
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

Број: Су I-2  5/2018 

Дана: 12.09.2018. године  

З р е њ а н и н 

 

 

 

  На основу члана 34 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ 

број 116/2008, 104/2009, 101/10, 31/11, 78/2011, 101/2011…) и члана 46 и 48 Судског 

пословника („Службени гласник РС“ број 110/2009, 70/11, 19/2012…), по претходно 

прибављеном мишљењу са седнице свих судија одржане дана 12. септембра 2018. 

године, председник Вишег суда у Зрењанину доноси 

 

 

                                                     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

       ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА 

                                   ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

                                                             (пречишћен текст) 

                                                        

                                                         

 

 

  У Вишем суду у Зрењанину у 2018. години послови ће се обављати по 

следећем распореду: 

 

I 
 

СУДСКА УПРАВА 
 

  Пословима судске управе руководи председник суда, судија БИЉАНА 

МАРТИНОВИЋ. 

 

  За заменика председника суда одређује се судија ВОЈИСЛАВА 

ВЕСЕЛИНОВИЋ. 

 

                       У случају одсуства или немогућности поступања заменика председника 

Вишег суда у Зрењанину, судију Војиславу Веселиновић замењује судија Зец Горан, 

председник Кривичног одељења. 

 

  Заменику председнику суда, поред општих послова поверавају се 

посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: за доношење и потписивање аката 

судске управе у његовом одсуству, а које нису у искључивој непреносивој 

надлежности председника суда,  за  поступање по  притужбама  и захтевима за изузеће 
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судија, за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, за спровођење и праћење 

програма решавања старих предмета. 

 

 

  Посебне обавезе поверавају се судијама:  

 

  РАДАКОВИЋ СУЗАНИ – за евиденцију, распоређивање и спровођење 

програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера, 

 

  ТАТИЋ ДИВНИ – за евиденцију и старање о едукацији судијских 

помоћника. 

 

                        Послове секретара суда обавља Бранислава Голијанин, а у случају њене 

спречености замењује је судијски помоћник Гордана Станисављев Кирћански. 

 

                        Послове административно-техничког секретара обавља Слађана Бокић. 

 

                         Лице задужено за псеудонимизацију и анонимизацију судских одлука је 

Голијанин Бранислава, секретар суда. 

 

      

II 

 
СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 
  Судије се распоређују ради обављања послова у следећа одељења: 

 

А. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

Б. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ. 

 

  Судским одељењима руководе председници одељења. 

 

  Председници одељења се старају да се послови у одељењу обављају 

уредно и ефикасно. 

 

                         Председници одељења старају се о судској пракси. 

 

  У случају спречености или одсутности председника одељења, послове из 

делокруга председника одељења обављају заменици. 

 

 

А. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
   

                        У кривично одељење распоређују се судије: МАРТИНОВИЋ 

БИЉАНА, ЗЕЦ ГОРАН, СУРЛА БРАНИСЛАВ и АЋИМОВИЋ ЉИЉАНА. 
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                         Председник Кривичног одељења је судија ЗЕЦ ГОРАН, а замењује га 

судија СУРЛА БРАНИСЛАВ. 

 

 

                                                                         1. 

 

                         1. Судија Зец Горан: одлучује као судија за претходни поступак, 

поступа по предметима улазних међународних кривичних замолница у поступцима 

међународне правне помоћи у кривичним стварима и решава 1/3 дела предмета из 

уписника „Кппр“.  

 

 

                        2. Судија Сурла Бранислав решава 1/3 дела предмета из уписника 

„Кппр“ и замењује судију Зец Горана у случају одсутности. 

                        3. Судија Аћимовић Љиљана решава 1/3 дела предмета из уписника 

„Кппр“. 

 

                                                                         

                                                                          2. 

 

                                               КРИВИЧНО ПРВОСТЕПЕНО  

 

 

  За судије који поступају у кривично првостепеним предметима одређују 

се: 

 

  1. Председник већа – судија Биљана Мартиновић решава предмете из 

„К“ уписника којима је до сада задужена. 

   

  2. Председник већа – судија Сурла Бранислав решава 1/2 дела 

предмета из „К“ уписника. 

 

  3. Председник већа – судија Љиљана Аћимовић решава 1/2 дела 

предмета из „К“ уписника. 

   

  Други члан петочланог кривичног већа ће бити све судије Вишег суда у 

Зрењанину према интерном договору. 

 

 

3. 

 

  У кривичним предметима против малолетних учинилаца кривичних дела 

поступаће судија Зец Горан који решава предмете из уписника „Ким“, „ Крм“, „Км“, 

„Куо Км“, „Квм“ и „Ивм“. 

 

                         У случају да судија Зец Горан не може да поступа, предмете из горе 

наведених уписника ће решавати судија Аћимовић Љиљана. 
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                                                                          4.  

 

                                            КРИВИЧНО ДРУГОСТЕПЕНО ВЕЋЕ 

 

 

  Решавање у другом степену о жалбама на одлуке основних судова, 

предмети из уписника „Кж1“ и „Кж2“,  вршиће се у већу судија: 

 

1. Зец Горан – председник већа 

2. Мартиновић Биљана – члан већа и заменик председника већа 

3. Сурла Бранислав – члан већа. 

                                                  

            У случају спречености да поступа, члана другостепеног већа замењују све 

судије Вишег суда у Зрењанину. 

 

                                                                          5. 

                          

              КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  

                                      ( према одредби члана 21 став 4 ЗКП-а) 

 

 

             Председник кривичног ванпретресног већа је судија Биљана Мартиновић која 

решава предмете из уписника „Кв“, „Кре“, „Кп“ и „Куо“, 

                  

              а стални чланови кривичног ванпретресног већа су судије Кривичног одељења. 

 

             

           Судије које су одређене за сталне чланове кривичног ванпретресног већа, 

одређује се да поступају као председници овог већа у случају спречености судије која 

је овим распоредом послова одређена да поступа као председник ванпретресног већа. 

 

            У случају спречености сталних чланова кривичног ванпретресног већа замењују 

их остале судије Вишег суда у Зрењанину према интерном договору са председником 

Кривичног одељења. 

                               

 

                                                                         6.  

 

  Судија Аћимовић Љиљана поступа као судија за извршење кривичних 

санкција. 

 

                         У случају спречености судију Аћимовић Љиљану замењује судија Зец 

Горан. 

 

                         Судија Биљана Мартиновић је председник ванрасправног већа, а судије 

Војислава Веселиновић и Сузана Радаковић, чланови ванрасправног већа које одлучује 

о жалбама против одлука судије за извршење кривичних санкција о притужби  
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притвореника и захтеву за судску заштиту (према одредби члана 41 Закона о извршењу 

кривичних санкција). 

 

                         У случају спречености да поступају, председника и чланове 

ванрасправног већа из претходног става замењују све судије Вишег суда у Зрењанину 

према интерном договору са председником Кривичног одељења. 

 

                         Надзор над притвореницима, у складу са одредбом члана 222 Законика о 

кривичном поступку, врши судија Аћимовић Љиљана, а у случају њене спречености 

замењују је судије Кривичног одељења. 

                                                                                      
 

Б. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 
 

  У грађанско одељење се распоређују судије: ВЕСЕЛИНОВИЋ 

ВОЈИСЛАВА, РАДАКОВИЋ СУЗАНА и ДИВНА ТАТИЋ. 

 

  Председник одељења је судија ВОЈИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВИЋ, а 

замењује је судија СУЗАНА РАДАКОВИЋ. 

 

1. 

 
  Судије Веселиновић Војислава и Радаковић Сузана ће поступати у 

предметима из уписника „П“, „П1“, „П2“, „Рех“ и „Прр 1“. 

 

                         Судија Дивна Татић ће поступати у предметима из уписника „П“, 

„П1“, „П2“, „Р“ и „Прр 1“ 

 

 

                                                                         1а. 

 

 

                       Судије Кривичног одељења: Биљана Мартиновић, Зец Горан и Сурла 

Бранислав ће поступати у предметима из уписника „П“ у споровима ради утврђења 

дискриминације. 

 

                                                   

                                                                     2. 

 

        ГРАЂАНСКО ДРУГОСТЕПЕНО ВЕЋЕ 

 

  Решавање у другом степену о жалбама на одлуке Основних судова 

вршиће се у већу судија: 

 

1. судија Војислава Веселиновић – председник већа 

2. судија Сузана Радаковић – члан већа и заменик председника већа 

3. судија Дивна Татић – члан већа 



 6 

 

                       У случају спречености да поступа члана већа могу заменити све судије 

Вишег суда у Зрењанину. 

 

                                                                           3. 

 

                       Веће за решавање о жалбама на одлуке основних судова, у складу са 

чланом 20 став 3 Закона о спречавању насиља у породици, вршиће се у већу судија: 

 

                       Прво веће: 

 

1. судија Војислава Веселиновић – председник већа 

2. судија Сузана Радаковић – члан већа и заменик председника већа 

3. судија Дивна Татић – члан већа 

                        Друго веће: 

 

1. судија Биљана Мартиновић – председник већа 

2. судија Аћимовић Љиљана – члан већа и заменик председника већа 

3. судија Горан Зец – члан већа 

 

                   У случају спречености да поступа председника и члана већа могу заменити 

све судије Вишег суда у Зрењанину 

 

                    Лице одређено за везу, предвиђено чланом 24 Закона о спречавању насиља 

у породици, је судија Сузана Радаковић.  

 

                     У случају спречености судију Сузану Радаковић, као лице одређено за везу 

предвиђено чланом 24 Закона о спречавању насиља у породици, замењује судија 

Биљана Мартиновић. 

 

 

III 

 
ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ 
 

 

                      Председник суда води поступак у кривичној материји по приговору 

странке ради убрзања поступка, одлучује о приговорима, води поступак по жалби и 

одлучује о њој. 

 

                      У случају спречености да поступа председника суда замењује судија Зец 

Горан. 

 

                      За вођење поступка у осталим материјама где странке имају право на 

суђење у разумном року, по приговору странке ради убрзања поступка, одлучивање о 

приговорима, вођење поступка по жалби и одлучивање по њој одређују се судије 

Веселиновић Војислава, Сузана Радаковић и Дивна Татић. 
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IV 

 

Судијски помоћници 

 
 

                     ВОЈИН ИВАНА, виши судијски сарадник, распоређује се на рад у 

кривично одељење обављајући послове у предметима против малолетних учинилаца 

кривичних дела под надзором судије за малолетнике, а према распореду који одреди 

председник кривичног одељења, као и друге послове по налогу председника суда. 

 

          СТАНИСАВЉЕВ КИРЋАНСКИ ГОРДАНА, виши судијски сарадник, 

распоређује се на рад у грађанско одељење и послове из надлежности тог одељења 

обавља под надзором председника већа, а према распореду који одреди председник 

грађанског одељења разматра притужбе странака, предмете изузећа, предмете 

депоновања генералне пуномоћи, послове вођења библиотеке, као и друге послове по 

налогу председника суда. 

              

                      ИЛИН ГОРАНА, виши судијски сарадник, распоређује се на рад у 

кривично одељење и послове из надлежности тог одељења обавља под надзором 

председника већа, а према распореду који одреди председник кривичног одељења, као 

и друге послове по налогу председника суда. 

 

                      РАЦКОВ СНЕЖАНА, виши судијски сарадник распоређује се на рад у 

грађанско одељење и послове из надлежности тог одељења обавља под надзором 

председника већа, а према распореду који одреди председник грађанског одељења, као 

и друге послове по налогу председника суда. 

                       

  У току године председник суда може одступити од утврђеног распореда 

ако то захтевају оправдани разлози ажурнијег и ефикаснијег рада суда. 

 

 

                                                                     V 

 

                                         РАСПОРЕД СУДСКОГ ОСОБЉА 

 

                                                                      1. 

                                                      Судска писарница 

 

                        Одређује се распоред судског особља за рад у судској писарници тако да: 

 

                  - Послове управитеља судске писарнице обавља Драганов Драгица, а у 

случају њене спречености замењује је Манојловић Светлана. 

 

                  - Послове уписничара обавља Манојловић Светлана. 

 

                  - Послове архивара обавља Чука Золтан. 
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                                      2. 

 

                                                     Пријемна канцеларија 

 

                        Послове пријема и експедиције поште обављају Миличевић Дара и 

Немет Марков Нада. 

 

                                                                        3.  

 

                                                             Рачуноводство 

 

                         Послове шефа рачуноводства обавља Вујовић Биљана. 

 

 

                                                                       4. 

 

                                                              Записничари 

 

                        Послове шефа записничара обавља Јасмина Машић. 

 

  Послове записничара обављају: Анкица Маринковић, Ивана Дукуљев, 

Грозда Гргуровић, Габриела Озвалд, Драгана Решташ, Хела Стојко и Ана Тајдић. 

 

 

5. 

 

Дактилографи 

 

  Послове дактилографа обављају: Лудошки Драгица, Киш Слађана и 

Еремић Драгана. 

 

 

6. 

 

Служба за информатику и аналитику 

 

  Послове систем администратора обавља Падејски Станислав, а послове 

техничара за информационо-техничку подршку обавља Новковић Жељко. 

 

7. 

 

Правосудна стража 

 

  Послове руководиоца правосудне страже обавља Толимир Братислав, 

који обавља и послове возача. 

 

  Послове правосудног стражара обављају: Голошин Пера, Трифуновић 

Драган, Егете Ервин, Бакић Далибор, Буквић Миодраг и Лудошки Ален. 
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8. 

 

Достављач 

 

  Послове достављача обавља: Вучетић Маја, коју замењује Добривоје 

Јерков. 

 

9. 

 

Домар 

 

  Послове домара обавља Добривоје Јерков. 

 

 

10. 

 

Спремачице 

 

  Послове спремачице обављају: Драгана Лукић, Томин Оливера, Снежана 

Иванов, Барат Катица и Гордана Субић. 

 

 

                                                                          VI 

 

            РАДНО ВРЕМЕ, РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА И ПРИЈЕМ СТРАНАКА 

 

             Радно време суда је од 7,30 часов адо 15,30 часова. 

 

             Писмена се могу предавати у току радног времена суда. 

 

             Судски списи могу се разгледати у судској писарници у времену од 08,00 

часова до 15,30 часова. 

 

             Председник суда прима странке петком од 12,00 часова до 14,00 часова.   

 

   

                          ПРЕДСЕДНИК СУДА 

  

                                  Биљана Мартиновић,с.р. 

                                                                                                       ЗТО: 

 

                                                                                                       

 

 
ПРАВНА ПОУКА: 

На годишњи распоред послова судија може изјавити 

приговор у року од три дана од дана истицања на Огласној табли суда.  

О приговору судије одлучује 

председник непосредно вишег суда. 


