Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Број: 021-02-83/2015-01
Датум: 17. септембар 2015. године
Београд

На основу члана 6. став 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник
РС“, бр. 116/08, 101/10 и 88/11) и члана 7. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Високог
савета судства („Службени гласник РС“, број 29/13),
председник Високог савета судства дана 17. септембра 2015. године доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КУЋНОГ РЕДА
Члан 1.
У Кућном реду број: 021-02-164/2014-01 од 29. јула 2014. године члан 5.
мења се и гласи:
,,Зграда Савета има један улаз из Ресавске улице и један улаз из Бирчанинове
улице.
Чланови Савета, запослени у Административној канцеларији и друга лица користе
улаз из Ресавске улице.
Лица које предају поднеске Савету користе улаз из Бирчанинове улице.“
Члан 2.
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:
,,Члан 5а
Служба обезбеђења врши физичко обезбеђење зграде и контролише улаз у зграду
Савета из Ресавске улице и Бирчанинове улице.

Служба обезбеђења је дужна да обезбеди несметан пролаз члановима Савета,
запосленима у Административној канцеларији Савета и другим лицима приликом уласка
и изласка из зграде.“
Члан 3.
У члану 11. став 1. брише се.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. после речи:,,Савета“ додају се речи:,,из
Ресавске улице“.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 4.
У члану 12. став 1. после речи:,,Савета“ додају се речи:,,из Ресавске улице“.
Члан 5.
После члана 13. додаје се члан 13а који гласи:
,,Члан 13а
Лица која предају поднеске Савету користе улаз из Бирчанинове улице и могу да се
задрже у просторији за пријем поднесака само док предају поднеске“.
Члан 6.
У члану 21. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
,, У случају нарушавања реда, мира и тишине у згради Савета, служба обезбеђења
предузима мере да лице које нарушава ред, мир и тишину буде удаљено из зграде Савета.“

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Савета.
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