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О ИНФОРМАТОРУ 

 

 

 

 

 

Поштовани грађани, 

 

Информатор о раду Основног суда у  Зрењанину сачињен је у складу са чл. 39. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник 

РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о 

раду државног органа (,,Службени гласник РС“, бр.57/05 и 68/10). 

 

Сврха информатора о раду Основног суда у Зрењанину је да тражиоцима 

информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање овог законског 

права кроз упознавање са радом, надлежношћу, организационом структуром суда, 

овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија и осталих 

запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним 

особама тих служби и осталим информацијама значајним за рад овог суда. 

 

За тачност и потпуност података у информатору одговара председник суда 

Анкић Златоје. 

 

Лице задужено за ажурирање података у информатору о раду Основног суда у 

Зрењанину је  Стефановић Владислава, судијски помоћник. 

 

Информатор о раду Основног суда у Зрењанину објављен је самостално 

децембра месеца 2010. години у електронској форми на интернет страници Основног 

суда у Зрењанину, на адреси: www.zr.os.sud.rs под насловом ,,Информатор о раду“. 

 

Последњи пут је ажуриран  са стањем на дан 20.02.2019. године. 

  

С поштовањем, 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

      ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

  

АНКИЋ ЗЛАТОЈЕ 
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1. ОСНИВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТ ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 

106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 

88/2018 (Одлука Уставног суда)), почев од 01.01.2014. године основан је и Основни суд 

у Зрењанину, одређено његово седиште и подручје на којем врши надлежност. 

 

Одредбом чл. 3. став 1. тачка 40. Закона о седиштима и подручјима судова  и 

јавних тужилаштава (Сл. Гласник РС 101/13) прописано је да Основни суд у 

Зрењанину врши надлежност за територију општина: Сечањ, Житиште и за Град 

Зрењанин. 

 

Основни суд у Зрењанину налази се у згради правосудних органа у Зрењанину 

у ул. Кеј 2.октобра број 1. 

 

 

Судска управа:  

- тел.023/564-970,  

- факс 023/564-970,  

  -     e-mail: uprava@zr.os.sud.rs   

 

Централе у седишту суда: 

- тел. 023/  564-737 

                564-738 

           565-963  

           530-943 
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Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. Гласник 

РС“ 101/13) организација рада Основног суда у Зрењанину је измењена у погледу 

територијалне надлежности. 

 

 Основни суд у Зрењанину је почев од 01.01.2010. године до 31.12.2013. године 

био организован као суд са седиштем суда у Зрењанину и две Судске јединице – у 

Сечњу и Новом Бечеју, a почев од 01.01.2014. године основан је Основни суд у 

Зрењанину који у свом саставу не садржи организоване судске јединице. 

 

Територијална надлежност некадашњег Основног суда у Зрењанину који је 

покривао ширу територију, ступањем на снагу Закона о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр. 101/13) од 01.01.2014. 

године, је смањена на територију општина Сечањ и Житиште и за Град Зрењанин. 

 

Суђења у поступцима који су вођени у некадашњој судској јединици у Сечњу, 

од 01.01.2014. године спроводе се у згради правосудних органа у Зрењанину, док се у 

згради некадашње судске јединице у Сечњу и даље обављају послови пријема писмена 

у суд и оверaвања исправа и потписа, односно у складу са Законом о седиштима и 

подручјима судова и јавних тужилаштава у згради у Сечњу, улица Вожда Карађорђа 55 

огранизована је пријемна канцеларија.  

 

Канцеларије за пријем писмена и оверавање исправа и потписа у згради 

некадашње судске јединице у Сечњу се налази на следећој адреси: 

 

 

Сечањ, ул. Вожда Карађорђа 55/б 

Тел: 023/841-028 

 

 

Суђења у поступцима који су вођени у некадашњој судској јединици овог суда у 

Новом Бечеју, почев од 01.01.2014. године одвијају се у згради правосудних органа у 

Бечеју или у згради суда у Новом  Бечеју, који је сада судске јединице Основног суда у 

Бечеју.  

 

Стварна надлежност Основног суда у Зрењанину прописана је чл. 22. Закона о 

уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 

78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 

108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 88/2018 (Одлука 

Уставног суда)). Сагласно наведеној законској одредби: 

 

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна 

предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од 

њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или 

правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. 
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Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за 

поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за 

које није надлежан неки други суд. 

 

Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима 

поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и 

одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или 

у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада. 

 

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако 

није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом. 

 

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају 

само неки основни судови са подручја истог вишег суда. 

 

Апелациони суд у Новом Саду одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у 

Зрењанину у кривичном поступку и грађанскоправним споровима, ако за одлучивање 

по жалби није надлежан Виши суд у Зрењанину.  

 

У другом степену Виши суд у Зрењанину одлучује о жалбама на одлуке 

Основног суда у Зрењанину:  

 

 о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног 

 за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет 

година. 

 на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале 

вредности, као и о жалбама на одлуке донете ванпарничним поступцима овог 

суда. 

 у извршном поступку. 

 

Правила поступања Основног суда у Зрењанину у судским стварима из његове 

надлежности регулисана су следећим прописима: 

 

1. Законом о парничном поступку („Сл. Гласник РС“ број 72/2011, 49/2013 - 

одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014 и 87/18) 

2. Законом о ванпарничном поступку („Сл. Гласник РС“ бр. 46/95, 18/2005, 

85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015 и 106/2015) 

3. Законом о извршењу и обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 106/2015, 106/2016, 

113/2017)  

4. Закоником о кривичном поступку („Сл. Гласник РС“ број 72/2011, 101/2011, 

121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) 

5. Судским пословником („Сл. Гласник РС“ број 110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018 и 

78/18),  

6. Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други 
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закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 

87/2018, 88/2018 (Одлука Уставног суда)). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 
 

Шематски приказ организационе структуре Основног суда у Зрењанину сходно 

Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду 

у Зрењанину бр.Су I-9 11/2015 од 28.12.2015. године, са Изменама и допунама 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду 

у Зрењанину број  Су I-9  11/2015 од 16.08.2017. године 

 

 

          Сагласно одредби члана 46 и члана 48 Судског пословника („Сл. Гласник РС“ 

број 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 

77/2016, 16/2018, 78/18), годишњим распоредом послова у суду председник одређује 

врсту судијског посла за сваког судију у суду, судској јединици и одељењу изван 

седишта суда, одређују се судска одељења, већа и судије које их чине, председници 

одељења односно већа и судије које ће их замењивати, као и послови судијских 

помоћника.  

 

У Основном суду у Зрењанину организована је Судска управа, Кривично 

одељење, Парнично одељење,  Извршно одељење, Одељење за радне спорове, судска 

писарница,  административна и техничка служба, Служба рачуноводства,  обављају се 

послови извршења кривичних санкција и послови овере. 
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Годишњи распоред послова Основног суду у Зрењанину за 2019.годину број Су 

I-2 5/2018 од 28.11.2018.године са изменама и допунама Годишњег распореда послова 

Основног суда у Зрењанину број Су I-2 5/2018 од 16.01.2019.године и 

12.02.2019.године можете преузети на сајту www.zr.os.sud.rs.   

 

У седишту Основног суда у Зрењанину суди се у свим предметима и обављају 

се и други послови ван оквира вршења судске власти: послови међународне овере и 

издавање уверења по захтевима грађана.  

 

У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности 

суда у Основном суду у Зрењанину, образоване су следеће организационе јединице: 

 

1. Судска управа 

2. Судска одељења  

3. Судска писарница 

4. Рачуноводство суда  

5. Административна служба 

6. Техничка служба 

 

 

3. ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

 

Законом о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 

104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 

111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 – 

одлука УС, 47/17)  прописани су услови за избор и поступак избора председника суда, 

трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о 

разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда. 

 

Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Судским 

пословником („Сл. Гласник РС“ број 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 

104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/18).  

 

Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и 

благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, 

председника суда замењују заменици председника суда, који је одређен Годишњим 

распоредом послова. 

 

Поједине послове судске управе председник може поверити председницима 

одељења или другим судијама.  

 

Председник суда не може никоме поверити послове: по основу рада, 

утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа 

судског особља у случају кад је то законом одређено, као и о удаљењу судија  и судија 

поротника са дужности.  

 

http://www.zr.os.sud.rs/
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Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору председника судова, 

донетој на Осмој седници Другог редовног заседања у 2014.години, одржаној дана 

25.11.2014.године, судија Основног суда у Зрењанину Анкић Златоје, изабран је за 

председника Основног суда у Зрењанину. Одлука је објављена у „Сл.гласнику РС“ број 

128 од 26.11.2014.године. 

 

4. СУДСКА УПРАВА 

 

Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује 

услове за правилан и благовремен рад и пословање суда. 

 

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације 

одређени законом, Судским пословником, а нарочито: 

 

 уређивање унутрашњег пословања у суду; 

 старање о благовременом и уредном обављању послова у суду; 

 позивање и распоређивање судија поротника; 

 разматрање притужби и представки; 

 вођење статистике и израда извештаја; 

 финансијско и материјално пословање суда; 

 стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског 

особља у суду; 

 доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, 

 унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују 

односи у суду; 

 послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља; 

 послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду 

на коришћење; 

 послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима; 

 послови праћења судске праксе; 

 други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то 

одређено законом или општим актом суда. 

 

 

Судску управу Основног суда у Зрењанину чине: 

 

 

1. председник суда, судија Анкић Златоје; 

2. заменик председника суда, судија Нађиван Золтан; 

3. заменик председника суда, председник Грађанског одељења и Одељења за 

радне спорове, судија Видрић Снежана; 

4. секретар суда, Павловић Татјана; 

5. судијски помоћник, Aнкић Александра 

6. административно-технички секретар, Ћатић Јелена; 

7. записничар, Слако Марија. 
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Пословима судске управе руководи председник суда, судија Анкић Златоје. 

 

 

За заменике председника суда одређују се судије: 

 

1. Нађиван Золтан 

2. Видрић Снежана 

 

Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне 

обавезе, овлашћења и одговорности и то:  

Нађиван Золтану – првом заменику председника за доношење и 

потписивање аката судске управе, у одсуству председника суда, а које нису у 

искључивој-непреносивој надлежности председника суда, за поступање по притужбама 

и захтевима за изузеће и искључење судија у његовом одсуству, за поступање по 

захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја,   за спровођење и праћење  Програма  решавања 

старих предмета;   

 

Видрић Снежани – заменику председника, за обављање поверених послова 

судске управе,  а који нису у искључивој-непреносивој надлежности председника суда, 

за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у његовом одсуству, 

за спровођење и праћење  Програма  решавања старих предмета,  

 

Заменици председника суда дужни су да председнику суда достављају месечне 

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

 

Посебне обавезе поверавају се судијама: 

 

Момирски Љиљани – за евиденцију и спровођење програма обуке и стручног 

усавршавања судијских приправника, волонтера и њихово распоређивање, као и за 

спровођење програма обуке и стручног усавршавања судијских помоћника. У случају 

спречености именоване судије, замењиваће је судија Виоглавин Светолик. 

 

За надзор примене Хашких конвенција и контакт са Министарством правде 

Републике Србије и Првим основним судом у Београду, као централним органом, 

одређује се судија Вуковић Милки. 

 

Послове у вези примене Хашких конвенција обављаће под надзором судије 

судијски помоћник Атељевић Александар. 

 

Послове овера исправа намењених употреби у иностранству врши се у седишту 

Основног суда у Зрењанину.  



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

11 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

 

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка  у вези са 

узбуњивањем је судија Виоглавин Светолик. 

 

Предмете извршења кривичних санкција решава председник суда - судија Анкић 

Златоје. 

 

Поступак по приговору и одлучивање по приговору ради убрзања поступка 

сходно одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Службени 

гласник РС" бр.40/2015), решава Председник суда - судија Анкић Златоје као и судије 

Сарић Међо Зорица, Милошев Дураковић Ружица и Нађиван Золтан. 

 

Послове секретара суда обавља Павловић Татјана, а у случају њене спречености 

судијски помоћник Анкић Александра. 

 

Послове обавештавања јавности о раду суда у судским поступцима, послове 

информисања јавности и контакте са јавношћу и медијима (потпарол суда), уређење 

web странице суда, као и послове анонимизације и псеудонимизације обављаће 

судијски помоћник Стефановић Владислава, а у случају њене спречености за рад, 

секретар суда Павловић Татјана. 

 

    Пословима израде web презентације и дизајна пословног материјала суда 

задужује се Јакшић Драган, систем администратор. 

 

Послове административно-техничког секретара у судској управи и послове 

библиотекара обавља Ћатић Јелена, а персоналне послове у судској управи и  

поверене послове који се односе на евиденцију, позивање и праћење рада судија 

поротника, обавља Слако Марија а у случају њихове спречености записничари  Палфи 

Ана и Кошутић Данијела. 

Поступање у архивираним предметима,  сходно одредби члана 238 став 2 

Судског пословника поверавају се управитељу писарница Цвијановић Споменки. 

 

За приступ Апликацији Правосудни информациони систем овлашћују се 

запослени: Павловић Татјана – секретар суда, Цвијановић Споменка - управитељ 

писарница, Мијатов Ђера - информатичар, Алексић Ана - шеф писарнице, Ћатић 

Јелена административно-технички секретар и Стоиљковски Владислава - уписничар. 

 

У судску управу распоређује се судијски помоћник Анкић Александра. 

 

Послови руковођења  Инфо-службом за подршку алтернативним начинима 

решавања спорова у оквиру суда  поверавају се судији Нађиван Золтану, секретару 

суда Павловић Татјани, судијским помоћницима Стефановић Владислави и Анкић 

Александри. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

12 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

Послови јавне набавке поверавају се судијском помоћнику Стефановић 

Владислави а у случају њене спречености за рад судијском помоћнику Анкић 

Александри. 
 

Секретар суда 

-Павловић Татјана- 

Контакт: 023/564-970 

                  064/823-76-66 

 

 Секретар суда помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, 

тачније израђује нацрте нормативних аката, прима странке на усмене разговоре, 

обавља послове у вези састављања статистичких и других извештаја о раду суда, 

помаже председнику суда у контроли расподеле предмета у суду. 

 

Секретар суда, припрема акте о правима из радног односа, израђује нацрте 

решења о заснивању и престанку радног односа и друга решења и потврде из области 

радног односа, обавља послове везане за безбедност и заштиту здравља на раду и врши 

контролу поверених послова кадровској служби, помаже овој служби код припреме и 

израде одлука о правима и обавезама запослених у суду и правима и обавезама које 

проистичу из радних односа, као и припрема нацрт кадровског плана.  

 

 Секретар суда прима захтеве за изузеће и израђује нацрте одлука по 

примљеним захтевима, припрема предмете на које се односе притужбе странака, 

реферише стање у списима предмета председнику суда и израђује нацрте одлука. 

 

 

 

5. СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

Закон о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 

104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 

111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 – 

одлука УС, 47/17) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на 

функцију, престанак функције, као и жалбу на одлуку о престанку функције. 

 

За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који 

испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, 

положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци 

након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске 

функције. 

 

Одлуком о броју судија у судовима Високи савет судства („Службени гласник 

РС“ бр.88/15) утврђен је број од 25 судија за Основни суд у Зрењанину са 

председником суда.  
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Судије Основног суда у Зрењанину су распоређене у одељења,  чији број и 

састав утврђује председник суда Годишњим распоредом послова судија који се усваја 

на седници свих судија до 01. децембра  текуће године за наредну годину. 

  

Годишњим распоредом послова у Основном суду у Зрењанину за 2019.годину 

број Су I-2 5/2018 од 28.11.2018.године, односно изменама и допунама Годишњег 

распореда послова Основног суда у Зрењанину број Су I-2 5/2018 од 16.01.2019.године 

и 12.02.2019.године,  у Основном суду у Зрењанину формирана су следећа судска 

одељења: 

 

 кривично одељење 

 грађанско одељење 

 извршно одељење 

 одељење за радне спорове 

 

У оквиру Кривичног одељења поступа судијa за предходни поступак, а у 

кривичним поступцима образују се посебна већа, односно тим предметима 

задуживаће се судије кривичног одељења. 

 

У оквиру Грађанског одељења за поступање у парничним поступцима, у 

радним споровима, породичним и статусним споровима, ванпарничним поступцима, 

као и за одлучивање у земљишно-књижним поступцима образују се посебна већа, 

односно тим предметима задужене су одговарајуће судије. 

 

У оквиру Извршног одељења за поступање у извршним поступцима, образују 

се посебна већа, односно тим предметима задужиће се одговарајући судија. 

 

 У оквиру Одељења за радне спорове  за поступање у радним споровима, 

образују се посебан већа, односно тим предметима задужују се одговарајуће судије.   

 

Расподела предмета судијама грађанског, кривичног, извршног одељења и 

одељења за радне спорове, вршиће се у складу са одредбама члана 49-56 Судског 

пословника, а  по посебној одлуци председника суда, у складу са овим распоредом 

послова. 

 

 Предмети се решавају по реду пријема. У хитним или другим оправданим 

случајевима од овог реда се може изузетно одступити. 

 

 Првенствено се узимају у рад предмети који се по закону сматрају нарочито 

хитним или хитним, а затим предмети који због околности случаја захтевају хитно 

поступање. 

 

 У кривичном поступку првенствено се узимају у рад предмети у којима се неко 

лице налази у притвору или на издржавању казне, односно у којима је неко лице 

удаљено са дужности или му је привремено забрањено вршење одређене делатности. 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

14 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

Приоритет у решавању имају и стари предмети, а у складу са Програмом 

решавања старих предмета број Су I-1 10/2019 од 29.01.2019. године, а нарочито стари 

извршни предмети у складу са Програмом решавања старих извршних предмета број 

Су I-1 11/2019 oд 29.01.2019.године. 

 

 

5.1.1. СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

 

 Сарић Међо Зорица, председник Кривичног одељења – канцеларија  бр. 71/а – 

први спрат 

 Татић Душанка – заменик председника Кривичног одељења - канцеларија 

бр.71/5 - први спрат 

 Виоглавин Светолик - канцеларија бр. 71- први спрат 

 Прибишић Жана - канцеларија бр.71/ц – први спрат 

 Кекењ Наташа – канцеларија бр.71/4 – први спрат 

 

 

У оквиру Кривичног одељења као судија за претходни поступак поступа 

судија: 

 

 Жана Прибишић(7) 

 

У Кривично одељење суда у циљу обезбеђивања организације приправности, 

распоређују се судије и записничари по следећем редоследу: 

 

Судија Сарић-Међо Зорица  – записничар Илијин Снежана, 

Судија Татић Душанка – записничар Јефтенић Биљана, 

Судија Прибишић Жана – записничар Крањчевић Зорица, 

Судија Кекењ Наташа – записничар Костадинов Марија, 

Судија Виоглавин Светолик – записничар Путник Биљана. 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА „ КВ“ 

            

Председници и чланови кривичног већа  за одлучивање ван главног претреса 

су судије: 

 

1. Сарић-Међо Зорица (2) 

2. Татић Душанка (6) 

3. Прибишић Жана (7) 

4. Виоглавин Светолик ( 30) 

5. Кекењ Наташа (33) 

 

Чланови кривичног већа за одлучивање ван главног претреса су и судије: 

 

1. Зечевић Драгана (11) 

2. Момирски Љиљана (13) 
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3. Тадин-Врачевић Зоранка (15) 

4. Куљић Оливера (16) 

5. Анкић Златоје (18) 

6. Тапавички Петар (21) 

7. Станков-Бабић Јасмина (23) 

8. Трифковић-Станић Јадранка (26) 

9. Милошев-Дураковић Ружица (27) 

10. Златановић-Сарафијановић Мирјана (31) 

11. Продановић Богданка (32) 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 

МАТЕРИЈАМА „КУО“ И „КП“ 
 

        Председник већа за одлучивање ван главног претреса у материји „Куо“ и „Кп“ 

је судија: 

 

1. Прибишић Жана (7) 

 

У случају њене спречености да поступа  у предметима из наведених материја 

замењиваће је судије: 

 

1. Сарић-Међо Зорица (2) 

2. Кекењ Наташа (33) 

3. Татић Душанка (6) 

4. Виоглавин Светолик (30). 

 

У Кривично одељење суда распоређују се судијски помоћници Стефановић 

Владислава, Станковић Зорица, Кукољ Милица и Сремац Златица. 

 

5.1.2 СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

 

 Видрић Снежана - председник Грађанског  одељења- канцеларија бр.12-

приземље 

 Момирски Љиљана - заменик председника Грађанског одељења - 

канцеларија бр.21 - приземље 

 Анкић Златоје - канцеларија бр.19- приземље 

 Куљић Оливера - канцеларија бр.20 - приземље 

 Тадин Врачевић Зоранка -  канцеларија бр.22 - приземље 

 Продановић Богданка -  канцеларија бр.37 - приземље 

 Зечевић Драгана -  канцеларија бр.58 - први спрат 

 Милошев Дураковић Ружица -  канцеларија бр.59 - први спрат 

 Златановић Сарафијановић Мирјана - канцеларија бр.61 – први спрат 

 Станков Бабић Јасмина – канцеларија бр.62 – први спрат 

 Трифковић Станић Јадранка - канцеларија бр.63 - први спрат 

 Тапавички Петар – канцеларија бр.29 - приземље 
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У оквиру Грађанског одељења у предметима спречавања насиља у породици, у 

циљу обезбеђивања организације приправности за поступање у предметима 

спречавања насиља у породици поступају судије:  

 

1. Тадин Врачевић Зоранка (10) и  

2. Милошев Дураковић Ружица (27)   

 

у случају оправдане спречености или одсутности замењиваће их судије: Зечевић 

Драгана, Момирски Љиљана, Куљић Оливера, Станков Бабић Јасмина, Трифковић 

Станић Јадранка, Атељевић Александра, Златановић Сарфијановић Мирјана, 

Продановић Богданка и  Нађиван Золтан. 

 

Као лице за везу за поступање у предметима спречавања насиља у породици 

именује се судија Милошев Дураковић Ружица, коју у случају оправдане спречености 

или одсутности замењује судија Тадин Врачевић Зоранка. 

 

У Грађанско одељење суда рапоређују се судијски помоћници Орашанин 

Биљана, Атељевић Александар, Рацков-Дракулић Ивана, Торњански Светлана,  

Кнежевић Ксенија и Милић Татјана . 

 

 

5.1.3 СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ИЗВРШНОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

 

 Вуковић Милка – председник Извршног одељења - канцеларија бр.31-

приземље 

 Тапавички Петар - заменик председника одељења - канцеларија бр.29-

приземље 

 Златановић Нада – судија Извршног одељења - канцеларија бр.30/а-

приземље 

 

 

ВЕЋЕ ТРОЈЕ СУДИЈА – "ИпвИ", "ИпвИв"  и „ИпвИвк„ ВЕЋЕ 

 

 

 Годишњим распоредом послова за 2019.годину у Основном суду у Зрењанину 

образована су "ИпвИ", "ИпвИв" и „ИпвИвк“ већа троје судија за одлучивање о 

приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења. 

 

 

Председници већа троје судија овог суда су судије: 

 

1. Тапавички Петар (21) 

2. Вуковић Милка (24), као и судија Златановић Нада (29), само у случају оправдане 

спречености или одсутности претходно именованих судија. 
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У случају спречености да поступају, председнике већа троје судија овог суда, 

замењују судије: 

 

1. Милошев-Дураковић Ружица (27) 

2. Зечевић Драгана (10) 

3. Тадин-Врачевић Зоранка (15) 

4. Станков Бабић Јасмина (23) 

 

 

Чланови већа троје судија овог суда су судије: 

 

1. Сарић Међо Зорица (2) 

2. Татић Душанка (6) 

3. Зечевић Драгана (11) 

4. Момирски Љиљана (13) 

5. Тадин Врачевић Зоранка (15) 

6. Куљић Оливера (16) 

7. Станков – Бабић Јасмина (23) 

8. Трифковић-Станић Јадранка (26) 

9. Милошев-Дураковић Ружица (27) 

10. Кекењ Наташа (33) 

11. Виоглавин Светолик (30) 

12. Златановић Сарафијановић Мирјана (31) 

13. Продановић Богданка (32) 

 

У извршно одељење суда распоређује се судијски помоћник Раушки Нинослав. 

 

 

 

5.1.4.  СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 

 

 

 Видрић Снежана – председник Одељења за радне спорове - канцеларија 

бр.12 - приземље 

 Нађиван Золтан - заменик председника одељења - канцеларија бр.13-

приземље 

 Златановић Нада - канцеларија бр.30-приземље 

 Бабић Александар – канцеларија бр.27-приземље 

 

У Одељење за радне спорове распоређују се судијски помоћници Јовановић Јовица 

и Стефановић Владислава. 

 

У судским поступцима који се воде на мађарском језику, као језику националне 

мањине који у  службеној употреби у суду, у грађанској материји (уписници П., П1., 

П2.,  П1-уз, Пл., Прр., Прр1., О., Р1., Р2., Р3., Р4 п., Р4 и., Р4 к., Р4 р., Р4 в., И., Ив., Ии., 

Ипи., Ион., Иои., Инк., Икд.,Иив., Ос, Пом, Р-јб и У) поступаће судија Нађиван 

Золтан. 
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РАСПОРЕД ЗАМЕНЕ СУДИЈА 

У СЛУЧАЈУ СПРЕЧЕНОСТИ СУДИЈЕ ЗА РАД 

 

 

Р.б. Презиме и име судије Замена I 

 

Замена II 

 

1. ЗЕЧЕВИЋ ДРАГАНА 
ТРИФКОВИЋ-СТАНИЋ 

ЈАДРАНКА 

СТАНКОВ БАБИЋ 

ЈАСМИНА 

2. ВУКОВИЋ МИЛКА ТАПАВИЧКИ ПЕТАР ЗЛАТАНОВИЋ НАДА 

3. 
СТАНКОВ-БАБИЋ 

ЈАСМИНА 
ЗЕЧЕВИЋ ДРАГАНА 

ТРИФКОВИЋ-СТАНИЋ 

ЈАДРАНКА 

4. АНКИЋ ЗЛАТОЈЕ КУЉИЋ ОЛИВЕРА МОМИРСКИ ЉИЉАНА 

5. ПРИБИШИЋ ЖАНА ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК ТАТИЋ ДУШАНКА 

6. МОМИРСКИ ЉИЉАНА КУЉИЋ ОЛИВЕРА ПРОДАНОВИЋ БОГДАНКА 

7. КУЉИЋ ОЛИВЕРА МОМИРСКИ ЉИЉАНА ПРОДАНОВИЋ БОГДАНКА 

8. ВИДРИЋ СНЕЖАНА НАЂИВАН ЗОЛТАН БАБИЋ АЛЕКСАНДАР 

9. 
ТАДИН-ВРАЧЕВИЋ 

ЗОРАНКА 

МИЛОШЕВ ДУРАКОВИЋ 

РУЖИЦА 
ЗЕЧЕВИЋ ДРАГАНА 

10. 
КЕКЕЊ НАТАША 

 
САРИЋ-МЕЂО ЗОРИЦА ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК 

11. ТАПАВИЧКИ ПЕТАР ВУКОВИЋ МИЛКА 

ЗЛАТАНОВИЋ 

САРАФИЈАНОВИЋ 

МИРЈАНА 

12. САРИЋ-МЕЂО ЗОРИЦА ТАТИЋ ДУШАНКА КЕКЕЊ НАТАША 

13. ТАТИЋ ДУШАНКА ПРИБИШИЋ ЖАНА 
САРИЋ-МЕЂО ЗОРИЦА 

 

14. НАЂИВАН ЗОЛТАН ВИДРИЋ СНЕЖАНА БАБИЋ АЛЕКСАНДАР 

15. 
ТРИФКОВИЋ-СТАНИЋ 

ЈАДРАНКА 

СТАНКОВ-БАБИЋ 

ЈАСМИНА 
ЗЕЧЕВИЋ ДРАГАНА 

16. 
МИЛОШЕВ-ДУРАКОВИЋ 

РУЖИЦА 

ТАДИН ВРАЧЕВИЋ 

ЗОРАНКА 

ЗЛАТАНОВИЋ 

САРАФИЈАНОВИЋ 

МИРЈАНА 

17. ЗЛАТАНОВИЋ НАДА БАБИЋ АЛЕКСАНДАР ВИДРИЋ СНЕЖАНА 

18. ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК КЕКЕЊ НАТАША ПРИБИШИЋ ЖАНА 

19. 

ЗЛАТАНОВИЋ 

САРАФИЈАНОВИЋ 

МИРЈАНА 

ПРОДАНОВИЋ 

БОГДАНКА 

СТАНКОВ-БАБИЋ 

ЈАСМИНА 

20. 
ПРОДАНОВИЋ 

БОГДАНКА 

ЗЛАТАНОВИЋ 

САРАФИЈАНОВИЋ 

МИРЈАНА 

МОМИРСКИ ЉИЉАНА 

21. БАБИЋ АЛЕКСАНДАР ВИДРИЋ СНЕЖАНА ЗЛАТАНОВИЋ НАДА 
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5.1.5.СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 Дана 01.01.2016.године почео је да си примњује Закон о заштити права на 

суђење у разумном року („Сл.гласник РС“ број 40/2015). Овим законом уређује се 

заштита права на суђење у разумном року.  

Сврха овог закона јесте да пружи судску заштиту права на суђење у разумном 

року и тиме предупреди настајање повреда права на суђење у разумном року.  

Судска заштита права на суђење у разумном року укључује и истрагу коју у 

кривичном поступку спроводи јавни тужилац. 

Сходно наведеном за поступање у предметима ради заштите права на суђење у 

разумном року одређене су: председник суда - судија Анкић Златоје и судије Сарић 

Међо Зорица, Милошев Дураковић Ружица и Нађиван Золтан. 

 

5.2 ДЕЛОКРУГ И РАД СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА, ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ 

ОДЕЉЕЊА И СЕДНИЦЕ СВИХ СУДИЈА 

 

        Седница одељења 

 

Седницу судског одељења сазива председник одељења или председник суда, по 

својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судије у одељењу. 

 

На седници судског одељења разматрају се: рад одељења, правна питања, начин 

побољшања рада и стручности судија и судијских помоћника, питања важна за рад 

судова односно одељења са свог подручја и друга питања од значаја за рад одељења. 

 

За пуноважан рад на седници одељења потребно је присуство већине судија који 

су у саставу одељења, а одлука се доноси кад је за њу гласала већина присутних судија. 

 

 

       Заједничка седница одељења 

 

 

Заједничку седницу одељења сазивају заједно председници одељења или 

председник суда када је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два 

одељења. 

 

Седницом руководи председник одељења у чијем је делокругу питање које се 

разматра а заједнички став се усваја када се за њега изјасни већина присутних чланова 

сваког одељења. 
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       Седница свих судија 

 

Седницу свих судија сазива председник суда по својој иницијативи, на предлог 

судског одељења или на предлог најмање једне трећине судија. 

 

На седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, одлучује о 

покретању поступака за оцену уставности и законитости прописа и других општих 

аката, разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, даје 

мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о свим другим 

питањима од значаја за цео суд. 

 

Седницом свих судија руководи председник суда а одлука се доноси ако је на 

седници присутно више од половине судија. У раду седнице свих судија учествују и 

судијски помоћници. Одлука се доноси по правилу, јавним гласањем када за њу гласа 

већина присутних судија. 

 

        Састанци 

 

Радни састанци се одржавају по потреби, а ради усклађивања рада у суду као 

целини или у оквиру једног или више судских одељења или служби. Председник суда 

или председник одељења сазивају радне састанке у циљу решавања појединих питања, 

боље сарадње између судских одељења или судског особља. Основни суд може 

организовати заједничке састанке и саветовања председника других судова и судија 

свог суда, као и судијских помоћника ради разматрања питања од заједничког 

интереса. 

 

 

6.СУДИЈЕ ПОРОТНИЦИ 

 

 

Судије поротници су грађани који учествују у суђењима. 

 

Закон о судијама („Сл. Гласник РС“, бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 

104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 

111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/16 - одлука 

УС, 47/17), у члановима од 81. до 88. прописује: услове за именовање судија 

поротника, поступак именовања, заклетву, удаљење са функције, неспојивост са 

другим службама, пословима и поступцима, регулише накнаде и награде, као и трајање 

и престанак функције судије поротника. 

 

Високи савет судства је на седници одржаној дана 23.12.2014.године донео 

одлуку о именовању судија поротника за мандатни период од пет година. Одлука је 

објављена у „Сл.гласнику РС“ број 144 од 27.12.2014.године. 

 

Почев од 09.01.2015. године у Основном суду у Зрењанину функцију судија 

поротника обављају следећи грађани: 
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 Армацки Бора 

 Бајић Славица 

 Бартен-Ћилерџић Гордана 

 Борбељ Софија 

 Васиљевић Милица 

 Весна Велимир 

 Георгијевић Снежана 

 Јованов Гордана 

 Јовановић Петковић Тамара 

 Кнежевић Нада 

 Козић Невенка 

 Контић Ђорђе 

 Крнетић Мирослава 

 Куручки Гордана 

 Кундачина  Бобасенијева Виолета 

 Маринковић Васкрсија 

 Маринковић Олга 

 Мартиновић Меланија 

 Момирски Тихомир 

 Николић Гордана 

 Остојић Марица 

 Петрић Стевица 

 Попов Златинка 

 Радовановић Момчило 

 Срданов Љиљана 

 Станков Соња 

 Стефановић Вида 

 Томашев Милорад 

 Турински Слободанка 

 Ћелић Мирјана 

 Ћурчић Радојка 

 Цукић Вукосаваж 

 Чупић Драгица 

 Шербула Славица 
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7. СУДСКО ОСОБЉЕ 

 

 

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом у уређењу 

судова („"Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 

(други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 

113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 88/2018 (Одлука Уставног суда)), 

Законом о државним службеницима (Сл. Гласник РС“ број 79/2005, 81/2005 - испр., 

83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), 

Законом о платама државних службеника и намештеника (Сл. Гласник РС“ број 

62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 76/17 и 

95/18), Судским пословником („Сл. гласник РС“ број 110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018) и 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном 

суду у Зрењанину бр.Су I-9 11/2015 од 28.12.2015. године, са Изменама и допунама 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду 

у Зрењанину број  Су I-9  11/2015 од 16.08.2017. године. 

 

  Судско особље у Основном суду у Зрењанину чине: 

 

 Судијски помоћници 

 Судијски приправници 

 Државни службеници и намештеници запослени на административним, 

информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима 

значајним за судску власт.  

 

Број и структура запослених у Основном  суду у Зрењанину одређени су 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном 

суду у Зрењанину бр.Су I-9 11/2015 од 28.12.2015. године, са Изменама и допунама 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду 

у Зрењанину број  Су I-9  11/2015 од 16.08.2017. године 

 

Овим Правилником предвиђено је да послове у Основном суду у Зрењанину 

обавља укупно 87 запослених на 23 систематизованих радних места. 

 

 

7.1. СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ 

 

 

Судијски помоћници у Основном суду у Зрењанину стичу следећа звања: 

 

Виши судијски сарадник у звању самостални саветник: 

 

Виши судијски сарадник у звању самостални саветник помаже судији у раду и 

реферисању, проучава правна питања у вези са радом у појединим предметима, 
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израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на 

записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове 

било самостално, било под надзором или упутством судије и председника суда и друге 

послове по налогу председника суда. 

 

Услови за запослење на радном месту судијског помоћника у звању самосталног 

саветника су: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, радно искуство 

од најмање 2 године у струци након положеног правосудног испита. 

 

 

Судијски сарадник у звању саветник:  

 

 

Судијски сарадник у звању саветника помаже судији у раду и реферисању, 

проучава правна питања у вези са радом у појединим предметима, израђује нацрте 

једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на 

записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и друге послове 

било самостално, било под надзором или упутством судије и председника суда и друге 

послове по налогу председника суда. 

 

Услови за запослење на радном месту судијског помоћника у звању саветника 

су: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит. 

 

Судијски помоћници у Основном суду у Зрењанину распоређени су у судској 

управи и судска одељења на следећи начин: 

 

 

Грађанско одељење   
 

 Александар Атељевић  

 Ивана Дракулић Рацков 

 Светлана Торњански 

 Биљана Орашанин 

 Ксенија Кнежевић 

 Татјана Милић 

 

Извршно одељење 

 

 Нинослав Раушки 
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Кривично одељење 

 

 Владислава Стефановић 

 Милица Кукољ 

 Зорица Станковић 

 Златица Сремац 

 

Одељење за радне спорове 

 

 Јовица Јовановић 

 Владислава Стефановић 

 

 

7.2 СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ 

 

 

Приправници који обављају приправнички стаж примају се у радни однос на 

период од три године. 

 

Након две године радног искуства приправник стиче услов за полагање 

правосудног испита. 

 

 Један од основних критеријума за пријем дипломираних правника у радни 

однос на радно место судијских приправника је дужина студирања и висина просечне 

оцене са којом је завршен Правни факултет. 

 

 У Основном суду у Зрењанину судијски приправник је Димитријевић Ивана. 

 

 

7.3 ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ 

 

 

Осим судијских помоћника и приправника, судско особље Основног суда у 

Зрењанину чине државни службеници и намештеници запослени на 

административним, техничким, рачуноводственим, информационим и осталим 

пратећим пословима значајним за судску власт. 

 

Државни службеници и намештеници у Основном суду у Зрењанину 

распоређени су на следећи начин: 

 

 

СУДСКА УПРАВА 

 

 Ћатић Јелена – административно-технички секретар 

 Слако Марија - записничар 
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РАЧУНОВОДСТВО 

 

 Решташ Геза – шеф рачуноводства 

 Гутеша Јонела – референт депозита 

 Милошев Предраг – благајник  

 

 

УПРАВИТЕЉ СУДСКЕ ПИСАРНИЦЕ 

 

 Цвијановић  Споменка  

 

 

ШЕФ ЗАПИНИЧАРА И ДАКТИЛОГРАФА 

 

 Кошутић Данијела-шеф записничара и дактилографа 

 

 

РЕФЕРЕНТ  ЗА ПРИЈЕМ И ЕКСПЕДИЦИЈУ ПОШТЕ 

 

 

 Андрејић Драгица 

 

 

 

РЕФЕРЕНТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

 

 Константин Ивана 

 

 

КРИВИЧНА ПИСАРНИЦА 

 

 Алексић Ана- уписничар, шеф писарнице 

 Петковић Весна-уписничар 

 Марјана Орељ-уписничар 

 Мирјана Мргић - уписничар 

 

 

ПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА 

 

 Пењивраг Марија-уписничар,  шеф писарнице 

 Илијашев Савановић Невена-уписничар  

 Грујић Бојан-уписничар 

 Лунгулов Славица-уписничар 

 Сикимић Биљана-уписничар 
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ПИСАРНИЦА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ: 

 

 Обреновић Гордана-уписничар, шеф писарнице 

 

 

 

ИЗВРШНА ПИСАРНИЦА 

 

 Кујунџић Наталија-уписничар, шеф писарнице 

 Ракић Синиша-уписничар 

 Стоиљковски Владислава-уписничар 

 Првулов Стеван-уписничар 

 Ковач Марта -уписничар 

 

 

ВАНПАРНИЧНА ПИСАРНИЦА 

 

 Џагић Мирослава-уписничар, шеф писарнице 

  Дудић Весела – уписничар 

 

 

СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉИ 

 

 Каришић Ђорђе –судски извршитељ, шеф судских извршитеља 

 Јакшић Милан –судски извршитељ 

 Аћин Горан –судски извршитељ 

 Липтаи Лазар –судски извршитељ 

 

 

АРХИВАР 

 

 Дујин Зоран – референт  

 

 

 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 Јакшић Драган – систем администратор 

 Мијатов Ђера- информатичар 

 

ЗАПИСНИЧАРИ 

 

 Јефтенић Биљана,  

 Тотић Сања,  

 Ташин Данијела,  
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 Кошутић Данијела, 

 Костић Виолета,  

 Илијин Снежана,  

 Рис Зорица, 

 Будаи Валерија,  

 Палфи Ана,  

 Костадинов Марија,  

 Исаков Оливера,  

 Журжин Тања,  

 Милин Ивана,  

 Жива Светлана,  

 Путник Биљана,  

 Костић Драгана,  

 Булић Весна,  

 Пека Данка,  

 Радин Драгана,  

 Слако Марија,  

 Каран Милица,  

 Крањчевић Зорица,  

 Маринков Јулијана. 

 

 

ДАКТИЛОГРАФИ 

 

 Рељин Бисерка  

 Томашев Елизабета  

 

 

ДОСТАВЉАЧИ 

 

 Новаков Ђура,  

 Вучетић Зоран,  

 Стјепановић Драгиша,  

 Пош Ивица,  

 Бранков Бранимир,  

 Видачић Младен. 

 

ВОЗАЧ 

 

 Гајић Бранислав  

 

ДОМАР 

 

 Обреновић Ненад 
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СПРЕМАЧИЦЕ 

 

 Стојков Славица   

 Станкић Драгана  

 Пандурски Живка  

 

 

8.СУДСКА ПИСАРНИЦА 

 

 

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у 

вези са предметима из надлежности Основног суда у Зрењанину, а нарочито вођење 

уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и 

експедиције, састављање извештаја о раду судија. Судским пословником је регулисан 

начин обављања послова у судским писарницама. 

 

Радом судске писарнице Основног суда у Зрењанину руководи управитељ 

судске писарнице: 

 

 Цвијановић Споменка – управитељ писарнице- соба 28(приземље),  

телефон 023/564-737 (локал 118)  

             564-738 (локал 118) 

  Мобилни телефон: 064/ 8237-654 

 

Писарница Основног суда у Зрењанину организована је на следећи начин: 

 

 парнична писарница – налази се у приземљу зграде, канцеларија број 10, 

телефон:023/565-963 локал 18 

 кривична писарница- налази се у приземљу зграде, канцеларија број 38-39, 

телефон:023/530-943. 

 извршна писарница – налази се у приземљу зграде, канцеларија број 34, 

телефон:023/564-712 локали 136 и 137     

 писарница за радне спорове-налази се у приземљу зграде, канцеларија број 11, 

телефон: 023/565-963 локал 17 

 ванпарнична писарница – налази се у приземљу соба канцеларија 26, 

телефон: 023/564-737 и 023/564-738 

 

 

9. ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА, ЕКСПЕДИЦИЈА И АРХИВА 

 

9.1.1 ПРИЈЕМ ПОШТЕ 

 

Странке, други учесници у поступку, као и њихови пуномоћници или законски 

заступници писмена предају лично у пријемну канцеларију суда или преко ПТТ 

службе (писма, телеграми итд).  
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Основни суд у Зрењанину пошту прима преко пријемне канцеларије која се 

налази у приземљу зграде соба број 24,  у радно време суда предвиђено за рад са 

странкама (8,00-15,30 часова).  

 

У просторијама некадашње судске јединице у Сечњу, која је престала са 

радом успостављањем нове мреже судова, организована је канцеларија за пријем 

писмена и оверу исправа и потписа, што значи да странке и у тој судској јединици 

несметано могу подносити писмена, без обзира што се поступци на које се та писмена 

односе спроводе  у згради Основног суда у Зрењанину. 

 

У пријемној канцеларији предају се писани поднесци странака и њихових 

пуномоћника, тужбе, оптужнице, оптужни предлози, иницијални акти којима се 

покреће кривични поступак по захтеву странке, жалбе и сви други поднесци у вези са 

предметима овог суда, као и поднесци упућени Судској управи и Председнику суда.  

 

Сваки поднесак који стигне у суд, претходно се овери пријемним печатом суда 

са датумом  и часом пријема писмена, као и бројем прилога који су уз то писмено 

предати суду. Уколико странка жели да добије потврду о пријему одређеног писмена у 

суд (а предаје га лично у пријемној канцеларији суда) неопходно је да изради још један 

примерак писмена који предаје, а на коме ће му бити стављен пријемни печат суда са 

тачним датумом и часом пријема, идентично као и на примерку који задржава суд. 

Уколико странка суду доставља писмено путем поште, као доказ о благовременој 

предаји, неопходно је да странка сачува потврду о слању препоручене пошиљке. 

 

Примљени поднесци и пошиљке се разврставају и исти дан прослеђују у даљи 

рад надлежним службама (писарницама) након чега се у врло кратком року достављају 

судији или судској управи у даљи рад, односно лицу на које су писмена насловљена. 

 

 

 

9.1.2.  ЕКСПЕДИЦИЈА ПОШТЕ И ДОСТАВНА СЛУЖБА  

 

 

 

У оквиру експедиције обављају се послови отправљања поште из Основног суда 

у Зрењанину. 

 

Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други поднесци суда и 

странака, затим разни дописи суда (судских одељења и судске управе) упућени другим 

државним органима и организацијама или физичким и правним лицима.  

 

Због изузетног значаја благовременог и на закону заснованог достављања 

судске поште, а које у највећем броју случајева производи одређене процесне 

последице за сам поступак, у Основном суду у Зрењанину образована је посебна 

служба за достављање судских писмена.   
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Основни суд у Зрењанину има своју доставну службу, која се бави достављањем 

свих писмена овог суда на територији Града Зрењанина, према за то законом 

предвиђеним правилима достављања, а путем овлашћених и посебно обучених лица 

који су запослени у овом суду, док се сва остала писмена шаљу путем поште. 

 

 

9.1.3. АРХИВА 

 

 

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене 

одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је 

предмет спреман за архивирање. 

 

Архива Основног суда у Зрењанину налази се у сутерену зграде правосудних 

органа на адреси Кеј 2.октобра број 1 у Зрењанину. 

 

Судски пословник прописује период чувања и руковања архивираних предмета 

у зависности од врсте и предмета поступка, а након ког периода се архивирани списи 

излучују из архиве суда у складу са Судским пословником. 

 

У згради суда се чувају и не издвајају ради предаје надлежном архиву: 

 

1. списи који се односе на судску зграду и правне односе у погледу судских зграда 

и осталих непокретности које су у својини Републике Србије или су дате на 

коришћење суду, заједно са одговарајућим плановима, скицама, уговорима о 

грађењу, трошковницима и сл.; 

 

2. судски регистри са исправама; 

 

 

3. тестаменти и остале исправе које су поверене суду на чување заједно са 

пописима исправа и одговарајућим уписницима; 

 

 

4. кривични списи у кривичним предметима због кривичних дела за које је 

изречена казна затвора у трајању од 30 до 40 година; 

 

 

5. одлуке о трајном или привременом одузимању имовине; 

 

 

6. пресуде и судска поравнања из парничних списа која се односе на статусне 

спорове, наследно правне спорове и спорове о непокретностима, смртовнице и 

решења о наслеђивању; 

 

 

7. решења о проглашењу несталог лица умрлим и о доказивању смрти; 
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8. списи о одузимању пословне способности; 

 

 

9. сви уписници и њима одговарајући именици; 

 

 

Рокови чувања архивираних предмета 

 

 

1. за списе у којима је у судском поступку расправљано о стварно-правним 

захтевима на непокретностима – тридесет година; 

 

2. за списе у стечајном поступку – тридесет година; 

 

 

3. за кривичне списе у којима је изречена казна лишења слободе у трајању преко 

десет година – тридесет година; 

 

 

4. за кривичне списе у којима је изречена казна лишења слободе у трајању преко 

три до десет година – двадесет година 

 

 

5. за кривичне списе у којима је изречена казна лишења слободе до три године – 

десет година; 

 

 

6. за кривичне списе у којима је изречена новчана казна или судска опомена – пет 

година; 

 

 

7. за кривичне списе у којима је кривични поступак покренут приватном тужбом 

или по предлогу, па је поступак обустављен или је донета пресуда којом се 

оптужба одбија – две године; 

 

 

8. за списе који се односе на платне налоге – пет година; 

 

 

9. за списе који се односе на извршни поступак – пет година; 

 

 

10. за све другостепене списе – пет година; 
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11. за списе судске управе – десет година; 

 

 

12. за списе који се односе на управни поступак – 10 година; 

 

 

13. за све остале списе – 10 година; 

 

 

Рокови из става 1. овог члана рачунају се од дана правноснажног окончања 

поступка. 

 

После протека прописаних рокова за чување списа, списи се издвајају из архиве 

ради уништења или предаје надлежном архиву. 

 

Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се 

председнику суда на одлучивање и давање дозволе. Поступање у архивираним 

предметима поверено је управитељу писарнице Цвијановић Споменки. 

 

 

9.2.1. РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА 

 

 

Сагласно одредби члана 49 Судског пословника, у циљу подједнаке 

оптерећености свих судија у суду, новопримљени предмети најпре се разврставају по 

хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према 

астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије у 

складу са утврђеним годишњим распоредом послова.  

 

У Основном суду у Зрењанину, почев од 01.01.2010. године, расподела 

новопримљених предмета врши се коришћењем посебног програма (математичног 

алгоритма) који обезбеђује да на крају једног циклуса расподеле све судије имају 

подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене. 

 

Послове разврставања и расподеле предмета писарница обавља сагласно 

одредбама Судског пословника, утврђеном Годишњем распореду послова, односно 

посебној одлуци председника.  

 

Хитним предметом сматра се предмет у коме је посебним законом одређено 

хитно поступање (притвор, привремене мере, брачни и породични спорови, радни 

спорови, сметање државине, издржавање малолетне деце и сл.). 

 

По оснивању Основног суда у Зрењанину, почев од 01.01.2010. године, у свим 

врстама поступака  програм аутоматски додељује предмете судијама у  рад. 
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9.2.2. ОДСТУПАЊА ОД РЕДОСЛЕДА ПРИЈЕМА И РАСПОДЕЛЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

У смислу члана 54 Судског пословника, посебном одлуком председника суда 

може се одступити од редоследа распоређивања предмета због оправдане спречености 

судије да поступа (привремена спреченост за рад, одсуство у складу са посебним 

прописима и сл.).  

 

У ситуацијама када процени да су испуњени услови да предмет буде одузет од 

поступајућег судије, председник суда доноси посебно решење, а предмет се 

распоређује у рад другом судији овог суда који је Годишњим распоредом послова 

задужен предметима одређене правне области у коју спада и назначени предмет и то 

према редоследу пријема предмета. 

 

 Одступање од редоследа пријема предмета може бити учињено и у ситуацији 

када постоје услови да поступајући судија буде искључен од даљег поступања у 

назначеном предмету, односно када председник суда процени да су испуњени услови 

да поступајући судија буде изузет од даљег поступања у одређеном предмету, а на 

основу захтева поступајућег судије или странака у поступку.  

 

 

9.2.3. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТИМА 

 

 

Информације у вези са предметима који су у раду Основног суда у Зрењанину, 

странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској 

писарници у радно време суда предвиђено за рад са странкама.  

 

Сагласно одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о стању 

предмета на основу података из уписника и списа која садрже само нужне податке о 

стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења. 

 

Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна обавештења 

могу се дати и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. 

 

 

У судској писарници могу се добити следеће информације: 

 

1. о пословном броју предмета  

2. о личном имену судије коме је предмет додељен у рад. 

3. о кретању предмета. 

 

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских 

радњи или одлука, или о вероватном исходу поступка. 

 

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је 

поступак у току у време суда предвиђено за рад са странкама. Странке могу да 
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прегледају и преписују списе у судској писарници под надзором судског особља. 

Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују 

поједини спис, дозвола се даје у складу са законом. 

 

По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје 

председник суда. 

 

Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на 

информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник суда у року од 15 дана 

од дана пријема захтева у складу са Законом о пружању информација од јавног значаја. 

 

Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на 

обрасцима прописаним Судским пословником. 

 

Приликом подношења захтева за прегледање, фотокопирање и преписивање 

списа, странке су дужне да се легитимишу, а пуномоћник да приложи уредно 

пуномоћје. 

 

 

9.2.4. ИЗВЕШТАЈИ  И  СТАТИСТИКА 

 

 

Писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, 

односно, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду суда, одељења и 

појединих судија. 

 

Ови извештаји се достављају судској управи, Министру правде, непосредно 

вишем суду и Високом савету судства. 

 

 

10. РАЧУНОВОДСТВО 

 

 

У рачуноводству суда обављају се сви послови из области рачуноводства, 

књиговодства, економата и депозита у складу са прописима. Такође, у оквиру ове 

организационе јединице врше се послови везани за спровођење и реализацију 

поступака јавних набавки у складу са посебним прописима. 

 

  

ПИБ:  106400046 

MB:  08864349 

ЈББК:  80466 

Рег.бр:  8215212005 

 

ЖИРО РАЧУНИ: 840-29651845-92 

 

ТАКСЕ: 840-29651845-92 
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ДЕПОЗИТ: 840-271802-07 

 

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:  840-29617845-48 

 

11. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Запослени задужени за примену информационих технологија у Основном суду у 

Зрењанину, обављају послове успостављања и одржавања информационо-

комуникационих система (ИКТ) и електронску обраду података, складиштење и пренос 

информација, обављају послове координације ИКТ послова, како унутар суда тако и са 

Министарством правде и државне управе и другим државним органима. 

 

Ове послове обављају: 

 

Драган Јакшић, систем –администатор, соба бр. 15 – приземље, телефон 

023/565-963, локал 14, 

Мијатов Ђера, информатичар, соба 15 – приземље, телефон 023/565-963, локал 

14. 

 

 

12. ДРУГИ ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОСНОВНОМ СУДУ У 

ЗРЕЊАНИНУ ВАН ОКВИРА ВРШЕЊА СУДСКЕ ВЛАСТИ 

 

 

 

12.1. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

 

      Основни суд у Зрењанину издаје уверења да се против одређеног лица не води 

кривични поступак, сагласно одредби члана 100 Судског пословника. 

 

Уверење се издаје за територију из надлежности Основног суда у Зрењаину и 

Вишег суда у Зрењанина ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА, на језицима који су у службеној 

употреби у Основном суду у Зрењанину: српском, мађарском и румунском. 

 

Ради добијања ове врсте уверења потребно је да странке читко попуне 

стандардни образац који могу преузети у пријемној канцеларији  Основног суда у 

Зрењанину у соби број 24-приземље или  на сајту Основног суда у Зрењанину.  

 

Уз захтев за издавање уверења потребно је приложити: копију личне карте 

или пасоша лица којем се издаје уверење, доказ о извршеној уплати судске таксе за 

издавање уверења која износи 190,00 динара и уплаћује се на жиро рачун број: 840-

29651845-92, сврха: таксе,  корисник: Основни суд у Зрењанину. 

 

Основни суд у Зрењанину издаје и уверења да ПРАВНО ЛИЦЕ није осуђивано 

за кривична дела: 
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 против привреде 

 против животне средине 

 примања и давања мита 

 преваре 

 

Ова врста уверења издаје се за потребе поступака спровођења јавних набавки 

или уписа у Регистар понуђача. 

 

 Такође се издају уверења за правна лица да против правног лица није покренут 

кривични поступак, као и да није покренута истрага за кривична дела из надлежности 

основних и виших судова. 

 

Захтев за издавање обе врсте уверења подноси се на стандардном обрасцу који 

се може преузети са сајта суда или у пријемној канцеларији суда. 

 

Захтев мора бити потписан од стране законског заступника правног лица и 

печатиран. 

 

Уверење може подићи лично законски заступник или друго лице са 

одговрајућом пуномоћи. 

 

Уколико је странкама потребна нека друга врста уверења (да ли се пред овим 

судом води одређени поступак у којој је подносилац захтева учествује као странка у 

поступку, да није лишено родитељског права и сл.) потребно је да се са својим 

захтевом обрате одговарајућој писарници (кривична, изврша, парнична, ванпарнична 

или писарница за радне спорове).  

 

 

12.2.СЛУЖБА МЕЂУСОБНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ МЕЂУ ДОМАЋИМ 

СУДОВИМА И МЕЂУНАРОДНО ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂАНСКИМ 

СТВАРИМА 

 

 

Надзорни судија за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим 

судовима и за поступање у поступцима међународне правне помоћи у грађанским 

стварима (улазне иностране грађанске замолнице)  је судија Анкић Златоје –

председник суда. 

Служба се налази у седишту суда у Зрењанину. 

Служба обавља и послове овере и надовере исправа намењених за употребу у 

иностранству (стављање штамбиља apostille). Штамбиљ apostille потписује председник 

суда, а истовремено су за потписивање овлашћене и судије Нађиван Золтан, Љиљана 

Момирски, Видрић Снежана, Вуковић Милка и Татић Душанка.  

 

Послове међународне овере можете обавити у канцеларији број 17-

приземље, сваког радног дана у интервалу од 08,00-15,00 часова.  
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За оверу је потребно: 

 

- документ који се оверава 

- фотокопија документа који се оверава 

 

Износ таксе за међународну оверу документа: 

 

За молбу, усмену или писмену, којом се тражи овера потписа, преписа или 

рукописа за употребу у иностранству, плаћа се 190,00 динара. 

 

За оверу потписа судског преводиоца на преводима ради њихове употребе у 

иностранству плаћа се 490,00 динара. 

 

      За оверу потписа, преписа или рукописа за употребу у иностранству плаћа се 

1.900,00 динара. 

 

Жиро рачун за све врсте такси у Основном суду у Зрењанину је исти. 

Жиро рачун: 840-29651845-92 

 

 

Надзорног судију у овој служби замењује судије Нађиван Золтан и Зорић Влачо 

Мирјана.  

Излазне замолнице потписује председник суда Анкић Златоје, а овлашћени су 

да их потписују и судије Нађиван Золтан и Мирјана Зорић Влачо. 

 

 

13. ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА НА РАД СУДА 

 

 

   Странке или други учесници у судском поступку, сагласно одредби члана 8 и 

55 Закона о уређењу судова („"Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011, 78/2011 (други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 

106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 

88/2018 (Одлука Уставног суда))  и члану 9 Судског пословника („Службени гласник 

РС“ бр.  110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 

56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018), могу поднети притужбу на рад суда, председнику 

суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било 

какав утицај на његов ток и исход. 

 

Судијска функција заштићена је Уставом Републике Србије, као највишим 

правним актом, који својим одредбама утврђује независност судијске функције и у 

члану 149. прописује да је судија у вршењу судијске функције независан у свом раду и 

потчињен само Уставу и закону, као и да је сваки утицај на судију у вршењу судијске 

функције забрањен. 
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 Одредбом чл. 22. Закона о судијама, прописано је да је судија слободан у 

заступању свог схватања, утврђивању чињеница и примени права, у свему о чему 

одлучује и није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда објашњава 

своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или 

кад то закон посебно налаже. 

 

Сагласно цитираним законским одредабама јасно се могу утврдити границе 

овлашћења председника суда у поступку по притужбама странака, те тако председник 

суда нема овлашћења да на било који начин утиче на судију у погледу тога како ће 

водити поступак, које доказе ће у поступку изводити и којим ће се чињеницама 

руководити приликом доношења одлука у току поступка. 

 

Законитост и правилност спроведеног доказног поступка, оцена изведених доказа и 

утврђеног чињеничног стања, као и донете одлуке у поступку, може бити испитана 

само у одговарајућем судском поступку по правном леку, а никако у поступку по 

притужбама странака. 

 

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд 

заузео. 

 

Притужбу на рад суда странке могу поднети у случају одуговлачења, 

неправилности и неоправданог утицаја на ток и исход поступка од стране суда које је 

проузроковано: 

 

 Пропустом поступајућег судије да закаже припремно рочиште или главни 

претрес у законском термину. 

 

 Одлагањем рочишта услед пропуста у раду суда (нпр. Доставне службе суда или 

записничара). 

 

 

 Заказивањем рочишта или претреса у неоправдано дугим временским 

интервалима. 

 

 

 Одуговлачењем суда приликом израде писаних отправака решења и пресуда. 

 

 

 Недостављањем списа предмета другостепеном суду у ситуацијама када су 

испуњени сви законски услови. 

 

 

 Непоступањем по предлозима странака, или кашњењем у погледу доношења 

одлука о којим је суд дужан да одлучи у складу са законом (нпр. Недоношење 

одлуке о предлогу странке за враћање у пређашње стање, предлогу за укидање 

клаузуле правоснажности и сл.) 
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 Кашњењем у достављању поднесака странкама. 

 

 

 Неправилностима код расподеле предмета судијама, и друго. 

 

 

Поступак по притужби уређен је одредом члана 55 Закона о уређењу 

судова(„"Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011 

(други закон), 101/2011, 101/2013, 40/2015 (други закон), 106/2015, 13/2016, 108/2016, 

113/2017, 65/2018 (Одлука Уставног суда), 87/2018, 88/2018 (Одлука Уставног суда))  и 

члану 9 Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 

89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018).  

 

Када странка или други учесник у поступку поднесу притужбу, председник суда 

је дужан да је размотри, да је достави на изјашњење судији на кога се односи и да о 

њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и 

председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.  

 

Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или одређеном делу, ако 

утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу.  

 

Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако 

притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне 

садржине о којој је предходно одлучено.  

 

Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је 

уреди у року од 8 дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће 

притужбу.  

 

Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно 

вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама 

обавештава се и орган преко којег је притужба поднета. 

 

Притужбу на рад Основног суда у Зрењанину странке могу поднети писмено, 

управи суда, на адресу Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, уз обавезу да у притужби, 

или  путем мејлa uprava@zr.os.sud.rs тачно означе: 

 

 број предмета на који се притужују, 

 разлоге притужења и 

 личне податке, име презиме и адресу на којој станују. 

 

 Постоји могућност да странке поводом притужбе закажу разговор са председником 

суда, телефонским путем, позивом на број 023/564-970. Председник суда прима 

странке сваког понедељка од 11,00-12,00 часова. 

 

mailto:uprava@zr.os.sud.rs
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Образац притужбе можете преузети на сајту Основног суда у Зрењанину 

www.zr.os.sud.rs. 

 

 

14. ЈАВНОСТ РАДА СУДА 

 

 

Јавност рада суда обезбеђује се омогућавањем непосредног приступа суду, 

пружањем информација од јавног значаја и непосредним информисањем јавности 

путем саопштења, конференција за новинаре, наступа председника суда и портпарола у 

медијима као и преко интернет презентације суда. 

 

Портпарол Основног суда у Зрењанину: 

                                               

Стефановић Владислава 

тел:023/564-737(локал 118) 

           564-734 (локал 118) 

мобилни телефон: 064/823 76 76 

 

Портпарол Основног суда у Зрењанину даје обавештења за медије о раду суда 

и појединим предметима за које постоји интересовање јавности. Информације и 

подаци који се достављају јавности морају бити тачни и потпуни. Они подаци, који 

према посебним прописима представљају тајну, заштићени подаци чије објављивање је 

искључено или ограничено законом се не саопштавају. Годишњим распоредом послова 

у Основном суду у Зрењанину утврђено је да је портпарол суда стара се о изради сајта 

и ажурирању података на сајту Основног суда у Зрењанину. Помаже председнику суда 

у изради Плана за повећање поверења јавности у рад суда, спровођењу активности које 

су саставни део тога Плана, пре свега у организацији рада Пулта за информације, 

изради памфлета и другог пропагадног материјала о раду Основног суда у Зрењанину, 

али и у другим активностима значајним за транспаренто представљање суда у јавности. 

Организује конференције за медије поводом представљања рада суда и спроводи 

активности око организације манифестације познате под називом „Дан отворених 

врата“. 

 

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту 

испред просторије у којој ће се суђење одржати. 

 

За суђење за које постоји веће интересовање јавности судска управа ће 

обезбедити просторију која може примити већи број лица. 

 

Уз писано одобрење председника суда у суду је дозвољено фотографисање, 

аудио и видео снимање.  

 

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу приказивања 

снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност 

председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.  

 

http://www.zr.os.sud.rs/


ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

41 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о 

интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у 

поступку. Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање, обавља се под 

надзором судије-председника већа, на начин који не ремети ток суђења и ред у 

судници. 

 

Молба или захтев за фотографисање или снимање у згради овог суда, подноси 

се председнику овог  суда. 

 

 

15. СЛОБОДНИ ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 

Гласник РС“, бр. 120/04, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), јавност има права на приступ 

информацијама од јавног значаја којима располаже суд, а „ради остварења и заштите 

интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног 

друштва“. 

 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом 

располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези с радом органа јавне 

власти, која је садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност 

има оправдан интерес да зна.  

 

Постоје четири основна законска права у погледу приступа информацијама од 

јавног значаја (чл. 5. Закона): 

 

 право онога ко тражи да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује 

одређену информацију, односно, да ли му је та информација доступна; 

 

 право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако 

што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију 

садржи;  

 

 право тражиоца да добије копију документа који садржи тражену информацију, 

уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије 

документа, и  

 

 

 право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, 

електронским путем или на други начин, уз уплату прописане накнаде у висини 

нужних трошкова упућивања. 

 

Свако има право на приступ информацијама под једнаким условима (начело 

слободног приступа информацијама од јавног значаја). То значи да су информације од 

јавног значаја слободно доступне свим тражиоцима, erga omnes и под једнаким 
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условима, без обзира на то да ли одређени тражилац има за одређену информацију 

оправдани интерес. Начело слободног приступа истовремено значи и то да су свакоме 

доступне све информације од јавног интереса свих обавезних субјеката. Сврха, коју 

јавност добијањем тражене информације испуњава, није релевантна за оцену приликом 

поступања по поднетом захтеву. 

 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја уводи 

претпоставку основаности захтева за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја. Оправдани интерес јавности да зна, постоји увек када се ради о информацијама 

којима располаже орган власти које се односе на угрожавање, односно заштиту 

здравља становништва и животне средине, а ако се ради о другим информацијама 

којима располаже орган власти, сматра се да оправдани интерес јавности да зна, из чл. 

2. овог закона постоји постоји, осим ако орган власти докаже супротно.  

 

Законом су таксативно наведени случајеви у којима се тражиоцу информације 

може одбити право приступа траженој информацији (чл. 9, 13. и 14. Закона).  

 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, уколико би тиме: 

 

1. угрозио живот, здравље, сигурност или неко друго важно добро неког лица; 

 

2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, 

оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског  

 

 

поступка, извршење пресуде, спровођење казне или било који други правно 

уређени поступак или фер поступање и правично суђење; 

 

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну и јавну безбедност или 

међународне односе; 

 

4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи 

или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 

 

5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 

службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, 

пословна или друга тајна, односно, документ који је доступан само одређеном кругу 

лица и због чијег би одавања могле наступити тешке правне  или друге последице по 

интересе заштићене законом, који претежу над интересом за приступ информацији. 

 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на 

углед или неко друго право лица на које се тражена информација односи, осим: 

 

1) ако је лице на то пристало; 
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2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност и, 

нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација 

важна с обзиром на функцију коју то лице врши; 

 

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 

животом, дало повода за тражење информације. 

 

Орган власти неће  тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава право на приступ 

информацијама од јавног значаја, нарочито ако је траже неразумно, често, када се 

понавља захтев за истим или када се тражи превелики број информација.Орган власти 

не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на 

интернету. У овом случају, орган власти ће у одговору на захтев означити извор 

информације (број службеног гласила, назив публикације и сл) и где је и када тражена 

информација објављена, осим у случају када је то општепознато. 

 

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети 

на сајту Основног суда у Зрењанину www.zr.os.sud.rs. 

 

 

 

15.1.1.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

 

Тражилац подноси писани захтев Основном суду у Зрењанину за остваривање 

права на приступ информацијама од јавног значаја и треба обавезно да садржи име, 

презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи 

 

 

 

15.1.2.ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ЈЕ ПРЕДСЕДНИК СУДА, СУДИЈА 

АНКИЋ ЗЛАТОЈЕ И СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ, НАЂИВАН 

ЗОЛТАН 

 

 

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја које се односе на 

информације које су настале у раду или у вези са радом Основног суда у Зрењанину, 

подноси се:  

 

 у писаној форми-слањем путем поште на адресу: Основни суд у Зрењанину, 

Кеј 2.октобра бр.2, 23 101 Зрењанин  

 лично, предајом у пријемну канцеларију суда у соби 24/ приземље; 

 електронском поштом, слањем на е-мејл адресу: uprava@zr.os.sud.rs 

http://www.zr.os.sud.rs/
mailto:uprava@zr.os.sud.rs
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Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако није уредан, 

овлашћено лице суда дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те 

недостатке отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не 

учини, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, суд доноси закључак 

о одбацивању захтева као неуредног. Против овог закључка нема права жалбе. 

 

Суд је дужан  да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, пружи му на увид документ 

који садржи тражену информацију, односно, изда му или упути копију тог документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно, да је од значаја било за угрожавање 

или заштиту здравља становништва и животне средине, суд мора тражиоца да обавести 

о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно, да му изда  копију тог документа најкасније у року од 48 сати 

од пријема захтева. 

 

Ако суд из оправданих разлога није у могућности да у року од 15 дана обавести 

тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи 

тражену информацију и да му изда, односно упути копију тог документа, тада је дужан 

да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца 

и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. У 

том року мора обавестити тражиоца о поседовању информације, ставити му на увид 

документ који садржи тражену информацију и издати му, односно упутити копију тог 

документа. 

 

Ако удовољи захтеву тражиоца, суд неће издати посебно решење, него ће о томе 

сачинити службену белешку, а у случају одбијања захтева, у целини или делимично, 

суд је дужан да без одлагања, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе 

решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу 

упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

 

Тражилац информације може изјавити жалбу поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података личности ако суд одбије да га обавести о томе да ли 

поседује одређену информацију од јавног значаја или да ли му је она доступна, ако 

одбије да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда 

или упути копију документа (зависно од тога шта је тражено) или то не учини у 

прописаном року од 15 дана изузетно, у року од 40 дана, из оправданих разлога (жалба  

због ћутања управе). 

 

Служба Повереника налази се у Београду, Булевар краља Александра 15. 
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15.1.3.НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

 

 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 

тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања, 

и трошкове упућивања. 

 

Уредба Владе Републике Србије о висини накнаде нужних трошкова за 

издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 

(,,Сл.гласник РС“, бр. 8/2006) прописује висину накнаде нужних трошкова које плаћа 

тражилац информације за израду копије и упућивање копије докумената на којима се 

налази информација од јавног значаја према Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

 

 

Према трошковнику који је саставни део ове Уредбе, трошкови копије 

документа у зависности од његове врсте, износе: 

 

1. документа – на формату А3 – 6 динара, по страни; 

                                   – на формату А4 – 3 динара, по страни; 

 

2. документа у електронском запису – дискета – 20 динара; 

                                                                           – CD – 35 динара; 

                                                                            – DVD – 40 динара; 

 

3. документа на аудио касети – 150 динара; 

4. документа на аудио-видео касети – 300 динара; 

5. претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 

динара. 

 

За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним 

износима у ЈП ,,ПТТ Србије“. 

 

 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на 

којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, 

тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у 

износу од 50% од износа нужних трошкова према трошковнику. 

 

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања 

нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а 

посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или 

телефакса. 
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Од плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају 

ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију 

документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена 

информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и 

животне средине, осим када се ради о информацији која је већ објављена и доступна у 

земљи или на интернету (чл. 17. ст. 4. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја). 

 

 

15.1.4.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ОСНОВНИ СУД У 

ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

Основни суд у Зрењанину поседује информације: 

 

 о предметима који се воде пред овим судом (подаци које сачињавају судске 

одлуке, поднеси странака, записници са одржаних расправа и претреса у 

поступцима који се воде пред овим судом, приложена доказна средства…). 

 

 информације у вези са решеним и архивираним предметима; 

 

 

 подаци из списа Судске управе суда; 

 

 

 подаци који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне 

односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду 

 

 

 периодични извештаји о ради Суда; 

 

 

 збирке прописа и службених публикација; 

 

 

 подаци о судијама поротницима; 

 

 

 спискови адвоката за одбрану по службеној дужности, за привремене 

заступнике, за пуномоћнике малодобних оштећених.  

 

 

 одлуке које се односе на унутрашњу организацију рада суда (годишњи 

распоред и измене годишњих распореда послова Основног суда у 

Зрењанину) 
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15.1.5.НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

Најчешће тражене информације од  јавног значаја односиле су се на статистичке 

податке о поступцима који су у вођени у Основном суду у Зрењанину и на достављање 

података и копије судских одлука из појединачних предмета који су вођени у овом 

суду 

 

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године, у Основном суду у Зрењанину  

примљено је укупно 24 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.  

Разматрано је свих 24 захтева.  

 

16.ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА 

 

У Основном суду у Зрењанину организовано је пружање бесплатне правне 

помоћи грађанима.  

 

Ове послове обављају судијски помоћници према утврђеном распореду, сваког 

уторка у периоду од 08,00 – 15,00 часова.  

 

У време одређено за пружање бесплатне правне помоћи сви грађани, без обзира 

на имовно стање,  могу добити  опште правне информације и почетни правни савет (о 

свом правном статусу, о могућностима постизања мирног решавања спора, 

информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о 

надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и 

месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, 

као и о праву на обавезну одбрану).  

 

          Сви грађани могу сваког радног дана у периоду од 08,00 – 15,00 часова, ван 

рочишта на записнику ДАТИ НАСЛЕДНИЧКУ ИЗЈАВУ, по позиву било ког домаћег 

или иностраног суда. У ту сврху неопходно је понети личну карту (или путну исправу), 

као и позив за оставинску расправу. Уколико се наследничка изјава даје за потребе 

оставинског поступка који се води пред Основним судом у Зрењанину странка не 

плаћа судску таксу, а уколико се наследничка изјава даје за потребе оставинског 

поступка који се води пред другим домаћим или иностраним судом такса износи 

390,00 динара. 

 

На портирници суда грађани могу добити информацију у којој просторији се 

обавља пружање бесплатне правне помоћи, односно у којој просторији се могу дати 

наследничке изјаве ван рочишта. 

 

         Послове пружања правне помоћи грађанима у седишту суда обављају судијски 

помоћници: Раушки Нинослав, Јовица Јовановић, Кнежевић Ксенија, Станковић 

Зорица, Кукољ Милица, Атељевић Александар, Рацков-Дракулић Ивана, Милић 

Татјана и Орашанин Биљана. 
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17. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

 

Финансијска средства за рад Основног суда у Зрењанину обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, сходно Закону о буџету РС за текућу годину. Организација и начин 

рада рачуноводства Основног суда у Зрењанину је ближе регулисана Правилником о 

буџетском рачуноводству у Основном суду у Зрењанину.  

 

 Преглед додељених апропријација за 2018. годину Основном  суду у Зрењанину 

 

Шифра економске 

класификације 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

Одлука о 

расподели 

срeдстава 

судовима 2018. г. 

Стални 

трошкови 
421 01 

8.000.000,00 

Трошкови 

путовања 
422 01 

 

120.000,00 

Услуге по 

уговору 
423 01 

50.000.000,00 

Услуге по 

уговору 
423 04 

20.900.000,00 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

425 01 

 

200.000,00 

Материјал 426 01 
 

3.000.000,00 

Машине и 

опрема 
512 01 

200.000,00 

 Укупно: 82.420.000,00 

01- средства из буџета 

 

  

 

 Извештај о извршењу буџета (за период јануар – децембар 2018. године)  
      

  

  Преглед расхода за изабрана лица-судије                               

у хиљадама динара                                                                           

Еконо

м. 

Класи

ф. 

Опис 

Средства из 

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-

таксе 

04 

Породиљско 

одсуство и 

бол. Преко 

30. дана 

Укупно 

411 Плате, додаци, 27.299 11.699  38.988 
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накнаде 

412 Соц.допр. на 

терет посл. 

4.887 2.095  6.982 

413 Накнаде у натури / 4  4 

414 Социјална 

давања 

запосленима – 

боловања преко 

30 дана 

68   68 

415 Накнаде 

трошк.за запосл. 

1.182   1.182 

416 Награде 

запосленима-

јуби.награде 

211   211 

 

04 – средства из судских такси 

01 -  средства из буџета  

 

 

 

 

Преглед расхода за државне службенике и намештенике 

у хиљадама динара 

Еконо

м. 

Класи

ф. 

Опис 

Средств

а из 

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-

таксе 

04 

Породиљ 

ско 

одсуство и 

бол. Преко 

30. дана 

Уку- 

пно 

411 Плате, додаци, накнаде 69.303   69.303 

412 Соц.допр. на терет посл. 12.405   12.405 

413 Накнаде у натури / 126 / 126 

414 Социј. Давања запосл.-

накнаде 
  3.053 3.053 

414 Социј. Давања запосл.-

помоћи 

/ 6.963  6.963 

415 Накнаде трошк.за запосл.  2.991  2.991 

416 Награде запосленима  /  / 

416 Награде запосленима-

јуби.награде 

 777  777 

 

04 – средства из судских такси 

01 - средства из буџета 
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Преглед извршења буџета за текуће издатке                                                                                                                                                                                                          

у хиљадама динара 

Економска 

класифик. 
Опис 

Буџет 

2016. 

год. 

Извршење 

буџет. 

Средст. 

01 

Извршење 

сопств. 

Средст. 

04 

 

ИНДЕКС 

Оствар. 

Буџета за 

2018.год. 

1 2 3 4 5 6 

Укупно 

421 

Стални трошкови 8.000 7.493 606  

4211 Трошкови платног 

промета 

/ 7 / 0 

4212 Енергетске услуге 4.100 3.732 / 91.03 

4213 Комуналне услуге 40 39 / 97,50 

4214 Услуге комуникације 3.838 3.694 / 96,25 

4215 Трошкови осигурања 22 21 / 95.46 

4216 Закуп имовине и опреме     

4219 Остали трошкови     

Укупно 

422 

Трошкови путовања 120 159 /  

4221 Трошкови служб. путов. 

у земљи 

120 159 / 132.50 

4222 Трошкови служб. путов. 

у иностр. 

    

4229 Остали трошкови 

транспорта 

    

Укупно  

423 

Услуге по уговору 70.900 39.908 6.962  

4231 Административне 

услуге 

200 214 140 107,00 

4232 Компјут. услуге 83 82 / 98,80 

4233 Услуге образ. и 

усаврш.запослених 

450 34 11 7,56 

4234 Услуге информис. и 

штампања 

500 43 54 8,60 

4235 Стручне услуге 69.087 39.174 6.962 66.78 

4236 Репрезентација 100 61 56 61,00 

4239 Остале опште услуге 480 300 123 58.12 

Укупно 

425 

Текуће попр.и 

одржавање 

388  265    

4251 Тек. попр. и одр. зграда 

и објеката 

100 51  51 

4252 Тек.попр.и одрж.опреме 288 214  74,31 

Укупно 

426 

Материјал 3.000  2.700    

4261 Администр. материјал 1.650 1.716  104,00 
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4263 Стручна литература 400 490  122,50 

4264 Материј.за саобраћај 300 256  85,34 

4268 Мат.за одр. хигијене и 

угост. 

250 118  47,20 

4269 Мат.за посеб.намене 

(потрошни мат. алат и 

инвент. рез.дел.) 

 

400 120  30 

Укупно 

511 

Капитално одржавање 

зграда и објеката 

    

5113 Капитално одржавање 

пословних згра. и 

пословних простора 

    

Укупно 

512 

Машине и опрема 200 171 / 100 

5122 Административна 

опрема 

200 171 / 85,50 

5121 Опрема за саобраћај 115 115 / 100 

 

 

Напомена: 

У колони 3 су приказана  средства која је Основни суд у Зрењанину добио од Високог 

савета судства  кроз Преглед додељених апропријација, ОДЛУКОМ О РАСПОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА СУДОВИМА У ОКВИРУ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ У БУЏЕТУ ЗА 

2018. ГОДИНУ. 

 

Следи објашњење по економским позицијама за које намене су утрошена средства која 

су одобрена Законом о буџету: 

 

Позиција 414  - Социјална давања запосленима  

Највећи део средстава са ове позиције утрошен је за  накнаде за време плаћених 

одсустава са посла запослених у Апелационом суду у Новом Саду (породиљско 

одсуство, боловање преко 30 дана) и за помоћи у медицинском лечењу запослених  или 

чланова њихове уже породице и помоћи у случају смрти запослених или чланова 

њихове уже породице.  

Позиција  415  - Накнаде за запослене 

У оквиру ове позиције исплаћена су средства за превоз на посао и са посла запослених, 

накнаде за одвојен живот од породице и накнаде за смештај изабраних лица. 

Позиција  416  - Награде запосленима и остали посебни расходи 

У оквиру ове позиције исплаћена су средства државним службеницима и 

намештеницима у судовима и јавним тужилаштвима на име јубиларне награде за 2013. 

годину. 

Позиција  421 – Стални трошкови  

Највећи део средстава са ове позиције утрошен је за трошкове грејања зграде и трош. 

Електричне енергије. Други део средстава је утрушен за комуналне услуга(услуге 

чишћења, ПТТ, утрошка воде, информатика и др.), трошкове фиксних и мобилних 

телефона. Из средстава са ове позиције утрошена су средства и за осигурања возила. 
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Позиција  422  - Трошкови путовања  

На овој позицији средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у 

земљи (трошкови превоза на службеном путу, трошкови дневница (исхране) на 

службеном путу. 

Позиција  423  - Услуге по уговору 

Највећи део средстава са ове позиције је утрошен за стручне услуге, а који се односи на 

трошкове судског поступка и то: за дуговања заводима за спровођење осуђених лица, 

вештацима, адвокатима и поротницима. Са ове позиције средства су утрошена за 

компјутерске услуге; за административне услуге, а које се односе на трошкове 

превођења(тумачи), регистрацију возила и др.; за услуге информисања као предуслов 

за адекватно и правовремено информисање јавности о раду суда, као и за објављивање 

огласа; за услуге образовања и усавршавања запослених као последица полагања 

државног и правосудног испита као и за учешће у раду и присуство семинарима ради 

праћења убрзаних измена прописа из области правног и економског система. 

Позиција  425  - Текуће поправке и одржавање 

Највећи део средстава са ове позиције је утрошен за текуће поправке и одржавање 

зграде у којој су смештени седиште суда у Зрењанину. Са ове позиције средства су 

утрошена и за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, поправку скенера, 

фотокопир апарата, штемпача и рачунарске опреме, поправке клима уређаја и остале 

услуге и материјале за одржавање зграде.    

Позиција  426  - Материјал  

На овој позицији средства су утрошена за канцеларијски материјал, неопходан 

потрошни материјал, стручну литературу за редовне потребе запослених, материјала за 

саобраћај (бензин и остали материјали за саобраћај), материјал за одржавање хигијене 

и др. 

Позиција  511  - Зграде и грађевински објекти 

Позиција  512  - Машине и опрема 

 

 

18. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.ГОДИНУ.  

 

 

 План јавних набавки Основног суда у Зрењанину за 2019.годину можете 

преузети на сајту Основног суда у Зрењанину http://www.zr.os.sud.rs/javne_nabavke.html 

, где можете преузети и податке о спроведеним поступцима јавних набавки. 

 

 

 

19. РЕЗУЛТАТИ РАДА ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ У 2018. ГОДИНИ 

 

Нови пројекти 

 

 

 У оквиру реализације Пројекта ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом 

суду који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи British 

Council, Основни суд у Зрењанину одређен је као партнерски суд. Циљ пројекта је да 

http://www.zr.os.sud.rs/javne_nabavke.html
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допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији, у складу са 

захтевима за приступање Европској унији, као и јачање капацитета Врховног 

касационог суда и судова усмерених на спречавање настанка и смањење броја старих 

предмета, увођење алтернативног решавања спорова (АРС) са фокусом на медијацију и 

даље уједначавање судске праксе.  

 

 Током 2018. године, Основни суд у Зрењанину, је добио на пробно коришћење 

NEWTON Dictate – програм за диктирање на рачунару. 

 

 

Резултати рада  

 

 

 Дана, 19.03.2018.године, помоћница министра правде, госпођа Славица Јелача 

била је у посети Основном суд у Зрењанину. Повод њеног доласка био је обилазак 

уређених просторија суда, као и договор о новим инвестицијама. 

 

Унапређење услова рада  

 

Током 2018. године, у Основном суду у Зрењанину, опремљен је кабинет 

председника суда (1 конференцијски сто, 1 телевизор, 1 тепих, завесе као и расвета). 

 

Извршена је набавка два ласерска штампача, два мултифункционална уређаја и 

два усисивача. 

 

 

Контрола рада Основног суда у Зрењанину од стране Вишег суда у Зрењанину 

 

Сагласно Програму прве редовне контроле рада основних судова са подручја 

Вишег суда у Зрењанину за 2018. годину,  који је донет од стране  председника Вишег 

суда у Зрењанину под бројем Су I-5  2/2018 од 25.04.2018. године, прва редовна 

контрола рада у Основном суду у Зрењанину извршена је од стране Вишег суда у 

Зрењанину дана 17.05.2018. године, где нису биле утврђене неправилности у раду 

судске управе. 

 

Из извештаја Вишег суда у Зрењанину број Су I–5  2/2018 од 07.06.2018. године, 

сачињеног поводом прве контроле извршене у Основном суду у Зрењанину, 

произилази да судијама  Основног суда у Зрењанину  нису стављене примедбе на 

поступање у старим предметима који су обухваћени контролом. 

 

Надзор од стране Министарства правде  

  

 Дана 19.09.2018. године, преко лица овлашћеног за надзор Одељења за надзор у 

правосудним органима Министарства правде РС, Сектор за правосуђе, самосталног 

саветника Србијанке Гајић обављен је надзор над радом Основног суда у Зрењанину о 

чему је сачињен записник број: 021-05-99/2018-02 од 21.09.2018. године, у којем је 

констатовано да је стање у раду суда као и писарници суда задовољавајуће, те да у 
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раду суда нису уочени било какви недостатци, па самим тим суду није издат било 

какав писмени налог. 

 

 

АНАЛИЗА РАДА СУДА 

 

 

Анализа рада суда као целине за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. 

године, у овом делу извештаја, заснива се на статистичким извештајима о раду суда и 

судија, а уз поређење са статистичким извештајима о раду суда за предходни годишњи 

извештајни период, односно за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године. 

 

Поређење статистичких података о резултатима рада суда за 2018. годину са 

подацима о резултатима рада у 2017. години, извршиће се са ослонцем на резултате 

остварене у претежно судећим материјама (уписници П, П1, П2, О, К). С обзиром на 

методологију израде предходног годишњег извештаја о раду суда (за период 

01.01.2017. године до 31.12.2017. године), ради лакшег праћења података, посебно се 

дају резултати рада остварени у материји извршења током 2018. године у односу на 

резултате остварене током 2017. године. 

 

 

 

-Поређење укупног броја решених предмета - 

 

 

 

Укупно решених предмета на нивоу целог суда, у претежно судећим 

материјама, у уписницима П, П1, П2, К,О, Р1 и Р2, на крају 2017. године било је 

8.439. 

Укупно решених предмета на нивоу целог суда, у претежно судећим 

материјама, у уписницима П, П1, П2, К,О, Р1 и Р2, на крају 2018. године било је 

7.531. 

 

 Поређењем ових података закључак је да је у 2018. години, на нивоу целог суда, 

у претежно судећим материјама (уписници П, П1, П2, К,О, Р1 и Р2) да је 908 предмета 

мање решено у односу на број решених предмета у истим материјама у 2017. години. 

 

 

 

-Поређење прилива предмета у претежно судећим материјама- 

 

 

 Анализом  статистичких података о раду суда и поређењем података из 

годишњег извештаја о раду суда за 2017. годину са истим подацима за 2018. годину, 

уочава се смањење прилива предмета у претежно судећим материјама у 2018. 

години (материје из уписника П2 и О)  у односу на прилив предмета у претежно 
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судећим материјама у 2017. години, иако је повећан прилив предмета у П, П1 и К 

материји,  што приказује табеларни приказ који следи: 

 

 

-Просечан прилив предмета- 

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 1.699 854 1.284 3.323 861 

2018. 1.806 934 870 3.072 895 

Укупно примљених у 

претежно судећим 

материјама у 2017. години 

8.021 

Укупно примљених у 

претежно судећим 

материјама у 2018. години 

7.577 

 

- Поређење података о просечном приливу предмета по судији- 

 

 Поређење података из годишњег извештаја о раду суда за 2018. годину са 

истим подацима за 2017. годину у претежно судећим материјама, просечан прилив 

предмета по судији у претежно судећим материјама, приказује табеларни приказ који 

следи: 

 

-Просечан прилив по судији- 

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 22,06 25,88 58,36 151,05 15,65 

2018. 23,45 28,30 40,59 139,64 21,32 

 

 

-Поређење података о просечном броју предмета у раду по судији- 

 

  

Поређење просечног броја предмета у раду по судији  из извештаја о раду 

суда за 2018. годину са истим подацима за 2017. годину у претежно судећим 

материјама, просечан број предмета у раду по судији,  приказује табеларни приказ који 

следи: 

 

 

-Просечан број предмета остало у раду по судији- 

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 176,71 190,67 150,50 191,50 88,40 

2018. 184,29 251,33 113,00 167,00 140,50 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

56 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

- Поређење података о броју укупно решених предмета на нивоу суда у претежно 

судећим материјама- 

 

 Поређење броја укупно решених предмета на нивоу суда у претежно судећим 

материјама из извештаја о раду суда за 2018. годину са истим подацима у 2017. години, 

укупно решених предмета на нивоу суда у претежно судећим материјама, приказује 

табеларни податак који следи: 

                                 

-Укупан број решених предмета на нивоу суда у претежно судећим материјама- 

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 1.747 679 1.177 3.767 936 

2018. 1.744 752 965 3.121 819 

Већи односно мањи  број 

решених предмета у 

метерији  у 2018.години у 

односу на 2017. годину 

-3 73 -212 -646 -117 

 

- Поређење података о броју просечно решених предмета по судији- 

 

 Поређење просечног броја решених предмета по судији из извештаја о раду 

суда за 2018. годину са истим подацима у 2017. години, у претежно судећим 

материјама, просечан број решених предмета по судији, приказује табеларни приказ 

који следи: 

-Просечан број решених предмета по судији- 
 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 22,69 20,58 53,50 171,23 17,02 

2018. 22,65 22,79 43,86 141,86 18,61 

 

 

- Поређење укупног броја мериторно решених предмета по материјама- 

 

  

Поређењем укупног броја мериторно решених предмета по материјама из 

извештаја о раду суда за 2018. годину са истим подацима у 2017. години у претежно 

судећим материјама, просечан број решених предмета по судији, приказује табеларни 

приказ који следи: 

 

-Укупан број мериторно решених предмета по материјама- 

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 1.319 604 689 1.531 917 

2018. 1.282 579 785 548 794 
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-Поређење података о старим предметима- 

 

Поређење података о проценту старих предмета према датуму иницијалног акта у 

односу на укупан број предмета у раду за 2017. и 2018. годину, у претежно судећим 

материјама, приказује табеларни приказ који следи:       

 

Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2017. 5,80% 2,00% 0,68% 0,31% 2,61% 

2018. 5,87% 1,66% 0,50% 0,84% 2,53% 

 

-Поређење статистичких података у извршној материји- 

 

Материја/ 

година 

Број 

примљених 

предмета 

Укупно у 

раду 

Укупно 

решено 

Укупно 

нерешено 

Просечно 

у раду по 

судији 

Просечно 

решено 

по судији 

И 2017. 1.456 3.986 1.948 2.038 1.019 88,55 

2018. 1.239 3.277 1.860 1.417 708,50 84,55 

Ив 2017. 51 3.207 1.883 1.324 662 85,59 

2018. 34 1.358 994 364 182 45,18 

 

 

-Поређење статистичких података у К1 материји- 

 

Материја/ 

година 

Број 

примљених 

предмета 

Укупно у 

раду 

Укупно 

решено 

Укупно 

нерешено 

Просечно 

у раду по 

судији 

Просечно 

решено 

по судији 

К1 2017. 266 266 241 25 5 4,38 

2018. 335 360 327 33 8,25 7,43 

 

-Поређење статистичких података у Пл материји- 

 

Материја/ 

година 

Број 

примљених 

предмета 

Укупно у 

раду 

Укупно 

решено 

Укупно 

нерешено 

Просечно 

у раду по 

судији 

Просечно 

решено 

по судији 

Пл 2017. 387 401 391 10 1,43 5,08 

2018. 590 600 581 19 2,71 7,55 

 

-Поступање у материји „КппПов“ - 

 

Током посматраног извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2018. године 

до 31.12.2018. године,  Основном суду у Зрењанину није омогућено коришћење 

уписника у АВП  програму за материју „КппПов“, односно употреба апликације 
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наведеног уписника у АВП програму није технички омогућена. Наведени уписник 

вођен је ручно у штампаним уписницима.  

 

 У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, укупно је примљен 781 

предмет који носи ознаку „КппПов“ и сви предмети су решени.   

 

На основу напред дате анализе рада суда, поређењем статистичких података за 

2017. и 2018. годину,  уочава се да је, у току извештајног периода, дошло до повећања 

прилива предмета у уписницима П, П1 и К и повећања укупног броја решених 

предмета у претежно судећим материјама у уписнику П1. 

 

 

-ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАТИ СУДСКЕ ТАКСЕ- 

 

 

У Основном суду у Зрењанину,  доследнo се примењују  одредбе члана 141 до 

145, члана 154, члана 161 и члана 234 став 1 тачка 5 Судског пословника,  којима је 

прописан поступак наплате судске таксе. Судске таксе се уплаћају на одговарајући 

евидентни рачун прихода, води се обрачун и евиденција наплате судских такси кроз 

пословни софтвер за управљање предметима на тај начин што се у исти уносе подаци о 

вредности разрезане таксе, као и подаци да ли је такса наплаћена и у ком износу. 

Председник суда и судије контролишу наплату такси, а предмет се архивира након што 

овлашћено лице својим потписом овери забелешку да је такса плаћена. Када је странка 

ослобођена плаћања таксе и трошкова поступка, исто се бележи стављањем отиска 

одговарајућег штамбиља у десни горњи угао омота списа, а на записник и друга 

писмена на првој страни листа на дан када је донета одлука о ослобођењу. У суду се 

води евиденција у обрасцу број 111 Судског пословника – попис такси од којих је 

странка ослобођена у предмету. 

 

 У периоду од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године, у Основном суду у 

Зрењанину је утврђен износ за наплату судске таксе одлуком суда од 114.089.307,32 

динара,  на име судских такси наплаћен је укупан износ од 67.979.507,73  динара 

(67.756.176,73 редовним путем и 223.331,00 путем надлежних органа). Од наведеног 

износа, износ од 3.665.280,00 динара односи се на наплату судске таксе по основу 

извршених овера потписа, преписа, рукописа и међунарнодних овера исправа, а 

преостали износ од  64.090.896,73 динара односи се на таске наплаћене у осталим 

судским поступцима. 

 

 Посматрајући поступак наплате судске таксе, указујем на проблем са којим се 

судови суочавају приликом обраде података о судским таксама. Наиме, постојећа 

верзија АВП програма не задовољава у потпуности потребе судова за ефикасном и 

уредном евиденцијом података о износима таксе наплаћене принудним путем. 

 

Поступање по захтевима за изузеће и искључење 

 

- број примљених захтева за изузеће – 23, број решених захтева за изузеће – 23 (3 

захтевa су одбачена, 7 захтева је усвојено а 13 захтева је одбијено). 
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- број примљених захтева за искључење – 16, број решених захтева за искључење – 16 

(15 захтева је  усвојено а 1 захтев је одбијен). 

 

Поступање по притужбама 

 

- број примљених притужби – 52 број решених притужби – 52 

- број основаних притужби –  0. 

 

 Успостављена је посебна евиденција о основаним притужбама које се односе на 

рад суда  и која обухвата потребне податке о разлогу основаности поднете притужбе и 

податке о предузетим мерама. Успостављена је евиденција о предметима у којима су 

поднете основане притужбе на поступање суда. Успостављена је периодична контрола 

поступања у сваком од предмета у коме је поднета основана притужба, односно 

контрола поступања по предузетим мерама и издатим налозима за поступање у 

предметима у којима су поднете основане притужбе. 

 

Усмена обраћања странака 

 

 Председник суда, је  у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,  

примао  странке сваког радног понедељка у месецу, у унапред утврђеном термину, о 

чему су странке обавештене истицањем писаног обавештења на огласној табли суда и 

web страници суда. У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, на описани 

начин председника суда је извршио  пријем 133 странке. 

 

 

Извршење кривичних санкција 

 

 

 У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, пренето је укупно 65 

предмета из уписника „Ик“, укупно је примљено 339 предмета, укупно је било у раду 

404 предмета, од тога је укупно решено 346  предмета, а остало је нерешено на крају 

извештајног периода 58 предмета. Број разматраних жалби је 48, од чега су 42 

потврђене одлуке, 4 преиначене,  а 2  одлуке су укинуте. Од укупног броја нерешених 

предмета, на крају извештајног периода, 2 предмета су стара од 2 до 3 године а 3  

предмета су  стара од 3 до 5 година. 

 

 У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, није пренет ни један 

предмет из уписника „Ика“, укупно је примљено 29 предмета, укупно је било у раду 29 

предмета, од тога је укупно решено 29  предмета. 

 

 

Издавање уверења 

 

  

 Број издатих уверења да се против подносиоца захтева не води кривични 

поступак Ку – 4.712. 
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 Број издатих уверења о лишењу родитељског права, о лишењу пословне 

способности и других уверења У – 121. 

 

 

Међународне овере и правна помоћ 

 

 

 Apostille овера „ОВ-Х“ – 1.715. 

   Овера за иностранство „OV-I“ – 246. 

 

 Међународна правна помоћ – улазне међународне замолнице у грађанској 

материји (уписник Пом.Уг.) –  пренет је један захтев из претходног извештајног 

периода,  примљено је укупно 27 захтева, а решено је укупно 26 захтева, док су два 

захтева остала у раду. 

 

 Међународна правна помоћ – поступање по замолницама у кривичним стварима 

(уписник Пом.Ик.) –  није било пренетих предмета из претходног извештајног периода, 

поднет је 1 захтев и исти је решен. 

 

 

Редовне овере 

 

 

 Редовна овера исправа, у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, у 

Основном суду у Зрењанину организована је на начин да се иста врши у канцеларији у 

Сечњу, а уз примену апликације овере у АВП програму који је у употреби у раду суда.  

 

 У Основном суду у Зрењанину успостављена је посебна евиденција о уговорима 

о промету непокретности по захтевима јавних бележника која  се води у помоћној 

књизи-„Евиденција о извршеним проверама посебне евиденције Основног суда у 

Зрењанину о уговорима о промету непокретности које се налазе на подручју Основног 

суда у Зрењанину по захтевима јавних бележника.“ 

 

Укупно извршено овера у уписнику ОВ.1. износи – 459, 

 

Укупно извршених теренских овера , уписник ОВ.2. износи - 0,  

 

Укупно извршених овера у уписнику ОВ.3.– овера уговора износи -  0. 

 

 

Програм решавања старих предмета 

 

 

 Након разматрања годишњег извештаја о раду Основног суда у Зрењанину за 

2017. годину, дана 26.01.2018. године, донет је Програм решавања старих предмета 

Основног суда у Зрењанину у 2018. години број Су I-1 4/2018, који обухвата анализу 
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стања у погледу броја предмета дугог трајања поступка према датуму иницијалног акта 

по одељењима суда (грађанска материја-општа парница и породични спорови, 

грађанска материја-радни спорови, грађанска материја-ванпарнично одељење, извршна 

материја и кривична материја), циљеви програма, утврђене мере и технике за 

спровођење Програма, формирање и рад Тима за решавање старих предмета по 

одељењима суда, праћење спровођење програма. 

 

  Поред тога, дана 26.01.2018. године, донет је Програм решавања старих 

извршних предмета Основног суда у Зрењанину у 2018. години, број Су I-1  5/2018, 

који садржи посебне мере за спровођење програма решавања старих извршних 

предмета, за које је анализом утврђено да чине највећи број предмета са дужим 

трајањем поступка. Посебним мерама за спровођење програма решавања старих 

извршних предмета утврђена је улога поступајућих судија, писарнице суда, задаци 

судских извршитеља, задаци доставне службе, предвиђена је сарадња са институцијама 

и прописане су мере за спречавање настанка старих предмета.  

 

Тимови за праћење поступања у предметима дугог трајања по одељењима суда, 

током 2018. године, одржавали су састанке, анализирали су извештаје судија 

достављане ради утврђивања броја нерешених старих предмета и начин рада судија у 

тим предметима. У циљу праћења реализације Програма решавања предмета са дугим 

трајањем поступка, Упутством  председника суда извршена је конкретизација задатака 

на спровођењу програма и то: у електронски уписник уноси се забележба “ПРОГРАМ“, 

писарницама да редовно, до 5-тог у месецу сачињавају извештај о броју решених 

предмета и броју нерешених предмета обухваћених програмом по судијама, 

попуњавањем табеле која је саставни део упутства,  председницима судских одељења, 

да на радним састанцима са судијама разматрају извештаје о предметима обухваћеним 

програмом и проблеме у решавању старих предмета. Упутством се уводи и праћење 

реализације планова решавања старих предмета, о чему председници одељења 

обавештавају председника суда. 

 

Формирани тимови за праћење реализације Програма решавања старих 

предмета у Основном суду у Зрењанину извршили су анализу спровођења програма 

закључно са даном 31.12.2018. године, те је утврђено да је: 

 

- у „К“ материји програм је реализован за  77,78%,  

- у „П“ материји програм је реализован за  74,57%, 

- у „П1“ материји програм је реализован за  84,00%, 

- у „П2“ материји програм је реализован за  60,00%, 

- у „И“ материји програм је реализован за  77,59%, 

- у „Ив“ материји програм је реализован за  73,44%. 

 

 

Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

 Током посматраног извештајног периода поднета су 24 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја, и  поступљено је по свим захтевима. 
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Седнице свих судија 

 

 

 Током посматраног извештајног периода одржано је 9 седница свих судија на 

којима су разматрани периодични извештаји о раду суда и судија, разматрана питања у 

погледу начина поступања у предметима са дужим трајањем поступка, разматрана 

примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, разматране измене и 

допуне годишњег распореда послова, дата  благовремена обавештења о могућности 

учешћа на семинарима, стручним саветовањима и састанцима у циљу стручног 

усавршавања и обуке судија, разматрана су питања од значаја за суд која се односе на 

рад вештака, давана мишљења Високом савету судства, за кандидате из овога суда, 

поводом пријава на конкурсе за попуну упражњених судијских места у судовима на 

територији Републике Србије. 

 

 

Обавештавање јавности о раду суда 

 

 

Током 2018. године редовно је ажурирана web страница суда на којој је 

омогућен приступ и преглед  основних информација о раду суда,  података о 

надлежности и унутрашној организацији суда, података о раду судских писарница и 

пријему странака, дате информације о пружању бесплатне правне помоћи грађанима,  

дати  подаци о судским преводиоцима и сталним судским вештацима именованим за 

подручје Вишег суда у Зрењанину. Омогућен је увид и преузимање  донетог Годишњег 

распореда послова Основног суда у Зрењанину, Информатора о раду суда, омогућен 

преглед елетронске огласне табле суда. Омогућен је преглед и преузимање обрасца 

захтева за приступ информација од јавног значаја. Такође је током новембра 2018. 

године, а поводом Европског дана цивилне правде Основни суд у Зрењанину 

учествовао у организацији манифестације „Дан отворених врата“. 

 

 

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија 

 

 

 Током посматраног извештајног периода, судијама овог суда омогућено је и 

организовано, у циљу стручног усавршавања и обуке, учешће на 36 семинара, стручна 

састанка односно саветовања. 

 

Нови пројекти 

 

 

 У оквиру реализације пројекта ИПА 2012 „Унапређење ефикасности правосуђа 

у Републици Србији“ Високи савет судства је дао сагласност са предложеном листом 

од девет судова, међу којима је и Основни суд у Зрењанину, у оквиру којих би пројекат 

требало да реализује компоненту 1.6. „Израда анализе стања људских ресурса у 

судовима и израда средњорочне стратегије људских ресурса“. 
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20. ОБРАСЦИ 

 

 Све обрасце, који се налазе у прилогу овог Информатора можете преузети и  са 

веб сајта Основног суда у Зрењанину на адреси http://www.zr.os.sud.rs/obrasci.html 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

   ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

 

                          Анкић Златоје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zr.os.sud.rs/obrasci.html
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ОСОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

МОЛБА  

 

___________________________________________________________________________ 

(Презиме, очево име и име) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Место становања, улица и број) 

 

РАДИ: Издавања УВЕРЕЊА да против мене није стављен захтев за спровођење 

истраге, одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни 

предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, које ми 

је потребно због__________________________________________________________. 

 

 

П  Р  О  Т  И  В 

 

 

Презиме ________________________, очево име _______________________  

 

Име молиоца _____________________________________________________  

 

Дан, месец и година рођења ________________________________________  

 

Место рођења  ____________________________________________________  

 

JMBG  ___________________________________________________________ 

 

Општина и Република рођења _______________________________________  

 

Име и девојачко презиме мајке ______________________________________  

 

Стално станујем у __________________________________________________  

 

  Улица ______________________________________________________  

 

  Општина ____________________________________________________  

 

 

НАПОМЕНА: Уколико желите да уверење буде издато на језику националне 

мањине који је у службеној употреби у суду, потребно је да уз ову молбу 

приложите  фотокопију личне карте и заокружите број испред језика националне 

мањине на коме желите да уверење буде издато: 

 

1. мађарски                                   2. словачки                              3. румунски 
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Уверења се издају према службеним евиденцијама основних и виших судова и  

Основног јавног тужилаштва у Зрењанину и Вишег јавног тужилаштва у 

Зрењанину 

 

Молба таксирана _________________ динара судске таксе _________________  

 

ЖИРО РАЧУН  840-29651845-92  у  корист  Основног суда Зрењанин. 

 

Лица која се воде као незапослена у евиденцији код Националне службе за 

запошљавање су ослобођена  плаћања судске таксе (доставити уверење). 

 

  У Зрењанину, дана __________________________ године.  

 

 

Уверење примио             ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ, 

 

___________________                             _____________________   

 

Дана ________________године. 
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ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

МОЛБА 

 

 

РАДИ: Издавања УВЕРЕЊА да против доле наведеног правног лица није 

покренут кривични поступак, као и да није покренута истрага за кривична дела из 

надлежности основних и виших судова, као и Основног и Вишег јавног тужилаштва у 

Зрењанину, које ми је потребно 

због_____________________________________________________. 

 

 

П  Р  О  Т  И  В 

 

 

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:__________________________________________________ 

 

СЕДИШТЕ________________________________________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ:_______________________________________________________ 

 

ПИБ:  ____________________________________________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Уверења се издају према службеним евиденцијама основних и виших судова и  

Основног јавног тужилаштва у Зрењанину и Вишег јавног тужилаштва у 

Зрењанину 

 

 

Молба таксирана _________________ динара судске таксе _________________.  

 

ЖИРО РАЧУН  840-29651845-92  у  корист  Основног суда Зрењанин. 

 

 

  У Зрењанину, дана __________________________ године.  

 

 

Уверење примио                     ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, 

 

___________________            М.П.              _____________________   

 

Дана ________________године. 
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ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

ПРЕДЛАГАЧ:_______________________________________ 

    (име, презиме и адреса) 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 

ради: сачињења завештања 

 

 

 

 Молим суд да закаже рочиште на којем ће сачинити моје завештање. 

 

 

 У Зрењанину, дана _______________________. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подносилац предлога 

 

      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

- такса на предлог ________ динара 

- молбу предати у собу бр. 24 

- на рочиште повести једног сведока идентитета 
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ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

ПРЕДЛАГАЧ:_______________________________________ 

   (име, презиме и адреса) 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 

ради: чувања завештања 

 

 

 

 Молим суд да закаже рочиште на којем ће примити на чување моје завештање. 

 

 

 У Зрењанину, дана _______________________. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подносилац предлога 

 

      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

- такса на предлог _______ динара 

- молбу предати у собу бр. 24 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

21.02.2019. године 

 

69 

Кеј 2.октобра број 1, 23101 Зрењанин, Република Србија 

Телефон: +381 23 565 963  Факс: +381 23 564 970 

веб страница: www.zr.os.sud.rs, е-маил: uprava@zr.os.sud.rs 

 

........................................................................................ 

(назив органа или суда коме се захтев упућује) 

 

 

 

 З А Х Т Е В 

За присту информацији од јавног значаја 

 

 

 

 На основу члана 15 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам: 

 

1. обавештење да ли поседује тражену информацију; 

2. увид у документ који садржи тражену информацију; 

3. копију докумнта који садржи тражену информацију; 

4. достављање копије документа који садржи тражену информацију: 

 поштом 

 електронском поштом 

 факсом 

 на други начин. ___________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке 

које олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

 

 

     ____________________________________  

        Тражилац информације/име и презиме 

 

У _________________.   ____________________________________ 

           адреса 

 

Дана_______20____.г.   ____________________________________ 

                 други подаци за контакт 
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.............................................................................................................. 

(назив органа или суда на који се притужба односи) 

 

Чланом 8. Закона о уређену судова утврђено је право странке и другог учесника у 

судском поступку на притужбу, кад сматра да се поступак одуговлачи, да је 

неправилан или да постоји било који недозвољен утицај на њего ток и исход. 

 

 

Подносилац притужбе: 

 

(име и презима, адреса) 

 

 

 

Ознака и број судског, тужилачког предмета: 

 

 

 

 

Својство странке у том предмету(тужилац/тужени, оштећени/окривљени, 

предлагач/противник предлагача, поверилац/дужник, пуномоћник, заступник): 

 

 

 

 

Садржина притужбе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли сте раније подносили притужбе по истом предмету и, ако јесте, под којим 

бројем ? 

 

 

 

 

 

Датум:____________________                              Странка:______________________ 


