Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Посл.бр.Су I-2-39/16
Дана: 23.11.2016. године
НОВИ САД
На основу члана 34 став 1 Закона о уређењу судова ("Сл.гласник РС" бр.116/08,
104/09,101/1, 101/11, 101/13 и 40/15) и члана 46 ст. 1 и ст. 6 Судског пословника
("Сл.гласник РС" бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13...77/16), по претходно прибављеном
мишљењу судија председник Апелационог суда у Новом Саду Новица Пековић
утврђује:
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НОВОМ САДУ
ЗА 2017.ГОДИНУ
I
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи председник суда Новица Пековић.
Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за
правилан и благовремен рад суда.
Заменици председника суда су судије Јелица Бојанић – Керкез и Јулијана
Будинчевић.
У случају одсутности или спречености председника суда, истог замењује судија
Јелица Бојанић Керкез.
Заменик Јулијана Будинчевић обавља послове судске управе које јој повери
председник суда.
На пословима судске управе распоређени су запослени:
Александра Херак- секретар суда, коју замењује Катарина Јованов
Милица Јанча - координатор за медије и судијски помоћник у већу
Катарина Јованов- судијски помоћник у судској управи и у већу
Драгана Ђукић - управитељ суда
Весна Лакићевић - саветник за кадровске и персоналне послове

II
У поступцима ради заштите права на суђење у разумном року
поступа ПРЕДСЕДНИК СУДА и ОДРЕЂУЈЕ да поред њега
по приговорима и жалбама ради заштите права:
за предмете из области грађанског права - Р4г и Ржг поступају
- заменик председника суда судија Јелица Бојанић Керкез
- судија Верица Бајић
- судија Татјана Миљуш
за предмете из области радног права – Р4р и Ржр поступају
- судија Боривоје Гајић,
- судија Мира Тубин Чанак
за премете из области кривичног права – Р4к и Ржк поступају
- судија Смиљка Матковић,
- судија Зоран Париповић
III
СУДСКА ОДЕЉЕЊА
Поред постојећих судских одељења, формира се Одељење за спорове из
породичних односа. Одељење чине четири специјализована већа за решавање спорова
из породичних односа. У саставу специјализованих већа су судије Грађанског одељења
које поступају у предметима Гж2 и осталим предметима из области грађанског права.
Организовањем Одељења за спорове из породичних односа у оквиру Грађанског
одељења настоји се обезбедити усклађено, ефикасно и квалитетно поступање повећаног
броја судија у области заштите права деце, статусних и других спорова из породично
правних односа и заштите од насиља у породици.
ОРГАНИЗАЦИЈА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА у 2017.години:
1. Кривично одељење
2. Одељење за кривичне поступке према малолетницима
3. Грађанско одељење
4. Одељење за спорове из породичних односа
5. Одељење за радне спорове
6. Одељење судске праксе
Судским одељењем руководи председник одељења.
Председник одељења се стара да се послови у одељењу обављају уредно и
ефикасно.
Председник одељења има заменика. У случају спречености или одсутности
председника одељења, послове из делокруга председника одељења обавља заменик.
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Председници већа су дужни да организују рад у већу.
У случају одсутности или спречености председника већа замењује први члан
истог већа.
ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА И ЗАМЕНИЦИ
Председник Кривичног одељења је судија Весна Остојић
Заменик је судија Душан Војновић
Председник Одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија
Милорад Дедић
Заменик је судија Бранка Банчевић
Председник Грађанског одељења је судија Бранка Бајић
Заменик је судија Верица Бајић
Председник Одељења за спорове из породичних односа је судија Јелица
Бојанић Керкез
Заменик је судија Здравко Василић
Председник Одељења за радне спорове је судија Драгана Штрбац
Заменик је судија Боривоје Гајић
Одељењем судске праксе руководи судија Јулијана Будинчевић;
Заменик је судија Драгољуб Вујасиновић
1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
I ВЕЋЕ
1. Весна Остојић, председник већа
2. Ђурђина Бјелобаба, члан већа
II ВЕЋЕ
1. Смиљка Матковић, председник већа
2. Зоран Париповић, члан већа
III ВЕЋЕ
1. Сњежана Лековић, председник већа
2. Љубомир Бачић, члан већа
3. Светлана Томић Јокић, члан већа
IV ВЕЋЕ
1. Драгољуб Вујасиновић, председник већа
2. Зденка Стакић, члан већа
3. Слободан Велисављевић, члан већа
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V ВЕЋЕ - истовремено обавља послове и као Одељење за кривичне
поступке према малолетницима
1. Милорад Дедић, председник већа
2. Бранка Банчевић, члан већа
3. Душан Војновић, члан већа
Веће I и II попуњава се од судија чланова осталих већа по редоследу.
У случају одсутности или спречености појединог члана већа од I до V, попуна се
врши из реда судија чланова осталих већа по редоследу.
Председници већа ће замењивати одсутне или спречене чланове већа, према
потреби, уколико се попуна не може обезбедити од судија које су други или трећи члан
већа.
У оквиру Кривичног одељења постоје посебна већа:
Већа за одлучивање у другом степену (чл. 21 ст. 2 тач. 2 ЗКП-а):
А)
1.
2.
3.
4.
5.

Душан Војновић, председник већа
Сњежана Лековић, члан већа и заменик председника већа
Милорад Дедић, члан већа
Смиљка Матковић, члан већа
Зденка Стакић, члан већа

Б)
1.
2.
3.
4.
5.

Драгољуб Вујасиновић, председник већа
Ђурђина Бјелобаба, члан већа и заменик председника већа
Зденка Стакић, члан већа
Светлана Томић Јокић, члан већа
Бранка Банчевић, члан већа

В)
1. Весна Остојић, председник већа
2. Светлана Томић Јокић, члан већа и заменик председника већа
3. Љубомир Бачић, члан већа
4. Зоран Париповић, члан већа
5. Слободан Велисављевић, члан већа
У случају да не може да се формира веће за одлучивање од судија које су
одређене као чланови ових већа, попуна се врши од судија из других већа по редоследу.
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У трећем степену суди веће у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Душан Војновић, председник већа
Драгољуб Вујасиновић, члан већа и заменик председника већа
Весна Остојић, члан већа
Зоран Париповић, члан већа
Светлана Томић Јокић, члан већа

У случају да не може да се формира веће за одлучивање у трећем степену од
судија које су одређене као чланови овог већа, попуна се врши следећим судијама из
Кривичног одељења:
-

Смиљка Матковић
Зденка Стакић
Слободан Велисављевић

Послови и рад у већима Кривичног одељења
Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кж3, Кжм1, Кжм2,
Кжм3, Крм, Кж-уо, Кжр-Ас, Кж-р, Кж1-Спк, Кж2-Спк, Кж-Кре, Кжм-р, Кжмр-Ас,
Кжм-Уо.
Већа I-IV поступају у кривичним предметима и предметима о преносу и сукобу
надлежности из члана 32 и 35 ЗКП-а.
Веће V као специјализовано поступа у кривичним поступцима према
малолетницима, а у осталим кривичним предметима до уједначене оптерећености са
осталим већима овог одељења.
Попуна специјализованог већа за поступање у кривичним поступцима према
малолетницима врши се судијама из других већа по редоследу.
Дежурства:
У јулу 2017. године дежурно веће је IV веће.
У августу 2017. године дежурно веће је V веће.
1. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
I ВЕЋЕ
1. Радослава Мађаров, председник већа
2. Јелица Бојанић Керкез, члан већа
3. Нада Бачкалић, члан већа
II ВЕЋЕ
1. Мирјана Андријашевић, председник већа
2. Бранка Маљковић, члан већа
3. Милена Ковачевић, члан већа
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III ВЕЋЕ
1. Душица Шалић, председник већа
2. Верица Бајић, члан већа
3. Оливера Пејак Прокеш, члан већа
IV ВЕЋЕ
1. Татјана Миљуш, председник већа
2. Здравко Василић, члан већа
3. Снежана Глушчевић Симовљевић, члан већа
V ВЕЋЕ
1. Јулијана Будинчевић, председник већа
2. Вера Кнежевић Мандић, члан већа
3. Вера Крстин, члан већа
VI ВЕЋE
1. Ђура Тамаш, председник већа
2. Љиљана Цицмил, члан већа
3. Едит Чордаш, члан већа
VII ВЕЋЕ
1. Петар Јовановић, председник већа
2. Споменка Драгаш, члан већа
3. Милана Миличковић, члан већа
VIII ВЕЋЕ
1. Бранка Бајић, председник већа
2. Весна Сладојевић, члан већа
3. Јасмина Дивнић, члан већа
У случају оправдане спречености појединог члана већа замена се врши између:
- већа I и II (већа којим председавају судија Радослава Мађаров и судија Мирјана
Андријашевић)
- већа III и VI (већа којим председавају судија Душица Шалић и судија Ђура Тамаш
- већа IV и VIII (већа којим председавају судија Татјана Миљуш и судија Бранка Бајић)
- већа V и VII (већа којим председавају судија Јулијана Будинчевић и судија Петар
Јовановић)
Послови и рад у већима у Грађанском одељењу :
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж3, Р, Р3, Рех-ж, Гжуз, Гж рр
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОРОВЕ ИЗ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА
Пор. I ВЕЋЕ
1. Јелица Бојанић Керкез, председник већа
2. Радослава Мађаров, члан већа
3. Нада Бачкалић, члан већа
4. Вера Крстин, члан већа
Пор. II ВЕЋЕ
1. Мирјана Андријашевић, председник већа,
2. Бранка Маљковић, члан већа
3. Здравко Василић, члан већа
Пор. III ВЕЋЕ
1. Душица Шалић, председник већа
2. Верица Бајић, члан већа
3. Оливера Пејак Прокеш, члан већа
Пор. IV ВЕЋЕ
1. Ђура Тамаш, председник већа
2. Љиљана Цицмил, члан већа
3. Едит Чордаш, члан већа
У случају одсутности или спречености судија распоређених у већа за спорове из
породичних односа, попуна се врше другим судијама Грађанског одељења које имају
сертификат за поступање у споровима из породичних односа. Судије са сертификатом
су: Јелица Бојанић Керкез, Радослава Мађаров, Нада Бачкалић, Мирјана Андријашевић,
Бранка Маљковић, Вера Крстин, Душица Шалић, Верица Бајић, Оливера Пејак Прокеш,
Здравко Василић, Јасмина Дивнић, Јулијана Будинчевић, Ђура Тамаш, Љиљана
Цицмил, Милена Ковачевић, Бранка Бајић, Споменка Драгаш, Весна Сладојевић,
Милана Миличковић, Снежана Симовљевић Глушчевић и Едит Чордаш.
Послови и рад у већима у Одељењу за породичне спорове:
Судије овог одељења поступају у споровима из породичних односа Гж2.
Поступају и у другим предметима до равномерне оптерећености на нивоу
Грађанског одељења.
Не задужују се предметима нарочите хитности из других области.
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4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
I ВЕЋЕ
1. Боривоје Гајић, председник већа
2. Славка Милисављевић Стојчић, члан већа
3. Нада Ћулибрк, члан већа
II ВЕЋЕ
1. Снежана Кецман, председник већа
2. Нада Кнежевић Антић,члан већа
III ВЕЋЕ
1. Мира Тубин Чанак, председник већа
2. Габриела Миловановић, члан већа
3. Јасмина Даниловић Стојковић, члан већа
IV ВЕЋЕ
1. Драгана Штрбац, председник већа
2. Јокица Јањушевић, члан већа
Веће II и IV попуњава се од судија осталих већа по редоследу.
У случају одсутности или спречености појединог члана већа од I до IV, попуна
се врши из реда судија осталих већа по редоследу.
Послови и рад у већима у Одељењу за радне спорове:
Судије овог одељења поступају у предметима Гж1, Гж4, Р4, Гж1-уз
6. ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Одељење судске праксе обухвата одсеке по правним областима:
-

одсек за област кривичног права
одсек за област грађанског права са породичним
одсек за област радног права

Одељењем судске праксе суда руководи судија који кординира рад на пословима
судске праксе, стара се о правовременом обавештавању судија о пракси судова и
међународих судских органа, благовременом вршењу послова судске праксе,
активностима ради усаглашавања судске праксе апелационих судова, сарадњи са
одељењима судске праксе других судова, сарадњи са правним факултетима, набавци
стручне литературе у штампаном и електронском облику, надзире анонимизацију и
објављивање одлука на веб-страници суда и врши друге послове поверене од
председника суда.
Руководилац Одељења судске праксе истовремено је надзорни судија за обуку
судијских помоћника.
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У сваком одсеку Одељења судске праксе постоји први и други руководилац на
пословима судске праксе.
Првом и другом руководиоцу на пословима судске праксе за одељење у раду
помажу судијски помоћници. Поред судијских помоћника распоређених у Одељење
судске праксе, ангажовани могу бити и судијски помоћници распоређени у већа, ради
ажурног обављања послова који не трпе одлагање.
Рад се организује по принципу поделе послова.
У саставу Одељења судске праксе су судије:
1. Јулијана Будинчевић, руководилац Одељења судске праксе Суда
2. Драгољуб Вујасиновић, заменик руководиоца Одељења и први руководилац
на пословима судске праксе за Кривично одељење
3. Весна Остојић, други руководилац на пословима судске праксе за Кривично
одељење
4. Зденка Стакић, на пословима судске праксе у притворским предметима у
случају одсутности или спречености руководилаца судске праксе за кривично одељење
5. Радослава Мађаров, први руководилац на пословима судске праксе за
Грађанско одељење
6. Мирјана Андријашевић, други руководилац на пословима судске праксе за
Грађанско одељење
7. Снежана Кецман, први руководилац на пословима судске праксе за Одељење
за радне спорове
8. Боривоје Гајић, други руководилац на пословима судске праксе за Одељење
за радне спорове
Редакцију Билтена чине судије из овог одељења
Уредник Билтена је судија Ђура Тамаш
Заменик уредника Билтена је судија Весна Остојић
IV
РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА
Судије се равномерно задужују предметима, уз поштовање правила о
сразмерном умањењу задужења због других обавеза у суду.
Умањено задужење предметима за 20 % имају заменици председника суда,
председници одељења, руководиоци судске праксе и председници већа:
- Јелица Бојанић Керкез заменик председника суда и председник Одељења за
спорове из породичних односа
- Јулијана Будинчевић заменик председника суда, судија која руководи
Одељењем судске праксе у Суду и председник већа
- Весна Остојић председник Кривичног одељења и председник већа
- Бранка Бајић председник Грађанског одељења и председник већа
- Драгана Штрбац председник Одељења за радне спорове и председник већа
- Драгољуб Вујасиновићу први руководилац на пословима судске праксе за
Кривично одељење и председник већа
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- Милорад Дедић, председник Одељења за кривичне поступке према
малолетницима, председник већа и други руководилац на пословима судске праксе за
Кривично одељење
- Радослава Мађаров први руководилац на пословима судске праксе за
Грађанско одељење и председник већа
- Мирјана Андријашевић други руководилац на пословима судске праксе за
Грађанско одељење и председник већа
- Снежана Кецман први руководилац на пословима судске праксе за Одељење
за радне спорове и председник већа
- Боривоје Гајић други руководилац на пословима судске праксе за Одељење
за радне спорове и председник већа
- Сњежана Лековић председник већа
- Смиљка Матковић председник већа
- Душица Шалић председник већа
- Татјана Миљуш председник већа
- Ђура Тамаш председник већа
- Петар Јовановић председник већа и
- Мира Тубин Чанак председник већа.
ПРЕДСЕДНИК СУДА
НОВИЦА ПЕКОВИЋ
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Судије имају право приговора, на Годишњи распоред послова, председнику Врховног
касационог суда, у року од 3 дана, од дана саопштавања на седници свих судија.
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