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Пречишћен текст Годишњег распореда послова Трећег основног суда у Београду за 2019. 

годину садржи: 

 

- Годишњи распоред послова за 2019. годину Су I-2  502/18 од 27.11.2018. године 

- Годишњи распоред послова за 2019. годину Су I-2  502/18 од 08.04.2019. године 

- Одлуку о изменама и допунама Годишњег распореда послова за 2019. годину Су I-2  

502/18- од 20.05.2019. године 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

Су I-2  502/18 - ___ 

20.05.2019. године 

БЕОГРАД 

Булевар Михајла Пупина бр. 16 

ВС 

 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, вршилац функције председника суда – 

судија Агатоновић Душан, на основу члана 3 став 1 тачка 6 Закона о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 101 од 20. 

новембра 2013. године), члана 34 став 1, члана 52 и члана 53 Закона о уређењу судова 

(„Службени гласник РС“, бр. 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 101 од 

29. децембра 2010, 31 од 9. маја 2011 - др. закон, 78 од 19. октобра 2011 - др. закон, 101 од 

30. децембра 2011, 101 од 20. новембра 2013, 40 од 7. маја 2015 - др. закон, 106 од 21. 

децембра 2015, 13 од 19. фебруара 2016, 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 

2017, 65 од 24. августа 2018 - УС, 87 од 13. новембра 2018, 88 од 15. новембра 2018 – УС), 

члана 23 Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116 од 22. децембра 2008, 58 

од 25. јула 2009 - УС, 104 од 16. децембра 2009, 101 од 29. децембра 2010, 8 од 3. 

фебруара 2012 - УС, 121 од 24. децембра 2012, 124 од 29. децембра 2012 - УС, 101 од 

20. новембра 2013, 111 од 15. октобра 2014 - УС, 117 од 29. октобра 2014, 40 од 7. маја 

2015, 63 од 17. јула 2015 - УС, 106 од 21. децембра 2015, 63 од 15. јула 2016 - УС, 47 од 

15. маја 2017.), члана 25 став 1, члaна 45, члана 46 ставови 1, 2, 3, 4 и 6, члана 47, члана 

48 и члана 50 Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 110 од 28. децембра 2009, 

70 од 23. септембра 2011, 19 од 13. марта 2012, 89 од 10. октобра 2013, 96 од 26. новембра 

2015, 104 од 17. децембра 2015, 113 од 30. децембра 2015, 39 од 15. априла 2016, 56 од 15. 

јуна 2016, 77 од 14. септембра 2016, 16 од 5. марта 2018, 78 од 19. октобра 2018.), по 

претходно прибављеном мишљењу судија, дана 20.05.2019. године утврђује: 

 

 

    ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА 

ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

(Пречишћен текст) 
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I 

 

СЕДИШТЕ СУДА 

 

Седиште Трећег основног суда у Београду налази се у судској згради у Београду, ул. 

Савска 17а (Палата правде). 

 

У судској згради у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 16 налазе се следећа одељења 

и организационе јединице Трећег основног суда у Београду: Кривично одељење у 

оквиру ког поступају и судије за истрагу и претходни поступак, Парнично одељење, 

Одељење за породичне спорове, Одељење радних спорова, Извршно одељење и 

Ванпарнично одељење, Кривична писарница, Парнична писарница, Ванпарнична 

писарница, Извршна Писарница, Служба пријема и експедиције, Судски извршитељи, 

Рачуноводствo суда, Служба за информатику и аналитику, Дактилобиро, Техничка 

служба, кадровски послови, послови са поротом и послови јавних набавки. 

 

У згради Окружног затвора у Београду, ул. Бачванска 14 налази се извршење кривичних 

санкција Трећег основног суда у Београду. 

 

У свим наведеним судским зградама врше се послови пријема писмена, доставе, 

експедиције, послови евиденције присутности запослених на раду и приручна архива. 

 

Део архиве суда налази се у делу објекта на Вилиним водама бб. 

 

 

II 

 

СУДСКА УПРАВА 

 

Пословима судске управе руководи вршилац функције председника суда – судија 

Душан Агатоновић. 

 

За заменика вршиоца функције председника суда одређују се судије Бошњак Мирослав 

и Ћуић Марина. 

 

Заменику вршиоца функције председника суда - судији Бошњак Мирославу, 

поред општих послова судске управе, поверавају се и поједини послови судске управе 

који нису у искључивој, односно непреносивој надлежности председника суда и то: 

доношење и потписивање аката судске управе у парничној материји; поступање по 

притужбама, представкама, односно ургенцијама и захтевима за изузеће и искључење 

судија у парничном одељењу, праћење спровођења програма решавања старих 

предмета, доношење и потписивање аката судске управе који се односе на одељење за 

породичне спорове, радне спорове, ванпарнично одељење и извршно одељење у згради 

у Булевару Михајла Пупина бр. 16 у Београду; послове који се односе на управљање 

просторијама у згради у Булевару Михајла Пупина бр. 16 у Београду у делу зграде који 

користи Трећи основни суд у Београду; поступање по притужбама, представкама, 

односно ургенцијама и захтевима за изузеће и искључење судија у породичној 

материји, ванпарничној, оставинској материји, материји радних спорова и материји 
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извршења; праћење и контролу уписника и помоћних књига судске управе (група VI и 

VII), вођење статистике и израду извештаја суда који се односе на парнично одељење, 

одељење за породичне спорове, одељење радних спорова, ванпарнично одељење и 

извршно одељење, пријем странака као и обављање поверених послова судске управе у 

доношењу општих и појединачних аката који се односе на унутрашњу организацију и 

систематизацију и друге опште акте којима се уређују односи у Трећем основном суду 

у Београду, као и све остале послове судске управе по налогу вршиоца функције 

председника суда. Такође, поред већ поверених послова, поверавају се и послови судске 

управе који се односе на доношење и потписивање судских аката у кривичној материји.  

 

 Заменику вршиоца функције председника суда - судији Ћуић Марини, поред 

општих послова судске управе, поверавају се и поједини послови судске управе који 

нису у искључивој, односно непреносивој надлежности председника суда и то: 

поступање по притужбама, представкама, односно ургенцијама и захтевима за изузеће 

и искључење судија у кривичном одељењу, праћење спровођења програма решавања 

старих предмета, доношење и потписивање аката судске управе који се односе на 

кривично одељење, одељење за породичне спорове, радне спорове, ванпарнично 

одељење и извршно одељење; праћење и контролу уписника и помоћних књига судске 

управе (група VI и VII), вођење статистике и израду извештаја суда који се односе на 

парнично одељење, одељење за породичне спорове, одељење радних спорова, 

ванпарнично одељење и извршно одељење, пријем странака као и обављање поверених 

послова судске управе у доношењу општих и појединачних аката који се односе на 

унутрашњу организацију и систематизацију и друге опште акте којима се уређују 

односи у Трећем основном суду у Београду, као и све остале послове судске управе по 

налогу председника суда. 

 

 Заменик вршиоца функције председника суда судија Бошњак Мирослав 

овлашћен је да у случају спречености или одсутности замењује вршиоца функције 

председника суда.  

 

 Заменик вршиоца функције председника суда судија Ћуић Марина овлашћена је 

да замењује вршиоца функције председника суда у случају спречености или одсутности 

судије Бошњак Мирослава и вршиоца функције председника суда.  

 

Заменик вршиоца функције председника суда дужан је да вршиоцу функције 

председника суда доставља месечне извештаје о свом раду у вези са повереним 

појединим пословима судске управе. 

 

Вршилац функције председника Трећег основног суда у Београду – судија Душан 

Агатоновић вршиће евиденцију, распоређивање и праћење рада судијских помоћника и 

евиденцију, распоређивање и спровођење Програма обуке и стручног усавршавања 

судијских приправника и волонтера у Парничном одељењу, Одељењу за породичне 

спорове, Одељењу радних спорова, Извршном одељењу и Ванпарничном одељењу. 

 

Посебне обавезе поверавају се: 

 

 Судији Бошњак Мирославу – поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја у делу који се односи на парничну и 

земљишно-књижну материју; 

 



4 

 

 Судији Перишић Александру – евиденција, распоређивање и праћење рада 

судијских помоћника и евиденција, распоређивање и спровођење Програма 

обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера у Кривичном 

одељењу;  

 

 Судији Милошевић Невенки – надзор и координација рада запослених на 

пословима преписа предмета овере, пријема, експедиције и доставе; 

 

 Судији Бровет Тамари – поступање по захтевима за заштиту података о 

личности; 

 

 Судији Ћуић Марини – надзор над наплатом судских такси у Парничном 

одељењу, Одељењу радних спорова, Одељењу за породичне спорове, Извршном 

одељењу и Ванпарничном одељењу;  

 

 Судији Топић Весни – надзор над радом Рачуноводства суда; 

 

 Судији Бабић Синиши – надзор над наплатом судских такси у Кривичном 

одељењу; 

 

 Судији Ћуић Марини – праћење предмета у парничној материји из којих медији 

траже обавештења и сарадња са портпаролима; 

 

 Судији Гркинић Милану – надзор над притвореницима; 

 

 Судији Бровет Тамари - надзор над роковима израде донетих одлука у кривичној 

материји и надзор над вршењем контроле предмета у прекиду; 

 

 Судији Перишић Александру - пријем странака и надзор и контрола примене 

програма за аутоматско вођење предмета (АВП); 

 

 Судији Милошевић Невенки и судији Ћуић Марини – спровођење Програма 

обуке и стручног усавршавања судског особља; 

  

 Судија Милосављевић Петковић Јелена се одређује за лице за везу у складу са 

одредбама члана 24 став 2 у вези става 1 Закона о спречавању насиља у 

породици. Поред именоване, за лице за везу одређују се и судија Галић Светлана 

и судија Јевтовић Славица. 

 

 Судији Чогурић Бојани - руковођење Инфо-службом Трећег основног суда у 

Београду за подршку алтернативним начинима решавања спорова, управљање 

програмима медијације, надзирање и оцењивање напретка и резултата програма, 

промовисање активности службе и задуженост за сва питања везана за развој 

медијације на подручју Трећег основног суда у Београду. 

 

 Судији Чогурић Бојани - информисање, контакати са јавношћу и медијима и то 

искључиво у погледу информација које се односе на посредовање – медијацију 

и на рад Инфо-службе Трећег основног суда у Београду за подршку 

алтернативним начинима решавања спорова. Наведену обавезу ће поред 

именоване судије обављати и портпарол суда. 
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 Послове секретара суда и лица за информисање, контакте са јавношћу и 

медијима (портпарол суда) обављаће судијски помоћник Селаковић Владимир. 

 

 У случају одсуства, односно спречености судијског помоћника Селаковић 

Владимира, посебну обавезу лица за информисање, контакте са јавношћу и 

медијима (портпарол суда) обављаће судија Величковић Игор. Такође, судији 

Величковић Игору поверавају се посебне обавезе и то надзор над пословима 

јавних набавки, надзор над кадровским пословима као и финансијским 

управљањем и контролом.  

 

 

III 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 

Судије се распоређују ради обављања послова у Кривичном одељењу у оквиру ког 

поступају и судије за истрагу и претходни поступак, Парничном одељењу, Одељењу 

радних спорова, Ванпарничном одељењу, Извршном одељењу, Одељењу за породичне 

спорове и одељењима судске праксе. 

 

 

IV 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

1. Судија Бровет Тамара поставља се за председника Кривичног одељења. 

2. Судија Михаиловић Љиљана поставља се за председника Одељења за 

породичне спорове.  

3. Судија Игњатовић Виолета поставља се за председника Извршног одељења. 

4. Судија Миловановић Младен поставља се за председника Одељења радних 

спорова. 

5. Судија Чогурић Бојана поставља се за председника Парничног одељења. 

6. Судија Чогурић Бојана поставља се за председника Одељења судске праксе 

у парничном одељењу. 

7. Судија Михаиловић Љиљана поставља се за председника Одељења судске 

праксе у одељењу за породичне спорове. 

8. Судија Биљана Зечевић поставља се за председника Одељења судске праксе 

у одељењу радних спорова. 

9. Судија Рашић Момирка поставља се за председника Одељења судске праксе 

у извршном одељењу. 

10. Судија Даниловић Јелена поставља се за председника Одељења судске праксе 

у кривичном одељењу.  

 

Председници одељења стараће се да се послови обављају једнообразно, уредно и 

благовремено. 
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V 

 

ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

Председнике одељења у случају спречености или одсутности, као и ради ефикаснијег 

поступања замењиваће: 

 

1. Судија Перишић Александар поставља се за заменика председника 

Кривичног одељења. 

2. Судија Милошевић Невенка поставља се за заменика председника 

Парничног одељења. 

3. Судија Младеновић Костић Снежана поставља се за заменика председника 

Извршног одељења. 

4. Судија Благојевић Љиљана поставља се за заменика председника Одељења 

за породичне спорове. 

5. Судија Наташа Милутиновић Панчевски поставља се за заменика 

председника одељења судске праксе у Парничном одељењу. 

6. Судија Благојевић Љиљана поставља се за заменика председника одељења 

судске праксе у Одељењу за породичне спорове. 

 

 

VI 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ И СУДИЈЕ ЗА ИСТРАГУ И ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК 

 

За судије Kривичног одељења одређују се: 

Председник већа – судија:  

 

1. Судија Бошњак Мирослав 

2. Судија Бровет Тамара 

3. Судија Даниловић Јелена  

4. Судија Бабић Синиша  

5. Судија Галић Светлана  

6. Судија Гркинић Милан  

7. Судија Јевтовић Славица  

8. Судија Петковић Милосављевић Јелена  

9. Судија Тркуља Васић Тања  

10. Судија ВељићАлександар  

11. Судија Ђуричковић Вук 

12. Судија Перишић Александар 

13. Судија Величковић Игор 

 

 

 

За судије које ће поступати у истрази и у претходном поступку одређују се: 

 

1. Судија Игњатовић Јовица 

2. Судија Кантар Снежана 

 



7 

 

У дане и време када суд не ради, поред судија за истрагу и претходни поступак, биће 

дежурни и у приправности или ће наизменично бити у суду – друге судије и судско 

особље (за пријем писмена, у писарници, доставној служби, дактилобироу, возном 

парку и др.) за спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају 

хитним или нарочито хитним, према посебном распореду који благовремено одреди 

председника суда или судија којем он повери сачињавање таквог распореда. 

 

Судија Галић Светлана обављаће и послове извршење кривичних санкција. 

 

Судије које поступају у истрази и претходном поступку, као и дежурне судије према 

распореду о дежурствима, а које су завршиле специјализовану обуку одређују се да 

поступају и у предметима у којима се воде поступци за продужење хитне мере по 

одредбама Закона о спречавању насиља у породици. 

 

Све судије у Кривичном одељењу и судије које поступају и истрази и претходном 

поступку, осим судије Бошњак Мирослава, судије Бровет Тамаре и судије Перишић 

Александра поступаће у „Ив“ предметима малих поверилаца који су мигрирани из базе 

Првог основног суда у Београду 12.08.2017. године у базу Трећег основног суда у 

Београду и и који предмети су од стране Првог основног суда у Београду дана 

26.09.2017. године предати на надлежност Трећем основном суду у Београду, као и у 

„Ив“ предметима у којима је извршни поверилац ЈКП „Инфостан“, који су преузети на 

надлежност од Првог основног суда у Београду. 

 

 

VII 

 

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

За судије Парничног одељења одређују се: 

Председник већа – судија: 

 

1. Судија Билош Љиљана 

2. Судија Бојановић Весна 

3. Судија Бошковић Марија 

4. Судија Наташа Милутиновић Панчевски 

5. Судија Ћуић Марина 

6. Судија Дабић Маја 

7. Судија Кнежевић Милијана 

8. Судија Кнежевић Јелена 

9. Судија Маревић Јасмина  

10. Судија Милошевић Невенка 

11. Судија Паповић Божидарка 

12. Судија Судија Дрљача Савићевић Дина 

13. Судија Мијаиловић Ивана 

14. Судија Ристовић Мирјана  

15. Судија Секулић Нада 

16. Судија Павловић Жак 

17. Судија Чогурић Бојана 

18. Судија Николић Милосављевић Маријана 
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19. Судија Милошевић Ана  

20. Судија Гајић Јелена  

21. Судија Родић Дина  

22. Судија Караџић Богдан 

 

На основу члана 26 и члана 28 Закона о заштити права на суђење у разумном року 

("Службени гласник РС", број 40 од 7. маја 2015. године) све судије парничног одељења 

одређују се да поступају и по тужбама за новчано обештећење у поступку заштите 

права на суђење у разумном року ("Прр" и "Прр1"), осим у предметима у којима су 

поступале по приговору за убрзавање поступка. 

 

 

VIII 

 

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 

 

За судије Одељења радних спорова одређују се: 

Председник већа – судија:   

   

1. Судија Рађеновић Наташа 

2. Судија Миловановић Младен 

3. Судија Ристић Лемић Наташа 

4. Судија Живановић Ружица 

5.     

6. Судија Зечевић Биљана 

 

 

IX 

 

ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

За судије Ванпарничног одељења одређују се: 

1. Судија Арежина Нешовић Стојанка 

2. 

3. Судија Михајловић Светомирка  

4. Судија Кнежевић Јелена 

 

У овом одељењу под надзором председника одељења и судије овог одељења 

самостално ће поступати и судијски помоћници.  

 

Судија Родић Дина ће поступати и у предметима оставинске материје, поред судије 

Арежине Нешовић Стојанке и судије Михајловић Светомирке 

 

X 

 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ 
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За судије Извршног одељења одређују се: 

1. Судија Игњатовић Виолета 

2. Судија Младеновић Костић Снежана 

3.  

4.  

5. Судија Рашић Момирка 

 

У овом одељењу по надзору и упутствима судија самостално ће поступати и судијски 

помоћници. 

У предметима извршења одлука у вези са породичним односима, поступаће судије које 

поседују сертификат о поседовању посебих знања из области права детета и то судије: 

Игњатовић Виолета, Рашић Момирка и Младеновић Костић Снежана. 

 

 

XI 

 

Ради одлучивања о приговорима изјављеним на првостепена решења донетa у 

извршном поступку и поступку обезбеђења, као и о приговорима изјављеним на 

закључке извршитеља у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и 

сличних услуга, формирају се следећа ИПВ већа: 

 

1. ВЕЋЕ 

 

1. Судија Игњатовић Виолета – председник већа 

2. Судија Топић Весна – члан већа  

3. Судија Михаиловић Љиљана – члан већа  

 

 

2. ВЕЋЕ 

 

1. Судија Младеновић Костић Снежана – председник већа 

2. Судија Николић Милосављевић Маријана – члан већа  

3. Судија Благојевић Љиљана – члан већа  

 

3. ВЕЋЕ 

 

1. Судија Рашић Момирка – председник већа 

2. Судија Јевтовић Славица – члан већа  

3. Судија Милутиновић Панчевски Наташа  

 

 

 

 

4. ВЕЋЕ 

 

1. Судија Топић Весна – председник већа 
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2. Судија Михаиловић Љиљана – члан већа  

3. Судија Ћуић Марина – члан већа  

 

4. веће не поступа као редовно веће, већ само изузетно у ситуацији када су све 

судије које су распоређене  у извршно одељење већ поступале у првостепеном 

поступку. 

 

Председника већа у случају спречености и одсутности замењује први члан истог већа. 

Предмети у већу распоређују се равномерно, свим члановима већа. 

Судија Топић Весна одређује се да поступа и као члан већа у ИВП већу (ради 

одлучивања о приговорима изјављеним на првостепена решења донетa у извршном 

поступку и поступку обезбеђења, као и о приговорима изјављеним на закључке 

извршитеља у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних 

услуга), у ситуацији када су све судије које су распоређене  у извршно одељење већ 

поступале у првостепеном поступку. 

За време годишњих одмора и у случају оправдане одсутности судија, попуна ИПВ већа 

члановима до пуног састава вршиће се наизменично члановима осталих већа, према 

посебном распореду који ће за сваки месец сачињавати председник извршног одељења, 

а у његовом одсуству заменик председника извршног одељења или заменик вршиоца 

функције председника суда. 

У случају да услед оправдане спречености судије из објективних разлога није могуће 

да се члановима осталих већа изврши попуна ИПВ већа до пуног састава, а према 

посебном месечном распореду који је сачинио председник извршног одељења, односно 

заменик председника извршног одељења или заменик вршиоца функције председника 

суда, вршилац функције председника суда ће на образложени предлог председника 

извршног одељења, заменика председника извршног одељења, или заменика 

председника суда одредити другу судију из неког од судских одељења у Трећем 

основном суду у Београду. 

 

Изузетно, судија Кантар Снежана се одређује да поступа у ситуацијама када су све 

судије које су распоређене у Извршно одељење, већ поступале у предмету извршне 

материје "И" као чланови ИПВ већа, а уколико се ради о предметима извршења одлука 

у вези са породичним односима, предмети ће посебном одлуком председника суда бити 

поверени у рад другом судији који располаже сертификатом о поседовању посебих 

знања из области права детета. 

 

Одређују се судије Милошевић Невенка, Дабић Маја и Бојановић Весна да поступају 

као заменици члана било ког ИПВ већа у случају спречености судије која је одређена 

као члан већа. 

 

 

XII 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ 

 

За председнике специјализованих већа за породичне спорове одређују се: 

1. Судија Благојевић Љиљана 
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2. Судија Топић Весна 

3. Судија Михаиловић Љиљана 

4. Судија Радојичић Матија 

5. Судија Ивановић Милица 

 

Судије Одељења за породичне спорове које су завршиле специјализовану обуку 

поступаће у предметима у којима се воде поступци за одређивање мера заштите од 

насиља у породици предвиђених Породичним законом (мере заштита од насиља у 

породици). 

 

Судија Матија Радојичић, изборни члан Високог савета судства из реда судија Одлуком 

Високог савета судства број: 119-01-124/2016-01 од 05.04.2016. године, ослобођен је 

вршења судијске функције у Трећем основном суду у Београду почев од 05.04.2016. 

године. 

 

 

 

XIII 

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 

У састав Одељења судске праксе улазе по функцији вршилац функције председника 

суда, заменици вршиоца функције председника суда, сви председници других одељења 

и њихови заменици, као и све судије одређене за рад у том одељењу Годишњим 

распоредом послова, а сви заједно чине редакцијски одбор Билтена судске праксе који 

може да издаје Трећи основни суд у Београду. 

 

Поједине послове из делокруга рада Одељења судске праксе вршилац функције 

председника суда може поверити и другим судијама које одреди. 

 

Поједине послове у овом одељењу обављаће сарадници судске праксе, као и други 

судијски помоћници који буду одређени. 

 

 

 

 

XIV 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 

( Веће из члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку) 

 

Образују се следећа ванрасправна већа из члана 21 став 4 Законика о кривичном 

поступку: 

1. ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ: 

 

Послове председника 1. ванрасправног већа вршиће судија Александар Перишић.  

 

Чланови 1. ванрасправног већа су: вршилац функције председника суда – судија Душан 

Агатоновић, судија Бошњак Мирослав, судија Ђуричковић Вук и судија Величковић 

Игор, као и други судија ког одреди вршилац функције председника суда. 
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У случају спречености или одсутности судије Перишић Александра који обавља 

послове председника 1. ванрасправног већа, замењују га вршилац функције 

председника суда – судија Душан Агатоновић или судија Бошњак Мирослав. 

 

Чланови Кв већа одређују се по посебном месечном распореду који сачини председник 

Кв већа. 

 

Послове из реферата за ово веће, под надзором и упутствима судија обављаће судијски 

помоћници. 

 

У овом већу вршиће се сви редовни послови ванрасправног већа из члана 21 став 4 

Законика о кривичном поступку. 

 

У дане и време када суд не ради, председник већа и чланови 1. ванрасправног већа из 

члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку биће дежурни и у приправности ради 

поступања и у предметима у којима се окривљени саслушава у смислу члана 212 ЗКП-

а, односно да доноси одлуке о томе да ли претходно донето решење о притвору остаје 

на снази, односно одлучује о притвору у случајевима када је одлучивање о притвору 

везано за рок и у суду ће ради претходно изнетог бити дежурно и у приправности и 

судско особље (записничар у ванрасправном већу, судијски помоћници у судској 

управи и судијски помоћници у ванрасправном већу). 

 

2. ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ: 

 

Послове председника 2. ванрасправног већа вршиће судија Перишић Александар.  

 

Чланови 2. ванрасправног већа су: вршилац функције председника суда – судија Душан 

Агатоновић и један судија из кривичног одељења који ће се одређивати према растућем 

редоследу већа у кривичном одељењу, као и по астрономском рачунању и времену 

пријема списа предмета у у писарницу суда, као и други судија ког одреди вршилац 

функције председника суда. 

 

У случају спречености или одсутности судије Перишић Александра, који обавља 

послове председника 2. ванрасправног већа, замењују га вршилац функције 

председника суда – судија Душан Агатоновић или судија Бошњак Мирослав. 

 

У случају спречености или одсутности чланова већа исте ће замењивати: судија 

Бошњак Мирослав, судија Даниловић Јелена, судија Јевтовић Славица, судија Чогурић 

Бојана, судија Павловић Жак и судија Дабић Маја. 

 

Послове из реферата за ово веће, под надзором и упутствима судија обављаће судијски 

помоћници. 

 

Наведено ванрасправно веће из члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку 

обављаће послове у предметима од момента подношења оптужнице суду, укључујући 

и преиспитивање притвора, осим преиспитивање притвора, осим у предметима у којима 

се окривљени саслушава у смислу члана 212 ЗКП-а, па до доношења правноснажне 

одлуке у поступку испитивања оптужнице. 
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XV 

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАМОЛНИЦАМА 

 

По излазним замолницама домаћих судова за достављање писмена у иностранству и 

пружање друге правне помоћи у кривичним стварима („Пом Ик“) поступаће: 

 

 Судија Бабић Синиша 

 

У случају спречености, именованог судију замењиваће судија из истог 

одељења, ког одреди председника суда. 

 

По појединим истражним радњама и замолницама за извршење појединих истражних 

радњи („Kри“) поступаће: 

 

 Судија Игњатовић Јовица  

 Судија Кантар Снежана  

 

У случају спречености, именоване судије замењиваће судија из истог одељења, 

ког одреди вршилац функције председника суда. 

 

По замолницама за послове правне помоћи и замолнице домаћих судова и других 

органа за достављање писмена и пружање друге правне помоћи („Пом“) у парничној 

материји поступаће: 

 

 Судија Бошковић Марија 

 Судија Бојановић Весна  

 Судија Милошевић Невенка 

 

У случају спречености, именовану судију замењиваће судије из истог одељења, 

коју одреди вршилац функције председника суда. 

 

 

По замолницама за послове правне помоћи и замолнице домаћих судова и других 

органа за достављање писмена и пружање друге правне помоћи („Пом“) поступаће: 

 

 Судија Топић Весна 

 Судија Игњатовић Виолета  

 Судија Зечевић Биљана 

 

У случају спречености, именоване судије замењиваће судије из истог одељења, 

које одреди вршилац функције председника суда. 

 

По излазним замолницама домаћих судова за достављање писмена у иностранству и 

пружање друге правне помоћи у грађанским стварима („Пом Иг“) поступаће судије: 

 

 Бојановић Весна 

 Бошковић Марија 

 Игњатовић Виолета 

 Миловановић Младен 
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 Милутиновић Панчевски Наташа  

 Младеновић Костић Снежана 

 

У случају спречености, именоване судије замењиваће судија из истог одељења, 

ког одреди вршилац функциј ередседника суда. 

 

 

XVI 

 

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА, ЕКСПЕДИЦИЈЕ И ПРЕПИСА ПРЕДМЕТА ОВЕРЕ  

 

Надзорне судије за послове преписа предмета овере су: 

    

1.Судија Игњатовић Виолета 

2.Судија Младеновић Костић Снежана 

3.Судија Рашић Момирка 

4.Судија Михајловић Светомирка 

 

као и друге судије које одреди вршилац функције председника суда. 

 

 

XVII 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРИМА ИЗЈАВЉЕНИМ  

ПРОТИВ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА 

 ДА ИЗВРШИ СЛУЖБЕНУ РАДЊУ 

 

Судија Арежина Нешовић Стојанка, судија Михајловић Светомирка и судија 

Игњатовић Виолета одређују се за одлучивање о приговорима изјављеним против 

решења о одбијању јавног бележника да предузме службену радњу. 

 

 

XVIII 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРИМА ИЗЈАВЉЕНИМ ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ 

НАЛАЖЕ ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИКУ ДА ИЗДА ИЗВОРНИК ИСПРАВЕ 

 

Образује се РПВ јб веће за одлучивање о приговорима изјављеним против решења из 

става 6 Закона о јавном бележништву, којим се налаже јавном бележнику да изда 

изворник исправе и то у следећем саставу: 

 

1. Судија Михајловић Светомирка – председник већа 

2. Судија Арежина Нешовић Стојанка – члан већа 

3. Судија Дабић Маја – члан већа 

 

У случају да председник или члан РПВ јб већа на основу одредби закона треба бити 

изузет, односно искључен или је спречен да поступа, исте ће замењивати: 

 

- Судија Милутиновић Панчевски Наташа 

- Судија Билош Љиљана. 
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XIX 

 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 

На основу члана 3 став 1 тачка 1 и члана 7 Закона о заштити права на суђење у разумном 

року ("Службени гласник РС", број 40 од 7. маја 2015. године): 

 

I За вођење поступaка по приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

кривичну материју и материју истраге и претходног поступка одређују се да поступају 

судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 31. децембра: вршилац функције председника суда – 

судија Душан Агатоновић 

- у периоду од 01. јануара до 31. марта: судија Бошњак Мирослав, судија Бровет 

Тамара и судија Даниловић Јелена;, 

- у периоду од 01. априла до 30. јуна: судија Бабић Синиша, судија Галић Светлана 

и судија Гркинић Милан; 

- у периоду од 01. јула до 30. септембра: судија Јевтовић Славица, судија Петковић 

Милосављевић Јелена, судија Тркуља Васић Тања и судија Вељић Александар; 

- у периоду од 01. октобра до 31. децембра: судија Ђуричковић Вук, судија 

Перишић Александар и судија судија Величковић Игор. 

 

 

II За вођење поступaка по приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

парничну материју одређују се да поступају судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 31. марта: судија Билош Љиљана, судија Бојановић 

Весна, судија Бошковић Марија, судија Наташа Милутиновић Панчевски, судија 

Ћуић Марина и судија Дабић Маја; 

- у периоду од 01. априла до 30. јуна: судија Кнежевић Милијана, судија Кнежевић 

Јелена, судија Маревић Јасмина, судија Милошевић Невенка, судија Паповић 

Божидарка и судија Дрљача Савићевић Дина; 

- у периоду од 01. јула до 30. септембра: судија Мијаиловић Ивана, судија 

Ристовић Мирјана, судија Секулић Нада, судија Павловић Жак и судија Чогурић 

Бојана; 

- у периоду од 01. октобра до 31. децембра: судија Николић Милосављевић 

Маријана, судија Милошевић Ана, судија Гајић Јелена, судија Родић Дина и 

судија Караџић Богдан. 

 

III За вођење поступaка по приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

материју радних спорова одређују се да поступају судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 31. марта: судија Рађеновић Наташа и судија 

Миловановић Младен; 

- у периоду од 01. априла до 30. јуна: судија Ристић Лемић Наташа; 
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- у периоду од 01. јула до 30. септембра: судија Живановић Ружица; 

- у периоду од 01. октобра до 31. децембра: судија Зечевић Биљана. 

 

IV За вођење поступaка по и приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

ванпарничну и оставинску материју  одређују се да поступају судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 30. априла: судија Арежина Нешовић Стојанка 

- у периоду од 01. маја до 31. августа: судија Михајловић Светомирка; 

- у периоду од 01. септембра до 31. децембра: судија Родић Дина 

 

V За вођење поступaка по и приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

извршну материју одређују се да поступају судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 31. марта: судија Игњатовић Виолета; 

- у периоду од 01. априла до 30. јуна: судија Младеновић Костић Снежана; 

- у периоду од 01. јула до 30. септембра: судија Рашић Момирка; 

- у периоду од 01. октобра до 31. октобра: судија Игњатовић Виолета; 

- у периоду од 01. новембра до 30. новембра: судија Младеновић Костић Снежана; 

- у периоду од 01. децембра до 31. децембра: судија Момирка Рашић. 

 

VI За вођење поступaка по и приговору ималаца права на суђење у разумном року ради 

убрзавања поступака и одлучивање по приговорима у предметима који се односе на 

материју породичних спорова одређују се да поступају судије: 

 

- у периоду од 01. јануара до 31. марта: судија Благојевић Љиљана; 

- у периоду од 01. априла до 30. јуна: судија Топић Весна; 

- у периоду од 01. јула до 30. септембра: судија Михаиловић Љиљана; 

- у периоду од 01. октобра до 31. децембра: судија Ивановић Милица. 

 

Све именоване судије поступаће и у предметима заштите права на суђење у разумном 

року према напред наведеном распореду и то уз поступање у предметима у судским 

одељењима како је то претходно одређено Годишњим распоредом послова.  

 

Судије ће поступати тако што ће им се према напред наведеном распореду у означеном 

периоду поверавати новопримљени предмети заштите права на суђење у разумном року 

и судије ће наставити да поступају у предметима којима су задужени све до окончања 

поступка. 

 

У случају да у складу са напред наведеним распоредом предмет буде поверен судији 

који на основу одредби закона треба бити изузет, односно искључен или је спречен да 

поступа у том конкретном предмету, предмет ће се доделити другом судији у рад, према 

распореду. 

 

 

XX 

 

РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА 
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У Судској управи послове ће обављати судијски помоћници: 

 

- Грујић Биљана  

- Павић Оливера 

- Селаковић Владимир 

- Бјелановић Милица  

- Милосављевић Дејан 

- Мучибабић Бојана 

- Миљковић Олгица 

 

Послове извршења кривичних сакнција обављаће судијски помоћник: 

 

- Петровић Милош  

 

У ванпрасправном већу из члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку послове ће 

обављати судијски помоћници: 

 

- Шћепановић Душан   

- Антонић Мирослав 

 

У Кривичном одељењу послове ће обављати судијски помоћници: 

 

- Малишановић Татјана  

- Ракочевић Марко  

- Николић Марија  

- Миљковић Олгица 

- Ђокић Лидија  

- Марковић Александар  

- Радовић Вања 

 

У Парничном одељењу послове ће обављати судијски помоћници: 

 

- Радосављевић Михаил  

- Пиндић Прашевић Катарина  

- Митровић Срђанка  

- Мучибабић Бојана  

- Урком Марија 

- Миљанић Александра 

- Цветановић Јелена  

- Думић Љиљана 

- Згоњанин Вуков Весна 

- Пушица Сања 

 

У Одељењу радних спорова послове ће обављати судијски помоћници: 

 

- Поповић Биљана  

- Новковић Никола  

 

У Ванпарничном одељењу послове ће обављати судијски помоћници: 
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- Петронић Неда  

- Пушица Сања 

- Јовановић Оливера  

- Анђелковић Марина  

 

У Извршном одељењу послове ће обављати судијски помоћници: 

 

1. Извршења на основу извршне исправе: 

- Вукашиновић Јасмина  

- Петровић Драган  

- Думић Љиљана  

- Спасов Слађана 

- Јовановић Слободан  

 

2. Извршења на основу веродостојне исправе: 

- Стевић Ивана  

 

У Одељењу за породичне спорове послове ће обављати судијски помоћници: 

 

- Домић Бранка 

 

Судијски помоћници који поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су 

распоређени обављају и послове судске праксе: 

 

- Николић Марија обавља послове судске праксе у Кривичном одељењу; 

- Пиндић Прашевић Катарина  обавља послове судске праксе у Парничном 

одељењу; именовану ће у случају спречености, односно одсутности 

замењивати судијски помоћник Цветановић Јелена; 

- Петронић Неда обавља послове судске праксе у оставинској материји; 

- Домић Бранка обавља послове судске праксе у Одељењу за породичне 

спорове; 

- Новковић Никола обавља послове судске праксе у Одељењу радних спорова 

 

 

 

У Инфо-служби Трећег основног суда у Београду за подршку алтернативним начинима 

решавања спорова: 

 

- Мучибабић Бојана. 

 

 

XXI 

 

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 радног времена. 
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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 вршилац функције председника суда или 

заменици вршиоца функције председника суда и председници одељења према 

распореду који ће се месечно достављати судској управи. 

 

                    

         ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА  

                  ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 

        _____________________________________       

          СУДИЈА ДУШАН АГАТОНОВИЋ 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

На Годишњи распоред послова судије  

могу изјавити приговор у року од три дана 

од дана саопштавања на седници свих судија. 

 

О изјављеном приговору одлучује председник 

Вишег суда у Београду. 

 

 

Припремио: 

________________________________ 

Судијски помоћник Владимир Селаковић  

 


