
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 34 Закона о уређењу судова (Сл. гласник РС број 116/08, 104/09, 

101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15 и 13/16) , члана 23 и 26 Закона о 

судијама (Сл. гласник РС број 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 80/11, 8/12, 121/12, 

124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) и члана 8, члана 45, 

члана 46, члана 47, члана 48 Судског пословника (Сл. гласник РС број 110/09, 

70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16 и 56/16), Председник Основног 

суда у Шапцу, Милорад Малетић, дана 14.07.2017. године доноси: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА 

ОСНОВНОГ СУДА У ШАПЦУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

Одлука о годишњем распореду послова Основног суда у Шапцу за 2017. годину 

Су I – 2 207/16 од 01.12.2016. године измењена одлуком о измени годишњег 

распореда послова Основног суда у Шапцу Су I – 2 207/16-1 од 21.02.2017. године 

и одлуком о измени годишњег распореда послова Основног суда у Шапцу Су I – 

2 207/16-2 од 03.04.2017. године, мења се на следећи начин: 

 

 

I. У одељку  VI ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

– тако што се алинеја три брише 

 

II. У одељку  VII ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

– тако што се алинеја три брише 

 

III. У одељку VIII КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

– у делу у којем је одређен судија за претходни поступак, тако што уместо 

Живослав Лукић сада стоји Иван Митровић 

 

– у делу у којем је одређено ко замењује судију за претходни поступак у 

случају спречености или одсутности, као и ради ефикаснијег поступања тако што 

уместо судија Иван Митровић сада стоји судије Биљана Мраовић, Мирјана Пајтић, 

Ружица Мартиновић и Драгица Јоцковић 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Република Србија 

OСНОВНИ СУД У ШАПЦУ 

Су.бр. I – 2 207/16-3 

Датум: 14.07.2017. године 

Ш а б а ц 

                                     

 

  



 

 

IV. У одељку  IX КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ 

ПРЕТРЕСА (ванпретресно веће) 

    

 

-         у делу у којем су одређени председници кривичног већа за одлучивање ван 

главног претреса, тако што уместо 2. председник већа – судија Иван Митровић 

сада стоји 2. председник већа – судија  Драгица Јоцковић, 

 

– у делу у којем је одређено да послове из реферата за ово веће, под надзором 

и упутствима судија обављају судијски помоћници, тако што уместо 2. Ивана 

Милошевић – 2. веће, сада стоји 2. Иван Ковић – 2. веће 

 

 

V. У одељку ВАНПАРНИЧНО-ОСТАВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

– у делу у којем су одређене судије које поступју у овом одељењу тако што 

се редни број 2 брише 

– у делу у којем су одређене судије које у седишту суда, стално суде и 

предузимају радње, тако што се редни број 2 брише 

– у делу у којем су одређене судије које у Судској јединици у Коцељеви у 

предметима са подручја месне надлежности ове судске јединице стално суде и 

предузимају радње тако што се алинеја два  2. председник већа – судија Драгица 

Јоцковић, брише 

 

 

VI.      У преосталом делу Одлука о годишњем распореду послова Основног суда 

у Шапцу за 2017. годину Су I – 2 207/16 од 01.12.2016. године, измењена одлуком 

о измени годишњег распореда послова Основног суда у Шапцу Су I – 2 207/16-1 

од 21.02.2017. године и одлуком о измени годишњег распореда пословас 

Основног суда у Шапцу Су I – 2 207/16-2 од 03.04.2017. године , остаје 

непромењена. 

 

 

VII. Измене и допуне Годишњег распореда послова у Основном суду у Шапцу за 

2017. године, утврђене овом одлуком примењују се од 24.07.2017. године осим у 

ванпарничној материји где се измене примењују почев од 17.07.2017. године. 

    

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 

Имајући у виду да је Високи савет судства донео одлуку број: 119-00-396/2017-01 

од 24.05.2017. године о престанку судијске функције судији Живославу Лукићу 

почев од 24.07.2017. године због испуњења услова за старосну пензију, 

председник суда је након разматрања свих релевантних чинилаца, полазећи од 

укупног броја судија који активно обављају судијску функцију у овом суду (у 

седишту и судским јединицама), укупног броја предмета по материјама, прилива 

предмета, распореда послова у суду и судија по материјама, способности судије 

за успешно обављање послова на које се распоређује, као и других мерила 



одређених Судским пословником, а све у циљу да се обезбеди законито, 

благовремено и ефикасно поступање у предметима, као и несметано 

функционисање суда, донео одлуку о измени годишњег распореда послова. 

Приликом одлучивања и доношења одлуке, извршена је свестрана анализа свих 

релевантних чинилаца, између осталог и броја предмета у раду, прилива предмета 

и слично, како по свакој материји појединачно, по судији појединачно, тако и 

укупно на нивоу суда, у седишту и судским јединицама, узимајући у обзир и 

просечну оптерећеност судија у свакој од материја просечно и појединачно, као и 

врсту и сродност материја у поступању, па је оцењено да је ради стварања 

несметаних услова за поступање у предметима неопходно извршити измене као у 

изреци одлуке. 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК СУДА 

                                                                                   Милорад Малетић 

                                                    

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                                 

Против ове одлуке судија има право                                         

приговора председнику Вишег                             

суда у Шапцу у року од три дана 


