследнима и свим посетиоцима пре 
уласка у објекат. Све особе са евидентираном повишеном температуром 
тренутно удаљити из објекта и упутити на даљи третман у складу са 
важећим епидемилошким алгоритмом. 

Правосудни стражари су дужни да контролишу поштовање свих 
мера предвиђених овим Правилима и поступају у складу са њима. 

Лице које се доводи из· притворске ј единице, као и лица која се 
доводе из Завода за издржавање кривичних санкција, а која се налазе на 
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издржавању казне затвора, морају имати заштитну личну маску као и 
службена пратња лица, о чему рачуна воде правосудни стражари. 

Запослени на пословима одржавања хигијене у згради - службеним 
просторијама суда, посебно у преподневној смени обавезни су да више 
пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава очисте 
простор на улазу, посебно улазна врата, све стаклене површине које се 
користе, пултове на шалтеру, пулт пријавнице на улазу и тоалете. За 
одржавање простора користиће санитарна и дезинфекционална средства 
(натријум хипо:хлорит, алкохол и асепсол), 

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту дужни су да: 

1. пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и 
дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија, 

2. редовно допуњавају течност у дезо баријерама као и дозере за 
дезинфекцију руку, 

4. вршите редовно проветравање ходничких просторија природним 
путем - отварањем прозора (расхладни системи неће бити у радној 
функцији до даљњег), 

5. изврше чишћење и дезинфиковање сваке просторије на краЈУ 
радног дана, посебно водећи рачуна о квакама, ручкама и тоалетима. 

ЈУ Примена мера предвиђена Правилима 

Ове мер примењују се од почетка ванредне ситуације, тј. од 05. 11. 
2020. године у судској јединици у Кладову и од 10. 11. 2020. године у 
седишту суда у Неготину, до укидања ванредне ситуације на територији 
општине Неготин и на територији општине Кладово. 

Правила истаћи на огласној табли су да у седишту суда у Неготину и 
у СЈ У Кладову, на сајту суда, на уласку у зграду - службене просторије 
суда у седишту у Неготину и у СЈ у Кладову, а свим судијама и 
запосленима у седишту су да у Неготину у СЈ у Кладову доставити 
обавештење да су ова Правила донета, те да су дужни да се са садржином 
Правила лично упознају и изврше увид у иста (у примерак Правила у 
судској управи, односно на местима где су истакнута), Примерак Правила 
доставити и Високом савету судстпа. 

' . 
Q. g а'\'  


