
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

Су I – 1  71/2020         

Дана: 17.03.2020. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 

15.03.2020. године („Службени гласник РС“ број 29/20), коју су донели председник Републике 

(02 број 2-1186/2020), председник Народне скупштине (820-447/20) и председник Владе (85-00-

2/2020-01), а у вези са чланом 200. став 5. Устава Републике Србије, Уредбе о мерама за време 

ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20), Уредбе о организовању рада послодавца за 

време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20, као и на основу Препорука министра 

правде за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. 

године, број 112-01.557/2020-05 од 17.03.2020. године,  а на основу члана 52. Закона о уређењу 

судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 

40/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18 – одлука УС), председник Вишег 
суда у Београду судија Александар Степановић, доноси дана 17.03.2020. године 

 

 

 

УПУТСТВО  

О РАДУ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ СА СТРАНКАМА  

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

 

 

• За време трајања ванредног стања странке се о току предмета Вишег суда у Београду  могу 

информисати на сајту Министарства правде portal.sud.rs. Кратка обавештења о 

предметима Вишег суда у Београду странке и остали учесници у поступку могу добити 

искључиво позивом на број телефона 011/ 745 1139 од 09 до 13,00 часова, а кратка 

обавештења о предметима Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за 

ратне злочине док траје ванредно стање позивом на број телефона 011/ 30 82 509 од 09 до 

13,00 часова. 

 

• Шалтер информација и шалтер поште у судској згради Палата правде у Савској улици 

број 17а, до даљњег неће радити са странкама. 

 

• Странке и други учесници у поступку доставу писмена могу вршити искључиво путем 

поште, осим предаје писмена у предметима који захтевају хитност у поступању у којима 

су прописани преклузивни рокови за предузимање одређених радњи у које сврхе ће у обе 

судске зграде (Савска број 17а и Устаничка број 29) бити отворен по један шалтер пријема 

са контролисаним бројем лица која могу да му приступе, уз мере заштите које странка 

може да обезбеди (маска и рукавице). 

 



2 

 

• Шалтер за пријем захтева за издавање уверења за физичка и правна лица, као и за 

издавање уверења за малолетна лица, почев од 18.03.2020. године неће радити са 

странкама. Странке захтеве за издавање уверења могу предати искључиво путем поште уз 

назнаку тачне адресе на коју ће им се уверење након израде доставити и контакт телефона 

на који се могу контактирати уколико је предата непотпуна документација.  

 

Захтеве за издавање уверења која се односе на Посебно одељење за организовани 

криминал и Одељење за ратне злочине достављати на адресу Устаничка број 29, а захтеве 

за издавање уверења која се односе на Посебно одељење за сузбијање корупције и 

малолетна лица достављати на адресу Савска број 17а. Напомињемо да на сајту суда 

можете пронаћи захтеве и упутство о потребној документацији.  

 

• Шалтер за преузимање уверења за која су захтеви предати закључно са 17.03.2020. године, 

радиће са странкама до 20.03.2020. године, уз предузимање мера заштите које странка 

може да обезбеди (маска и рукавице). Уверења која не буду била преузета у овом року, 

доставиће се путем поште на адресе из захтева.  

 

• Шалтер за издавање дозвола за посету притвореним лицима радиће у редовном радном 

времену од 09,00 до 12,00 часова.  

 

• Увид у списе предмета биће ограничен на предмете хитне природе и где је потребно 
извршити увид како би се у одређеном року извршила радња која не трпи пропуштање уз 

обезбеђење мера предострожности (број лица у просторији за разгледање списа, 

временско ограничење разгледања уз ношење заштитне маске и рукавица које је потребно 

да лице које разгледа списе донесе са собом).  

 

Ово упутство ступа на снагу дана 18.03.2020. године. 

 

Д-на: 

-свим судијама 

-управитељу суда 

-свим руководиоцима унутрашњих јединица 

-на огласну таблу у обе судске зграде 

-на интернет страницу суда 

-на улаз у судске зграде 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ 

Судија Александар Степановић 


