Република Србија
ОСНОВНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ
I Су-2 43/2014
Дана 28.11.2014. године
Пожаревац
На основу члана 34. Закона о уређењу судова и 46. - 48. Судског пословника,
по прибављеном мишљењу са Седнице свих судија, одржане дана 28.11.2014. године,
председник Основног суда у Пожаревцу Добрица Живковић утврђује:

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ
ЗА 2015. ГОДИНУ
- пречишћен текст(измене и допуне I Су-7 1/2015 од 29.01.2015. године, I Су-7 6/2015 од 03.04.2015. године,
I Су-7 12/2015 од 28.05.2015. године, I Су-7 10/2015 од 19.06.2015. године,
са исправком I Су-7 10/2015 од 28.07.2015.)

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, судска одељења, служба за
међународну правну помоћ и одсек рачуноводства.
Контакти: телефон 544-090 и 544-091 ( централа), 544-086 (председник, судска
управа), 514-086 (факс), 544-096 (рачуноводство), 543-225 (парнична писарница), 542-346
(извршна писарница), 542-345 (кривична писарница), 544-095 (судија за претходни
поступак), email адреса: uprava@po.os.sud.rs, web site: www.osnovnisudpozarevac.com и
po.os.sud.rs.
Основни суд у Пожаревцу врши надлежност на подручју Општина Жабари,
Кучево и Мало Црниће и за град Пожаревац, са судском јединицом у Кучеву.
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II
СУДСКА ЈЕДИНИЦА
У саставу Основног суда у Пожаревцу постоји судска јединица у Кучеву, ул.
Жике Поповића број 31 (бр. тел. 012/852–538).
Судије распоређене у седишту суда суде и предузимају потребне судске радње
стално у седишту суда, а по потреби предузимају потребне судске радње и у судској
јединици, о чему председник суда доноси посебну одлуку.
Судије распоређене у судској јединици имају своје сталне службене
просторије, а суде и предузимају судске радње у тој судској јединици према распореду
послова утврђеним овим годишњим распоредом и расподелом судских предмета.
Судије распоређене у судској јединици суде и предузимају потребне судске
радње стално на подручју судске јединице, а по потреби предузимају потребне судске радње
и у седишту суда, о чему председник суда доноси посебну одлуку.
У судској јединици налази се служба овере потписа, преписа и рукописа,
служба пријема писмена, писарнице и друге пратеће службе.
У згради раније судске јединице у Жабарима, а која према одредбама Закона о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава престаје са радом, наставиће са
радом Пријемна канцеларија овога суда у којима ће се обављати послови пријема писмена и
оверавања исправа и потписа.
Сходно одредби чл.17 и чл.18. Закона о уређењу судова и чл.117. Судског
пословника, одржавање судских дана одређује председник суда, посебном одлуком, којом се
одређује место, дан и време суђења и предузимања судских радњи изван седишта суда, у
складу са Годишњим распоредом послова.

III
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи председник суда, судија Добрица
Живковић.
По предметима извршења кривичних санкција поступа председник суда
Добрица Живковић, кога замењује судија Бошко Митровић.
За заменике председника суда одређују се судије:
1. судија Бошко Митровић – први заменик који замењује председника суда у
случају спречености или одсутности
2. судија Драган Пауновић – заменик председника суда у судској јединици у
Кучеву.
Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне
обавезе, овлашћења и одговорности и то:
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- судији Бошку Митровићу – првом заменику, за доношење и потписивање
аката судске управе, у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој
надлежности председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и
искључење судија , за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о
слободном приступу информација од јавног значаја, за спровођење и праћење Програма
решавања старих предмета, за поступање у јавним набавкама.
- судији Драган Пауновић – заменик председника суда у Судској јединици у
Кучеву – за обављање поверених послова Судске управе, за газдовање судском зградом,
надзор и организацију рада судског особља, обуку судијских приправника и волонтера,
надзире рад писарница, других организационих јединица и пратећих служби, контролише
правилност вођења уписника, именика и помоћних књига, за поступање по притужбама и
захтевима за изузеће и искључење по предметима по којима се поступа на подручју судске
јединице, као и за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о
слободном приступу информација од јавног значаја по предметима по којима се поступа на
подручју судске јединице, као и да периодично на свака три месеца, а по потреби и чешће
контролише рад писарница и председнику суда подноси писани извештај о нађеном стању и
предлог мера за унапређење рада писарница.
Послове секретара у седишту суда обављаће судијски помоћник Александар
Стојадиновић, кога ће у одсуству замењивати судијски помоћник Марјан Ранђеловић.
Послове техничког секретара у судској управи, персоналне послове у судској
управи и поверене послове који се односе на евиденцију, позивање и праћење рада судија
поротника обављаће Катарина Седлић.

IV

Посебне обавезе поверавају се судијама:
- судији Бошку Митровићу – за информисање, контакте са јавношћу и
медијима у грађанским стварима (портпарол).
- судији Драгани Јевремовић Тодоровић - за информисање, контаке са
јавношћу и медијима у кривичним стварима (портпарол).
- судији Соњи Јовановић - за евиденцију, распоређивање и спровођење
програма обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера.
- судији Марији Вучићевић - надзорни судија за рад кривичне писарнице, а у
одсуству је замењује судија мр Гордана Видојковић.
- судији Бошку Митровићу - надзорни судија над радом парничне писарнице у
седишту суда, а у одсутности га замењује судија Милица Перић.
- судији Биљани Вељковић - за законитост рада одељења овере, а у одсутности
је замењује судија Милица Перић.
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- судији Елизабети Ранковић – надзорни судија за рад извршне писарнице, а у
одсуству је замењује судија Зорица Стојадиновић.
- судија Драгана Пуклин, Весна Михајловић и Сузана Станковић решаваће по
приговору против решења јавног бележника о одбијању да предузме службену радњу, а
сходно чл. 53а Закона о јавном бележништву.
- судија Живадин Обрадовић – за газдовање судском зградом Пријемне
канцеларије у Жабарима, као и надзор и организацију рада судског особља у овој згради.
Надзорне судије над радом писарница су дужне да на свака три месеца, а по
потреби и чешће контролишу рад писарница и председнику суда подносе писани извештај о
нађеном стању, уоченим неправилностима и предлог мера за отклањање неправилности и
унапређење рада писарница.

V
СУДСКА ОДЕЉЕЊА
Судије се распоређују ради обављања послова у кривичном, парничном,
ванпарнично – оставинском и извршном одељењу.
У Основном суду у Пожаревцу оснивају се:
I

Кривично одељење

II Парнично одељење
III Ванпарнично – оставинско одељење
IV Извршно одељење
Као посебна одељења постоје одељења судске праксе и припремно одељење у
оквиру парничног и кривичног одељења.

VI
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ „К“
Судије за претходни поступак су :
1. судија Драгана Јевремовић Тодоровић
2. судија Добрица Живковић
Судија Драгана Јевремовић Тодоровић поступаће и по преосталим истражним
предметима („Ки“) који ће се довршити по одредбама ранијег Закона о кривичном поступку.
Послове на приправности (дежурству) обављају судије за претходни поступак
према распореду дежурства који утврди председник суда.
Председник кривичног одељења је судија Милан Недељковић, кога замењује
судија Соња Јовановић.
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Кривично одељење има 7 већа и то:
1. судија мр Гордана Видојковић
2. судија Соња Јовановић
3. судија Зоран Јанковић
4. судија Милан Недељковић
5. судија Слађана Симеоновић
6. судија Марија Вучићевић
7. судија Драгана Поповић Рајичић

VII
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ „П“, „П1“ И „П2“
Председник парничног одељења је судија Даринка Јорговановић, коју замењује
судија Бошко Митровић.
Парнично одељење има 17 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 Весна Стевановић
8. судија Живадин Обрадовић
9. судија Драган Пауновић
10. судија Јасмина Петровић
11. судија Момчило Рајић
12. судија Весна Михајловић
13. судија Вујош Тошић
14. судија Драгана Пуклин
15. судија Биљана Вељковић
16. судија Драгана Радојчић
17. судија Аделаида Анђелковић
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По предметима опште парнице („П“) у седишту суда поступају судије
Милица Перић, Бошко Митровић, Даринка Јорговановић, Јасмина Петровић, Вујош Тошић,
Аделаида Анђелковић, Весна Стевановић и Живадин Обрадовић.
По предметима радних спорова („П1“) у седишту суда поступају судија
Драгана Ступар, Драгана Пуклин и Драгана Радојчић.
По брачним и породичним предметима („П2“) – (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), као и по предметима тековина („П“) – поступају судије Светлана Стојановић (у
одсуству је замењује судија Сузана Станковић), Сузана Станковић (у одсуству је замењује
судија Светлана Стојановић), Весна Михајловић (у одсуству је замењује судија Биљана
Вељковић), Биљана Вељковић (у одсуству је замењује судија Весна Михајловић) и Весна
Стевановић (у одсуству је замењује судија Живадин Обрадовић).
По предметима платних налога у седишту суда поступаће судија Светлана
Стојановић.

VIII
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
Председник извршног одељења је судија Елизабета Ранковић, коју замењује
судија Зорица Стојадиновић.
Извршно одељење има 5 судија и то :

1.
2.
3.
4.
5.

судија Елизабета Ранковић
судија Зорица Стојадиновић
судија Живадин Обрадовић
судија Братислав Ранчић
судија Весна Стевановић

Извршне судије у седишту суда су судија Елизабета Ранковић, Живадин
Обрадовић, Зорица Стојадиновић и Весна Стевановић.

IX
ВАНПАРНИЧНО – ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ
Председник ванпарничног – оставинског одељења је судија Милица Перић,
коју у одсуству замењује судија Даринка Јорговановић.
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Оставинске судије су:
- судија Даринка Јорговановић,
- судија Милица Перић,
- судија Оливера Пантић,
- судија Драгана Јевремовић Тодоровић,
- судија Љиљана Поповић
Ванпарничне судије су:
-

судија Слађана Станисављевић (замењује је судија Драгана Пуклин),

-

судија Оливера Пантић (замењује је судија Братислав Ранчић) и

-

судија Живадин Обрадовић (замењује га судија Весна Стевановић),

које ће поступати по свим ванпарничним предметима („Р1“,“Р2“, „Р3“...).

Судије Весна Михајловић, Сузана Станковић и Светлана Стојановић на основу
чл. 56. Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку („Сл. Гласник РС“
број 55/2014 од 23.5.2014.године) спроводиће по службеној дужности поступак (по
предметима „Р2“) у коме ће испитати да ли и даље постоје разлози за лишење пословне
способности за лица која су по досадашњим прописима лишена пословне способности.
Судије Аделаида Анђелковић, Јорговановић Даринка, Митровић Бошко, Перић
Милица, Петровић Јасмина,Тошић Вујош, Драгана Ступар, Драгана Пуклин, Драгана
Радојчић и Драгана Јевремовић Тодоровић поступаће по ванпарничним предметима –
предлозима за одређивање накнаде за експрописану непокретност – (уписник “Р1“), у
седишту суда.

X
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ
У оквиру Основног суда у Пожаревцу организује се припремно одељење ради
испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање по правним
лековима, за израду нацрта судских одлука, редовна контрола наплате судских такси, као и
за обављање других послова који ће бити ближе одређени посебном одлуком.
У делу припремног одељења у оквиру кривичног одељења поступа судијски
помоћник Љубица Димитријевић, под надзором судије Милана Недељковића.
У делу Припремног одељења у оквиру грађанског одељења поступа судијски
помоћник Анкица Хинић под надзором судије Драгане Радојчић.
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XI
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
За судије одељења судске праксе одређују се:
1. судија Вујош Тошић, за председника одељења судске праксе грађанског
одељења, кога замењује судија Јасмина Петровић.
2. судија Драгана Јевремовић Тодоровић, за председника одељења судске
праксе кривичног одељења, коју замењује судија Соња Јовановић.

XII
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
судија Елизабета Ранковић, као и парничне судије Бошко Митровић, Драгана Ступар,
Јасмина Петровић, Биљана Вељковић и Вујош Тошић. 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
Кучеву.

XIII
КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
(ванпретресно веће-према одредби члана 21. став 4. ЗКП-а)
Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса могу председавати
председник суда и судије кривичног одељења.
Чланови овог већа одређују се по правилу из састава кривичног одељења,
судије за претходни поступак, а у изузетним случајевима и из састава парничног одељења.
По предметима опозивања условних осуда поступаће председник суда и судије
кривичног одељења.

XIV
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КУЧЕВУ
Судија Драган Пауновић стално поступа 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.
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Судија Оливера Пантић поступаће по свим оставинским („О“) и по свим
ванпарничним предметима („Р1“, „Р2“, „Р3“...) у овој судској јединици, а замењиваће је
судија Братислав Ранчић.
Судија Братислав Ранчић поступаће по свим извршним предметима („И“ и
„Ив“) у овој судској јединици, а замењиваће га судија Оливера Пантић.
Судија Драгана Поповић Рајчић поступаће по кривичним предметима, који ће
се по правилу распоређивати полазећи од законом утврђене месне надлежности за подручје
судске јединице у Кучеву.

XV
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 Ана Марковић поступа у седишту суда по оставинским
предметима под надзором судије Драгане Јевремовић Тодоровић.
4. Судијски помоћник Роберт Јовановић поступа у седишту суда по извршним
предметима под надзором судије Елизабете Ранковић, као и по предметима
„ИПВ“ већа по којима се поступа у седишту суда.
5. Судијски помоћник Игор Радосављевић поступа у седишту суда по извршним
предметима под надзором судије Елизабете Ранковић, као и по предметима
„ИПВ“ већа, по којима се поступа у седишту суда.
6. Судијски помоћник Марија Тошић поступа у седишту суда по извршним
предметима под надзором судије Зорице Стојадиновић.
7. Судијски помоћник Десимир Јаћимовић поступа у седишту суда по извршним
предметима под надзором судије Зорице Стојадиновић, а такође је овлашћен
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, а у одсуству га замењује судијски помоћник Марија
Тошић.
8. Судијски помоћник Александра Андрејић поступа у седишту суда по
извршним предметима под надзором судије Живадина Обрадовића и Весне
Стевановић.
9. Судијски помоћници Далибор Лончар и Марина Станојловић поступају по
„Кв.“ предметима под надзором председника суда и судија из кривичног
одељења.
10. Судијски помоћник Милена Ковачевић поступа у седишту суда при судској
управи.
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11. Судијски помоћник Марјан Ранђеловић поступа при судској управи под
надзором председника суда, као и у одељењу судске праксе под надзором
председника судске праксе, а такође је задужен да уређује web sitе суда.

XVI
СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНО ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂАНСКИМ СТВАРИМА
За надзорног судију за поступање у поступцима међународне правне помоћи у
грађанским и кривичним стварима (улазне иностране грађанске и кривичне замолнице)
одређује се председник суда.
Оверу исправа намењених употреби у иностранству (стављање штамбиља
apostille) у седишту суда обавља председник, а истовремено се за потписивање овлашћују и
судије Бошко Митровић и Драгана Јевремовић Тодоровић.
Оверу исправа намењених употреби у иностранству (стављање штамбиља
apostille) у судској јединици Кучево обавља судија Драган Пауновић, кога у одсуству
замењује судија Момчило Рајић.
Излазне замолнице потписује председник суда, а овлашћен је да их потписује и
судија Бошко Митровић.

XVII
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 председник 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.

XVIII
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 Судске јединице у Кучеву,
заменик председника суда, судија Драган Пауновић.
Радно време службе овере, потписа и преписа, у судским јединицама је од
08.00 до 14.00 часова.

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Добрица Живковић

ПРАВНА ПОУКА:
Судије имају право да, у року од 3 дана по истицању Годишњег распореда на
Огласној табли суда, ставе приговор 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 1.12.2014. године и достављено
Судској јединици Кучево ради упознавања судија и запослених, и истицања на огласној
табли.
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