Република Србија
ОСНОВНИ СУД У РУМИ
Су I-1-18/20
Дана:17.03.2020.године
Рума
На основу Oдлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020.године,које су
донели председник Републике Србије (02 бр.: 22-1186/2020),
1186/2020), председник Народне
скупштине (820-447/20)
447/20) и председник Владе (85
(85-00-2/2020-01),
01), на основу Препоруке за
рад судова
и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног
15.03.2020.године, на основу Одлуке о допуни Кодекса понашања државних
службеника (Сл.гласник Рс 32/2020)ма у ве
вези чл.200 ст.5 Устава РС В.Ф.Председника
В.Ф.П
Основног суда у Руми Никола Мудренић доноси следеће
УПУТСТВО О РАДУ
ОСНОВНОГ СУДА У РУМИ
СА СТРАНКАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.Од 15.03.2020. године, па надаље,
н
, странке се могу информисати о току
предмета или раду суда, преко централе овог суда на број телефона 022/478-333,
022/478
броја судске управе 022/478
022/478-744 или путем е-маил адрeсе uprava@ru.os.sud.rs и
то у времену од 08 часова до 13 часова.
2.Од 15.03.2020.године па надаље,писмена ће странке моћи да предају путем
поште или изузетно уколико предају лично НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ на
улазу у Основни суд у Руми
Руми,сходно Oдлуци
длуци о допуни Кодекса понашања
државних службеника (Сл.гласник 32/2020) и искључиво уколико поседују
заштитну
штитну маску и рукавице, и то у периоду од 09,00
9,00 до 13,00 часова.
3.Издавање потврда спроводи се само ако подносилац укаже на оправданост
хитног издавања и то на начин да се спречи ширење заразних болести, односно
уз обавезу ношења заштитних маски и рукавица.
4.Увид у предмете се ограничава само за предмете у којима је одређен притвор
или се тражи одређивање притвора, у предметима који се воде за кривична дела
из чл. 235, 248 и 249 КЗ, у предметима против малолетних учинилаца кривичних
дела, односно
о где је оштећени малолетно лице, у предметима који се односе на
насиље у породици, у предметима у којима постоји опасност од застарелости,
као и другим предметима за кривична дела за која је примљен већи број
кривичних пријава, а извршена су за време ванредног
ванредног стања и у вези са
ванредним стањем,као
,као и у грађанско правним споровима који су по закону
хитни.

5.Од 15.03.2020. године у циљу спречавања ширења заразне болести, препорука
странкама је да писмена предају путем поште , а у поступцима правне и
међународно-правне помоћи који се односе на легализацију исправа, само уз
претходну најаву председнику суда да је неопходно и неодложно извршити
предметну радњу.

В.Ф,ПРЕДСЕДНИКА
ОСНОВНОГ СУДА У РУМИ
Никола Мудренић

