Република Србија
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУ I-2 8/18
15.03.2018.године
Панчево

На основу чл.34 Закона o уређењу судова Републике Србије („Службени гласник РС
бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15 и 40/15), и чл.46-48
Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13 и 96/15)
председник Вишег суда у Панчеву Станка Симоновић, доноси

ИЗМЕНУ
ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА
И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
У ВИШЕМ СУДУ У ПАНЧЕВУ ЗА 2018. годину

Утврђени Годишњи распоред послова судија и судијских помоћника у Вишем суду у
Панчеву за 2018. годину под бројем СУ I -2 19/17 од 30.11.2017.године, мења се и
гласи:

Члан 1.
У одељку судска управа:
„Послове административно техничког секретара у судској управи обављаће референт
Данијела Филиповић, којој се поверавају послови везани за евиденцију и позивање,
праћење рада судија поротника у овом суду и послови записничара у судској управи,
док је у случају привремене спречености за рад замењује је уписничар Јелена Прелић.“
Члан 2.
У одељку кривично одељење:
„Расподела предмета („Кж1“, „Кж2“), вршиће се равномерно између судија Ондреј
Сахтера, Ксеније Огризовић и Станке Симоновић, председника суда, методом
случајног одређивања судије по редоследу пријема предмета.“

Члан 3.
У одељку Грађанско одељење:
„ У првостепеним (П) предметима по тужбама војних резервиста због дискриминације,
поред судија грађанског одељења, поступаће и судије кривичног одељења и то:
1.
2.
3.
4.

Ксенија Огризовић
Светлана Лазаревић
Сахтер Ондреј
Милијан Милошић“
Члан 4.

У одељку судијски помоћници:
„Судијски помоћници Вишег суда у Панчеву су:
Биљана Мојсиловић, Јованка Ивковић, Јасна Бодрожић, Марина Брашован Делић,
Владан Сивчев, Драгољуб Трајковић и Маја Шормаз привремено премештена из
Основног суда у Панчеву због повећаног обима посла.
За рад у кривичним предметима распоређују се судијски помоћници Јованка Ивковић,
Драгољуб Трајковић и Маја Шормаз.
Поред обавеза у кривичној материји, судијски помоћници кривичног одељења
израђиваће нацрте одлука и у првостепеним парничним предметима војних резервиста
због дискриминације“
Ове измене Годишњег распореда послова примењују се од 15.03.2018.године, док у
неизмењеном делу Годишњи распоред послова за 2018.годину са изменама, остаје на
снази.

Председник Вишег суда у Панчеву
Станка Симоновић с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
На измену годишњег распоред послова судија може да изјави приговор у року од 3
дана од дана саопштавања о којем одлучује председник Апелационог суда у Београду.
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