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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ 
I Су бр. 2/2010-25 
Дана: 12.02.2010.године 
Б е о г р а д 
 
 На основу члана 34 став 1 Закона о уређењу судова  (“Службени гласник 
РС” бр.116/08 и 104/09) и члана 45, 46, 47 и 48 Судског пословника, по 
прибављеном мишљењу са Седнице свих судија одржане дана 12.02.2010.године, 
вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила 
Драгичевић Дичић утврђује  
 

ПРОМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА 
У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ 

 
ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
I 

СУДСКА УПРАВА 
 
За заменике вршиоца функције председника, поред судије Милице Поповић 
Ђуричковић, одређују се и:  
 

 судија Бисерка Живановић 
 судија  Надежда Мијатовић 

 
Заменицима вршиоца функције председника, поред општих послова поверавају се 
посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:  
 
Милици Поповић Ђуричковић – за поступање по притужбама и захтевима за 
изузеће судија, за праћење, евиденцију и стручно усавршавање судијских 
помоћника у грађанској материји, за вршење надзора у финансијском пословању 
суда, као и за спровођење програма убрзаног решавања старих предмета. 
 
Бисерки  Живановић – за поступање по захтевима за давање информација у складу 
са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за пријем 
странака, за вршење надзора у раду судске писарнице у области грађанске 
материје, за обављање стручних послова у вези са остваривањем права, обавеза и 
одговорности судског особља у суду, за праћење, евиденцију и стручно 
усавршавање судијских помоћника у грађанској материји радних спорова, као и за 
спровођење програма убрзаног решавања старих предмета. 
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Надежди Мијатовић – за вршење надзора у раду судске писарнице у области 
кривичне материје, за праћење, евиденцију и стручно усавршавање судијских 
помоћника у кривичној материји, као и за спровођење програма убрзаног решавања 
старих предмета. 
 
Заменици вршиоца функције председника дужни су да вршиоцу функције 
председника достављају месечне извештаје о свом раду у вези са посебним 
овлашћењима, обавезама и одговорностима. 
 
У осталом делу рад Судске праксе остаје неизмењен. 
 

II 
СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 
 
Поред формираних судских одељења, (Грађанско одељење, Грађанско одељење за 
радне спорове, Кривично одељење, Посебно одељење за организовани криминал, 
Посебно одељење за ратне злочине, Одељење за поступање у војним предметима, 
Одељење за кривичне поступке према малолетницима и Одељење судске праксе), 
формира се Одељење за поступке по захтевима за рехабилитацију. 
 
 

III 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 
Распоред послова у Грађанском одељења, мења се у делу који се односи на 
одлучивање у брачним и породичним споровима. Наиме, ради одлучивања у 
другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у 
породичним споровима, имајући у виду број судија које поседују сертификат о 
посебним знањима из области права детета, у складу са чланом 203 Породичног 
закона, формирају се следећа већа: 
 
 
I ВЕЋЕ 
судија Слађана Накић Момировић – председник већа 
судија Марина Јакић – члан већа 
судија Невенка Ромчевић – члан већа 
 
II ВЕЋЕ 
судија Олга Сокић – председник већа 
судија Драгана Миросављевић – члан већа 
судија Радмила Ђурић – члан већа 
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III ВЕЋЕ 
судија Љиљана Јенецков – председник већа 
судија Драгана Маринковић – члан већа 
судија Ловорка Стојнов – члан већа 
 
IV ВЕЋЕ 
судија Славица Срећковић – председник већа 
судија Владиславка Милићевић – члан већа 
судија Сања Пејовић – члан већа 
 
V ВЕЋЕ 
судија Марина Говедарица – председник већа 
судија Зорана Делибашић – члан већа 
судија Снежана Настић – члан већа 
 
VI ВЕЋЕ 
судија Весна Обрадовић – председник већа 
судија Вера Петровић – члан већа 
судија Вера Мушовић – члан већа 
 
VII ВЕЋЕ 
судија Бранка Дражић – председник већа 
судија Бојана Нинковић – члан већа 
судија Ана Поповић – члан већа 
 
VIII ВЕЋЕ 
судија Споменка Зарић – председник већа 
судија Добрила Страјина – члан већа 
судија Весна Митровић – члан већа 
 
IX ВЕЋЕ 
судија Зорица Јашаревић – председник већа 
судија Смиљка Дингарац Нићифоровић – члан већа 
судија Зорица Николић – члан већа 
 
X ВЕЋЕ 
судија Бранислав Босиљковић – председник већа 
судија Миланка Вукчевић – члан већа 
судија Александра Ђорђевић – члан већа 
 
Председника већа замењује први члан истог већа. 
 
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна 
чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима 
следећих већа, формираним ради одлучивања у брачним и породичним споровима. 
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III-а 

Распоред послова судијских помоћника у Грађанском одељењу 
 
Распоред послова судијских помоћника у Грађанском одељењу, мења се тако што 
ће у: 
 
II ВЕЋУ (судија Слађана Накић Момировић – председник већа, судија Марина 
Јакић и судија Невенка Ромчевић – чланови већа) 
 

 Поред судијских помоћника Наде Ђорђевић и Јелене Марковић, послове 
судијског помоћника обављати и судијски помоћник Маријана Николић. 

 
V ВЕЋУ (судија Љиљана Јенецков – председник већа, судија Драгана Маринковић 
и судија Ловорка Стојнов – чланови већа) 
 

 Уместо судијског помоћника Оливере Нинковић, која се налази на дужем 
боловању, послове судијског помоћника обављати судијски помоћник 
Срђан Перовић. 

 
VI ВЕЋУ (судија Зорица Јашаревић – председник већа, судија Смиљка Дингарац 
Нићифоровић и судија Весна Матковић – чланови већа) 
 

 Поред судијског помоћника Маријане Маријановић, послове судијског 
помоћника обављати и судијски помоћник Душка Масловара. 

 
X ВЕЋУ (судија Маргита Стефановић – председник већа, судија Весна Митровић и 
судија Милица Поповић Ђуричковић – чланови већа) 
 

 Поред судијског помоћника Маје Ђуричић, послове судијског помоћника 
обављати и судијски помоћници Милена Стекић и Драгана Станојковић. 

 
XI ВЕЋУ (судија Марина Говедарица – председник већа, судија Зорана Делибашић 
и судија Снежана Настић – чланови већа) 
 

 Поред судијског помоћника Биљане Аврамеску Антић, послове судијског 
помоћника обављати и судијски помоћник Тамара Шуковић. 

 
XIII ВЕЋУ (судија Бранка Дражић – председник већа, судија Бојана Нинковић и 
судија Ана Поповић – чланови већа) 
 

 Поред судијског помоћника Милице Станић, послове судијског помоћника 
обављати и судијски помоћник Душица Гајинов. 

 
У осталом делу рад Грађанског одељења остаје неизмењен. 
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IV 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 

 
Распоред послова судијских помоћника у Грађанском одељењу за радне спорове, 
мења се тако што ће у: 
 
I ВЕЋУ (судија Боривоје Живковић – председник већа, судија Весна Мартиновић и 
судија Снежана Витошевић – чланови већа) 
 

 Уместо судијског помоћника Јасмине Минић, која се налази на дужем 
боловању, послове судијског помоћника обављати судијски помоћник 
Санда Зечевић. 

 
У осталом делу рад Грађанског одељења за радне спорове остаје неизмењен. 
 

V 
 

Предмети у грађанскоправној материји, у којима се одлучује о сукобу надлежности 
нижих судова са свог подручја и о преношењу надлежности основних и виших 
судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари, биће 
распоређивани у рад судијама у Грађанском одељењу и Грађанском одељењу за 
радне спорове према редоследу утврђеним Годишњим распоредом послова I Су бр. 
2/2010-1 од 06.01.2010.године. 
 
 

VI 
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 
Распоред послова судијских помоћника у Кривичном одељењу, мења се тако што 
ће у: 
 
II ВЕЋУ (судија Слободан Рашић – председник већа, судија Никола Мићуновић и 
судија Александра Златић и судија Милан Станић – чланови већа) 
 

 Поред судијских помоћника Небојша Павловића и Мирјане Јанковић, 
послове судијског помоћника обављати и судијски помоћник Марина 
Барбир. 

 
VI ВЕЋУ (судија Синиша Важић – председник већа, судија Надежда Мијатовић и 
судија Омер Хаџиомеровић – чланови већа) 
 

 Поред судијских помоћника Кристине Жунић и Слађана Лазић, послове 
судијског помоћника обављати и судијски помоћник Игор Рмандић. 

 
У осталом делу рад Кривичног одељења остаје неизмењен. 
 



 6

 
 

VII 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВОЈНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 
У већу формираном ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним 
против одлука првостепеног суда, у војним предметима, уместо судије Омера 
Хаџиомеровић, као други члан већа поступаће судија Бранка  Пејовић. 
 
У осталом делу рад Одељења за поступање у војним предметима остаје неизмењен. 
 
 
 

VIII 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА 

 
Распоред послова судијских помоћника у Одељењу за кривичне поступке према 
малолетницима, мења се тако што ће у: 
 
Уместо судијског помоћника Марине Барбир, послове судијског помоћника 
обављати судијски помоћник Славица Црвени Бубњевић. 
 
У осталом делу рад Одељења за кривичне поступке према малолетницима остаје 
неизмењен. 
 
 

IX 
Предмети у кривчној материји, у којима се одлучује о сукобу надлежности нижих 
судова са свог подручја и о преношењу надлежности основних и виших судова кад 
су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари, биће распоређивани у 
рад судијама у Кривичног одељења према редоследу утврђеним Годишњим 
распоредом послова I Су бр. 2/2010-1 од 06.01.2010.године. 
 

X 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПКЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука виших 
судова у поступцима за рехабилитацију, у складу са чланом 6 Закона о 
рехабилитацији (Службени гласник РС, бр.33/2006) и чланом 24 Закона о уређењу 
судова (Службени гласник РС, бр.104/2009), формира се следеће веће: 
 

 Судија Соња Манојловић – председник већа 
 судија Слободан Рашић – члан већа 
 судија Верољуб Цветковић – члан већа 
 судија Слађана Накић Момировић – члан већа 
 судија Боривоје Живковић – члан већа 
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Председника већа замењује први члан истог већа. 
 
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна 
чланова већа вршиће се тако што ће формирано веће бити попуњавано члановима 
из Грађанског одељења, Грађанског одељења за радне спорове, Кривичног 
одељења и Одељења за кривичне поступке према малолетницима, по редоследу 
утврђеним Годишњим распореда послова за 2010.годину, I Су бр. 2/2010-1 од 
06.01.2010.године. 
 
 

XI 
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 
Судији Душку Миленковићу, руководиоцу судске праксе у Кривичном одељењу, у 
раду ће помагати судија Верољуб Цветковић. 
 
Послове и задатке, у складу са чланом 74 Судског пословника, у Одељењу судске 
праксе, поред судијских помоћника Драгана Давидовић, Славољупке Павловић, 
Наташе Радоњић и Јелене Марковић, обављаће и судијски помоћници, Мирјана 
Пиљић, Марина Барбир, Александра Симић и Небојша Павловић. 
 
У осталом делу рад Одељења судске праксе остаје неизмењен. 
 
 
 
 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА  
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 

СУДИЈА 
Радмила Драгичевић Дичић 

 
   
Поука о правном средству: 
Судије имају право приговора 
на Распоред  у делу који се на  
њих односи Председнику  
Врховног касационог суда  
у року од три дана од дана  
објављивања на огласној табли Суда. 
  


