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На основу члана 90 Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016 и 77/2016) Председник Прекршајног суда у 

Крушевцу, Марина Ђорђевић, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ 

 

Радно време суда је од 07,30 до 15,30 часова и странке се ван овог времена не могу задржавати 

у згради Суда. Пауза за доручак запослених користи се од 10,00 до 10,30 часова, с тим што ће се за време 

паузе обезбедити у писарници присуство једног запосленог.  

Странкама није дозвољен улазак у службене просторије, као ни у просторије у којима се 

налази архива. 

Странке су дужне да правосудном стражару покажу личну карту и позив или да му саопште 

разлог свог доласка и да се у згради задржавају колико је то неопходно да би обавили послове због којих 

су дошли. 

Судско особље се у згради Суда може задржавати у току радног времена, а након тога само по 

налогу или уз сагласност Председника суда. 

Просторије Прекршајног суда се користе уз дужну пажњу, на начин који не омета судско 

особље као ни судије у обављању њихових послова. 

Из зграде се не смеју износити списи предмета, осим изузетно, по одобрењу или налогу 

Председника Суда. 

Запослени су дужни да се старају о инвентару Суда као добри домаћини и да преузму све 

неопходне мере да би га заштитили од оштећења.  

Запослени и судије 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, као што су и странке дужне да поштују судско особље. 

Судије, судско особље и странке обавезни су да се одевају прикладно на начин којим се чува 

углед Суда и лично достојанство. Приликом рада и боравка у судници и просторијама Суда запослено 

судско особље не може носити спортску одећу (тренерке, патике, папуче и сл.), као ни шорцеве, бермуде, 

одећу на бретеле, папуче и кратке сукње. 

Правосудна стража неће дозволити улазак у судску зграду неприкладно одевеним лицима  у 

шорцевима, бермудама, одећи на бретеле, папучама и сл.). 

У случају кршења кућног реда од стране странака и других лица у судској згради правосудна 

стража може применити мере које су одређене законом.  

 

 

У Крушевцу, дана 27.12.2017.године 

      

 

                                  Председник суда 

                                 Марина Ђорђевић 

 

 

                                                                                                                                    


