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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ И 

ИНФОРМАТОРУ О РАДУ  

1.1 Основни подаци о Основном суду 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. 

 

Назив: Основни суд у Зрењанину 

Седиште: Зрењанин, Кеј 2.октобра бр.1 

ВФ председника суда: Златоје Анкић, судија 

Матични број: 08864349 

ПИБ: 106400046 

Регистарски број: 8215212005 

Шифра делатности: 

web -страница: www.zr.os.sud.rs 

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

Жиро рачун-буџет: 

http://www.zr.os.sud.rs/
mailto:uprava@zr.os.sud.rs
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Жиро рачун-депозит: 840-271802-07 

Жиро-рачун-судске таксе: 840-29651845-92 

Жиро рачун-новчане казне, трошкови поступка: 840-29617845-48 

 

Радно време 
Радно време Основног суда у Зрењанину је од 7:30-15:30 часова. 

 
-  Одељење пријема, доставна служба и издавање уверења да није покренут кривични 

поступак и да није покренута истрага - рад са странкама од 08:00-15:00 часова 

- Пријемна канцеларија ( приземље, канцеларија број 26)- рад са странкама од 07:30 до  
15:30 часова) 

 
 

Контакти 

Централе и седишту суда: 00 381(0) 23 565-963 

       564-737 

       564-738 

       530-943 

 

ВФ председника суда,  

Златоје Анкић 

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

секретар суда Александра Анкић административно-технички 
телефон: 023/564-970  секретар: Јелена Ћатић 
мобилни: 064/8237-674  судска  управе: 023/564-970 
e-mail: uprava@zr.os.sud.rs  e-mail: uprava@zr.os.sud.rs 
  

портпарол суда: Владислава Стефановић                    систем администратор: Ђера Мијатов 
телефон: 023/564-737 ло.118        телефон: 023/565-963 лок.114 
мобилни: 064/8237-676     мобилни: 064/8237-683   
e-mail: vladislava.stefanovic@zr.os.sud.rs     e-mail: djera.mijatov@.os.sud.rs 

 
управитељ писарнице: Споменка Цвијановић             шеф рачуноводства: Маријана Деспић 
телфон: 023/564-737 ло.118          телефон: 023/565-963 лок.19 
мобилни: 064/8237-654      мобилни: 064/8237-653   
e-mail: spomenka.cvijanovic@zr.os.sud.rs      e-mail: marijana.despic@.os.sud.rs 

Канцеларија за пријем у Сечњу 

00 381 (0) 23/3841-028 

mailto:uprava@zr.os.sud.rs
mailto:uprava@zr.os.sud.rs
mailto:uprava@zr.os.sud.rs
mailto:vladislava.stefanovic@zr.os.sud.rs
mailto:djera.mijatov@.os.sud.rs
mailto:spomenka.cvijanovic@zr.os.sud.rs
mailto:marijana.despic@.os.sud.rs
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Седиште 

 
Седиште Основног суда у Зрењанину  налази се у судској згради на адреси: Зрењанин, Кеј 
2.октобра број 1. 

У истој згради се налазе и Виши суд у Зрењанину, Привредни суд у Зрењанину, Основно јавно 
тужилаштво и Више јавно тужилаштво у Зрењанину. 

Основни суд у Зрењанину има у саставу и канцеларију за пријем у Сечњу, која се налази на 
адреси: Сечањ, ул.Вожда Карађорђа број бб. 

Годишњим распоредом послова ближе се уређују судске радње које се предузимају у седишту 
суда и канцеларији за пријем u Сечњу.   

1.2 Подаци о информатору 

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, 36/10 и 105/21) 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 вршилац функције председника 

Основног суда у Зрењанину, судија 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: 

http://www.zr.os.sud.rs/ под насловом ,,Информатор о раду“. 

 

Последњи пут је ажуриран  са стањем на дан 28.01.2022. године. 

 

 

 

 

 

http://www.zr.os.sud.rs/
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

2.1 Графички приказ организационе структуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Наративни приказ организационе структуре 

Број и структура запослених у Основном суду у Зрењанину одеђени су Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места I Су-9 5/2019 од 06.03.2019. године ( у 
даљем тексту ,,Правилник“). 

Овим Правилником предвиђено је да послове у Основном суду обавља укупно 87 извршилаца и 
систематизовано је 23 радна места. 

У циљу успешног и ефикасног обављања послова и задатака из надлежности суда, а према обиму 

и природи послова, у Основном суду у Зрењанину образоване су следеће организационе 

јединице: 

 

1. СУДСКА УПРАВА 
2. СУДСКА ПИСАРНИЦА 
3. РАЧУНОВОДСТВО СУДА 
4. ДАКТИЛОБИРО 
5. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
6. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
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2.3 Судска управа 

 

Пословима судске управе руководи в. ф. председника суда, судија Анкић Златоје. 

 

За заменике в.ф. председника суда одређују се судије: 

 

1. Видрић Снежана 

2. Вуковић Милка 

 

Заменицима в.ф. председника суда, поред општих послова, поверене су посебне обавезе, 

овлашћења и одговорности и то:  

 

Видрић Снежани – првом заменику в. ф. председника за доношење и потписивање аката судске 

управе, у одсуству в.ф. председника суда, а које нису у искључивој-непреносивој надлежности 

в.ф. 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;   

 

Вуковић Милки – заменику в. ф. председника, за обављање поверених послова судске управе,  а 

који нису у искључивој-непреносивој надлежности в.ф. председника суда, за поступање по 

притужбама и захтевима за изузеће и искључење у његовом одсуству, за спровођење и праћење  

Програма  решавања старих предмета,  

 

Посебне обавезе поверене су 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, одређен је судија Тадин Врачевић 

Зоранка. 

 

Послове у вези примене Хашких конвенција обавља под надзором судије судијски помоћник 

Раушки Нинослав. 

 

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка  у вези са узбуњивањем је судија 

Виоглавин Светолик. 
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Предмете извршења кривичних санкција решава в. ф. председника 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 

в. ф. председника суда - судија Анкић Златоје као и судије Сарић Међо Зорица, Милошев 

Дураковић Ружица и Видрић Снежана. 

 

Послове секретара суда обавља судијски помоћник Анкић Александра, а у случају њене 

спречености судијски помоћник Сурла Марија. 

 

Послове обавештавања јавности о раду суда у судским поступцима, послове информисања 

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

послове анонимизације и псеудонимизације, као и послове везане за заштиту података о 

личности обављаће судијски помоћник Стефановић Владислава, а у случају њене спречености за 

рад, секретар суда Анкић Александра. 

 

Пословима израде web презентације и дизајна пословног материјала суда задужује се Мијатов 

Ђера, систем администратор. 

 

Послове административно-техничког секретара у судској управи и послове библиотекара, 

персоналне послове у судској управи и  поверене послове који се односе на евиденцију, 

позивање и праћење рада судија поротника, обавља Ћатић Јелена, а у случају њихове 

спречености записничари Палфи Ана, Кошутић Данијела и Бојандић Ивана. 

 

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: Анкић 

Александра – секретар суда, Цвијановић Споменка - управитељ писарница, Мијатов Ђера – 

систем администратор, Алексић Ана - шеф писарнице, Ћатић Јелена административно-технички 

секретар и Стоиљковски Владислава - уписничар. 

 

У судску управу распоређени су судијски помоћници Сурла Марија, Стефановић Владислава и 

Торњански Светлана. 

                

Послови руковођења Инфо-службом за подршку алтернативним начинима решавања спорова у 

оквиру суда  поверавају се судији Видрић Снежани, секретару суда Анкић Александри и 

судијским помоћницима Стефановић Владислави и Торњански Светлани. 

 

Послови јавне набавке поверавају се судијском помоћнику Стефановић Владислави а у случају 

њене спречености за рад судијском помоћнику Сурла Марији. 
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2.4 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 

2.5 Рачуноводство суда 

У рачуноводству суда се обављају се сви послови из области рачуноводства, књиговодства и 

депозита, а у складу са законским и подзаконским прописима и општим актима суда.  

2.6 Дактилобиро 

Дактилобиро обавља све послове везане за вођење записника на рочиштима, претресима и 

јавним седницама, куцање свих одлука у суду, дописа, врши преписе. 

2.7 Служба за информатичке послове 

Служба за информатичке послове обавља све послове који се односе на успостављање и 
одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, 
складиштење и пренос информација у суду. 
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2.8 Техничка служба 

Техничка служба врши послове разношења судске поште, послове одржавања постројења 
централног грејања, одржавање и поправку зграде и инвентара, обезбеђење суда, одржавање 
чистоће и сл. 

2.9. Приказ података о попуњеном броју извршилаца на радним местима у Основном суду 

у Зрењанину 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у 
Зрењанину, систематизовано је 23 радна места са 87 запослених и то: 
 

 

1. секретар суда 1 извршилац 

2. административно технички секретар 1 извршилац 
3. судијски помоћник 13 извршилаца 

4. радно место за извршење кривичних 

санкција 

1 извршилац 

5. управитељ писарнице 1 извршилац 

 6. шеф писарнице 5 извршилаца 

7. радно место за пријем, оверу и 

експедицију 

2 извршиоца 

8. уписничар 13 извршиоца 
9. архивар                                                     1 извршилац 

10. шеф судских извршитеља 1 извршилац 

11.судски извршитељ 5 извршилаца 

12. шеф рачуноводства 1 извршилац 

13. радно место за послове депозита 1 извршилац 

14. благајник 1 извршилац 
15. шеф записничара и дактилографа 1 извршилац 

16. записничар 23 извршилаца 

17. дактилограф 2  извршиоца 

18. систем администратор 1 извршилац 

19. информатичар 1 извршилац 

извршилаца 20. достављач 7 извршилаца 
21. возач 1 извршилац 

22. домар 1 извршилац 
23. спремачица 3 извршиоца 
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3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

3.1 Председник суда 

Права и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова („Службени гласник 
РС“, број 116/08, 104/09, 101/10, 101/13, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 и 87/18), Законом о 
судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 104/2009, 
101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда), 101/2013, 
111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 106/2015, 
63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017, 76/2021) и Судским пословником ( „Службени гласник 
РС“, број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 04/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19). 
 
Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може  
поверити заменику председника или председнику одељења. 

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда. 

Председник суда: 

•  представља суд 

•  организује рад у суду 

•  стара се о очувању самосталног и независног положаја суда 

•  руководи судском управом и и доноси акте у обављању послова судске управе 

•  издаје наредбе и упутства 

•  доноси решења на основу закона 

•  доноси општа акта 

•  потписује општа и друга акта суда 

•  поверава поједине послове судске управе заменику председника суда или 

председницима одељења 
•  остварује надзор над радом судских одељења и служб, прегледом уписника и 

помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије 
решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин 

•  предузима мере за правилан и благовремен рад суда, на основу сталног вршења 
увида у рад суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом 
задужења и експедитивности 

•  утврђује годишњи распоред послова у суду, по претходно прибављеном мишљењу 
судија и саопштава га на општој седници 

•  разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку, који сматрајуда 
се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов 
ток и исход и предузима одговарајуће мере 

•  доноси програм за ефикасније решавање старих предмета, што подразумева измене 
унутрашње организаације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, 
привремену прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и Судским 
пословником, 

•  надзире финансијско-материјално пословање суда 

•  одлучује о правима и дужностима државних службеника и намештеника у суду 
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•  одређује судију који руководи одељењем судске праксе 

•  сазива и руководи седницом свих судија 

•  доноси решења о искључењу и изузећу судија 

 

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. 

 

Почев од 28.11.2019. године, судија Златоје Анкић је вршилац функције председника 

суда и то на основу Одлука председника Вишег суда у Зрењанину број Су V-34 10/2019 од 

28.11.2019. године - почев од 28.11.2019. године, Су V-34 3/2020 од 28.05.2020. године - почев 

од 29.05.2020. године, Су V-34 6/2020 од 24.11.2020. године, Су V-34 2/2021 од 28.05.2021. 

године - почев од 30.11.2020. године, Су V-34 2/2021 од 28.05.2021. године - почев од 

28.05.2021. године и  Су V-34 3/2021 од 26.11.2021. године - почев од 26.11.2021. године сваком 

одлуком док нови председник суда не ступи на функцију, а најдуже 6 месеци.  
 

3.2 3аменик председника суда 

 
Суд има заменике председника суда који замењују председника суда у случају спречености или 
одсутности 

Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда 
или председницима одељења. 

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање 
годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је 
то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности. 

У Основном суду у Зрењанину функцију заменика председника суда обављају судије Снежана 

Видрић и Милка Вуковић. 

3.3 Врсте одлука које доносе старешине 

 

У свом раду председник и заменик председника доноси одлуке, решења, упутства и наредбе. 

Све акте судске управе потписује председник суда. 

Поступак који председник суда и заменик председника суда примењују приликом доношења 
појединих одлука које се односе на управљање судском управом прописан је одредбама Закона 
о уређењу судова, Закона о судијама и Судског пословника. 
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3.4 Судије Основног суда у Зрењанину 

 

Закон о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 
104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда), 
101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 
106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017, 76/2021), 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. 

Судије које одлучују о стварима из једног или више сродних правних подручја улазе у састав 
судског одељења. Радом судског одељења руководи председник одељења, кога именује 
председник суда Годишњим распоредом послова, по претходно прибављеном мишљењу судија. 
Избор судија оглашава Високи савет судства. Оглас се објављује у „Службеном гласнику РС“ и 
другом средству јавног обавештавања које покрива целу Републике Србије. 

Високи савет судства, у складу са законом, бира судије за трајно обављање судијске функције, у 
истом или другом суду.Високи савет судства одлучује и о избору судија који су на сталној 
судијској функцијиу други или виши суд (чл.147 Устава). Високи савет судства прибавља 
податке и мишљења о стручности, оспособљености и достојности кандидата. Подаци и 
мишљења прибављају се од органа и организација у којима је кандидат радио у правној струци, 
а за кандидате који долазе из судова обавезно је прибављање мишљења седнице свих судија из 
кога потиче кандидат, као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда, у које 
кандидат има право увида пре избора. 

Народна скупштина, на предлог Високог савета судства, бира за судију лице које се први пут 
бира на судијску функцију. Мандат судији који је први пут изабран на судијску функцију траје 
три године. Приликом предлагања кандидата за судије који се први пут бирају на судијску 
функцију, поред стручности, оспособљености и достојности, Високи савет судства ће посебно 
ценити и врсту послова које је кандидат обављао након положеног правосудног испита. За 
кандидате који долазе из реда судијских помоћника обавезно се прибавља оцена рада. Судија 
који је први пут биран и током трогодишњег мандата је оцењен са оценом „изузетно успешно 
обавља судијску функцију“ обавезно се бира на сталну функцију. Судија који је први пут биран 
и током трогодишњег мандата је оцењен оценом „не задовољава“ не може бити биран на сталну 
функцију. 

Свака одлука о избору мора бити образложена и објављује се у „Службеном гласнику РС“. Пре 
ступања на функцију, судија полаже заклетву пред председником Народне скупштине. Судија 
који је изабран на сталну судијску функцију не полаже поново заклетву. Судија који је изабран 
ступа на функцију на свечаној седници свих судија у суду за који је изабран. Ступањем на 
функцију судији престаје ранија функција у другом суду. 
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Судијска функција престаје: на захтев судије, кад наврши радни век, кад трајно изгуби радну 
способност за обављање судијске функције, кад не буде изабран на сталну функцију или кад 
буде разрешен. 

Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи 
савет судства, у складу са законом. Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног 
знања потребног за обављање судијске функције. Оспособљеност подразумева вештине које 
омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета. 
Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са 
тим особинама. Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, 
правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама 
подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној 
одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у 
служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о 
судству у јавности. 

У седишту суда поступају судије: 

1. Судија Сарић-Међо Зорица (3) решава предмете из уписника К., К1., Кн., Кв., Куо.,   Кп., 

Спк., Кпп., Кппр.,  Кпп.Пов, Кр., КППД., ПомК., Р4 п., Р4 и., Р4 к., Р4 р., Р4 в., и Кепл, члан 

је већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у поступку 

извршења и обезбеђења. 

 

2. Судија Прибишић Жана (7) решава предмете из уписника Кпп., Кппр., Кпп.Пов., Кв, Кп, 

Куо, Кр.,Спк, КППД., ПомК.  

 

3. Судија Зечевић Драгана (11) решава предмете из уписника П., Пл., Прр.  и Прр. 1., члан је 

већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у поступку 

извршења и обезбеђења и члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса, а 

одлучује и у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане спречености 

или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину 

за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за 

продужење хитне мере. 

 

4. Судија Момирски Љиљана (13) решава предмете из уписника П., Пл., Прр., Прр 1., Р1., 

Р2., Р3., Ос., Пом, P-јб и У., одлучује у предметима спречавања насиља у породици у 

случају оправдане спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом 

послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји 

из уписника Нп. – предлог за продужење хитне мере, члан  је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења, поступа у 

земљишно-књижним стварима и члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса.  
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5. Судија Тадин-Врачевић Зоранка (15) решава предмете из уписника П., Пл., Прр. и  Прр 1.,  

члан је већа троје судија овог суда за решавање по приговорима на решења донета у 

поступку извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса и одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане 

спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у 

Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог 

за продужење хитне мере. 

 

6. Судија Куљић Оливера  (16 ) решава предмете из уписника П2., поступа у поступцима 

посредовања у посебним парничним поступцима у вези са породичним односима, члан је 

кривичног већа за одлучивање ван главног претреса, члан  је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења и 

одлучује у предметима спречавања насиља у породици из уписника Нп – предлог за 

продужење хитне мере.  

 

7. Судија Анкић Златоје (18) - в. ф. председника суда решава предмете из уписника О., Ик. 

Ик1., Ик2., Ика., Ика1., Ика2., Пом И2., Пом Иг., Пом Ик., Пом Ик1., Ку., Ов. И., Ов Х., Р4 

п., Р4 и., Р4 к., Р4 р., Р4 в.,Кепл, Ик-кз, ПОМ Иk, ПОМ Уk, Пом ИкН, Пом УкН, Пом Иг, 

Пом Уг, Пом ИгН и Пом УгН уписника и члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса.  

 

8. Судија Видрић Снежана (20)  решава предмете из уписника П1, П1-уз, Р4 п, Р4 и, Р4 к, Р4 

р, Р4 в, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса и одлучује у предметима 

спречавања насиља у породици у случају оправдане спречености или одсутности судија које 

су Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину одређене да 

поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за продужење хитне мере. 

 

9. Судија Тапавички Петар (21) решава предмете из уписника П., Пл., Прр. и Прр 1., 

одлучује и у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане спречености 

или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину 

за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за 

продужење хитне мере, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса, решава 

предмете из уписника И., Ив., Ии., Ипи., Ион., Иои., Инк., Икд., Иив. у случају оправдане 

спречености или одсутности судије која је Годишњим распоредом послова Основног суда у 

Зрењанину за 2022. годину одређена да поступа, председник је већа троје судија овог суда за 

решавање по приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења – 

уписници ИпвИ., ИпвИв. и ИпвИвк.  

 

10. Судија Станков-Бабић Јасмина (23), решава предмете из уписника П., Пл, Прр. и  Прр 1., 

члан је већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у 

поступку извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса  и одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане 

спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у 
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Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог 

за продужење хитне мере. 

 

11. Судија Вуковић Милка (24) решава предмете из уписника И., Ив., Ии., Ипи., Ион., Иои., 

Инк., Икд., Иив., Пом ИгХ1., Пом ИгХ2., Пом УгХ1. и Пом УгХ2., председник је већа троје 

судија овог суда за решавање по приговорима на решења донета у поступку извршења и 

обезбеђења – уписници ИпвИ., ИпвИв. и ИпвИвк, решава предмете из уписника Р1., Р2., Р3., 

Ос., Пом., О., P- јб и У и члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса. 

 

12. Судија Трифковић-Станић Јадранка (26) решава предмете из уписника П., Пл., Прр.  и 

Прр 1., члан је већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у 

поступку извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса и одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане 

спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у 

Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог 

за продужење хитне мере. 

 

13. Судија Милошев-Дураковић Ружица (27) решава предмете из уписника П., Пл., Прр. и  

Прр 1., Р4 п, Р4 и, Р4 к, Р4 р и Р4 в, члан је већа троје судија овог суда за решавање по 

приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа 

за одлучивање ван главног претреса и одлучује у предметима спречавања насиља у 

породици у случају оправдане спречености или одсутности судија које су Годишњим 

распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у 

овој материји из уписника Нп. – предлог за продужење хитне мере. 

 

14. Судија Златановић Нада (29) решава предмете из уписника П1 и П1-уз, председник је већа 

троје судија овог суда за решавање по приговорима на решења донета у поступку извршења 

и обезбеђења – уписници ИпвИ., ИпвИв. и ИпвИвк само у случају оправдане спречености 

или одсутности судија Вуковић Милке односно Тапавички Петра, решава предмете из 

уписника И., Ив., Ии., Ипи., Ион., Иои., Инк., Икд., Иив. у случају оправдане спречености 

или одсутности судије која је Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину 

за 2022. годину одређена да поступа, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса и одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане 

спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у 

Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог 

за продужење хитне мере. 

 

15. Судија Светолик Виоглавин (30) решава предмете из уписника К., К1., Кн., Кв., Куо., Кп., 

Спк, Кпп., Кппр., Кпп.Пов., Кр., КППД., ПомК., члан је већа троје судија овог суда за 

решавање по приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења.  

 

16. Судија Златановић Сарафијановић Мирјана (31) решава предмете из уписника П1 и П1-

уз, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса и одлучује у предметима 

спречавања насиља у породици у случају оправдане спречености или одсутности судија које 
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су Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину одређене да 

поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за продужење хитне мере. 

 

17. Судија Кекењ Наташа (33)  решава предмете из уписника К., К1., Кн., Кв., Куо.,  Кп., Спк., 

Кпп., Кппр.,  Кпп.Пов., Кр., КППД., ПомК.,  члан је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења. 

 

18. Судија Бабић Александар (34)  решава предмете из уписника П1 и П1-уз, члан је 

кривичног већа за одлучивање ван главног претреса и одлучује у предметима спречавања 

насиља у породици у случају оправдане спречености или одсутности судија које су 

Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину одређене да 

поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за продужење хитне мере. 

 

19. Судија Павловић Татјана (35) решава предмете из уписника П2., поступа у поступцима 

посредовања у посебним парничним поступцима у вези са породичним односима, члан је 

кривичног већа за одлучивање ван главног претреса, члан  је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења и 

одлучује у предметима спречавања насиља у породици из уписника Нп – предлог за 

продужење хитне мере. 

 

20. Судија Атељевић Александар (36)  решава предмете из уписника П., Пл., Прр.  и Прр 1., 

члан је већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у 

поступку извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног 

претреса и одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане 

спречености или одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у 

Зрењанину за 2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог 

за продужење хитне мере. 

 

21. Судија Јовановић Јовица (37)  решава предмете из уписника К., К1., Кн., Кв., Куо.,  Кп., 

Спк., Кпп., Кппр.,  Кпп.Пов., Кр., КППД., ПомК.,  члан је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења. 

 

22. Судија Протић Горана (38)  решава предмете из уписника К., К1., Кн., Кв., Куо.,  Кп., Спк., 

Кпп., Кппр.,  Кпп.Пов., Кр., КППД., ПомК.,  члан је већа троје судија овог суда за 

одлучивање о приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења. 

 

23. Судија Сремац Златица (39) решава предмете из уписника П., Пл., Прр.  и Прр 1., члан је 

већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима на решења донета у поступку 

извршења и обезбеђења, члан је кривичног већа за одлучивање ван главног претреса и 

одлучује у предметима спречавања насиља у породици у случају оправдане спречености или 

одсутности судија које су Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 

2022. годину одређене да поступају у овој материји из уписника Нп. – предлог за 

продужење хитне мере. 
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Решењем Високог савета судства број 119-00-113/2021-01 од 15.03.2021. године, Душанка 

Татић, судија Основног суда у Зрењанину, се почев од 1. априла 2021. године упућује на рад у 

Виши суд у Зрењанину, а најдуже годину дана, те се из тог разлога именована судија изузима из 

годишњег распореда послова Основног суда у Зрењанину за 2022. годину. 
 

3.5 Судска одељења 

 
У седишту Основног суда у Зрењанину формирана су следећа одељења: 

 -  кривично одељење 
 -  грађанско одељење  
 -  извршно одељење  
 -  одељење за радне спорове  
 
 
 

  3.5.1 Кривично одељење 

Председник кривичног одељења Основног суда у Зрењанину је судија Зорица Сарић Међо, коју 
замењује судија Прибишић Жана.  

У Кривично одељење распоређују се судије: 

 

 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 
ОЗНАКА ВЕЋА 

1. Сарић-Међо Зорица 2 

2. Прибишић Жана 7 

3. Виоглавин Светолик 30 

4. Кекењ Наташа 33 

6. Јовановић Јовица 37 

7. Протић Горана 38 

 

 

 

У оквиру Кривичног одељења као судија за предходни поступак, поступа судија: 

 

1. Прибишић Жана (7) 
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У Кривично одељење суда у циљу обезбеђивања организације приправности, распоређују 

се судије: Сарић-Међо Зорица, Прибишић Жана, Кекењ Наташа, Виоглавин Светолик, 

Јовановић Јовица и Протић Горана и записничари: Булић Весна,  Жива Светлана, Милин Ивана, 

Станковић Драгица, Путник Биљана и Костадинов Марија. 

 

У Кривично одељење суда распоређују се судијски помоћници Стефановић Владислава, 

Станковић Зорица, Радојчић Раде и Сурла Марија. 

 

 

3.5.2 Грађанско одељење 

Председник Грађанског одељења је судија Видрић Снежана коју замењује судија 

Момирски Љиљана. 

 

 У Грађанско одељење распоређују се судије: 

 

Редни 

број 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 
ОЗНАКА ВЕЋА 

1.  Зечевић Драгана 11 

2.  Момирски Љиљана 13 

3.  Тадин-Врачевић Зоранка 15 

4.  Куљић Оливера 16 

5.  Анкић Златоје 18 

6.  Тапавички Петар 21 

7.  Станков-Бабић Јасмина  23  

8.  Вуковић Милка 24 

9.  Трифковић-Станић Јадранка 26 

10.  Милошев-Дураковић Ружица 27 

11.  Павловић Татјана 35 

12.  Атељевић Александар 36 

13.  Сремац Златица 39 

 

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. Куљић Оливера (16) , 

2. Павловић Татјана (35), 

 

као и записничари: Палфи Ана, Ташин Даниела, Кошутић Данијела и Илијин Снежана. 

 

У случају оправдане спречености или одсутности замењиваће их судије: Зечевић 
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Драгана, Момирски Љиљана, Станков Бабић Јасмина, Трифковић Станић Јадранка, Тапавички 

Петар, Тадин Врачевић Зоранка, Милошев Дураковић Ружица, Видрић Снежана, Златановић 

Нада, Златановић Сарафијановић Мирјана, Бабић Александар, Атељевић Александар и Сремац 

Златица. 

 

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

судија Куљић Оливера, коју у случају оправдане спречености или одсутности замењује судија 

Павловић Татјана. 

 

У Грађанско одељење суда рапоређују се судијски помоћници Орашанин Биљана, 

Торњански Светлана, Кнежевић Ксенија и Милић Татјана. 

 

 

  3.5.3 Извршно одељење 

Председник Извршног одељења је судија Вуковић Милка, коју замењује судија 

Тапавички Петар. 

 

У Извршно одељење распоређују се судије: 

 

 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 
ОЗНАКА ВЕЋА 

1.  Тапавички Петар 21 

2.  Вуковић Милка 24 

3. Златановић Нада  29 

 

 

 

 

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

 

 

 Образују се "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. 

 

У Извршно одељење суда распоређује се судијски помоћник Раушки Нинослав. 
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3.5.4 Одељење за радне спорове 

Председник Одељења за радне спорове је судија Видрић Снежана, коју замењује судија 

Златановић Сарафијановић Мирјана. 

 

 

У Одељење за радне спорове распоређују се судије: 

 

 

 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 
ОЗНАКА ВЕЋА 

1.  Видрић Снежана 20 

2. Златановић Нада  29 

3. Златановић Сарафијановић Мирјана 31 

4. Бабић Александар 34 

 

3.6 Судије поротници 

Поред професионалних, у састав судских већа улазе и судије поротници који представљају 
грађане који учествују у суђењима. За судију поротника мора бити именован пунолетни 
држављанин Републике Србије који је достојан функције судије поротника и у моменту 
именовања има мање од седамдесет година живота. При именовању води се рачуна о полу, 
старости, занимању и друштвеном положају кандидата, о знању, стручности и склоности ка 
појединим врстама судских ствари. 

Специфичност везана за именовање је да се у поступцима у вези са породичним односима 
бирају судије поротници из редова стручних лица која имају искуства у раду са децом и 
младима, док се у кривичним поступцима према малолетницима судије поротници бирају из 
редова наставника, учитеља, васпитача, као и других стручних лица која имају искуство у раду 
са децом и младима. 

Судију поротника именује Високи савет судства на предлог министра надлежног за правосуђе. 
Пре предлагања министар прибавља мишљење суда за који се судија поротник именује. Судија 
поротник се именује на пет година и може бити поново именован. Судија поротник полаже 
заклетву пред председником суда за који је именован. 

Судија поротник има право на накнаду трошкова насталих на функцији, накнаду за изгубљену 
зараду и право на награду. Услове и висину накнаде и награде прописује Високи савет судства. 
Судија поротник не може бити адвокат ни пружати услуге и стручне савете уз накнаду, а са 
функцијом судије поротника неспојиве су и друге службе, послови и поступци који су опречни 
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достојанству и независности судије или штетни по углед суда. 

Председник суда удаљује судију поротника са функције ако је против њега покренут поступак 
за разрешење или поступак за кривично дело због кога може бити разрешен. Удаљење траје до 
окончања поступка. Функција судије поротника престаје: евентуалним укидањем суда у коме 
обавља функцију, разрешењем и истеком мандата. Функција судије поротника не престаје због 
навршетка радног века. 
 
Одлуком Високог савета судства о именовању судија поротника за мандатни период од 5 
година од 24.12.2019. године у Основном суд у Зрењанину функцију судије поротника обавља 
40. 

3.7 Судско особље 

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова („Службени 
гласник РС“, број 116/08, 104/09, 101/11, 101/13, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17 и 87/18) и Законом 
о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/17, 95/18 и 157/20), Судским пословником („Службени гласник РС“ број 
110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) и 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Основном суду у 
Зрењанину. 

Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа, 
а број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом. На заснивање радног 
односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорности судског особља, 
примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и намештеника, ако 
Законом о уређењу судова није друкчије одређено. 

Судско особље у Основном суду у Зрењанин чине судијски помоћници и државни службеници 
и намештеници запослени на административним, информационим, рачуноводственим, 
техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт. 

• СЕКРЕТАР СУДА- помаже председнику суда у вршењу послова судске управе и 
непосредно је одговоран председнику суда. Руководи канцеларијом за обављање послова 
судске управе и техничком службом, даје предлог оцене запослених који су му 
непосредно подређени, даје предлог програма додатне обуке и усавршавања за запослене 
из техничке службе, израђује нацрте нормативних аката, прима странке, издаје потврде о 
ослобађању од плаћања судске таксе, издаје уверења о неосуђиваности лица која нису 
држављани Србије, издаје уверења о неосуђиваности за правна лица, води евиденцију 
службених излазака судија и запослених по путном налогу, ангажује возила и води 
евиденцију о коришћењу возила за потребе председника суда, заменика председника 
суда, судија и осталих запослених ( а по налогу председника суда), врши стручне послове 
у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља, припрема акте о 
правима из радног односа запослених, води персоналне евиденције запослених у суду, 
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врши послове везане за социјалну, здравствену и пензијску заштиту запослених, 
припрема материјал у вези са конкурсима за пријем радника на рад или престанак рада 
радника, издаје потврде и уверења, припрема и израђује распоред годишњих одмора, 
обавља и друге послове по налогу председника суда. 
 
Послове секретара суда обавља Александра Анкић. 

• АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР - обавља административно - техничке 
послове за председника суда, води уписнике судске управе, води архиву судске управе, 
контактира са странкама и осталим правосудним и другим државним органима и 
припрема контакте за председника суда, обавља дактилографске послове за потребе 
судске управе, води евиденцију одсуствовања, боловања и коришћења годишњег одмора, 
обавља и друге послове по налогу председника или секретара суда. 

  Послове административно-техничког секретара обавља Јелена Ћатић. 

•  СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ-помажу судијама у раду, проучава правна питања у вези са 
радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и 
изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове и по налогу председника суда. 

 
Судијски помоћници су: Стефановић Владислава, Раушки Нинослав, Кнежевић Ксенија, 
Станковић Зорица, Орашанин Биљана, Милић Татјана, Торњански Светлана, Радојчић 
Раде и Сурла Марија. 

 
• РАДНО МЕСТО ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА - обавља административне 

послове везане за извршење кривичних санкција, води уписник и именик Ик предмета, 
израђује нацрте одлука у вези извршења кривичних санкција за председника суда, 
саставља извештаје о извршењу кривичних санкција, даје налоге за архивирање предмета 
по којима ради, обавља и друге послове по налогу председника суда. 

 
Референет за извршење кривичних санкција је Ивана Константин. 

 
•  УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ-организује рад и руководи радом судске писарнице и 

одељења судске писарнице, контролише рад и даје предлог оцене шефова одсека, 
достављача, рад извршилаца пријема и експедиције поште, архиве, стара се о примени 
Судског пословника и других прописа и упутстава о раду судских писарница, саставља 
све потребне статистичке извештаје о целокупном раду Суда, прима странке у вези са 
притужбама на рад судске писарнице, обавља и друге послове по налогу председника 
суда. 

Послове управитеља писарнице обавља Споменка Цвијановић. 

• ШЕФ ПИСАРНИЦЕ- организује и руководи радом судске писарнице, доставне службе, 
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пријема, овере и архиве, стара се о примени Судског пословника и других прописа и 
упутства о раду судске писарнице, саставља све потребне статистичке извештаје о 
целокупном раду суда, прима странке у вези притужбе на рад судске писарнице, обавља 
и друге послове по налогу управитеља писарнице, секретара суда и председника суда. 

Шефови писарнице су: Мирослава Џагић, Гордана Обреновић, Наталија Кујунџић и Ана 

Алексић. 

 
•  РАДНО МЕСТО ЗА ПРИЈЕМ, ОВЕРУ И ЕКСПЕДИЦИЈУ ПОШТЕ - врши пријем свих 

судских писмена и на њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану пријема и 
констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и дели одговарајућим службама, ради 
на експедицији судске поште, требује марке и одговара за правилно руковање са истима, 
заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу поште у месту и предајну књигу 
поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), обавља и 
друге послове по налогу председника суда и управитеља писарнице. 

Референти за пријем, оверу и експедицију поште су Драгица Андрејић и Светлана 
Нухић. 

•  УПИСНИЧАР - води помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује 
поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу 
правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета 
и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема и износи председнику већа 
предмете у којима је заказана расправа, странкама даје на увид списе и наплаћује таксу за 
издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на 
основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и 
поступа по наредби судија, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове 
предвиђене Судским пословником, као и послове по налогу шефа писарнице, управитеља 
писарнице, секретара суда и председика суда. 

 
Уписничари су: Маријана Орељ, Весна Петковић, Мирјана Мргић, Владислава 
Стоиљковски, Синиша Ракић, Стеван Првулов, Марта Ковач, Невена Илијашев 
Савановић, Славица Лунгулов, Биљана Сикимић, Бојан Грујић, Алексић Јована и Весић 
Јелена. 

 
• АРХИВАР - обавља послове пријема архивираних предмета и одлагање истих на 

одговарајућа места у судској згради, стара се о правилном чувању и одржавању тих 
предмета према одговарајућим прописима, по тражењу доставља надлежним службама 
суда архивиране предмете ради увида, здруживања и томе слично, а исто то ради и по 
замолницама и тражењу других правосудних органа и других државних органа и 
установа, а по овлашћењу председника суда, судије или другог запосленог кога за то 
овласти председник суда, чува и стара се о правилном одржавању судских књига, 
уписника, именика и др., обавља и друге послове предвиђене Судским пословником, као 
и послове по налогу шефа писарнице, управитеља писарнице, секретара суда и 
председика суда. 
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Послове архивара обавља Зоран Дујин. 
 
• ШЕФ СУДСКИХ ИЗВРШИТЕЉА - стара се о правилном и благовременом раду судских 

извршитеља, по прибављеном мишљењу председника суда врши распоред судских 
извршитеља за рад на терену, врши расподелу предмета судским извршитељима, прати 
рад судских извршитеља, одговоран је за њихов рад, спроводи извршења, пише дражбене 
прогласе и решења којима се одређују изласци на терен, води евиденцију о прослеђеним 
предметима рачуноводству суда ради уплата, тражбина, предујма и  др., припрема 
извештаје о раду судских извршитеља, прима странке и њихове притужбе на рад судских 
извршитеља, свакодневно контролише број заказаних предмета, извештаје и предмете 
који су били заказани претходног радног дана, стара се о стручном оспособљавању и 
усавршавању судских извршитеља, прима одузете ствари од судских извршитеља у 
магацин и издаје ствари из магацина, организује јавну продају ствари одузетих у 
извршном поступку, обавља све друге послове предвиђене Судским пословником, као и 
послове по налогу: судије који поступа у предметима извршења, управитеља писарнице, 
секретара суда и председника суда. 

Шеф судских извршитеља је Ђорђе Каришић. 

• СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ - прима у рад предмете извршења, стара се да законито и 
благовремено спроводи извршења, односно врши попис, процену и одузимање покретних 
ствари у циљу принудне наплате потраживања, спроводи  поступак наплате, врши 
продају пописаних ствари и даје налоге за исплату повериоца, обрађује предмете који су 
завршени, здружује повратнице, доставнице, поднеске и друга писмена, разводи податке 
о предузетим извршним радњама у електронски уписник и помоћну књигу, даје 
обавештења странкама, по потреби врши достављање судских писмена, обавља и друге 
послове предвиђене Судским пословником као и  послове по налогу: судије који поступа 
у предметима извршења, шефа  извршитеља,  управитеља писарнице, секретара суда и 
председника суда. 

Судски извршитељи су Милан Јакшић, Лазар Липтаи, Момирски Тихомир и Горан Аћин. 

•  ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА - организује целокупно материјално-финансијко пословање у 
суду, ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна 
наменских средстава, саставља годишњи обрачун (завршни рачун), саставља 
финансијски план, периодични обрачун  и периодичне извештаје, води књиговодствену 
евиденцију о редовној делатности, посебним  наменама и фондовима, саставља извештаје 
о материјално-финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну плата, вођењу 
послова по рачуну,  одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења 
странкама, одговара  за рад рачуноводства у целини по позитивним законским и другим 
прописима, а обавља и друге послове по налогу председника суда. 

Шеф рачуноводства је Маријана Деспић. 

• РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ДЕПОЗИТА – води депозит, одваја предмете за исплату 
приватним и правним лицима, води регистар депозита, закључује на крају године све 
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картице аналитике и синтетике, пише вирмане за судије поротнике и вештаке и врши 
њихову уплату, ликвидира наредбе по кривичним и парничним предметима за вештаке и 
судије поротнике, води уписник „КДП“, преузима и води евиденицију предмета „КДП“, 
води уписник и именик „Пи“ и прима тестаменте, завештања и вредносне папире на 
чување и руковање и издаје их по налогу, обавља и друге послове по налогу шефа 
рачуноводства и председника суда.  

Референт депозита је Јонела Гутеша 

• БЛАГАЈНИК- саставља платне спискове, врши обрачун плата и осталих примања и 
спискове за обуставе, води дневну благајну и врши исплату из благајне, саставља 
благајнички извештај, даје податке о примању запослених и издаје потврде запосленима 
у суду саставља извештај о платама и другим примањима, попуњава образац М-4 и друге 
прописане образце за плате, води дневник службених путовања, исплаћује рачуне 
редовне делатности, пише налоге или готовинске чек, оверава податке за кредите, даје 
извештаје, обрађује извршне, парничне и ванпарничне предмете по којима се излазило на 
увиђај или вршило вештачење, обрачунава и врши исплату трошкова кривичног 
поступка, обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства и председника суда. 

Благајник је Предраг Милошев.  

• ШЕФ ЗАПИСНИЧАРА И ДАКТИЛОГРАФА – у сарадњи са председником суда или 
лицем које он овласти, учествује у доношењу одлуке о распореду записничара и 
дактилографа по већима, доноси дневни распоред рада записничара и дактилографа, води 
евиденцију о распореду и резултатима рада записничара и дактилографа, прима, предаје 
и заводи предмете и писмена која се обрађују у дактилобироу, стара се о раду и радној 
дисциплини записничара и дактилографа, може да обавља све послове записничара и 
дактилографа, стара се о стручности и стручном усавршавању записничара и 
дактилографа, обавља и друге послове по налогу управитеља писарнице, секретара суда и  
председника суда. 

Шеф записничара и дактилографа је Данијела Кошутић. 

• ЗАПИСНИЧАР – обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, 
доставнице и повратнице и обавља све послове израде судских одлука по диктату судије, 
сачињава списак предмета за рочишта и истиче их на огласну таблу и улазним вратима 
суднице, доставља извештај са суђења  у судску управу уз евиденцију начина  решавања 
предмета и ефективног присуства судија поротника на рочиштима, води рачуна о 
уредности списа, попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, наредбе за 
привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима, 
попуњава статистичке листове и поступа по наредби судије, врши унос података у  
електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура са судијом ради увиђаја, 
разводи рочишта и друге податке у електронском уписнику, обавља и друге послове по  
налогу шефа записничара и дактилографа, судије, управитеља писарнице, секретара суда 
и председника суда. 



ИНФОРМАТОР О РАДУ 

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

28.01.2022. године 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

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 
 

28 

Записничари су: Тотић Сања, Ташин Данијела, Кошутић Данијела, Костић Виолета, 
Илијин Снежана, Рис Зорица, Палфи Ана, Костадинов Марија, Исаков Оливера, Журжин 
Тања, Милин Ивана, Жива Светлана, Путник Биљана, Костић Драгана, Булић Весна, 
Стојић Драгана, Каран Милица, Папе Ивана, Бојандић Ивана, Небригић Бранислава и 
Маринков Јулијана 

• ДАКТИЛОГРАФ – врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши 
препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима 
услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и 
преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и 
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, обавља и друге 
послове по налогу шефа записничара и дактилографа, судије, управитеља писарнице, 
секретара суда и председника суда. 

 
Дактилограф је Елизабета Томашев. 

•  СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР - учествује у  планирању, развоју, имплементацији и 
одржавању пословног, апликативног софтвера у оквиру ПРИСС-правосудног 
информационог система Србије, укључујући базе података, њихову структуру и начине 
заштите до потпуног успостављања и интеграције ИКТ система, учествује у пројектима 
везаним за рад информационих, комуникационих и других комуникационих система за 
потребе суда, врши инсталацију, конфигурацију сервера, подешава и администрира 
системски софтвер у суду, самостално врши инсталацију и тестирање софтверских 
апликација, израђује једноставније пословне апликације за аутоматизацију послова 
аналитике и статистике рада суда, администрира и прати рад рачунарске мреже, изводи 
обуку корисника на овим пословним апликацијама, израђује веб презентацију и дизајн 
пословног материјала суда,  учествује у изради техничке документације, стандарда и 
процедура за набавку опреме из делокруга свог рада, планира и учествује у набавци 
опреме и софтвера за информациони систем суда, стара се о back-up података, прати 
вирусне програме на Интернету и примењује анти-вирусну заштиту, води евиденцију 
информатичког ресурса у оквиру ПРИСС-а, ради информатичку припрему за аналитику 
рада суда, за израду статистичких извештаја у електронском и папирном облику и 
активно учествује у креирању аналитичких планова у суду, прати спровођење 
аналитичко-статистичких послова. Обавља и друге послове по налогу секретара суда и 
председника суда. 

Систем администратор је Ђера Мијатов. 

•  ИНФОРМАТИЧАР –учествује у имплементацији пословног, апликативног софтера у 
оквиру правосудног информационог система Србије, инсталира и одржава рачунаре, 
штампаче, сервер и другу опрему, врши информатичку припрему за израду статистичких 
извештаја о раду суда у електронском и папирном облику, израђује и ажурира табеле, 
пружа помоћ и подршку крајњим корисницима у раду са рачунарима, штампачима, 
упознаје их са начином коришћења локалне мреже и са радом на разним апликацијама, 
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прати вирусне програме и примењује антивирусне заштите, брине о локалној мрежи у 
суду, врши имплементацију пословног, апликативног софтвера, обучава запослене  за 
примену ових пословних апликација, израђује web-презентацију и дизајн пословног 
материјала суда и обавља друге послове по налогу систем администратора, секретара 
суда и председник суда. 

Информатичар је Ратко Раичковић. 

 

•  ДОСТАВЉАЧ – врши доставу судских писмена странкама и другим  учесницима у 
судским поступцима у складу са одредбама процесних закона, доноси судску пошту, 
врши предају и пријем поште, доставља и пошту у самој згради суда, по потреби дежура 
ради доставе писмена која су по својој природи хитна, обавља и друге послове по налогу 
шефа писарнице, управитеља писарнице, секретара суда  и председника суда. 

Достављачи су Новаков Ђура, Вучетић Зоран, Стјепановић Драгиша, Стјепановић Дејан, 

Пош Ивица, Бранков Бранимир и Видачић Младен. 
 

•  ВОЗАЧ – обавља послове превоза за потребе суда, стара се о чистоћи возила и његовом 
редовном сервисирању, води евиденцију километраже, горива, мазива и осталу потребну 
евиденцију по путним налозима, евидентира кварове или уочене недостатке на возилу и 
предузима мере за њихово отклањање, отклања ситне кварове на возилу, обавља и друге  
послове по налогу секретара и председника суда. 

 
      Возач је Бранислав Гајић. 

•  ДОМАР – обавља послове на одржавању зграде, инвентара и опреме у суду, обавља 
послове на одржавању водоводне, канализационе и електромреже, врши мање и 
уобичајене поправке инвентара и инсталација у суду, послове заштите од пожара, 
набавља материјал за одржавање и поправке, контролише исправност громобранске 
заштите, обавља послове загревања просторија суда на инсталацији која је уграђена у 
простор судског објекта и канцеларије за пријем и овере у Сечњу,  омогућава загревање у 
судској згради, одржава нормално стање температуре за несметан рад, обавља послове на 
телефонској централи, успоставља телефонске везе за потребе суда, стара се о 
функционисању телефонске централе и видео надзора и предузима мере за отклањање 
свих кварова и стављање у функцију истих, обавља браварске, столарске, молерске  и 
друге послове по налогу управитеља писарнице, секретара суда и  председника суда. 

     Домар је Ненад Обреновић. 

• СПРЕМАЧИЦА – одржава хигијену у свим просторијама суда, врши прање  и чишћење 
подова, врата, намештаја, холова, ходника, степеништа, санитарних и других просторија, 
скупља отпадну хартију и одлаже је у контејнере, чисти смеће око зграде суда, 
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пријављује уочене недостатке и кварове у згради  суда, обавља и друге послове по налогу 
управитеља писарнице, секретара суда и председника суда.  

      Спремачице су: Стојков Славица, Станкић Драгана и Пандурски Живка. 

 

 

4.ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 

4.1 Радно време 

Радно време Основног суда у Зрењанину је од 7:30 до 15:30 часова. Без обзира на прописано 
радно време, спроводе се радње које се по одредбама појединих закона сматрају хитним, тако да 
не трпе одлагање. 

Председник суда распоређује судије и судско особље за спровођење хитних радњи, а који ће 
наизменично бити у суду у дане и време када суд не ради или ће бити у приправности да дођу у 
суд или спроведу такве радње када се за то укаже потреба. 

4.2 Годишњи одмор 

Приликом сачињавања распореда коришћења годишњег одмора води се рачуна о томе да остане 
довољан број судија и судског особља како би се обезбедило несметано вођење поступака у 
предметима за које је законом прописана хитност у поступању. 

4.3 Портпарол суда 

Годишњим распоредом послова у Основном суду у Зрењанину посебне обавезе поверене су 
портпаролу суда и то: за информисање, контакте са јавношћу, медијима и поступање по 
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Послове портпарола суда обавља Владислава Стефановић. 

4.4 Обавештавање јавности о раду суда 

Представници средстава јавног информисања и сва друга заинтересована лица могу да се 
информишу о предметима и у Основном суду у Зрењанину. Такве информације дају председник 
суда и портпарол суда. Заштићени подаци и они који према посебним прописима представљају 
тајну, чије је објављивање искључено или ограничено законом, неће се саопштити. 
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Странке и сва заинтересована лица се о заказаним расправама могу електронским путем 
информисати. 
 
 

4.5 Приступ јавности раду суда 

Јавност у раду суда се остварује: 

•  објављивањем годишње публикације суда-Информатора о раду суда у којем се 
налазе основни подаци о суду, његовој организацији, надлежности, распореду 
просторија, кућном реду, годишњем распореду послова, пријему странака, 
извештајима, статистици и др. 

•  објављивањем периодичних публикација суда-билтена 

•  поступањем суда по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја 

•  истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред просторије 
у којој ће се суђење одржати или на други пригодан начин 

•  омогућавањем свим пунолетним грађанима и представницима медија да 
присуствују јавним расправама 

•  давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног информисања 
о току судског поступка, наступом председника суда и лица задуженог за односе с 
јавношћу и медијима 

•  оснивањем интернет странице суда, на којој се редовно ажурирају информације 
везане за рад суда 

4.6 Присуство на јавним расправама 

Сви пунолетни грађани, као и представници медија, имају право да присуствују расправама у 

суду. 

Када постоји веће интересовање јавности за присуствовање одређеном суђењу (расправи), 
судска управа обезбеђује просторију која може да прими више лица. 

Судско веће може искључити јавност за целу расправу или за одређени део расправе ако то 
захтевају разлози заштите интереса националне безбедности, јавног реда и морала, као и ради 
заштите интереса малолетника или приватности учесника у поступку. 

О искључењу јавности суд одлучује решењем које мора бити образложено и јавно објављено. 
 

4.7 Фотографисање и снимање 

Фотографисање, аудио и видео снимање на јавним расправама, ради јавног приказивања 
снимка, обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност 
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председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње. 

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обавља се под надзором судије, на 
начин који обезбеђује несметани ток суђења и ред у судници. 

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање води се рачуна о интаресовању 
јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку. 

  

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

 

1.  Захтев за достављање копија правноснажних одлука 
2.  Интересовање када ће поједини предмет бити решен и докле се стигло у решавању 
3.  Достављање обавештења у статистичке и научно-истраживчке сврхе 

Захтев се најчешће упућују писаним путем, поштом или електронском поштом. 

Поступање по захтеву зависи од тога да ли је тражилац странка у поступку или не. 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОСНОВНОГ СУДА 

У ЗРЕЊАНИНУ 

 
Надлежност судова регулисана је 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) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава („Сл.гласник РС“, бр. 101/2013). 

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 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. 

 
•  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. 
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•  Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није 
надлежан други суд и врши друге послове одређене законом. 

 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ У ОКВИРУ 

НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Након подношења иницијалног акта новопримљени предмети се најпре развртавају по 
хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим, у циљу обезбеђивања подједнаке 
оптерећености свих судија у суду, методом случајног одређивања судије, према астрономском 
рачунању времена пријема, у складу са утврђеним Годишњим распоредом послова. 

Предмети се распоређују применом електронског софтвера за управљање предметима. 

Сви поднесци, списи, новчана писма, телеграми, пакети, и друго, запримају се у пријемној 
канцеларији број 24  у приземљу зграде суда. 

Писмена се не могу примати ван судске зграде, односно ван места одређеног за  пријем 
писмена. 

Писмена се примају у редовно радно време суда и предају лицу које је одређено за пријем 
писмена које је за то одређено одлуком председника. 

Запослени који у суду прима писмена непосредно од странке не сме одбити пријем писмена. 
Ако писмено садржи неке формалне недостатке ( нпр. није потписано, нема прилога наведених 
у тексту, нема адресе странке и сл.), запослени може указати подносиоцу на њих и упутити га 
како да их отклони. 

Ако суд није надлежан за рад по писмену, запослени може на то упозорити подносиоца и 
упутити га надлежном органу. Ако подносилац и поред тога захтева да се писмено прими, 
запослени ће га примити, а на писмено ставити забелешку о упозорењу. 

Запослени је дужан да у забелешци о пријему писмена назначи место и време пријема ( дан, час 
и минут), назив суда, начин пријема ( непосредно и поштом, обично- препоручено), број 
примерака са прилозима, датум предаје препоручене пошиљке пошти, примљено са или без 
таксе, налог за плаћање таксе, примљене вредности и сл. 

Запослени одређен за пријем потврдиће пријем писмена стављањем отиска штамбиља који 
садржи: назив суда, место, време пријема, прој примерака, број прилога, да ли је писмено 
предато непосредно или путем поште.  

У суд је уведен пословни софтвер за управљање предметима, те се евиденција о пријему 
писмена и све радње за обраду писмена обављају у пословном софтверу суда. 

Примљена писмена разврставају се према ознакама из уписника. На писмена за поједине врсте 
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поступака стављају се и ознаке прописане посебним прописима. 
 

Ако се уз писмено приме предмети, новац, вредносни папири или драгоценост, то ће се 

означити при врху писмена црвеном оловком ознаком „Депозит“ и даље поступати у складу са 
прописима о финансијско-материјалном пословању суда. 

Управитељ писарнице, односно шеф одсека дели примљена писмена запосленима који су 
распоредом одређени за обављање појединих послова у писарници. 

Писарница предаје предмете у рад надлежном већу, односно судији појединцу и службама, 
уколико се радња не извршава у писарници. Предмети хитне природе предају се одмах и преко 
реда. Предаја предмета судији, судијском помоћнику, дакгилобироу, другим службама у суду и 
враћање писарници евидентира се у уписнику у рубрици за кретање предмета. 

У раду суда уведено је електронско управљање предметима, те се евиденција и кретање 
предмета воде у пословном софтверу за управљање предметима. 

Захтев за изузеће или искључење судије одмах се предаје председнику. 

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 случајевима престанка судијске функције, напредовања или упућивања судије у други суд 
или орган, промене прописа о надлежности или организацији суда, затечени предмети 
распоређују се на начин прописан чл.49 Судског пословника . 

У поновном поступку по правном леку предмет се распоређује судији, односно већу које је 
претходно поступало по том предмету. 

Додељени предмет може се одузети судији, односно већу, ако се поводом притужбе странке 
утврди да судија или веће неоправдано одуговлачће поступак, због дужег одсуствовања судије, 
изузећа и промене Годишњег распореда послова. 

Писмена хитне природе достављају се одмах. 

Хитним предметом у смислу одредаба Судског пословника сматрају се породични спорови, 
радни спорови, сметање државине, издржавање малолетне деце, кривични поступци у којима се 
малолетник појављује у својству оштећеног и сл. 

Контролу расподеле предмета врши председник суда, секретар суда или управитељ судске 
писарнице. 

Ако неко од примљених писмена није могуће распоредити, писмено ће се завести у уписник 

судске управе и предати председнику који ће извршити распоређивање. 
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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. 

Хитним предметима сматрају се предмети који су у складу са Програмом решавања старих 
предмета означени као „стари“, као и предмети у којима је утврђена повреда права на суђење у 
разумном року, као и сви предмети који су посебним прописима означени као хитни. 

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. 
 
Како би грађанима олакшали оставривање права пред Основним судом у Зрењанину, саставни 
део овог Информатора су ОБРАСЦИ, који се налазе на крају Информатора.  
 
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 

 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

Основни суд у Зрењанину суди на основу Устава, закона и других општих аката, када је то 
предвиђено законом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђених 
међународних уговора. 

Прописи које овај суд најчешће користи су : 

•  УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ( „Сл.гласник РС“ број 98/06 ) 

•  Закон 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)) 

•  Закон о судијама "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 
104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног 
суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука 
Уставног суда), 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017, 76/2021. 

•  Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл.гласник РС“ број 

101/2013) 

http://www.zr.os.sud.rs/obrasci.html
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•  Закон о Високом савету судства ("Службени гласник РС", број 116/2008, 101/2010, 
88/2011, 106/2015, 76/2021) 

•  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ број 
120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21) 
 

• Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ број 87/2018) 
 

•  Законик о кривичном поступку (""Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 
32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 (Одлука Уставног суда), 62/2021 (Одлука 
Уставног суда)) 

 

•  Кривични законик („"Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019) 

•  Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 49/2013 (Одлука Уставног 
суда), 74/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 87/2018, 18/2020) 

•  Закон о раду ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
(Одлука Уставног суда), 113/2017, 95/2018 (Аутентично тумачење)) 

•  Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ број 106/2015, 106/2016 (Аутентично 
тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење), 54/2019, 9/2020 (Аутентично тумачење) 

•  Закон о извршењу кривичних санкција  („Сл.гласник РС“ број 55/2014, 35/2019) 

•  Закон о ванпарничном поступку („Сл.гласник РС“ број 25/1982, 48/1988, 85/2012, 55/2014, 
6/2015 и  106/2015) 

•  Закон о наслеђивању ( „Сл.гласник РС“ број 46/1995, 101/2003 и 6/2015) 

•  Закон о заштити права на суђење у разумном року („Сл.гласник РС“ број 40/2015) 

•  Породични закон („Сл.гласник РС“ број 18/2005 и 6/2015) 

•  Закон о државним службеницима („Сл.гласник РС“ број 79/2005, 81/2005, 83/2005, 
64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/20) 

•  Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“ број 62/2006, 
63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 95/2018) 

•  Судски пословник ( „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, 43/2019, 93/2019) 

•  Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и поступку за оцењивање рада 
судијских помоћника („Сл.гласник РС“ број 32/2016, 37/2019) 
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•  Правилник о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова („Сл.гласник РС“ број 81/2014, 142/2014, 41/2015 и 7/2016) 

•   Посебан колективни уговор за државне органе („Сл.гласник РС“ број 38/2019, 55/2020) 

•  Уредба о оцењивању државних службеника („Сл.гласник РС“ број 11/2006 и 109/2009) 

 
 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОСНОВНИ СУД ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

 

Основни суд у Зрењанину у оквиру свог рада поред одлучивања по предметима, пружа 
заинтересованим лицима и следеће услуге: 

•  информације о предметима 

•  правна помоћ грађанима  

•  издавање уверења 

•  овера исправа намењених употреби у иностранству 

•  поступање по притужбама грађана на рад суда 

•  пријем странака 
•  поступање по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног     

значаја 

 

 

За сваку од наведених услуга у поглављу 10. Поступак пружања услуга, наводи се да ли је реч о 
спровођењу законске обавезе или не, у чему се услуга састоји, које категорије лица имају право 
на услугу, које услове морају да испуне да би им услуга била пружена, на који начин се услуга 
добија, који је рок за пружање услуге и да ли се услуга пружа електронским путем. 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

У овом поглављу описан је поступак за пружање услуга које су наведене у поглављу 9. овог 

Информатора 

10.1 Информације о предмету, разгледање и копирање списа 

Информације у вези са предметима пред Основним судом у Зрењанину, странке, њихови 
пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници у радно време суда 
предвиђено за рад са странкама. 
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Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о стању предмета на основу 
података из уписника и списа која се тичу само нужних података о стадијуму поступка у коме 
се предмет налази и друга слична обавештења. Обавештења се дају усмено или 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: 

•  о пословном броју предмета 

•  о личном имену судије коме је предмет додељен у рад 

•  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 
свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема 
суђења. Странке могу да прегледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором 
судског особља у писарницама. Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, 
фотокопирају и преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом. 
За преписивање судских аката, аката из збирке исправа, као и јавнотужилачких аката, које је 

суд, односно јавно тужилаштво извршило на захтев странке, плаћа се 20 динара по страници 

текста изворника. Под преписом подразумева се и фотокопирање или штампање из меморије 

рачунара или писаће машине. 

 

Након архивирања предмета, дозволу за прегледње списа даје председник суда, односно лице 
које председник суда овласти. 

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 слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

10.2 Правна помоћ грађанима 

У Основном суду у Зрењанину организовано је пружање 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 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 
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бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану).  

 

        На портирници суда грађани могу добити информацију у којој просторији се обавља 

пружање правне помоћи. 

 

         Послове пружања правне помоћи грађанима у седишту суда обављају судијски помоћници: 

Раушки Нинослав, Кнежевић Ксенија, Станковић Зорица, Милић Татјана, Радојчић Раде и 

Орашанин Биљана. 

 

10.3 Издавање уверења 

    ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

 

          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. 

 

 ПРАВНА ЛИЦА: 

 

Основни суд у Зрењанину издаје и уверења да правно лице није осуђивано за кривична 

дела: 

 

 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. 
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 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).  
 

10.4. Овера исправа намењених употреби у иностранству 

За коришћење страних јавних исправа у међународном правном промету претходно је потребно 
спровести поступак њихове легализације, осим ако двостраним или вишестраним 
међународним уговорима није предвиђено другачије. 
 
Јавне исправе издате у Републици Србији могу се употребити у другој земљи само ако су 
оверене у складу са Хашком Конвенцијом о укидању потребе легализација страних јавних 
исправа, ако се достављају у земљи потписници те Конвенције, односно ако је у односу на њих 
извршена пуна легализација. 

Хашка Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа поједноставила је 
поступак легализације у односима између уговорених страна, па јавна исправа подлеже једном 
оверавању надлежног тела државе која је исправу издала. 
 
Легализација, односно оверавање исправа у међународном промету врши се на начин прописа 
Законом о легализацији исправа у међународном промету, ако међународним уговором који 
обавезује нашу земљу није другачије одређено. 

Оверавањем исправе потврђује се веродостојност печата и потписа лица које је исправу 

потписало, који су стављени на исправу, али не и њен садржај. 

Јавне исправе су писмена која издају надлежни органи о чињеницама о којима воде службену 
евиденцију. Издају се у прописаној форми и снадбевене су потписом овлашћеног лица и 
отиском печата органа који их издају. Јавне исправе су: уверења, дипломе, сведочанства и сл. 
Приватне исправе су својеручно потписана писмена саопштења издаваоца исправе. Приватне 
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исправе су: изјаве, пуномоћја, сагласности и сл. 

Када надлежни орган потврди-овери, потписом овлашћеног лица и службеним печатом органа, 
својеручни потпис издаваоца приватне исправе, она добија елементе јавне исправе, осим 
доказне снаге. 

,,APOSTILLE“ је потврда ( печат ) којим се, сходно наведној Хашкој Конвенцији, уместо 
легализације ( оверавања ) јавних исправа у међународном правном саобраћају, потврђује 
веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим 
је исправа снабдевена. Документ оверен овим штамбиљем ослобођен је било какве даље овере и 
подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке Конвенције. 

Послови међународне овере могу се обавити у згради Основног суда у Зрењанину - у судској 
управи, канцеларија број 17, приземље, сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова. 

За оверу је потребно : 

•  документ који се оверава 
•  фотокопија документа који се оверава 

Износ таксе за оверу : 

•  дипломе, потврде и изводе од матичара, овера пуномоћи : 2.090,00 динара, 
•  за оверу превода уз изворни документ, на српском језику : 680,00 динара 

Притужбе грађана на рад суда 

 Странке или други учесници у судском поступку, сагласно одредби члана 8 и 55 Закона о 

уређењу судова и члану 9 Судског пословника 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. 

 

      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 
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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.) 

 

 

 Кашњењем у достављању поднесака странкама. 

 

 

 Неправилностима код расподеле предмета судијама, и друго. 

 

 

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 
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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.  

 

Образац притужбе можете преузети на сајту Основног суда у Зрењанину 

www.zr.os.sud.rs. 

 

10.5 Пријем странака 

У складу са Годишњим распоредом послова Основног суда у Зрењанину за 2022.годину, странке 

и њихове пуномоћнике прима в.ф.председника суда сваког понедељка од 11,00-12,00 часова. 

 

 Пријем се заказује позивом на број 023/564-970 сваког радног дана у радно време суда. 
 
Неопходно је да странке које су заказале термин пријема приступе суду 10 минута пре 
заказаног пријема 

10.6 Поступање по захтевима грађана за слободан приступ информацијама од јавног 

mailto:uprava@zr.os.sud.rs
http://www.zr.os.sud.rs/
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значаја 

Начин остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и поступак по 
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја описан је у поглављу 20.овог 
Информатора. 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 
 
 У овом поглављу бићете упознати са резултатима рада Основног суда у Зрењанину за 
период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, у којима се налази и приказ података о 
пруженим услугама. 
 

Анализа рада суда као целине за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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 01.01.2020. године до 31.12.2020. године. 

 

Поређење статистичких података о резултатима рада суда за 2021. годину са подацима о 

резултатима рада у 2020. години, извршиће се са ослонцем на резултате остварене у претежно 

судећим материјама (уписници П, П1, П2, Пл, Прр, Прр1, О, К, К1, И и Ив). С обзиром на 

методологију израде предходног годишњег извештаја о раду суда (за период 01.01.2020. године 

до 31.12.2020. године), ради лакшег праћења података, посебно се дају резултати рада остварени 

у материји извршења током 2021. године у односу на резултате остварене током 2020. године. 

 

 

-Поређење укупног броја решених предмета - 

 

 

 Укупно решених предмета на нивоу целог суда, у уписницима П, П1, П2, К, О, Р1 и Р2, 

на крају 2020. године било је 7.330. 

 

Укупно решених предмета на нивоу целог суда, у уписницима П, П1, П2, К, О, Р1 и Р2, 

на крају 2021. године било је 8.930. 

 

 Поређењем ових података закључак је да је у 2021. години, на нивоу целог суда, у 

уписницима П, П1, П2, К, О, Р1 и Р2, 1.600 предмета више решено у односу на број решених 

предмета у истим материјама у 2020. години. 

. 

 

-Поређење прилива предмета у претежно судећим материјама- 
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 Анализом статистичких података о раду суда и поређењем података из годишњег 

извештаја о раду суда за 2020. годину са истим подацима за 2021. годину, уочава се повећање 

прилива предмета у претежно судећим материјама у 2021. години (материје из уписника П, П2, 

Прр, И и О) у односу на прилив предмета у претежно судећим материјама у 2020. години, док је 

смањен прилив предмета у П1, К, К1, Прр1, Пл и Ив материји,  што приказује табеларни приказ 

који следи: 

 

 

-Просечан прилив предмета- 

 

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

2020. 2.002 1.753 645 3.086 891 

2021. 6.471 1.340 717 3.721 834 

Укупно примљених у 

претежно судећим материјама 

у 2020. години 

8.377 

Укупно примљених у 

претежно судећим материјама 

у 2021. години 

13.083 

 

 

 

- Поређење података о просечном приливу предмета по судији- 

 

 Поређење података из годишњег извештаја о раду суда за 2021. годину са истим 

подацима за 2020. 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“ 

2020. 26 39,84 29,32 140,27 20,25 

2021. 73,53 30,45 32,59 169,14 12,64 

 

 

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

 

 

 Поређење просечног броја предмета у раду по судији  из извештаја о раду суда за 2021. 

годину са истим подацима за 2020. годину у претежно судећим материјама, просечан број 
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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“ 

2020. 250,14 190 167 149 249,75 

2021. 717,38 252 154 141,50 182,50 

 

- 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 2021. годину са истим подацима у 2020. 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“ 

2020. 1.405 1.454 600 3.063 638 

2021. 2.480 1.092 743 3.736 736 

Већи односно мањи  број 

решених предмета у 

метерији  у 2021.години у 

односу на 2020. годину 

1.075 -362 143 674 98 

 

 

- Поређење података о броју просечно решених предмета по судији- 

 

 

Поређење просечног броја решених предмета по судији из извештаја о раду суда за 2021. 

годину са истим подацима у 2020. години, у претежно судећим материјама, просечан број 

решених предмета по судији, приказује табеларни приказ који следи: 

 

 

-Просечан број решених предмета по судији- 
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Посматрани период „П“ „П1“ „П2“ „О“ „К“ 

2020. 18,25 33,05 27,27 139,23 14,50 

2021. 28,18 24,82 33,77 169,82 11,15 

 

 

- Поређење укупног броја мериторно решених предмета по материјама- 

 

  

Поређењем укупног броја мериторно решених предмета по материјама из извештаја о 

раду суда за 2021. годину са истим подацима у 2020. 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“ 

2020. 1.090 1.169 482 266 612 

2021. 1.980 822 615 282 714 

 

 

-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 2020. 433 1.349 861 488 244 И 

2021. 511 999 497 502 502  

Ив 2020. 2 101 101 0 0 Ив 

2021. 0 0 0 0 0  

 

 

-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 2020. 271 323 296 27 6,75 К1 
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2021. 251 278 254 24 4  

 

 

 

 

 

 

-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 2020. 949 976 963 13 1,86 12,51 

2021. 289 301 298 3 0,38 3,39 

 

 

 

-Поређење статистичких података у Пpp материји- 

 

 

Материја/ 

година 

Број 

примљених 

предмета 

Укупно у 

раду 

Укупно 

решено 

Укупно 

нерешено 

Просечно 

у раду по 

судији 

Просечно 

решено по 

судији 

Пpp 2020. 346 493 329 164 23,43 4,27 

2021. 394 558 384 174 21,75 4,36 

 

 

-Поређење статистичких података у Пpp.1 материји- 

 

 

Материја/ 

година 

Број 

примљених 

предмета 

Укупно у 

раду 

Укупно 

решено 

Укупно 

нерешено 

Просечно 

у раду по 

судији 

Просечно 

решено по 

судији 

Пpp.1 2020. 412 445 46 399 57,00 0,60 

2021. 217 616 499 117 14,63 5,67 

 

 

-Поступање у материји „КппПов“- 
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Током посматраног извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године,  Основном суду у Зрењанину није омогућено коришћење уписника у АВП  

програму за материју „КппПов“, односно употреба апликације наведеног уписника у АВП 

програму није технички омогућена. Наведени уписник вођен је ручно у штампаним 

уписницима.  

 

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, укупно је примљено 577 предмет који 

носи ознаку „КппПов“ и сви предмети су решени.   

 

 

Рад јавних бележника 

 

 

За подручје Основног суда у Зрењанину именовано је 7(седам) јавних бележника и то: 

 

- Мане Мајсторовић 

- Магдалена Цвитковац 

- Феђа Рибичић 

- Радмила Станковић 

- Жељко Јагровић 

- Јелена Спорин 

- Александар Поповић (почео са радом дана 17.01.2022.године)  

 

Током посматраног извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године, укупно је предато на рад јавним бележницима 2.933 предмета од чега су 

укупно решили 2.081 предмета те је у раду остало укупно 852 предмета. 

 

 

 

Име и презиме  
Укупно примљено 

предмета 
Укупно решено 

Остало у раду као 

нерешено 

Мане Мајсторовић 625 449 176 

Магдалена Цвитковац 613 454 159 

Феђа Рибичић 719 616 103 

Радмила Станковић 263 193 70 

Жељко Јагровић 713 369 344 

Јелена Спорин 50 28 22 

 2.933 2.081 852 

 

 

 

Извештај о наплати судске таксе 
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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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, у Основном суду у Зрењанину је утврђен 

износ за наплату судске таксе одлуком суда од 86.570.239,55 динара, на име судских такси 

наплаћен је укупан износ од 63.423.832,12 динара и то редовним путем, док Основни суд у 

Зрењанину нема могућности да утврди колики је износ судских такси наплаћен путем 

надлежних органа.  

 

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 – 61, број решених захтева за изузеће – 61 (47 захтева је 

усвојено, 10 је одбијено, 3 je одбачено и 1 je повучен), 

 

- број примљених захтева за искључење – 11, број решених захтева за искључење – 11 (10 

захтева је усвојено, а 1 је одбијен). 

 

Поступање по притужбама 

 

 

- број примљених притужби – 33, број решених притужби – 33, 

 

- 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 
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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 

 

 

 В.ф. председника суда, је у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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 

наведеном периоду, на описани начин в.ф. председника суда је извршио пријем 10 странака. 

 

 

Извршење кривичних санкција 

 

 

 Сагласно одредби члана 6 Судског пословника, судска управа обавља послове извршења 

кривичних санкција. Током посматраног извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2021. 

године до 31.12.2021. године,  Основном суду у Зрењанину није омогућено коришћење 

уписника извршења кривичних санкција (уписник „Ик“, „Ик1“, „Ик2“, „Ика“, „Ика1“, „Ика2“) у 

АВП  програму, односно употреба апликације наведених уписника у АВП програму није 

технички омогућена. Наведени уписници о предметима извршења кривичних санкција вођени 

су у једино доступној могућности, и то, у  excel табелама.  

 

 У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, пренето је укупно 51 предмета из 

уписника „Ик“, укупно је примљено 297 предмета, укупно је било у раду 348 предмета, од тога 

је укупно решено 297 предмета, а остало је нерешено на крају извештајног периода 51 предмет. 

Број разматраних жалби је 45, од чега су 42 потврђене одлуке, 2 преиначена,  а 1 одлука је 

укинута. Од укупног броја нерешених предмета, на крају извештајног периода, није било старих 

предмета.  

 

 У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, није пренет ниједан предмет из 

уписника „Ика“, укупно је примљено 72 предмета, укупно је било у раду 72 предмета, од тога је 

укупно решено 72  предмета. 

 

 

Издавање уверења 

  

 

 Број издатих уверења да се против подносиоца захтева не води кривични поступак Ку – 

4.333. 

  

 Број издатих уверења о лишењу родитељског права, о лишењу пословне способности и 

других уверења У – 160. 
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Међународне овере и правна помоћ 

 

 

 

 Apostille овера „ОВ-Х“ – 1.371. 

   Овера за иностранство „OV-I“ – 97. 

 

 Међународна правна помоћ – улазне међународне замолнице у грађанској материји 

(уписник Пом.Уг.) –  пренета су један захтев из претходног извештајног периода,  примљено је 

укупно 46 захтева, а решено је укупно 45 захтева, док су 5 захтева остала у раду. 

 

 Међународна правна помоћ – поступање по замолницама у кривичним стварима 

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

подношени нови захтеви. 

 

Редовне овере 

 

 

 Редовна овера исправа, у периоду од 01.01.2021. године до 01.11.2021. године(када је за 

подручје Општине Сечањ као јавни бележник почела да поступа Јелена Спорин), у Основном 

суду у Зрењанину организована је на начин да се иста вршила 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 - 376, 

 

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 2020. 

годину, дана 28.01.2021. године, донет је Програм решавања старих предмета Основног суда у 

Зрењанину у 2021. години број Су I-1 5/2021, који обухвата анализу 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 
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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. 

 

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

2021. године, одржавали су састанке, анализирали су извештаје судија достављане ради 

утврђивања броја нерешених старих предмета и начин рада судија у тим предметима. 

  

 

Поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

 

 

 Током посматраног извештајног периода поднета су 36 захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја, и  поступљено је по 34 захтева. 

 

12. 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 2020. годину Основном  суду у Зрењанину 

 

Шифра економске 

класификације 

Шифра 

извора 

финансирања 

Износ 

Одлука о 

расподели 

срeдстава 

судовима 2020. г. 

Стални 

трошкови 
421 01 7.500.000,00 

Трошкови 

путовања 
422 01 

 

140.000,00 

Услуге по 

уговору 
423 01 38.811.000,00 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

425 01 
 

370.000,00 

Материјал 426 01 
 

2.500.000,00 
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Машине и 

опрема 
512 01 200.000,00 

 Укупно: 47.521.000,00 

01- средства из буџета 

  

 

 

 Извештај о извршењу буџета (за период јануар – децембар 2020. године)  
      

  

  Преглед расхода за изабрана лица-судије                               

у хиљадама динара                                                                           

Еконо

м. 

Класи

ф. 

Опис 

Средства из 

буџета 

01 

Сопствени 

приходи-

таксе 

04 

Укупно 

411 Плате, додаци, 

накнаде 

33.514 9.771 43.285 

412 Соц.допр. на 

терет посл. 

5.580 1.627  7.207 

413 Накнаде у натури 6  6 

414 Социјална 

давања 

запосленима  

/ / / 

415 Накнаде 

трошк.за запосл. 

1.167  1.167 

416 Награде 

запосленима-

јуби.награде 

64  64 

 

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 

Уку- 

пно 

411 Плате, додаци, накнаде 81.971  81.971 

412 Соц.допр. на терет посл. 13.653  13.653 
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413 Накнаде у натури  171 171 

414 Социј. Давања запосл.  5.762 5.762 

415 Накнаде трошк.за запосл. 2.842  2.842 

416 Награде запосленима-

јуби.награде 

194 1.121 1.315 

 

04 – средства из судских такси 

01 - средства из буџета 

 

 

Преглед извршења буџета за текуће издатке                                                                                                                                                                                                          

у хиљадама динара 

Економска 

класифик. 
Опис 

Буџет 

2020.год 

Извршење 

буџет. 

Средст. 

01 

Извршење 

сопств. 

Средст. 

04 

 

ИНДЕКС 

Оствар. 

Буџета за 

2020.год 

1 2 3 4 5 6 

Укупно 421 Стални трошкови 7.500 7.453 / 99,37 

4212 Енергетске услуге  3.771   

4213 Комуналне услуге  40   

4214 Услуге комуникације  3.621   

4215 Трошкови осигурања  21   

Укупно 422 Трошкови путовања 140 33 / 23,57 

4221 Трошкови служб. 

путов. у земљи 

 33   

Укупно  

423 

Услуге по уговору 38.811 38.811 / 100,00 

4231 Административне 

услуге 

 211   

4232 Компјут. услуге  82   

4233 Услуге образ. и 

усаврш.запослених 

 65   

4234 Услуге информис. и 

штампања 

 16   

4235 Стручне услуге  38.189   

4237 Репрезентација  /   

4239 Остале опште услуге  247   

Укупно 425 Текуће попр.и 

одржавање 

370 347 / 93,78 

4251 Тек. попр. и одр. зграда 

и објеката 

 27   
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4252 Тек.попр.и 

одрж.опреме 

 320   

Укупно 426 Материјал 2.500 1.875 / 75,00 

4261 Администр. материјал  975   

4263 Стручна литература  481   

4264 Материј.за саобраћај  207   

4267 Медиц.и лаб.мат.  18   

4268 Мат.за одр. хигијене и 

угост. 

 189   

4269 Мат.за посеб.намене 

(потрошни мат. алат и 

инвент. рез.дел.) 

 

 5   

Укупно 511 Капитално 

одржавање зграда и 

објеката 

/ / / / 

5113 Капитално одржавање 

пословних згра. и 

пословних простора 

    

Укупно 512 Машине и опрема 200 186 / 93,00 

5122 Административна 

опрема 

 186   

5121 Опрема за саобраћај     

 

 

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 2020 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 побољшање материјалног положаја 

запослених као 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 изабраним лицима-судијама, државним 

службеницима и намештеницима на име јубиларне награде. 
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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, и др.), за трошкове интернета,трошкове фиксних и мобилних телефона. Из 

средстава са ове позиције утрошена су средства и за осигурања возила. 

Позиција  422  - Трошкови путовања  

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

трошкови исхране и смештаја 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, 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 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

13.1 План јавних набавки 

-2020.године- 

 

 

р.

б. 

ј.н

. 

Предмет јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

јавне 

набавке без 

ПДВ-а 

Врста 

поступка 

јавне 

набавке 

Оквирни датум  

  

покретања 

поступка 

закључења 

уговора 

извршења 

уговора 

1. Канцеларијски  700.000,00 Поступак март март  03.2021.г 
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материјал ј.н.м.б. 2020.г. 2020.г. 

2. Судске коверте 300.000,00 Поступак 

ј.н.м.б. 

март 

2020.г. 

март  

2020.г. 

03.2021.г 

3. Судски обрасци 200.000,00 Поступак 

ј.н.м.б. 

март 

2020.г. 

март  

2020.г. 

03.2021.г 

4. Тонери 372.000,00 Поступак 

ј.н.м.б. 

април 

2020.г. 

април 

2020.г. 

05.2020.г. 

5. Ел. енергија 2.000.000,00 Поступак 

ј.н.м.б. 

март 

2020.г. 

март  

2020.г. 

03.2021.г 

 

-2021.година- 

 

р.

б. 

ј.н

. 

Предмет јавне 

набавке 

Процењена 

вредност 

јавне 

набавке без 

ПДВ-а 

Врста 

поступка 

јавне 

набавке 

Оквирни датум  

  

покретања 

поступка 

закључења 

уговора 

извршења 

уговора 

1. Ел.енергија 2.000.000,00 Отворени 

поступак 

март 

2021.г. 

март  

2021.г. 

03.2022.г 

 

 13.2 Спроведене јавне набавке 

 

- 2020.године- 

 

 Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки  

 Подаци о изменама закључених уговора - / 

 Подаци о извршењу закључених уговора - / 

 Подаци о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности: 

 

 

Р.

б. 

Врста 

предмет

а  

Ј. Н. 

Укупан 

бр. закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених уговора са 

ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. добра 5 3392 2448 2938 

2. услуге 0 0 0 0 

3. радови 0 0 0 0 

УКУПНО 5 3392 2448 2938 

. 

 Подаци о поступцима јавних набавки - / 
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 Подаци о набавкама на које се закон не примењује - / 

 

 

- 2021.године –  

 

 

I – КВАРТАЛ 

 

 

 Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки: 

 

Р.

б. 

Врста 

предмета  

Ј. Н. 

Укупан 

бр. 

закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених уговора 

са ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. Добра – 

ел.енергаија 

1 2000 1.126 1.351 

УКУПНО 1 2000 1.126 1.351 

 

 Подаци о изменама закључених уговора - / 

 Подаци о извршењу закључених уговора - / 

 Подаци о набавкама на које се закон не примењује: 

 

Р.

б. 

Врста 

предмета  

набавке. 

Укупан 

бр. закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених уговора 

са ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. Услуга 

ФУК 

1 300 300 360 

УКУПНО 1 300 300 360 

 

 

 

II – КВАРТАЛ 

 

 

 Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне 

набавке мале вредности) - / 

 Подаци о изменама закључених уговора - / 

 Подаци о извршењу закључених уговора - / 

 Подаци о поступцима јавних набавки – 
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 Подаци о набавкама на које се закон не примењује: 

 

Р.

б. 

Врста 

предмета  

Ј. Н. 

Укупан 

бр. закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора са ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. добра 5 1.558 1.473 1.721 

2. услуге 0 0 0 0 

3. радови 0 0 0 0 

УКУПНО 5 1.558 1.473 1.721 

 

 

III – КВАРТАЛ 

 

 Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне 

набавке мале вредности) - / 

 Подаци о изменама закључених уговора - / 

 Подаци о извршењу закључених уговора - / 

 Подаци о поступцима јавних набавки - / 

 Подаци о набавкама на које се закон не примењује: 

 

Р.

б. 

Врста 

предмета  

Ј. Н. 

Укупан 

бр. закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора са ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. добра 0 0 0 0 

2. услуге 1 500 406 488 

3. радови 0 0 0 0 

УКУПНО 1 500 406 488 

 

 

IV – КВАРТАЛ 

 

 Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки (осим у поступку јавне 

набавке мале вредности) - / 

 Подаци о изменама закључених уговора - / 

 Подаци о извршењу закључених уговора - / 

 Подаци о поступцима јавних набавки - / 

 Подаци о набавкама на које се закон не примењује: 
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Р.

б. 

Врста 

предмета  

Ј. Н. 

Укупан 

бр. закљ. 

уговора 

Укупна процењена 

вредност 

(у хиљадама дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора без ПДВ 

(у хиљадама 

дин) 

Укупна вредност 

закључених 

уговора са ПДВ  

(у хиљадама дин) 

1. добра 0 0 0 0 

2. услуге 0 0 0 0 

3. радови 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

 

Основни суд у Зрењанину не додељује државну помоћ у било ком облику другим лицима по 

основу који не подразумева обавезу једнаких узвратних давања државном органу ( трансфери, 

субвенција, донација, учешћу у финансирању пројекта, кредити под повлашченим условима, 

ослобађање од плаћања накнада, уступање земљишта, повлашћене цене закупа, итд...). 

 

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

 

У ДЕЦЕМБРУ 2021. године исплаћено је на име бруто зарада: 

 

  

 

СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

ЗАРАДЕ 3.092.019,29 

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА 135.277,87 

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 111.695,48 

НОВОГОДИШЊА 

ЧЕСТИТКА ЗА ДЕЦУ 
15.000,00 

ДЕЖУРСТВА 109.386,19 
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ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

ЗАРАДЕ 5.104.644,19 

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА                      387.807,11 

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 93.222,00 

НАКНАДЕ ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ 

УСЛОВА ЖИВОТА 

/ 

ТРОШКОВИ 

ДНЕВНИЦА 
177.000,00 

ДЕЖУРСТВА 60.760,97 

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

 

Административна опрема: 

 

  2 сервера 

  89 рачунара 

  70 штампача 

 5 професионалних скенера 

 5 фотокопир апарата 

 

 

 

Основни суд Зрењанину има у власништву следећа возила:  

 

 Шкода фелиција LX 1.6 (година производње 1998.године) – није у возном стању 

 Шкода фабиа (година производње 2003. године) – возило уступљено на коришћење 

Окружном затвору у Зрењанину 

 Hyundai 1.2. (година производње 2006. године) 

 Шкода фабиа (година производње 2007. године) 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

Основни суд у Зрењанину складишти своје податке на носачу информација NAS 

(Network attached storage). Носачи информација којима располаже Основни суд у Зрењанину , 

настали у његовом раду или у вези са његовим радом, чувају се: у судским управама и у 

канцеларијама суда ( у просторијама суда, код службених лица која раде на предметима и 
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судској управи). Финансијска документа о плаћањима, укључујући и документацију за обрачун 

и исплату плата, о набави опреме и других средстава за рад суда, чувају се у просторијама 

рачуноводства Основног суда у Зрењанину , у надлежним писарницама, у архиву суда, док се 

електронска база података чува у просторијама суда у електронској форми у рачунарима,на CD-

овима, код лица овлашћеног за администрирање информатичке мреже суда. Документација, 

односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера заштите. 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ОСНОВНОГ СУДА  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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19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

 

 

 Све информације које поседује Основни суд у Зрењанину доступне су за јавност у складу 

са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити 

личних података. 

 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

20.1 О захтеву за 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  
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 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 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. 
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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; 

 

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. 

 

Овлашћено лице за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја је 

судија Основног суда у Зрењанину, Снежана Видрић. 

 

20.2 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 

 

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. 

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако орган власти одбаци или одбије захтев 

тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт; 

 

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. 

 

20.3. Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног значаја 
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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. 

 

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 
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слободном приступу информацијама од јавног значаја). 

 

 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА 

ОСНОВНОГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Анкић Златоје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

МОЛБА  
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___________________________________________________________________________ 

(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 

 

Уверења се издају према службеним евиденцијама основних и виших судова и  Основног 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

МОЛБА 
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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 (изузев Посебног  одељења за борбу против организованог криминала и 

Одељења за ратне злочине), 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 

 

 

 

М О Л Б А 

 

ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ: ________________________________ 

                                            ( назив и седиште правног лица) 

 

    ____________________________________________________ 

                (име и презиме овлашћеног лица) 

 

 

РАДИ: Издавања уверења на основу података који се воде у службеној евиденцији основних и 

виших судова ( изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења 

за ратне злочине) да правно лице није осуђивано за неко за кривична дела из надлежности 

основних и виших судова, које ми је потребно због 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

Назив правног лица:____________________________________________ 

 

Седиште:______________________________________________________ 

 

ПИБ: ____________________________ 

 

Матични број:_______________________ 

 

 

Молба таксирана износом од 190,00 динара, сврха судске таксе, жиро рачун 840-29651845-92 у 

корист Основног суда у Зрењанину. 

 

 

У Зрењанину, дана____________________ . 

 

 

 

Уверење примио       ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ  

 

____________________      ______________________ 

         М.П. Потпис овлашћеног лица 

Дана_____________године.        
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ОСНОВНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ:_______________________________________ 

    (име, презиме и адреса) 

 

П Р Е Д Л О Г 

 

ради: исправке решења о наслеђивању 

 

 

 Општински (Основни) суда у Зрењанину донео је решење број    О._______, којим је 

расправљена заоставштина иза пок._________________________. 

 

 ДОКАЗ: Решење о наслеђивању Општинског (Основног) суда у Зрењанину О._______. 

 

 У наведеном решењу начињена је грешка и то у ______________ реду, те је потребно 

исправити наведено решење на тај начин што уместо текста: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

треба да стоји следећи текст: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 Молим суд да исправи решење о наслеђивању на начин како је то горе наведено. 

 

 У Зрењанину, дана _________________. године. 

 

 

 

           Предлагач 

 

       ________________________ 
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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 
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........................................................................................ 

(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:____________ 
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ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН 

 

 

П Р Е Д Л А Г А Ч: ________________________________________, 

             (презиме, очево име и име) 

 

                  _______________________________________________, 

                  (место становања, улица и број) 

 

 

П Р Е Д Л О Г 

РАДИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА ДА 

НИЈЕ ЛИШЕН-А РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НИ 

ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ 
 

 

 

Презиме:_________________, очево име: ______________,  

име предлагача ______________, дан месец и година рођења: 

____________, место рођења: ______________, Општина и  

Република рођења _____________________________________, 

име и девојачко презиме мајке: ___________________________, 

стално станујем у __________________, улица: ______________ 

________________, Општина: _____________________________. 

 

 У Зрењанину, дана _________________ године. 

 

 

                ПРЕДЛАГАЧ: 

 

       _______________________ 
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ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН 

 

П Р Е Д Л А Г А Ч И:  ________________________________________, 

             (презиме, очево име и име) 

 

                            _______________________________________________, 

                  (место становања, улица и број) 

 

                                   ________________________________________, 

             (презиме, очево име и име) 

 

                          _______________________________________________, 

                  (место становања, улица и број) 

 

  

П Р Е Д Л О Г 

РАДИ ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА ДА 

НИЈЕ ЛИШЕН/А РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НИ 

ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ 
 

 

Презиме:_________________, очево име: ______________, име предлагача  

______________, дан месец и година рођења: ____________, место рођења:  

______________, Општина и Република рођења __________________________, 

име и девојачко презиме мајке: ___________________________, стално станујем у  

__________________, улица: ______________________, Општина: _____________ 

        

Презиме:_________________, очево име: ______________, име предлагача  

______________, дан месец и година рођења: ____________, место рођења:  

______________, Општина и Република рођења __________________________, 

име и девојачко презиме мајке: ___________________________, стално станујем у  

__________________, улица: ______________________, Општина: _____________. 

 

 У Зрењанину, дана ______________ године. 

 

               ПРЕДЛАГАЧИ: 

                                ______________________ 

 

          ______________________ 
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ЗАХТЕВ ЗА ПРЕПИС И ФОТОКОПИРАЊЕ 

__________________ СУДУ  

у ________________ 

МОЛБА 

Молим да ми се изда препис - фотокопија из предмета бр. _____/____, и то следећих 

докумената: 

  

  

  

  

  

 НАПОМЕНА: Уколико нисте странака у предмету чији препис-фотокопију тражите, 

неопходно је да у пољу изнад назначите свој оправдани интерес.  

  

Датум    Подносилац молбе 

_________________________     _________________________  

      адреса: ____________  

Одобрава судија     Телефон: ____________ 

_________________           

По одобрењу судије и извршеном препису - фотокопији, обавестити подносиоца молбе да дође у 

суд, соба бр. ___ од 09-13 часова ради преузимања тражених прописа - фотокопија, уз наплату 

таксе у износу од _____ дин. коју уплатити на жиро рачун суда бр. _______________ 

Препис - фотокопију 

примио 
   Овлашћени радник суда 

_________________     _________________  

Такса наплаћена, доказ приложена признаница. 
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ЗАХТЕВ АРХИВИ ЗА ДОСТАВУ СПИСА 

OСНОВНОМ СУДУ  

У ЗРЕЊАНИНУ 

МОЛБА 

Молим да ми се изда препис - фотокопија из предмета бр. _________/_____  који се налази у 

архиви суда, и то следећих докумената: 

   

   

   

   

   

НАПОМЕНА: Уколико нисте странака у предмету чији препис-фотокопију тражите, 

неопходно је да у пољу изнад назначите свој оправдани интерес.  

Датум    Подносилац молбе 

        

      адреса:    

Одобрава судија    Тел. фиксни: ____________________ 

      Тел. моб.:    

По одобрењу судије и извршеном препису - фотокопији, обавестити подносиоца молбе да дође у 

суд, соба бр. ___ од 09-13 часова ради преузимања тражених прописа - фотокопија, уз наплату 

таксе у износу од _____ дин. коју уплатити на жиро рачун суда бр. ___________ 

Препис - фотокопију примио    Овлашћени радник суда 

         

Такса наплаћена, доказ приложена признаница. 

 

 

 


