
                       

Република Србија 
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Број: I Су1  522/12 
06. 11. 2012. године  

Б е о г р а д  

На основу члана 90. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11 и 19/12), 
председник Врховног касационог суда доноси  

КУЋНИ РЕД 
о изменама и допунама Кућног реда 

Члан 1.  

            У Кућном реду  I Су1 300/10 од 25. 05. 2010. године, члан 8. став 1. мења се и гласи:  

             „У дворишту зграде суда не могу се паркирати возила.“ 

Члан 2.  

             После члана 8. додају се чланови од 8а до 8ж који гласе: 

„Члан 8а. 

Председници судова дају на коришћење судијама и судском особљу одређени број 
добијених паркинг места за паркирање приватних возила. 

Судска управа суда издаје за коришћење паркинг места судијама и судском особљу  
индентификациону картицу.  

Индентификациона картица је једнобразна за све судове и садржи следеће податке: назив 
суда, лично име корисника паркинг места и фотографију, ознаку нивоа на којем се налази паркинг 
место, број паркинг места, потпис секретара суда и печат суда. 

 Члан 8б. 

  Судије и судско особље дужни су да паркирају возило само на месту које су добили на 
коришћење. 

Забрањено је паркирање  на прилазима гаражи и саобраћајници. 

Забрањено је паркирање на местима која су означена за паркирање возила инвалидних 
лица и лица која су у службеној посети суду. 

  



Забрањено је уступање паркинг места другом лицу, а замена паркинг места је могућа само 
по одобрењу председника суда. 

Члан 8в. 

  Гаража се отвара у 07:00 часова и затвара у 19:00 часова.   

После 19:00 часова, у гаражи могу да буду само службена возила, на паркинг местима која 
су за њих одређена.  

Изузетно, на основу писменог одобрења председника суда, корисници паркинг места могу 
да после затварања гараже оставе приватно возило у гарaжи, ако из суда крећу на службени пут, 
док  службени пут траје. 

У нерадне дане судије и судско особље могу да користе гаражу, ако имају одобрење за улаз у 
зграду суда, док се у њој налазе.  

Ван радног времена и у нерадне дане, док завршавају  приватне послове, судије и судско 
особље не могу да долазе у гаражу и користе паркинг место. 

Члан 8г. 

  Корисници паркинг места (судије и судско особље) могу да приватним возилом уђу у 
гаражу, ако правосудном стражару, код улазне рампе, покажу индентификациону картицу за 
коришћење паркинг места или одобрење за улаз у зграду суда (кад у суд долазе нерадним данима). 

Члан 8д. 

Приликом уласка у гаражу корисник је дужан да прилагоди брзину кретања возила и да  
поштује постављену хоризонталну маркацију путног кретања.  

Након завршеног паркирања корисник је дужан да у возилу искључи мотор и да се одмах 
удаљи из гараже, степеништем које повезује нивое гараже са излазом.  

Члан 8ђ. 

            Корисник гараже дужан је да у гаражу долази са технички исправним возилом.  

            Уколико правосудни стражар приликом обиласка гараже утврди да из неког возила цури 
гориво, мазиво или се осећа плински гас, о томе ће одмах обавестити лице које је паркирало возило 
како би исто било уклоњено из гараже.  

Члан 8е. 

  У гаражи је забрањена употреба отвореног пламена и употреба цигарета. 

Возачи не смеју држати мотор упаљен дуже од пет минута.  

Сви корисници гараже дужни су да се придржавају упустава и мера о против пожарној 
заштити, која се на видном мести истичу у гаражи, на сваком нивоу.  

  



Члан 8ж. 

У Судској управи суда води  се евиденција корисника паркинг места која садржи: лично име 
корисника паркинг места, ознаку нивоа на којем се налази паркинг место, број паркинг места, 
регистарски број возила и ознаку типа возила.  

Један примерак евиденције доставља се Секретаријату Врховног касационог суда - Одсеку 
за безбедност. 

О свакој измени у евиденцији одмах се обавештава Одсек за безбедност Врховног 
касационог суда.“  

Члан 3.  

У члану 12. став 1. после речи: „уносити“ додају се речи: „алкохолна пића“ и зарез.  

Члан 4. 

Овај Кућни ред ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли зграде 
суда. 

  

            ПРЕДСЕДНИК                 

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 
                                             Ната Месаровић    

 


