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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр. Су I-2-77/11 
Дана: 28.11.2011.године 
НОВИ САД 
 
 
 На основу члана 34 став 1 Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 
116/08, 104/09 и 101/10) и  члана 46 и 48 Судског пословника ("Службени гласник РС" 
бр. 110/09 и 70/11) по одржаној седници и прибављеном мишљењу седнице свих судија, 
в.ф.председника Слободан Надрљански Апелационог суда у Новом Саду утврђује:  
 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА 
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
  

 
I 

СУДСКА УПРАВА 
 
 
 Пословима судске управе руководи в.ф. председника суда Слободан 
Надрљански. 
 
 Заменик в.ф. председника суда је судија Јелица Бојанић - Керкез. 
 
 На пословима судске управе распоређени су запослени:  
 
 Слободанка Милић Жабаљац- секретар суда 
 
 Софија Чолић - координатор за медије 
 
 Анђелка Газивода - судијски помоћник у судској управи 
 
 Весна Лакићевић- административно-технички секретар  
 
 Драгана Ђукић обавља кадровске послове и административно-техничке 
послове са поротом и 
 
 Анка Томашевић – статистичар. 
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II 
СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 
 У суду постоје 
 
 1. Кривично одељење 
 2. Одељење за кривичне поступке према малолетницима 
 3. Одељење за радне спорове 
 4. Грађанско одељење  и 
 5. Одељење судске праксе 
  
 У оквиру Грађанског одељења постоје посебна већа за решавање спорова из 
породичних односа. 
 
 Судским одељењима руководе председници одељења. 
 Председници одељења се старају да се послови у одељењу обављају уредно и 
ефикасно.  
 
            Председници одељења имају заменике. 
            У случају спречености или одсутности председника одељења, послове из 
делокруга председника одељења обављају заменици. 
 
            Одељење судске праксе постоји као заједничко за праксу свих одељења суда. 
 

Председници већа су дужни да организују континуирани рад већа и одговорни 
су за равномерну расподелу послова судијским помоћницима у већу. У договору са 
члановима већа планирају рад већа тако да се поштује Програм решавања старих 
предмета, воде седнице већа и врше друге послове из делокруга председника већа. 
 
 Председници одељења и заменици су:     
 
 - председник Кривичног одељења је судија Петер Киш, а заменик судија 
Милорад Дедић 
 - председник Одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија 
Владимир Вујић, а заменик  судија Нада Коларски 
 - председник Одељења за радне спорове је судија Персида Јовановић, а 
заменик  судија Драгана Штрбац 
 - председник Грађанског одељења је судија Петар Јовановић, а заменик  судија 
Бранка Бајић 
 - председник Одељења судске праксе је судија Бранислава Апостоловић,  а 
заменик  судија Ђура Тамаш. 

 
1. Кривично  одељење 

 
 
 I ВЕЋЕ 
 1. Драган Аћимовић, председник већа 
 2. Весна Остојић, члан већа 
 
 II ВЕЋЕ 
 1. Драгиња Вујић, председник већа 
 2. Драган Којић, члан већа 
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 3. Ђурђина Бјелобаба, члан већа 
 
 III ВЕЋЕ 
 1. Петер Киш, председник већа 
 2. Драгољуб Вујасиновић, члан већа 
 3. Сњежана Лековић, члан већа 
 
  IV ВЕЋЕ 
 1. Милорад Дедић, председник већа 
 2. Дејан Терзић, члан већа 
 3. Љубомир Бачић, члан већа 
 

Попуна трећим чланом I већа наведеног одељења врши се, редом судијама 
осталих већа истог одељења, изузев председницима већа. Распоред за попуну утврдиће 
се посебном одлуком, за сваки месец. 
 У већа нису распоређене судије Кривичног одељења:  
- Бранка Банчевић, која је на раду у Високом савету судства, као изабрани члан тог тела  
- Душан Војновић, који је упућен на рад у Посебно Одељење за организовани криминал 
Вишег суда у Београду. 
 
 

2. Одељење за кривичне поступке према малолетницима 
 
 
 V ВЕЋЕ 
 1. Владимир Вујић, председник већа 
 2. Нада Коларски, члан већа 
 3. Јагода Расовљевић, члан већа 
 
 
Рад у већима Кривичног одељења: 

 
 Већа I-IV поступају у кривичним предметима и предметима о преносу и сукобу 
надлежности из члана 35 и 38 ЗКП-а. 

 Веће V као специјализовано поступа у кривичним поступцима према 
малолетницима, а у осталим другостепеним кривичним предметима до уједначене 
оптерећености са осталим већима овог одељења. 
 
 Председника већа замењује први члан истог већа. 
 
 По потреби попуна већа се врши између судија истог одељења, по принципу 
замене између већа I-II, замене између већа III-IV, а за веће V замену одређује 
председник Кривичног одељења, односно заменик председника Кривичног одељења. 
 
Дежурства: 
 

1. већа наизменично дежурају у циклусима, од по недељу дана 
2. распоред се утврђује посебном одлуком и 
3.  дежурства се одвијају у седишу суда. 
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 У седишту суда одржавају се јавне седнице и претреси у којима је донета одлука 
да се претрес одржи (предмети из члана 375, 376 и 377 ЗКП-а), врше послови везани за 
Одељење судске праксе, евидентирање и експедиција. 

 
3. Одељење за радне спорове 

 
 I ВЕЋЕ 
 1. Персида Јовановић, председник већа 
 2. Боривоје Гајић, члан већа 
 3. Јасмина Даниловић - Стојковић, члан већа 
  
 II ВЕЋЕ 
 1. Снежана Кецман, председник већа 
 2. Драгана Штрбац, члан већа 
 3. Љиљана Влајковић - Смук, члан већа 
 
 X ВЕЋЕ  

1. Мира Тубин Чанак, председник већа 
2. Марија Габрић, члан већа 
3. Габриела Миловановић, члан већа 

   
 Рад по већима се одвија тако да се по потреби замена врши између појединих 
чланова наведених већа.  
 
 Председника већа замењује први члан истог већа. 
 
 Судије овог одељења поступају у материји радног права. 
 
 

4. Грађанско одељење 
 
 

III ВЕЋЕ 
1. Јелица Бојанић - Керкез, председник већа 
2. Радослава Мађаров, члан већа 
3. Нада Бачкалић, члан већа 
 
IV ВЕЋЕ 
1. Милица Богдан - Личен, председник већа 
2. Мирјана Андријашевић, члан већа 
3. Бранка Маљковић, члан већа 
 
V ВЕЋЕ 
1. Мирјана Жежељ - Јовановић, председник већа 
2. Верица Бајић, члан већа 
3. Вера Кнежевић - Мандић, члан већа 
 
VI ВЕЋЕ 
1. Душанка Бабић, председник већа 
2. Матилда Момчиловић, члан већа 
3. Здравко Василић, члан већа 
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VII ВЕЋЕ 
1. Душица Шалић, председник већа 
2. Јулијана Будинчевић, члан већа 
3. Душко Перичин, члан већа 
 
VIII ВЕЋЕ 
1. Ђура Тамаш, председник већа 
2. Љиљана Цицмил, члан већа 
3. Милена Ковачевић, члан већа 

 
IX ВЕЋЕ 
1. Петар Јовановић, председник већа 
2. Бранка Бајић, члан већа 
3. Споменка Драгаш, члан већа 
 
XI ВЕЋЕ 
1. Бранислава Апостоловић, председник већа 
2. Драган Скоко, члан већа 
3. Татјана Миљуш, члан већа 
 
 
Посебна већа за спорове из породичних односа - пор 

                                                 
III ВЕЋЕ редовног састава као веће пор.1 
1. Јелица Бојанић Керкез, председник већа 
2. Радослава Мађаров, члан већа 
3. Нада Бачкалић, члан већа 
                         
IV ВЕЋЕ редовног састава као веће пор.2 
1. Милица Богдан - Личен, председник већа,  
2. Мирјана Андријашевић, члан већа 
3. Бранка Маљковић, члан већа 
 
VIII ВЕЋЕ редовног састава као веће пор.3 
1. Ђура Тамаш, председник већа 
2. Љиљана Цицмил, члан већа 
3. Душица Шалић, члан већа 
 
ВЕЋЕ пор.4 
1. Душанка Бабић, председник већа 
2. Верица Бајић, члан већа 
3. Здравко Василић, члан већа 

 
 

Рад у већима Грађанског одељења 
 
 

Судије Грађанског одељења поступају у предметима по жалбама на одлуке 
донете у парничним и ванпарничним предметима из материје грађанског права (осим 
радних спорова) из надлежности апелационог суда, решавају о сукобу и делегацији 
надлежности и о предметима рехабилитације, а у специјализованим већима поступају у 
предметима из породичних односа. 
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 Одсутног или спреченог председника већа замењује први члан истог већа. 
Замена појединих чланова већа врши се између већа III и VI; IV и VIII; V и VII; IX  и 
XI.  

Спреченог или одсутног судију посебног већа за спорове из породичних односа, 
замењује судија исте специјалности. 
 
 Судије које суде у споровима из породичних односа се не задужују предметима 
нарочите хитности из других области. 
 

5. Одељење судске праксе 
  
   
 У суду постоји Одељење судске праксе као објединавајуће за праћење и 
проучавање судске праксе, примену прописа и правних схватања. Послови овог 
одељења врше се као заједнички за суд у целини и као посебни за судску праксу у 
Кривичном одељењу и Одељењу за кривичне поступке према малолетницима, судску 
праксу у Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове. 
            Председник Одељења судске праксе координира рад на пословима судске праксе 
свих одељења, иницира преиспитивање усвојеног правног става, предлаже да се о 
поједином правном питању заузме правно схватање. О заузетом правном схватању 
обавештава судије и судијске помоћнике о правним схватањима судских одељења, 
надзире вођење општег регистра правних ставова изражених у одлукама суда у 
појединим предметима, посебног регистра правних схватања усвојених на седницама 
свих судија, седницама одељења, саветовањима и радним састанцима судија и обавља 
остале послове из делокруга одређеног Судским пословником.   
            Пословима евиденције судске праксе руководе судије  појединих одељења, које 
те  послове обављају уз помоћ судијских помоћника распоређених у Одељење судске 
праксе. 
            Руководиоцима судске праксе у раду помажу судије које се постављају као 
заменици руководилаца послова судске праксе, по принципу поделе послова.  
            Руководилац и заменик деле послове прегледања одлука, издвајања одлука за 
посебне регистре, издвајања ради враћања одлука већима на исправку или поновно 
разматрање.  

Код враћања предмета већима на поновно разматрање у Одељењу судске праксе 
сачињава се писмено образложена примедба којом се указује да се у донетој одлуци 
одступило од начелног правног става, усвојених правних схватања, ставова и закључака 
суда, судског одељења и праксе суда или Врховног касационог суда. 
 
У саставу  Одељења судске праксе су судије:  
 
           1. Бранислава Апостоловић председник Одељења  
           2. Ђура Тамаш заменик председника Одељења и уједно руководилац судске 
праксе у Грађанском одељењу 

3. Драган Аћимовић руководилац судске праксе у Кривичном одељењу 
 4. Драгољуб Вујасиновић заменик руководиоца судске праксе у Кривичном 
одељењу 

5. Владимир Вујић руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне 
поступке према малолетницима  

6. Драган Којић који обавља послове судске праксе у притворским предметима 
у случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Кривичном 
одељењу и његовог заменика 
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7. Нада Коларски заменик руководиоца судске праксе у Одељењу за кривичне 
поступке према малолетницима 

8. Снежана Кецман руководилац судске праксе у Одељењу за радне спорове 
9. Персида Јовановић заменик руководиоца судске праксе у Одељењу за радне 

спорове 
 10. Радослава Мађаров заменик руководиоца судске праксе у Грађанском 
одељењу 
 11. Драган Скоко заменик руководиоца судске праксе у Грађанском одељењу  
 12. Љиљана Цицмил руководилац судске праксе за предмете из породичних 
односа 
 13. Бранка Маљковић заменик руководиоца судске праксе за предмете из 
породичних односа 
  
 и судијски помоћници распоређени на пословима евиденције судске праксе у 
судским одељењима.           
 
           Редакцију Билтена чине судије из овог одељења. 
 
           Уредник билтена је судија Ђура Тамаш, а заменик уредника је судија Снежана 
Лековић.  
 

III 
ПОСЕБНА ЗАДУЖЕЊА СУДИЈА 

 
 

            Судија Бранка Бајић и Весна Остојић – старају се о преузимању базе судске 
праксе Врховоног касационог суда и имплементацији унутар суда у електронској 
форми, ажурирано и систематично и старају се о имплементацији САПС софтвера, у 
сарадњи са информатичком службом суда, а замењује их судија Вера Кнежевић 
Мандић. 
 
            Судије Јулијана Будинчевић и Драгиња Вујић – старају се о сарадњи са 
правним факултетима и обуци студената правних факултета. 
 
           Судије Драган Којић и Верица Бајић – старају се о едукацији судијских 
помоћника. 
    
 Судија Мирјана Андријашевић – стара се о набавци и одржавању књижног и 
публицистичког фонда, у сарадњи са Вишим судом у Новом Саду и библиотекаром тог 
суда. 
  

IV 
РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА 

 
 

 Предмети се равномерно расподељују судијама у већима по одговарајућим 
областима, уз сразмерно умањење задужења: 
 
            - председницима већа за 20%, судијама: Драгињи Вујић, Милораду Дедић, 
Владимиру Вујић, Мири Тубин Чанак, Милици Богдан Личен, Мирјани Жежељ 
Јовановић, Душанки Бабић и Душици Шалић 
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 - руководиоцу судске праксе за предмете из породичних односа судији 
Љиљани Цицмил за 20% 

- заменицима на пословима судске праксе који нису председници већа, судијама 
Драгољубу Вујасиновић, Радослави Мађаров и Драгану Скоко за 30%. 

- руководиоцу судске праксе Одељења за радне спорове и председнику већа 
судији Снежани Кецман за укупно 30% 

- председнику Одељења за радне спорове и председнику већа судији Персиди 
Јовановић за укупно 30% 

- председнику Одељења судске праксе и председнику већа судији Бранислави 
Апостоловић за укупно 30% 
 - председнику Кривичног одељења и председнику већа судији Петер Киш за 
укупно 40% 
 - председнику Грађанског одељења и председнику већа судији Петру Јовановић 
за укупно 40% 
 -  руководиоцу судске праксе Кривичног одељења и председнику већа судији 
Драгану Аћимовић за укупно 40% 

- заменику председника Одељења судске праксе и руководиоцу послова судске 
праксе Грађанског одељења, а уједно и председнику већа судији Ђури Тамашу за 
укупно 40% 
 - заменику председника суда и председника већа судији Јелици Бојанић - 
Керкез за укупно 40% 
       

V 
МЕСТО РАДА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА је у седишту 

Апелационог суда у Новом Саду.  
Седнице свих судија, седнице одељења и радни састанци судија, судијских 

помоћника и запослених у службама суда, одржавају се у седишту Апелационог суда у 
Новом Сад 

Поједини послови могу се обављати и у зградама суда изван седишта 
Апелационог суда у Новом Саду, на основу посебне одлуке в.ф. председника суда.  

 
Примена овог Годишњег распореда почиње од 01.01.2012. године. 
 
 

                                                                                  В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                                    СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ    

 
          

НАПОМЕНА: 
Судије имају право приговора 
на Годишњи распоред послова,  
председнику Врховног касационог суда, 
у року од 3 дана, од дана обајвљивања 
на огласној табли суда. 
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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр.Су. I-2-77/11 
Дана: 18.01.2012. године 
НОВИ САД 
 
 
 В.ф. Председника Апелационог суда у Новом Саду, Слободан 
Надрљански, утврђује:  
 

ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА  ПОСЛОВА 
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

Мења се Годишњи распоред послова у Апелационом суду у Новом 
Саду за 2012. годину, у делу о саставу већа Грађанског одељења: 

 
1.V веће Грађанског одељења које је поступало у саставу: 
 
1. Мирјана Жежељ  Јовановић, председник већа 
2. Верица Бајић, члан већа 
3. Вера Кнежевић - Мандић, члан већа 
 
поступаће у саставу: 
 
1. Душица Шалић, председник већа 
2. Верица Бајић, члан већа 

 
Попуна трећим чланом V већа вршиће се редом судијама Грађанског 

одељења. 
 
 
 

2. VII веће Грађанског одељења које је поступало у саставу: 
 
1. Душица Шалић, председник већа 
2. Јулијана Будинчевић, члан већа 
3. Душко Перичин, члан већа 
 
 



 2

 поступаће у саставу: 
 
1. Јулијана Будинчевић, председник већа 
2. Вера Кнежевић Мандић, члан већа 
3. Душко Перичин, члан већа 
 
Расправе отворене у већу у саставу судија Душица Шалић, Јулијана 

Будинчевић и Душко Перичин имају се и завршити у наведеном саставу 
већа.  

 
Примена овог Годишњег распореда почиње од 24.01.2012. године. 
 
 
                                                                В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Судије имају право приговора на Измењени део Годишњег распореда 
послова Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину, Председнику 
Врховног касационог суда, у року од 3 дана, од дана обајвљивања на 
огласној табли суда. 
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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр.Су. I-2-77/11 
Дана: 27.03.2012. године 
НОВИ САД 
 
 
 В.ф. Председника Апелационог суда у Новом Саду, Слободан 
Надрљански, утврђује:  
 

ДОПУНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА  ПОСЛОВА 
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

Допуњује се Годишњи распоред послова у Апелационом суду у 
Новом Саду за 2012. годину: 

 
I 

 
За одлучивање у смислу одредбе чл. 24 ст. 3 ЗКП-а, петочлано веће 

се форимра од судија које нису учествовале у доношењу побијане одлуке, 
по редоследу већа из Годишњег распореда послова, чији се састав 
допуњује судијама из наредног већа.  

  
II 

 
О жалбама против решења која доносе већа Апелационог суда по 

члану 399 ст. 5 новог ЗПП-а одлучује друго веће од троје судија, тако да се 
предмети распоређују у рад редом другим судијама истог одељења које 
нису учествовале у доношењу побијаног решења, а носе ознаку Гж3 када 
су жалбе изјављене на решења донета под ознакама Гж, Гж2 и РехЖ одн. 
носе ознаку Гж4 када су жалбе изјављене на решења донета под ознакама 
Гж1. 

Формирају се и воде уписници Гж3 и Гж4 за предмете у којима се 
решава о жалбама против решења Апелационог суда, и то: уписник Гж3 за 
предмете из области грађанског права и уписник Гж4 за предмете из 
области радног права. 
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III 
 

О дозвољености ревизије по чл. 404 новог ЗПП-а одлучује веће од 
троје судија који нису учествовали у доношењу другостепене пресуде, тако 
да се предмети распоређују у рад редом другим судијама истог одељења. 

 
Примена овог Годишњег распореда почиње од 09.04.2012. године. 
 
 
                                                                В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Судије имају право приговора на допуњени део Годишњег распореда 
послова Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину, Председнику 
Врховног касационог суда, у року од 3 дана, од дана обајвљивања на 
огласној табли суда. 
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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр.Су. I-2-77/11 
Дана: 11.04.2012. године 
НОВИ САД 
 
 
 В.ф. Председника Апелационог суда у Новом Саду, Слободан Надрљански, 
доноси:  
 
 

ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ЗА 2012. ГОДИНУ  
 
 

На основу анализе тромесечних резултата и стања у погледу старих предмета по 
појединим судским одељењима и већима указује се потреба предузимања хитних мера 
унутар суда, а с тим у вези и измене Годишњег распореда послова судија у 
Апелационом суду у Новом Саду, како би се постигла једнака доступност права на 
одлуку жалбеног суда, а имајући у виду одредбу чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, бр.83/06 и 98/06) којом је прописано да свако има право да се о 
његовим правима и обавезама одлучи у разумном року.  

 
 Мења се Годишњи распоред послова судија, у следећем: 
  

1. Редуковање процентуалног умањења задужења предметима 
председницима већа свих одељења са 20% на 10%, а следствено томе и редуковање 
процентуалног умањења задужења руководиоцима-председницима судских одељења и 
заменику в.ф. председнику суда на укупно 30% и обустављање умањења задужења 
судији која је до сада била задужена за праксу у материји породичног права, а који се 
послови имају прерасподелити у оквиру Одељења судске праксе, тако да од ступања 
на снагу ових измена умањења задужења су:  

 
-председницима већа 10%, судијама: Милораду Дедић, Владимиру Вујић, 

Мири Тубин Чанак, Милици Богдан Личен, Душанки Бабић, Душици Шалић и Јулијани 
Будинчевић 

 - судијама на пословима судске праксе који нису председници већа, Драгољубу 
Вујасиновић, Радослави Мађаров и Драгану Скоко за 30%, као и судији Драгињи 
Вујић која је председник већа док замењује судију Драгољуба Вујасиновић на 
пословима судске праксе. 

- руководиоцу судске праксе Одељења за радне спорове и председнику већа 
судији Снежани Кецман за укупно 30% 

- председнику Одељења за радне спорове и председнику већа судији Персиди 
Јовановић за укупно 30% 

- председнику Одељења судске праксе и председнику већа судији Бранислави 
Апостоловић за укупно 30% 
 - председнику Кривичног одељења и председнику већа судији Петер Киш за 
укупно 30% 
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 - председнику Грађанског одељења и председнику већа судији Петру Јовановић 
за укупно 30% 
 -  руководиоцу судске праксе Кривичног одељења и председнику већа судији 
Драгану Аћимовић за укупно 30% 

- заменику председника Одељења судске праксе и руководиоцу послова судске 
праксе Грађанског одељења, а уједно и председнику већа судији Ђури Тамашу за 
укупно 30% 

- заменици в.ф. председника суда и председници већа судији Јелици Бојанић 
Керкез, умањење укупно 30% 

 
 

 
                                                                В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                          СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Судије имају право приговора на Измењени део Годишњег распореда послова 
Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину, Председнику Врховног касационог 
суда, у року од 3 дана од дана објављивања на огласној табли суда. 

 
 
 


