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Република Србија
ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ
Су I-2-22/19
Дана 25.11.2019. године
Деспотовац
На основу члана 34 Закона о уређењу судова и члана 45, 46, 47 и 48 Судског
пословника, након прибављеног мишљења свих судија, председник Основног суда
у Деспотовцу Јован Велисављевић утврђује
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА У ОСНОВНОМ СУДУ У
ДЕСПОТОВЦУ
ЗА 2020. ГОДИНУ
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи председник суда, судија Велисављевић
Јован.
За заменика председника Основног суда у Деспотовцу одређује се судија
Милојевић Благица.
За заменика председника Основног суда у Деспотовцу за Судску јединицу у
Свилајнцу одређује се судија Ђорђевић Драган.
СУДСКА ОДЕЉЕЊА
За председнике судских одељења Основног суда у Деспотовцу одређују се:
- За председника кривичног одељења – судија Милојевић Благица,
- За председника парничног одељења - судија Ђорђевић Драган,
- За председника извршног одељења – судија Савић Весна,
- За председника ванпарничног одељења – судија Јован Велисављевић.
ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
За судије за претходни поступак одређују се судије Милојевић Благица,
Тодоровић Наташа и Јован Велисављевић.
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У току месеца ван радног времена судија Благица Милојевић ће бити
приправна 10 дана, судија Тодоровић Наташа ће бити приправна 10 дана, а судија
Велисављевић Јован 10 дана о чему ће се сачињавати план приправности за сваки
месец који ће се достављати надлежним органима.
КРИВИЧНА ВЕЋА
За председника 1. већа одређује се судија Милојевић Благица која ће
задржати у рад предмете по којима поступа у седишту суда и која ће убудуће
примати и поступати по кривичним предметима у седишту суда и која задржава
предмете по којима поступа у судској јединици Свилајнац.
За председника 2. већа одређује се судија Тодоровић Наташа, која ће
задржати у рад предмете у судској јединици и која ће убудуће примати и поступати
по кривичним предметима у судској јединици и која задржава предмете по којима
поступа у седишту суда.
У случају одсутности и када из законских разлога судија Милојевић Благица
не може поступати по кривичним предметима у седишту суда исти ће се заводити и
исте ће примати у рад судија Тодоровић Наташа.
У случају одсутности и када из законских разлога судија Тодоровић Наташа
не може поступати по кривичним предметима у судској јединици исти ће се
заводити и исте ће примати у рад судија Милојевић Благица.
У случају завршених предмета када се створи потреба за даљим радом по
завршеном предмету, како у седишту суда тако и у судској јединици, такав предмет
по коме је раније поступала и донела мериторну одлуку судија Благица Милојевић
заводиће се и износиће се у рад судији Благици Милојевић, а у случају предмета по
коме раније није поступала и није донела мериторну одлуку судија Благица
Милојевић, заводиће се и износиће се у рад судији Тодоровић Наташи.
КРИВИЧНО-ВАНРАСПРАВНО ВЕЋЕ
Председник кривичног-ванрасправног већа је председник суда Велисављевић
Јован.
Чланови кривичног-ванрасправног већа
Аврамовић Мирјана.

су судије Младеновић Марко и
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У случају одсутности или немогућности поступања из законских разлога
председника већа по предметима ће поступати судије Марија Стоиљковић,
Милутиновић Биљана, Ђорђевић Драган и Савић Весна којима ће се предмети
заводити наизменично.
У случају одсутности или немогућности поступања из законских разлога
чланова већа по предметима ће поступати присутне судије осим судија кривичара.
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
За председника првог већа одређује се судија Велисављевић Јован који ће
поступати по парничним предметима у седишту суда.
У случају одсутности или када из законских разлога судија Јован
Велисављевић не може да поступа по наведеним предметима, исти ће се заводити
судијама Младеновић Марку, Мирјани Аврамовић, Марији Стоиљковић и
Милутиновић Биљани.
За председника другог већа одређује се судија Ђорђевић Драган који ће
поступати по свим парничним предметима у судској јединици, и убудуће ће
примати и поступати по наведеним предметима у судској јединици.
Судија Ђорђевић Драган ће поступати по свим предметима из породичних
односа са подручја Судске јединице Свилајнац и убудуће ће примати и поступати
по предметима из породичних односа са подручја Судске јединице Свилајнац све
до стицања сертификата за поступање у породичним предметима од стране судије
Весне Савић и након стицања сертификата све предмете из породичних односа са
подручја судске јединице Свилајнац преузеће у рад судија Весна Савић и убудуће
ће примати и поступати по предметима из породичних односа са подручја судске
јединице Свилајнац.
За председника трећег већа одређује се судија Марија Стоиљковић која ће
поступати у седишту суда по парничним предметима, предметима из радних
спорова и предметима из породичних спорова.
За председника четвртог већа одређује се судија Мирјана Аврамовић која ће
поступати у седишту суда по парничним предметима, предметима из радних
спорова и предметима из породичних спорова.
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За председника петог већа одређује се судија Марко Младеновић који ће
поступати у седишту суда по парничним предметима, предметима из радних
спорова и предметима из породичних спорова.
За председника шестог већа одређује се судија Биљана Милутиновић која ће
поступати у седишту суда по парничним предметима, предметима из радних
спорова, а по стицању сертификата за породичне спорове поступаће и по
предметима из породичних односа.
Судије Марија Стоиљковић, Марко Младеновић, Мирјана Аврамовић и
Ђорђевић Драган уступиће судији Милутиновић Биљани по 25 парнична предмета.
Предмете из радних спорова по којима је у седишту суда поступала судија
Весна Савић преузеће у рад судија Милутиновић Биљана.
За председника седмог већа одређује се судија Весна Савић која ће поступати
на подручју судске јединице у Свилајнцу и која ће преузети у рад предмете из
радних спорова од судије Ђорђевић Драгана и која ће убудуће примати предмете из
радних спорова.
У седишту суда судије Јован Велисављевић, Марија Стоиљковић, Мирјана
Аврамовић, Марко Младеновић и Биљана Милутиновић ће нове парничне предмете
примати наизменично.
У седишту суда, судије Марија Стоиљковић, Мирјана Аврамовић, Марко
Младеновић и Биљана Милутиновић, ће нове предмете из радних спорова примати
наизменично.
У седишту суда нове предмете из породичних односа ће примати
наизменично судије Марија Стоиљковић, Мирјана Аврамовић и Марко
Младеновић, а Милутиновић Биљана по стицању сертификата.
У случају одсутности и немогућности поступања из законских разлога
парничних судија који поступају у седишту суда по распореду који је горе ближе
одређен предмети ће се заводити наредном судији по горе утврђеном распореду, с
тим да се на овај начин не поремети једнак број примања предмета свих судија не
месечном нивоу.
У случају одсутности и немогућности поступања из законских разлога судије
Ђорђевић Драгана и судије Весне Савић који поступају у судској јединици
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предмети ће се заводити судијама Марији Стоиљковић, Мирјани Аврамовић, Марку
Младеновићу и Милутиновић Биљани и то на једнак начин и назменично.
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
За извршног судију се одређује судија Весна Савић која ће поступати по
извршним предметима са подручја седишта суда и са подручја судске јединице.
У случају спречености, одсутности или немогућности поступања по
предметима из законских разлога у предметима из извршне материје судије Савић
Весне поступаће судија Ђорђевић Драган на подручју судске јединице Свилајнац и
судије Марија Стоиљковић, Мирјана Аврамовић, Марко Младеновић и
Милутиновић Биљана на подручју седишта суда наизменичним редом.
ИПВ ВЕЋЕ
За председника првог ИПВ већа одређује се судија Јован Велисављевић а за
чланове овог већа судије Марија Стоиљковић и Милојевић Благица које веће ће
поступати по предметима по којима о предлогу за извршење одлучује суд.
За председника другог ИПВ већа одређује се судија Весна Савић а за чланове
овог већа судије Ђорђевић Драган и Тодоровић Наташа које веће ће поступати по
предметима по којима о предлогу за извршење одлучује јавни извршитељ.
У случају спречености, одсутности или немогућности поступања по
предметима из законских разлога председника ИПВ већа по предметима ће
поступати судије Марко Младеновић, Мирјана Аврамовић и Биљана Милутиновић
којима ће се предмети заводити наизменично.
У случају одсутности или немогућности поступања из законских разлога
чланова већа по предметима ће поступати присутне судије из седишта суда и то
судије Марко Младеновић, Мирјана Аврамовић и Биљана Милутиновић.
ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
За ванпарничног судију одређује се судија Јован Велисављевић који ће
поступати по свим ванпарничним предметима са подручја седишта суда и који ће
примати и поступати по свим ванпарничним предметима са подручја седишта суда.
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За ванпарничног судију одређује се и судија Савић Весна, која ће наставити
да поступа по свим ванпарничним предметима са подручја судске јединице са
којима је и до сада била задужена и која ће примати и поступати по свим
ванпарничним предметима са подручја судске јединице.
У случају спречености, одсутности или немогућности поступања из
законских разлога у ванпарничним предметима судије Јована Велисављевића
поступаће судија Весна Савић.
У случају спречености, одсутности или немогућности поступања из
законских разлога у ванпарничним предметима судије Савић Весне поступаће
судије Марија Стоиљковић, Мирјана Аврамовић, Младеновић Марко
и
Милутиновић Биљана наизменичним редом.
Годишњим распоредом послова судија у Основном суду у Деспотовцу за
2020. годину утврђује се и обавеза решавања предмета по редоследу пријема у
складу са законом и Судским пословником.
У предметима за изрицање мере у вези насиља у породици (П2Н) поступаће
судије са потребним сертификатом по распореду који ће се правити сваког месеца.
Инфо-службом за подршку алтернативним начинима решавања спорова
(медијација) руководи председник суда.
Судијски помоћници ће обављати све послове
који су предвиђени
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији за радно место судијски
помоћник.
ПРАВНА ПОУКА: Против Годишњег распореда
послова судија, има се право приговора у року
од три дана од дана пријема распореда, председнику
Вишег суда у Јагодини.
Председник суда
Јован Велисављевић
ДН.а: судијама, а по коначности уписничарима,
Огласна табла суда, Вишем суду
у Јагодини.
Председник суда,

