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На основу одредбе чл.90. Судског пословника („Сл.гласник РС“ 110/09 од
28.12.2009. године), в.ф. председника суда прописује

      К У Ћ Н И     Р Е Д

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

       Члан 1

Овим  кућним  редом  прописује  се  начин  коришћења  радних  и  других
просторија  у  згради  Апелационог  суда  у  Нишу  (у  даљем  тексту  судска  зграда),  време
задржавања у згради, мере потребне за безбедноост просторија и остале мере потребне за
чување средстава за рад и других предмета који се чувају у суду

Осим  тога,  овим  Кућним  редом  се  утврђују  обавезе  лица  која  користе
просторије суда или се у њима повремено задржавају.

     КОРИШЋЕЊЕ РАДНИХ И ДРУГИХ ПРОСТОРИЈА У СУДСКОЈ ЗГРАДИ

       Члан 2

У току радног  времена државних органа који су смештени  у судској згради
отворен је  главни улаз у зграду (средња врата),  који  се користи за улаз  и излаз из судске
зграде. Капија за улаз у двориште судске зграде отворена је у периоду од 7,30 до 8,30 часова и
у периоду од 14,30 до 15,30 часова сваког радног дана. Споредни улаз у судску зграду из
дворишта судске зграде отворен је током радног времена органа који су смештену у судској
згради.
 

         Члан 3

По истеку радног времена сви улази у судску зграду се закључавају.



Главни улаз у судску зграду (средња врата), има 3-три кључа, од којих се један
налази код председника Апелационог суда у Нишу, а 2-два код правосудне страже.

Члан 4

Учесници у поступцима који присуствују јавним суђењима која се одржавају у
овој згради, као чекаоницу могу користити простор у приземљу судске зграде, са леве стране
од главног улаза.

Члан 5

Радне  просторије  у  судској  згради  се  користе  по  распореду  који  утврђује
старешина органа који је смештен у предметним просторијама.

Члан 6

 Странке, односно учесници у поступцима који се воде пред органима који су
смештени у судској згради, могу да уђу у зграду само на позив суда или другог правосудног
органа.

Члан 7

  У  свим  просторијама  судске  зграде,  ходницима,  судницама,  писарницама,
кабинетима судија  и  осталим просторијама забрањено  је  пушење,  у  складу са одредбама
Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму (Сл.гласник РС бр.30/2010)
Као посебна просторија за пушење одређује се просторија у подруму судске зграде, која је
означена у плану судске зграде као ресторан. Као лице задужено за контролу забране пушења
одређује се Драган Николић - шеф правосудне страже и противпожарне заштите.

ВРЕМЕ ЗАДРЖАВАЊА У ЗГРАДИ

Члан 8

Запослени су дужни да поштују радно време. За време трајања радног времена
запослени могу напустити зграду само  у складу са  одлуком старешине органа у коме су
запослени.

Ван  радног  времена  запослени  се  могу  задржати  у  згради  само  у  случају
дежурства или на основу одлуке старешине органа у коме су запослени.

Члан 9

Учесници у поступку могу се задржавати у судским ходницима и службеним
просторијама само онолико колико је потребно да остваре своја права и обавезе.

Малолетна  лица  се  могу  доводити  у  судску  зграду  само  по  позиву или  уз
одобрење државног органа који је смештен у судској згради.



МЕРЕ ПОТРЕБНЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ЉУДИ И ОСТАЛЕ 
МЕРЕ ЗА ЧУВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РАД И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У 

ЗГРАДИ.

Члан 10

Просторије у судској згради се закључавају када се у њима не налазе запослени,
а прозори се затварају.

По завршетку радног времена закључавају се предмети, службени материјал,
печати, штамбиљи, жигови, канцеларијски материјал и друге вредности.

Члан 11

Средствима  за  рад  рукује  само  онај  запослени  који  је  распоредом  послова
одређен да рукује конкретним средством за рад.

Забрањена је употреба средстава за рад ( рачунари, машине, фотокопир апарати
и сл.) запосленима који распоредом послова нису одређени да рукују овим средствима, као и
трећим лицима. 

Кување кафе дозвољено је само у просторијама које су за то посебно намењене.
Забрањено је да запослени, којима то није распоредом послова одређено, рукују апаратима у
просторији  намењеној  за  кување  кафе  у  Апелационом  суду  у  Нишу,  осим  уз  посебно
одобрење председника овог суда.

Забрањено је уношење електричних апарата за загревање просторија, кување и
слично, осим са знањем и уз сагласност старешине органа. 

Забрањено  је  коришћење  телефона  у  приватне  сврхе,  осим  у  хитним  и
неодложним ситуацијама.

Члан 12

Апарати за фотографисање и видео и звучно снимање могу се унети у судску
зграду само ако лице које их уноси има одобрење за снимање и фотографисање у судској
згради.

Члан 13

Сваки квар  или оштећење  на имовини неког  од органа  који  су смештени у
судској згради запослени је дужан да одмах пријави служби обезбеђења, која ће обавестити
лице надлежно за отклањање конкретног квара.



РЕД И МИР У СУДСКОЈ ЗГРАДИ

Члан 14

Судије, судије поротници и судско особље обавезни су да се одевају прикладно,
на начин којим се чува  углед  суда и  лично  достојанство. О прикладном одевању судског
особља стара се секретар суда.

Приликом боравка и рада у судници, судије, судије поротници и судско особље
не могу носити спортску одећу (тренерке, патике, папуче и сл.), као ни другу одећу која није
примерена природи и озбиљности посла који се обавља у судници.

Члан 15

Правосудна  стража  неће  дозволити  улазак  у  судску  зграду  неприкладно
одевеним лицима (у шортсевима, кратким панталонама, мајицама без рукава и сл.).

Члан  16

Странке и лица која бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног
реда и да не ремете рад суда. У случају кршења кућног реда од стране странака и других лица
у судској згради, правосудна стража може применити мере које су одређене законом и актом о
правосудној стражи.

У судским ходницима је  забрањен гласан говор и стварање буке. Пијаним и
лицима под наркотицима је забрањен боравак у судској згради.

Члан 17

Судије,  судије поротници и судско особље не могу се задржавати у судским
ходницима и у њима водити разговоре и давати обавештења у вези са радом у судској згради.

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских
радњи, судских одлука, или вероватном исходу спора.

Судије, судије поротници и судско особље су дужни да се према странкама и
лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току
судског поступка односе тако да поштују достојанство њихове личности.

Особље које је задужено за рад са странкама, услуге пружа у току целог радног
времена. Забрањено је  повлашћивање странака пружањем услуга преко реда. Забрањено је
примање поклона.

По захтеву странке особље је дужно да покаже легитимациону исправу, или да
да своје личне податке ако нема ову исправу.



МЕРЕ ЗА ПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА

Члан 18

Правосудни стражар је овлашћен да:

– да утврди идентитет и разлоге доласка у судску зграду свих лица
– да  по потреби претресе лице и  ствари и забрани улазак  у судску зграду са

оружјем,  опасним  оруђем,  под  дејство  алкохола  или  других  омамљивих
средстава

– удаљи из зграде лице које омета ред и мир
– од  лица  које  улази  у  судску  зграду  одузме  предмете  којима  би  се  могла

угрозити безбедност лица и имовине
– правосудни стражар је овлашћен да употреби физичку силу и гумену палицу, а

ватрено оружје само ако друкчије не може да заштити људски живот или одбије
напад на зграду

– другим  радњама  штити  имовину  и  лица  у  судској  згради,  а  у  складу  са
Правилником о правосудној стражи (Сл. Гласник РС 91/05, 107/05 и 104/06)

Члан 19

Правосудни стражар је дужан да обавести старешину органа уколико неко од
запослених  у  органу у  радним  просторијама користи алкохол,  или је  уколико  је  неко  од
запослених у току радног времена под дејством алкохола.

 Члан 20

Непоштовање кућног реда од стране запослених повлачи одговорност у складу
са законским прописима.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 21

Овај кућни ред ступа на снагу наредног дана од дана истицања на огласној
табли Апелационог суда у Нишу. Судије и остали запослени у Апелационом суду у Нишу су
непосредно  обавештени  о  овом  кућном  реду.  Непосредно  су  обавештене  и  старешине
осталих органа који се налазе у судској згради,  које су дужне да  са одредбама овог акта
упознају запослене у својим органима.

В.ф. председника суда
Бата Цветковић,с.р.

Тачност преписа потврђује


