
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

Су.бр. I-2-207/2016 
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На основу члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр.116/08, и 

110/09), и члана 45, 46, и 48. Судског пословника (“Службени гласник РС” бр.110/09, 

и 70/11), по претходно прибављеном мишљењу судија, на Седници свих судија, 

одржаној дана 01. децембра 2016. године, Председник Oсновног суда у Шапцу 

доноси и објављује 

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА У ОСНОВНОМ СУДУ У ШАПЦУ 

 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

 

СЕДИШТЕ СУДА И СУДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

Седиште Основног суда у Шапцу налази се у Шапцу, у судској згради у Улици  

Карађорђева бр.25. 

 

1. У седишту суда налази се судска управа,  кривично одељење у оквиру кога 

поступају судије за претходни поступак, парнично одељење у оквиру кога 

поступају специјализована већа за радне и породичне спорове, ванпарнично-

оставинско одељење, извршно одељење, веће за извршење кривичних 

санкција, Служба за међународну правну помоћ у кривичним и грађанским 

стварима, Одсек рачуноводства, Служба пријема, овере и експедиције, Судска 

писарница, и Административно- техничка служба. 

 

Контакти: централа 015/354-614, факс 015/354-615. 

 

Судске јединице се налазе у Богатићу и Коцељеви. Предмети по којима се поступа у 

судској јединици означавају се римским бројем испред ознаке уписника, а према 

редоследу судске јединице одређеном посебним законом. 

 

I Судска јединица у Богатићу се налази у Богатићу, у судској згради у Улици Мике 

Витомировића број 3. У овој судској јединици се налази део кривичног, део 

парничног одељења, део ванпарнично-оставинског одељења и извршног одељења за 

територију општине Богатић. Контакт: централа-телефон 015/778-61-71.  

 

II Судска јединица у Коцељеви се налази у судској згради у Улици Карађорђева број 

19а. У овој судској јединици се налази део кривичног одељења, део парничног 

одељења, део ванпарнично-оставинског одељења, део извршног одељења за 

територију општине Коцељева и Владимирци.  Контакт: централа-телефон 015/556-

219.  

 

 У судским јединицима се налази део Службе пријема, овере потписа, преписа и 

рукописа, и експедиције, део Судске писарнице, и друге пратеће службе.  



 

 У судској згради у Владимирцима у Улици Светог Саве  број 59 се налази део 

Службе пријема, овере потписа, преписа и рукописа и експедиције и друге пратеће 

службе за територију општине Владимирци које ће функционисати до 01.марта 2017. 

године. Контакт: централа-телефон 015/513- 114. 

 

 

II 

 

СУДСКА УПРАВА 

 
Пословима судске управе руководи Председник суда Милорад Малетић. 

 

За заменика председника суда одређује се судија: 

  

   - Биљана Шашић 

 

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, 

овлашћења и одговорности и то:  

 

 доношење и потписивање аката судске управе, у одсуству (или спречености) 

председника, а које нису у искључивој-непренoсивој надлежности 

председника суда, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и 

искључење судија, поступање по захтевима за давање информација у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и вршење 

надзора у области материјално финансијског пословања у одсуству (или 

спречености) председника суда. 

 

За заменика председника суда за судску јединицу Богатић одређује се судија: 

 

  -Радиша Љубанић 

 

За заменика председника суда за судску јединицу Коцељева одређује се судија: 

 

  -Зоран Савић 

 

Заменик председника суда дужан је да председнику суда доставља месечне 

извештаје о свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и 

одговорностима. 

 

Посебне обавезе поверавају се: 

 

Евиденцију, распоређивање и праћење рада судијских помоћника обавља Председник 

суда Милорад Малетић. 

 

Послове секретара суда обавља Александар Милосављевић. У обављању послова 

судске управе, Председнику суда по потреби помажу судијски помоћници Ивана 

Милошевић а у обављању послова извршења кривичних санкција, судијски помоћник 

Злата Петковић Ружић. 

 

Послове везане за информисање, контакте са јавношћу и медијима (портпарол) 

обавља судијски помоћник Ивана Милошевић.  

 

Одлучивање о ослобађању од плаћања судске таксе за оверу докумената, поред 

редовних послова, поверава се секретару суда. 



 

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 обавља Александра Симић. 

 

Послове на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року (“Сл. Гласник 

РС број 40/15) поред председника суда, обавља и судија Биљана Ружић. 

 

Писмена која се односе на послове судске управе распоређују се у групе и подгрупе 

на начин одређен чланом 262. Судског пословника. 

 

III 

 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 

У Основном суду у Шапцу формирају се: 

 

 судска одељења: 

 

 Кривично одељење 

 Парнично одељење 

 Ванпарнично-оставинско одељење  

 Извршно одељење 

 

- посебна одељења: 

 

 Одељење судске праксе 

 Припремно одељење у оквиру парничног одељења  

 

- специјализована већа у Парничном одељењу 

 

 за породичне спорове и 

 за радне спорове 

 

IV 

 

СУДСКЕ РАДЊЕ 

   

У седишту суда и судским јединицама се предузимају радње и одржавају суђења у 

кривичним, парничним, ванпарничним, оставинским и извршним предметима.  

  

У предметима извршења кривичних санкција се поступа у седишту суда.  

 

Послови међународне правне помоћи у кривичним и грађанским стварима се 

обављају у седишту суда.  

 

У седишту суда и судским јединицама се одлучује у другом степену по правном леку 

изјављеном против првостепених одлука у извршним предметима у складу са 

одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник РС 31/11). 

 

Судске радње и суђења из кривичне, парничне, ванпарничне, оставинске и извршне 

правне области се предузимају у седишту суда и то у предметима са подручја 

општине Шабац. 

 



У  судској јединици у Богатићу се одржавају суђења и предузимају судске радње из 

кривичне, парничне, ванпарничне, оставинске и извршне правне области и то у 

предметима са подручја општине Богатић. 

 

У  судској јединици у Коцељеви се одржавају суђења и предузимају судске радње из 

кривичне, парничне, ванпарничне, оставинске и извршне правне области и то у 

предметима са подручја општине Коцељева и Владимирци. 

 

Судије суде и предузимају радње у седишту суда и на целом подручју суда, полазећи 

од законом утврђене месне надлежности и права странке на несметан приступ суду, а  

по редоследу пријема у складу са законом и Судским пословником, према распореду 

послова утврђеним овим годишњим распоредом.  

 

Судије распоређење у седишту суда суде и предузимају потребне радње стално у 

седишту суда, а по потреби и у судским јединицима, полазећи од законом утврђене 

месне надлежности и права странке на несметан приступ суду, о чему председник 

суда доноси посебну одлуку. 

 

Судије распоређење у судској јединици суде и предузимају потребне радње стално на 

подручју судске јединице и то у кривичним, парничним (редовни парница, породични 

спорови и радни спорови), ванпарничним, оставинским и извршним поступцима, а по 

потреби и у седишту суда и другој судској јединици, полазећи од законом утврђене 

месне надлежности и права странке на несметан приступ суду, о чему председник 

суда доноси посебну одлуку. 

 

У судској јединици у Богатићу судија суди и предузима радње у предметима са 

територије ове општине у кривичној, парничној (редовна парница, породични 

спорови и радни спорови), ванпарничној, оставинској и извршној правној области. 

 

У судској јединици у Коцељеви судија суди и предузима радње у предметима са 

територије ове општине и општине Владимирци  у кривичној, парничној (редовна 

парница, породични спорови и радни спорови), ванпарничној, оставинској и 

извршној правној области. 

 

V 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА 

 

У судским одељењима у седишту суда и судским јединицама распоређивање предмета 

врши се у складу са судским пословником, тако да се обезбеди равномерна 

оптерећеност судија, по броју предмета, по њиховој старости (у односу на дан 

подношења иницијалног акта) и по другим критеријумима који су пословником 

предвиђени. 

 

VI 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

Судија Марија Ивановић  поставља се за председника кривичног одељења. 

Судија Милица Исаковић  поставља се за председника парничног одељења.      

Судија Биљана Кулезић поставља се за председника ванпарнично-оставинског 

одељења.    

Судија  Светлана Димитријевић поставља се за председника  извршног одељења.  

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

благовремено. 



 

VII 

 

ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

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

поступања замењиваће: 

 

 Судија Биљана Мраовић, која се поставља за заменика председника кривичног 

одељења, 

 Судија Лепосава Ралић, која  се поставља за заменика председника парничног 

одељења, 

 Судија Драгица Јоцковић која се поставља за заменика председника 

ванпарнично-оставинског одељења, 

 Судија Невена Илић Лазић, која се поставља за заменика председника 

извршног одељења. 

 

VIII 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

 За судију за претходни поступак одређује се: 

 

1. Живослав Лукић 

 

Судију за претходни поступак у случају спречености или одсутности, као и ради 

ефикаснијег поступања замењиваће судија Иван Митровић. 

 

Послове на приправности (дежурству) обављаће судија за претходни поступак и 

судије Марија Ивановић, Биљана Мраовић, Иван Митровић и Ружица 

Мартиновић према распореду дежурства који утврди председник суда.  

 

Послове из надлежности истражног судије, који ће се сходно члану 603 ЗКП-а, 

који је ступио на снагу 01.10.2013. године, довршити по одредбама ЗКП-а (Сл. 

Лист СРЈ”,бр. 70/01 и 68/02 и “Службени гласник РС”, бр. 58/04, 85/05), 

обављаће судија за претходни поступак. 

 

У предметима правне помоћи међу домаћим судовима и у поступцима 

међународне правне помоћи у кривичним стварима (улазне замолнице, предмети 

уписника “Пом Ик”) поступаће судија за претходни поступак. 

 

 

За судије кривичног одељења одређују се: 

Председник већа – судија:  

 

1. Марија Ивановић,     

2. Биљана Мраовић, 

3. Мирјана Пајтић 

4. Славица Божић, 

5. Радивоје Шушњевић, 

6. Мирјана Михаиловић, 

7. Драгана Филиповић. 

 

Одређује се да у седишту суда, стално суде и предузимају радње 



 

1. председник већа-судија Марија Ивановић,     

2. председник већа-судија Биљана Мраовић, 

3. председник већа – судија Мирјана Пајтић 

4. председник већа-судија Славица Божић, 

5. председник већа-судија Радивоје Шушњевић. 

 

 

Одређује се да у Судској јединици у Богатићу, у предметима са подручја месне 

надлежности ове судске јединице стално суди и поступа: 

 

7. председник већа-судија Драгана Филиповић 

 

 

Одређује се да у Судској јединици у Коцељеви, у предметима са подручја месне 

надлежности ове судске јединице стално суди и поступа: 

 

6. председник већа-судија Мирјана Михаиловић 

 

Арапски број испред имена судије означава судско веће у одељењу. 

 

У овом одељењу послове и задатке, у складу са одредбом члана 74 Судског 

пословника, под надзором судије и председника овог одељења, самостално обавља 

судијски помоћник Викторија Маџаревић Чичулић. 

 

IX 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 

(Ванпретресно веће) 

 

 

За председнике Кривичног већа за одлучивање ван главног претреса одређују се: 

 

1. председник већа – судија Ружица Мартиновић, 

2. председник већа – судија Иван Митровић. 

 

Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса могу председавати председник 

суда, заменик председника суда – ако је судија кривичног одељења, председник 

кривичног одељења или њихови заменици. 

 

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

судијски помоћници и то: 

 

1. Јелена Лазић – 1. веће и 

2. Ивана  Милошевић – 2. веће 

 

 

X 

 

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

За судије парничног одељења одређују се: 

Председник већа – судија: 

 

1. Биљана Ружић, 



2. Данијела Максић,       

3. Вера Исаковић, 

4. Биљана Шашић,  

5. Сања Марковић,     

6. Драгослав Савић, 

7. Милица Исаковић, 

8. Драгана Заријевић 

9. Лепосава Ралић,  

10. Биљана Рељановић, 

11. Катарина Вујановић, 

12. Гордана Бајуновић, 

13. Слађана Јовановић, 

14. Татјана Илић, 

15. Зоран Савић, 

16. Драган Јаковљевић,  

17. Славица Милутиновић 

 

Одређују се за председника већа- судију специјализованих већа и то за: 

 

– радне спорове – судија Биљана Ружић у предметима уписника “П1” која поступа и у 

предметима  уписника „Пом Иг” 

 

Одређује се да у седишту суда, стално суде и предузимају радње: 

 

-у предметима уписника „П“, „Пл“и „Пом Иг” 

 

2. председник већа – судија Данијела Максић 

3.  председник већа-судија Вера Исаковић, 

4.  председник већа- судија Биљана Шашић, 

5.  председник већа – судија Сања Марковић, 

6.  председник већа-судија Драгослав Савић, 

7.  председник већа-судија Милица Исаковић, 

9.  председник већа-судија Лепосава Ралић,  

10. председник већа-судија Биљана Рељановић, 

11. председник већа-судија Катарина Вујановић, 

13. председник већа-судија Слађана Јовановић, 

14. председник већа-судија Татјана Илић, 

17. председник већа-судија Славица Милутиновић 

 

- у породичним споровима-предметима уписника „П2“  

 

5. председник већа-судија Сања Марковић, 

6. председник већа – судија Драгослав Савић, 

7. председник већа-судија Милица Исаковић, 

13. председник већа-судија Слађана Јовановић. 

 

 

Одређује се да у Судској јединици у Богатићу, у предметима уписника „П“, „П1“, 

„Пл“ и „Пом Иг” са подручја месне надлежности ове судске јединице стално суди и 

поступа: 

 

8. председник  већа-судија Драгана Заријевић,                                    

12. председник већа-судија Гордана Бајуновић. 

 



Одређује се да у Судској јединици у Богатићу, у предметима уписника „П2“, са 

подручја месне надлежности ове судске јединице стално суди и поступа: 

 

            5. председник већа-судија Сања Марковић, 

12. председник већа-судија Гордана Бајуновић. 

 

Одређује се да у Судској јединици у Коцељеви, у предметима уписника „П“, „П1“, 

„Пл“ и „Пом Иг” са подручја месне надлежности ове судске јединице стално суди и 

поступа:  

 

15. председник већа-судија Зоран Савић, 

16. председник већа-судија Драган Јаковљевић. 

 

Одређује се да у Судској јединици у Коцељеви, у предметима уписника „П2“, са 

подручја месне надлежности ове судске јединице стално суди и поступа: 

 

         

15.  председник већа-судија Зоран Савић, 

16.  председник већа-судија Драган Јаковљевић. 

  

Арапски број испред имена судије означава судско веће у одељењу. 

 

У овом одељењу, у седишту суда, послове и задатке, у складу са одредбом члана 74 

Судског пословника, под надзором судије и председника овог одељења, самостално 

обављају судијски помоћници: Ана Веселиновић и Јелена Мирковић. 

 

У оквиру Основог суда у Шапцу, и то парничног одељења формира се ПРИПРЕМНО 

ОДЕЉЕЊЕ ради испитивања испуњености процесних претпоставки за вођење 

поступка и одлучивање о правним лековима, као и ради обављања других послова у 

складу са одредбама Закона о праничном поступку.  

 

XI 

 

ВАНПАРНИЧНО- ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

  

За судије које поступају у овом одељењу одређују се: 

 

 председник већа-судија Биљана Кулезић, 

 председник већа-судија Драгица Јоцковић, 

 председник већа- судија Радиша Љубанић,  

 председник већа- судија Драгана Станићевић. 

 

Одређује се да у седишту суда, стално суде и предузимају радње: 

 

1. председник већа-судија Биљана Кулезић, 

2. председник већа-судија Драгица Јоцковић. 

 

Одређује се да у Судској јединици у Богатићу стално суди и предузима радње:  

 

3.  председник већа-судија Радиша Љубанић. 

 

Одређује се да у Судској јединици у Коцељеви стално суди и предузима радње: 



 

4. председник већа-судија Драгана Станићевић. 

 

Арапски број испред имена судије означава судско веће у одељењу. 

 

У овом одељењу послове и задатке, у складу са одредбом члана 74 Судског 

пословника, под надзором судије и председника овог одељења, самостално обављају 

судијски помоћници, и то: 

 

-  у седишту суда 

 

Весна Секулић  

 

- у судској јединици Богатић 

 

 Живанко Нинковић 

 

- у судској јединици Коцељева 

 

Иван Миловановић 

 

 

XII 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ  

 

 

За судије које поступају у овом одељењу одређују се: 

 

1. председник већа- судија Светлана Димитријевић, 

2. председник већа- судија Невена Илић Лазић, 

3. председник већа-судија Александра Лукић 

4. председник већа-судија Раденка Дражић,  

5. председник већа- судија Раденка Мијатовић, 

6. председник већа – судија Весна Тодоровић. 

 

Арапски број испред имена судије означава судско веће у одељењу. 

 

 

Одређује се да у седишту суда, стално суде и предузимају радње:  

 

1. председник већа- судија Светлана Димитријевић, 

2. председник већа- судија Невена Илић Лазић, 

3. председник већа- судија Александра Лукић, 

4. председник већа-судија Раденка Дражић, 

 

Одређује се да у Судској јединици у Богатићу стално суди и предузима радње: 

 

5. председник већа- судија Раденка Мијатовић 

 



Одређује се да у Судској јединици у Коцељеви стално суди и предузима радње:  

 

 6. председник већа- судија Весна Тодоровић 

 

У овом одељењу послове и задатке, у складу са одредбом члана 74 Судског 

пословника, под надзором судије, и председника овог одељења, самостално обављају 

судијски помоћници и то: 

 

Марија Мићановић – 1. веће   

Марија Крсмановић– 2. веће  

Татјана Ђукић – 3. веће  

Санвила Кнежевић – 4. веће  

Весна Шобић – у судској јединци Богатић. 

 

Ради одлучивања у другом степену по правном леку изјављеном против првостепених 

одлука у извршним предметима у складу са одредбама Закона о извршењу и 

обезбеђењу (Службени гласник РС 31/11), у седишту суда формирају се два већа и то:   

1. веће у саставу: 

судија Невена Илић Лазић-председник већа 

судија Милица Исаковић-члан већа 

судија Славица Божић-члан већа  

За време годишњег одмора и у случају друге оправдане спречености председника 

већа замењује судија Катарина Вујановић а чланове већа замењиваће судија Сања 

Марковић и судија Лепосава Ралић. 

 

2. веће у саставу: 

 

судија Светлана Димитријевић-председник већа 

судија Раденка Дражић-члан већа 

судија Данијела Максић-члан већа  

За време годишњег одмора и у случају друге оправдане спречености, председника 

већа замењује први члан истог већа а члана већа, судија Мирјана Пајтић. 

 

Ради одлучивања у другом степену по правном леку изјављеном против првостепених 

одлука у извршним предметима у складу са одредбама Закона о извршењу и 

обезбеђењу (Службени гласник РС 31/11), у Судској јединици Богатић, формира се 

веће у следећем саставу: 

судија Радиша Љубанић-председник већа 

судија Драгана Заријевић-члан већа 

судија Гордана Бајуновић-члан већа 

За време годишњег одмора и у случају друге оправдане спречености, председника 

већа замењује први члан истог већа а члана већа, судија Драгана Филиповић. 

  

Ради одлучивања у другом степену по правном леку изјављеном против првостепених 

одлука у извршним предметима у складу са одредбама Закона о извршењу и 



обезбеђењу (Службени гласник РС 31/11), у Судској јединици Коцељева формира се 

веће у следећем саставу: 

судија Зоран Савић -председник већа 

судија Драган Јаковљевић -члан већа 

судија Мирјана Михаиловић-члан већа 

 

За време годишњег одмора и у случају друге оправдане спречености, председника 

већа замењује први члан истог већа а члана већа, судија Драгана Станићевић. 

 

Већима у седишту суда, односно судијама-члановима већа, помажу у раду, израђују 

нацрте судске одлуке, проучавају правна питања, судску праксу и правну литературу, 

те самостално или уз надзор и по упутствима судије врше послове одређене законом 

и Судским пословником,  судијски помоћници: 

 

 Марија Крсмановић – 1. веће 

 Марија Мићановић – 2. веће. 

 

У поступцима по правном леку изјављеном против одлука донетих у извршном 

поступку у области породичних односа, одлучиваће веће чији председник и чланови 

су судије које поседују сертификат за поступање у породичним споровима, а који су 

распоређени за председника-члана, или заменика председника или члана ИПВ већа, 

одређених овим годишњим распоредом, а према посебној одлуци Председника 

одељења. Чланови већа који одлучују по правном леку изјављеном против одлука 

донетих у извршном поступку у области породичних односа, поред већ наведених, 

могу бити и остале судије парничног одељења које поседују сертификат за поступање 

у породичним споровима.  

XIII 

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 

За судију Одељења судске праксе одређује се: 

 

Судија Бисера Марковић.  

 

У састав одељења судске праксе улазе, по функцији, председник суда и сви 

председници других судских одељења. 

 

Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова Републике Србије, и 

међународних судских органа и обавештава судије, судијске помоћнике и судијске 

приправнике о правним схватањима судова. 

 

 У овом одељењу послове и задатке, у складу са одредбом члана 74 Судског 

пословника, под надзором судије и председника овог одељења, самостално обавља 

судијски помоћник Марија Андрић Попадић. 

                            

XIV 

 

ОВЕРА ИСПРАВА НАМЕЊЕНИХ УПОТРЕБИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 



 Судска управа обавља послове овере и надовере исправа намењених за 

употребу у иностранству ( штамбиљ apostille). Штамбиљ apostille потписује 

Председник, а истовремено се за потписивање овлашћује и судија Биљана 

Шашић.  

XV 

 

РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 

 

Радно време суда је од 7,30 до15,30 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  или судија кога својом одлуком 

одреди председник, по овлашћењу Председника, од 08,00 до 14,00 часова. 

Радно време Службе овере потписа и преписа, у свим судским зградама је од 08,00 до 

15,00 часова.  

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

приправности или ће наизменично бити у суду - друге  судије и судско особље (за 

пријем писмена, у писарници, доставној служби, одељење дактилографских послова, 

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

сматрају хитним или нарочито хитним, према посебном распореду који благовремено 

одреди Председник или судија којем он повери сачињавање таквог распореда. 

 

 

XVI 

 

СУДСКИ ДАНИ 

 

Сходно одредби члана 17 и члана 18 Закона о уређењу судова и члана 117 Судског 

пословника, одржавање судских дана утврђује председник суда или председник 

одељења по овлашћењу председника суда, посебном одлуком, којом се одређује 

место, дан, и време суђења и предузимања судских радњи изван седишта суда, у 

складу са годишњим распоредом послова. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СУДА 

    Милорад Малетић,с.р. 

 

Тачност отправка тврди и оверава. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:Судија има право да у року од 3 дана по истицању годишњег 

распореда на огласној табли суда стави приговор председнику суда на део распореда, 

који се на њега односи. О приговору коначно одлучује председник Вишег суда у 

Шапцу. 
 

 


