
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД КИКИНДА 
БРОЈ:  СУ I-1-14/20
ДАНА : 08.05.2020.године
К И К И Н Д А
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доноси

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОМ
СУДУ У КИКИНДИ 

1.  Од  11.05.2020.године  важе  следећа  правила
понашања за запослене у Основном суду у Кикинди. 

2. Приликом уласка у зграду (ујутру обавезан улазак
свих запослених на главни улаз зграде), сви запослени су
дужни да прођу дезо баријеру и изврше дезинфекцију руку
код  правосудног  стражара  и  изврше  валидацију  личне
идентификационе картице. 

3.  Сви  запослени  који  улазе  у  зграду  суда  су  у
обавези  да  носе  личну  хигијенску  маску,  а  ношење
рукавица се препоручује. 

4.   Уколико запослени на уласку у зграду суда нема
заштитну  маску  или  не  жели  да  се  подвргне  хигијенској



заштити неће му бити омогућен улазак у зграду суда. 

5. Приликом уласка у зграду суда запослени су дужни
да одржавају растојање иза лица испред себе на најмањој
удаљености  од  1,5м  или  ће  му  улазак  у  зграду  бити
онемогућен. 

6.  На  пријемној  канцеларији  примењују  се  мере
прописаног растојања између запослених и странака које
чекају у реду.У пријемној канцеларији може да се налази
само једна странка, а у холу испред две, остале странке
чекају испред зграде, док их стражар не позове. 

7.  Препоручује  се  запосленима  да  редовно
проветравају  свој  радни  простор,  јер  се  не  дозвољава
употреба  клима  уређаја.  Препоручује  се  запосленима  да
сами  дезинфекционим  средством  пребришу  тастатуру  и
миш рачунара и свој радни сто.

8. Запослени су дужни да у случају повишене телесне
температуре  или  здравствених  проблема  са  сумњом  на
респираторне инфекције се јаве изабраном лекару.

9. Запослени су дужни да поштују безбедну удаљеност
током својих радних активности.

ПРАВОСУДНА СТРАЖА

1. Правосудни стражари дужни су да се придржавају
свих прописаних мера заштите уз обавезно ношење личне
заштитне маске и заштитних хигијенских рукавица.

2. Правосудни стражар је дужан да на почетку радног
времена  приликом  уласка  запослених  у  зграду  лично
сваком запосленом изврши дезинфекцију руку и упозори на
обавезну употребу заштитне маске. 

3.  Приликом  уласка  странака  у  суд,  правосудни
стражар  је  дужан  да  провери  њихов  пролазак  кроз  дезо



баријеру,  да  свакој  странци  изврши  дезинфекцију  руку,
провери  да  ли  поседује  личну  хигијенску  маску  или
заштитне  рукавице.  Након  тога,  свака  странка  обавезно
пролази кроз детектор врата. 

4.  Улазак  странака  на  суђење  спроводи  се  по
приоритету  и  њиховој  неопходности  да  присуствују
суђењима.  Предност имају странке у поступку и лица са
судским позивом. Остала лица могу да уђу у судницу само
након консултације са председником већа ради поштовања
безбедног растојања од 1,5м.

ЗАПОСЛЕНИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ 

1. Запослени на пословима одржавања личне хигијене
почев од 11.05.2020.године радиће на следећи начин: једна
спремачица у преподневној смени од 8,00 до 14,00 часова,
преостале две поподне од 14,00 до 20,00 часова. 

2.  У  преподневној  смени  обавезне  су  да  више  пута
дезинфекционим  средствима  очисте  простор  на  улазу,
улазна  врата,  пултове  у  шалтер  сали,  пулт  на  улазу  и
тоалет.

3.  Ови  запослени  су  дужни  да  редовно  допуњавају
течност  у  дезо  баријерама,  да  редовно  проветравају
ходнике  природним  путем,  а  на  крају  радног  дана
дезинфикују  сваку  просторију,  посебно  кваке,  ручке  и
тоалете. 

ВФ Председника Основног суда 
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