Република Србија
ОСНОВНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ
I Су-2 23/2012
Дана 30.11.2012. године
Пожаревац

На основу члана 34. Закона о уређењу судова и 46. Судског пословника, по
прибављеном мишљењу са Седнице свих судија (колегијума), одржане дана 30.11.2012.
године, Вршилац функције председника Основног суда у Пожаревцу Добрица Живковић
доноси:

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД

ПОСЛОВА

ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
ЗА 2013. ГОДИНУ
(п р е ч и ш ћ е н т е к с т
са изменама од 10.12.2012, 08.01.2013, 31.01.2013, 12.07.2013, 30.09.2013, 25.10.2013. и
27.11.2013. године)

I
СЕДИШТЕ СУДА

Седиште Основног суда у Пожаревцу налази се у судској згради у Пожаревцу,
улица Трг Стевана Максимовића бр. 1.
У седишту суда налази се судска управа, истражно и кривично одељење,
земљишнокњижно одељење за катастарске општине Града Пожаревац и Општину Мало
Црниће, Служба за међународно правну помоћ и Одсек рачуноводства .
Контакти: телефон 544-090 и 544-091 ( централа), 544-086 (председник, судска
управа и факс), 544-095 (истрага), 544-096 (рачуноводство), имејл адреса:
uprava@po.os.sud.rs, Веб сајт: www.osnovnisudpozarevac.com и po.os.sud.rs.
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II
СУДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

У саставу Основног суда у Пожаревцу постоји 5 судских јединица и то:
1. Судска јединица у Великом Градишту
2. Судска јединица у Жабарима
3. Судска јединица у Жагубици
4. Судска јединица у Кучеву
5. Судска јединица у Петровцу на Млави
Судије распоређене у седишту суда суде и предузимају потребне судске радње
стално у седишту суда, а по потреби предузимају потребне судске радње и у судским
јединицама, о чему председник суда доноси посебну одлуку.
У свим судским јединицима редовно се суди и предузимају судске радње, а
према распореду послова утврђеним овим годишњим распоредом и расподели судских
предмета.
Главни претреси у кривичним поступцима искључиво се одржавају у седишту
суда, а такође се искључиво у седишту суда спроводе истражни поступци. Кривично
одељење, истражно одељење, предмети извршења кривичних санкција и Служба
међународно правне помоћи у кривичним и грађанским стварима налазе се у седишту суда,
као и судско особље, све пратеће службе и одсеци за обављање послова у наведеним
судским одељењима и службама.
У судским јединицама могу се предузимати истражне радње (као нпр. увиђаји
на подручју судске јединице), док ће саслушање лица лишених слободе и задржаних лица
искључиво обављати дежурни истражни судија у седишту суда.
Судије распоређене у судским јединицама суде и предузимају потребне судске
радње стално на подручју судске јединице и то у грађанским поступцима – у парницама
(имовинскоправни, радни и породични спорови), у ванпарничним, оставинским,
земљишнокњижним и извршним поступцима, а по потреби предузимају потребне судске
радње како у седишту суда, тако и другим судским јединицама, о чему председник суда
доноси посебну одлуку.
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III
СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи Вф председника суда, судија Добрица
Живковић.
По предметима извршења кривичних санкција поступа Вф председник суда
Добрица Живковић, кога замењује судија Бошко Митровић.
За заменике Вф председника суда одређују се судије:
1.судија Бошко Митровић – први заменик који замењује Вф председника суда
у случају спречености или одсутности
2.судија Поповић Момчило који Вф председника замењује у судским
јединицима у Петровцу и Жагубици.
Заменицима Вф председника суда, поред општих послова, поверавају се
посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:
- судији Бошку Митровићу – првом заменику, 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 и
искључење судија у грађанским стварима, за поступање по захтевима за давање
информација у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја,а све
у случају одсуства председника суда.
- судији Момчилу Поповићу - за поступање по притужбама и захтевима за
изузеће и искључење по предметима по којима се поступа на подручју судских јединица у
Петровцу и Жагубици, за поступање по захтевима за давање информација у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, по предметима по којима
се поступа на подручју поменутих судских јединица, за послове који се односе на газдовање
судском зградом у судској јединици у Петровцу, као и за послове који се односе на надзор
над газдовањем судским зградама у судским јединицама у Жагубици.
Послове секретара у седишту суда обавља судијски помоћник Милена
Ковачевић.
Послове техничког секретара у судској управи обавља Катарина Седлић.
Поверене послове који се односе на евиденцију, позивање и праћење рада
судија поротника обавља Катарина Седлић.

IV

Посебне обавезе поверавају се судијама:
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- За газдовање судским зградама у судским јединицима, за претходно
одобравање свиих материјалних трошкова и расхода судске јединице, под надзором,
упутствима и налозима председника и овлашћених заменика, одређују се судије:
- судија Драган Пауновић за судску зграду у судској јединици у Кучеву
- судија Ранко Милошевић за судску зграду у судској јединици у Жагубици
- судија Живадин Обрадовић за судску зграду у судској јединици у Жабарима
- судија Милијана Љубић за судску зграду у судској јединици у Великом
Градишту
Именоване судије надгледају и старује се о раду судског особља –службених
лица ( извршитеља и др), који поступају на подручју јединица, надзиру рад судијских
помоћника који поступају у одређеним поступцима у судским једницима, као и обуку
судијских приправника, надзиру рад делова одсека судске писарнице, других
организационих јединица, пратећих служби и контролишу правилност вођења помоћних
уписника, именика и помоћних књига.
- судија Бошку Митровићу – за информисање, контакте са јавношћу и
медијима у грађанским стварима (портпарол).
- судија Драгани Јевремовић Тодоровић - за информисање, контаке са
јавношћу и медијима у кривичним стварима (портпарол).
- судија Драгани Јевремовић Тодоровић - за евиденцију, распоређивање и
спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера
- судија Милан Недељковић - надзорни судија за рад кривичне писарнице, а у
одсуству га замењује судија Јасмина Кузмић.
- судија Драгана Ступар - надзорни судија над радом парничне писарнице у
седишту суда, а у одсутности је замењује судија Сузана Станковић.
- судија Светлана Стојановић - за законитост рада одељења овере, а у
одсутности је замењује судија Бошко Митровић.
- судија Елизабета Ранковић – надзорни судија за рад извршне писарнице.

V
СУДСКА ОДЕЉЕЊА

4

Судије се распоређују ради обављања послова у истражном, кривичном,
парничном и извршном одељењу судске праксе.
У Основном суду у Пожаревцу оснивају се:
I

Истражно одељење

II Кривично одељење
III Парнично одељење
IV Извршно одељење
V Одељење судске праксе

VI
ИСТРАЖНО ОДЕЉЕЊЕ „КИ“

Председник истражног одељења је судија Драгана Јевремовић Тодоровић коју
замењује судија Љиљана Поповић.
Одељење истраге има једног судију и то:
1. судија Драгана Јевремовић Тодоровић

Судије за претходни поступак су:
1. судија Драгана Јевремовић Тодоровић
2. судија Добрица Живковић
Послове на приправности (дежурству) обављају судије за претходни поступак
према распореду дежурства који утврди в.ф. председника суда или председник истражног
одељења по овлашћењу в.ф. председника, као и судија кривичног одељења Зоран Јанковић.

VII
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ „К“

Председник кривичног одељења је судија Зоран Јанковић, кога замењује судија
Соња Јовановић.
Кривично одељење има 10 већа и то:
1. судија Мр.Гордана Видојковић
2. судија Соња Јовановић
3. судија Љиљана Поповић
4. судија Зоран Јанковић
5. судија Ненад Тадић
6. судија Милан Недељковић
7. судија Слађана Симеоновић
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8. судија Станоје Рајић
9. судија Марија Вучићевић
10. судија Драгана Поповић Рајичић

VIII
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ „П“, „П1“ И „П2“

Председник парничног одељења је судија Милица Перић, коју замењује судија
Даринка Јорговановић.
Парнично одељење има 22 већа и то:
1. судија Милица Перић
2. судија Даринка Јорговановић
3. судија Бошко Митровић
4. судија Светлана Стојановић
5. судија Драгана Ступар
6. судија Сузана Станковић
7. судија Светлана Динић
8. судија Милијана Љубић
9. судија Живадин Обрадовић
10. судија Весна Стевановић
11. судија Ранко Милошевић
12. судија Весна Милосављевић
13. судија Живадинка Николић
14. судија Слађана Филиповић
15. судија Невенка Ђорђевић
16. судија Оливера Пантић
17. судија Драган Пауновић
18. судија Споменка Цокић
19. судија Јасмина Петровић
20. судија Момчило Рајић
21. судија Братислав Ранчић
22. судија Весна Михајловић
23. судија Вујош Тошић
24. судија Драгана Пуклин
25. судија Биљана Вељковић
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26. судија Драгана Радојчић
Судије Милица Перић, Даринка Јорговановић, Бошко Митровић, Светлана
Стојановић, Драгана Ступар, Сузана Станковић, Јасмина Петровић и Весна Михајловић
стално суде и предузимају потребне судске радње у седишту суда, а по потреби и на целом
подручју суда.
По предметима опште парнице („П“) у седишту суда поступају судије Милица
Перић, Бошко Митровић, Даринка Јорговановић и Јасмина Петровић.
По предметима радних спорова („П1“) у седишту суда поступа судија Драгана
Ступар.
По брачним и породичним предметима („П2“) - (тековина, разводи брака,
утврђивање издржавања, предметима по упуту на парницу из оставинског поступка, где је
један од захтева тековине, недопустивост извршења код издржавања, вршења и лишења
родитељског права) – поступају судије Светлана Стојановић, Сузана Станковић и Весна
Михајловић.

IX
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

Председник извршног одељења је судија Бане Марковић, кога замењује судија
Слободан Бошковић.
Извршно одељење има 8 судија и то :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

судија Бане Марковић
судија Елизабета Ранковић
судија Момчило Поповић
судија Александар Рајевић
судија Оливера Пантић
судија Живадин Обрадовић
судија Весна Стевановић
судија др Драгољуб Лазаревић

Извршне судије у седишту суда су судија Елизабета Ранковић, судија
Момчило Поповић и судија Бане Марковић.

X
ОСТАВИНЕ, ВАНПАРНИЦЕ, ЗЕМЉИШНА КЊИГА И ПЛАТНИ НАЛОЗИ
У СЕДИШТУ СУДА

Оставинске судије у седишту суда су:
- судија Даринка Јорговановић,
- судија Милица Перић,
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- судија Аделаида Анђелковић
Ванпарнични судија у седишту суда је судија Слађана Станисављевић, која
ће поступати по свим ванпарничним предметима („Р1“,“Р2“, „Р3“...).
Земљишнокњижне судије у седишту суда су судија Бошко Митровић (за упис
у књигу етажне својине) и судија Милица Перић, који се међусобно замењују у одсуству.
По предметима платних налога у седишту суда поступа судија Милица
Перић.

XI
ВЕЋЕ САСТАВЉЕНО ОД ТРОЈЕ СУДИЈА - „ИПВ“ веће
(чл.5 Закона о извршењу и обезбеђењу)

Већем од троје судија („ИПВ“ веће) у седишту суда председавају извршне
судије Бане Марковић и Момчило Поповић и парничне судије Бошко Митровић, Драгана
Ступар, Јасмина Петровић и Биљана Вељковић. Веће састављено од троје судија у седишту
суда поступа у другом степену по свим извршним предметима по којима се поступа у
седишту суда, као и по извршним предметима по којима се поступа у Судској јединици у
Жабарима и Судској јединици у Кучеву.
Већем од троје судија у Судској јединици у Петровцу на Млави председавају
све парничне судије које поступају у овој Судској јединици и то судије Слађана Филиповић,
Живадинка Николић, Невенка Ђорђевић и Слободан Бошковић, као и извршне судије
Момчило Поповић, Бане Марковић и судија Зорица Стојадиновић. Ово веће поступа у
другом степену по свим извршним предметима по којима се поступа у Судској јединици у
Петровцу, као и по свим предметима по којима се поступа у Судској јединици у Жагубици.
Већем од троје судија у Судској јединици у Великом Градишту председавају
судија Споменка Цокић, а чланови већа биће судије Милијана Љубић, судија Светлана
Динић и судија Мирослав Лукић. Веће у овој Судској јединици поступа у другом степену по
свим извршним предметима по којима се поступа у Судској јединици у Великом Градишту.

XII
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За судије одељења судске праксе одређују се:
1. судија Бошко Митровић, за председника одељења судске праксе грађанског
одељења, кога замењује судија Даринка Јорговановић.
2. судија Драгана Јевремовић Тодоровић, за председника одељења судске
праксе кривичног одељења, коју замењује судија Соња Јовановић.

XIII
КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

(ванпретресно веће-према одредби члана 24. став 6. ЗКП-а)
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Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса могу председавати Вф
председникa суда, као и све судије кривичног одељења.
Чланови овог већа одређују се по правилу из састава кривичног и истражног
одељења, а у изузетним случајевима и из састава парничног одељења.
По предметима опозивања условних осуда поступаће ВФ председника суда као
и све судије кривичног одељења.

XIV
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Судије Светлана Динић и Милијана Љубић стално поступају по парничним
предметима („П“, „П1“ и „П2“) у судској јединици у Великом Градишту.
Судија Споменка Цокић поступа по предметима опште парнице и предметима
радних спорова („П“ и „П1“).
Судија Мирослав Лукић поступа по предметима опште парнице („П“).
Судија Александар Рајевић стално поступа по извршним предметима у судској
јединици у Великом Градишту.
Судија Јоргован Маринковић стално поступа по оставинским и ванпарничним
предметима у овој судској јединици.

XV
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЖАБАРИМА

Судије Живадин Обрадовић и Весна Стевановић стално поступају по
парничним, оставинским, извршним, ванпарничним и земљишнокњижним предметима у
судској јединици Жабари.

XVI
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЖАГУБИЦИ

Судије Ранко Милошевић и Весна Милосављевић стално поступају по
парничним предметима у судској јединици Жагубица, а такође поступају и по делу предмета
радних спорова ( „П1“) у седишту суда, што je прецизирано посебном одлуком председника.
Судија Др Драгољуб Лазаревић поступа по свим извршним предметима („И“,
„Ив“), оставинским предметима и осталим ванпарничним предметима („Р1“, „Р2“, „Р3“...).

XVII
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

Судије Живадинка Николић, Слађана Филиповић, Невенка Ђорђевић и
Слободан Бошковић стално поступају по парничним предметима („П“, „П1“ и „П2“) у
судској јединици Петровац на Млави.
Судија Живадинка Николић поступа и по делу предмета радних спорова
(„П1“) у седишту суда, што je прецизирано посебном одлуком председника.

9

По свим извршним предметима у овој судској јединици поступају судије
Момчило Поповић и Бане Марковић, који такође поступају по делу извршних предмета у
седишту суда.
По свим оставинским и ванпарничним предметима поступа судија Зорица
Стојадиновић.

XVIII
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КУЧЕВУ

Судије Драган Пауновић и Братислав Ранчић стално поступају по свим
парничним предметима у судској јединици Кучево, а судија Момчило Рајић стално поступа
по предметима опште парнице („П“) и по предметима радних спорова („П1“) у овој судској
јединици.
Судија Оливера Пантић искључиво ће поступати по свим извршним
(„И“ и „Ив“), оставинским („О“) и по свим ванпарничним предметима („Р1“, „Р2“, Р3...“) у
овој судској јединици.
XIX
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ
У оквиру Основног суда у Пожаревцу организује се припремно одељење ради
испитивања процеснних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним
лековима, за израду нацрта судских одлука, као и за обављање других послова који ће бити
ближе одређени посебном одлуком.
У делу припремног одељења у оквиру грађанског одељења поступа судијски
помоћник Ана Марковић под надзором судије Бошка Митровића.

XX
РАСПОРЕД ОСТАЛИХ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
1. Судијски помоћник Гордана Мишић поступа у седишту суда по
оставинским предметима под надзором судије Даринке Јорговановић.
2. Судијски помоћник Слађана Симић поступа у седишту суда по
оставинским предметима под надзором судије Милице Перић.
3. Судијски помоћник Роберт Јовановић поступа у седишту суда по
извршним предметима под надзором судије Момчила Поповића, као и по предметима
„ИПВ“ већа по којима се поступа у седишту суда.
4. Судијски помоћник Игор Радосављевић поступа у седишту суда по
извршним предметима под надзором судије Бошковић Слободана, као и по
предметима „ИПВ“ већа, по којима се поступа у седишту суда.
5. Судијски помоћник Александар Стојадиновић поступа при судској управи
по „ИК“ предметима и по притужбама под надзором в.ф. председника суда.
6. Судијски помоћник Валентина Стевић поступа у Судској јединици Велико
Градиште по парничним предметима под надзором судија Милијане Љубић, Светлане
Динић и Споменке Цокић.
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7. Судијски помоћник Александра Андрејић поступа у Судској јединици
Жабари по оставинским и извршним предметима под надзором судија Живадина
Обрадовића и Весне Стевановић.
8. Судијски помоћник Љиљана Ђорић поступа у Судској јединици у
Петровцу на Млави по парничним предметима под надзором судија Невенке
Ђорђевић, Слађане Филиповић и Живадинке Николић.
9. Судијски помоћник Драган Јокановић поступа у Судској јединици у
Петровцу на Млави, као и седишту суда, по извршним предметима, под надзором
судије Банета Марковића.
10. Судијски помоћник Десимир Јаћимовић поступа у седишту суда по
извршним предметима под надзором судије Слободана Бошковића.
11. Судијски помоћници Љубица Димитријевић, Далибор Лончар и Весна
Алексовски поступају по „Кв.“ предметима под надзором судија из кривичног
одељења.
12. Судијски помоћник Слободанка Трајковић поступа у Судској јединици у
Жагубици по парничним предметима под надзором судија Ранка Милошевића и
Весне Милосављевић.
13. Судијски помоћник Светлана Јовић поступа у седишту суда по извршним
предметима под надзором судије Слободана Бошковића, а такође је овлашћена да
заступа Основни суд у Пожаревцу и предузима све правне радње у свим поступцима
извршења пред овим и другим судовима у којима је овај суд извршни поверилац.
14. Судијски помоћник Марјан Ранђеловић поступа при судској управи под
надзором в.ф. председника суда, као и у одељењу судске праксе под надзором
председника судске праксе.
15. Судијски помоћник Мита Митић поступа по предметима „ИПВ“ већа у
судској јединици Петровац на Млави под надзором председника „ИПВ“ већа.

XXI
Одређује се распоред судског особља за рад у писарницама у седишту суда,
тако да:
Послове управитеља судских писарница обавља Валентина Ефтимов, коју
замењује Тања Момироски.
Послове шефа одсека кривичне писарнице обавља Марија Ефтимов, коју
замењује Мирко Мандић.
Послове шефа одсека парничне писарнице обавља Тања Момироска, коју
замењује Биљана Младеновић.
Послове шефа одсека ванпарничне писарнице обавља Синиша Перић, кога
замењује Снежана Ђорђевић.
Послове шефа извршне писарнице обавља Весна Јовановић, коју замењује
Слађана Ненадовић.
Послове шефа рачуноводства обавља Драгица Стојановић, коју замењује
Миљка Ранић.
Послове шефа земљишне књиге обавља Ненад Огњановић.
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Послове руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите обавља
Милош Урошевић, кога замењује правосудни стражар Ивица Гмитровић.

XXII
СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНО ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂАНСКИМ СТВАРИМА

За надзорног судију за поступање у поступцима међународно правне помоћи у
грађанским и кривичним стварима (улазне иностране грађанске и кривичне замолнице)
одређује се Вф председника суда.
Оверу исправа намењених употреби у иностранству (стављање штамбиља
apostille) у седишту суда обавља Вф председника, а истовремено се за потписивање
овлашћују и судије Бошко Митровић и Мирослав Лукић.
Оверу исправа намењених употреби у иностранству (стављање штамбиља
apostille) у судској јединици Велико Градиште обавља судија Александар Рајевић, кога у
одсуству замењује судија Светлана Динић.
Оверу исправа намењених употреби у иностранству (стављање штамбиља
apostille) у судској јединици Петровац на Млави обавља судија Невенка Ђорђевић, коју у
одсуству замењује судија Слађана Филиповић.
Излазне замолнице потписује Вф председник, а овлашћени су да их потписују
и судије Бошко Митровић и Мирослав Лукић.

XXIII
РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Радно време суда је од 07.30 до 15.30 часова.
Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене
информације и уверења од 08.00 до 14.00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима Вф председника суда или секретар и то
средом од 9.00 до 12.00 часова.
Радно време службе овере, потписа и преписа у свим судским зградама у
којима је смештена је од 08.00 до 14.00 часова.

XXIV
РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
У СУДСКИМ ЈЕДИНИЦАМА

Радно време Судске јединице је од 07.30 до 15.30 часова.
Судски списи могу се разгледати у судској јединици од 09.00 до 13.00 часова.
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Странке и њихове пуномоћнике прима за подручје судских јединица у
Великом Градишту заменик Вф председника Милијана Љубић, у Петровцу на Млави
заменик Вф председника Момчило Поповић, у судској јединици Жагубица судија Ранко
Милошевић, у судској јединици Кучево судија Драган Пауновић, у судској јединици Жабари
судија Живадин Обрадовић, у време које ће бити накнадно одређено.
Радно време службе овере, потписа и преписа, у судским јединицама је од
08.00 до 14.00 часова.

ВФ ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Добрица Живковић

ПРАВНА ПОУКА:
Судије имају право да у року од 3 дана по истицању годишњег распореда на
Огласној табли суда ставе приговор Вф председнику суда на део распореда, који се на њих
односи.
О приговору коначно одлучује председник непосредно Вишег суда.
Службена белешка:
Истакнуто на Огласној табли суда, дана 6.12.2012. године и достављено свим
Судским јединицама ради упознавања судија и запослених и истицања на огласној табли.
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