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Београд
На основу члана 34 став 1 Закона о уређењу судова и члана 46 став 1 Судског пословника,
након прибављеног писменог мишљења судија, председник Вишег суда у Београду утврђује
ГОДИШЊИ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
за 2015. годину
СЕДИШТЕ СУДА
Седиште Вишег суда у Београду је у судској згради у Савској улици број 17а (зграда
Палата правде).
Контакт телефон Вишег суда у Београду је 011/360-1400, број факса је 011/6682-771, а
e-mail адреса: uprava@bg.vi.sud.rs.
У Вишем суду у Београду формирана су следећа судска одељења: одељење за претходни
поступак, кривично одељење (првостепено и другостепено), одељење за малолетнике, Посебно
одељење, Одељење за ратне злочине, грађанско одељење (првостепено и другостепено), одељење
за поступање по захтевима за рехабилитацију, одељење за заштиту права на суђење у разумном
року и одељење судске праксе.
Судске зграде Вишег суда у Београду налазе се и у Устаничкој улици број 29 и Тимочкој
улици број 15.
У судској згради Вишег суда у Београду у Савској улици број 17а, поред судске управе
која је смештена на првом спрату зграде, соба број 101, смештено је и одељење за претходни
поступак, кривично одељење (првостепено и другостепено), одељење за малолетнике и
писарнице наведених одељења.
У судској згради Вишег суда у Београду у Устаничкој улици број 29, смештено је Посебно
одељење (одељење за претходни поступак и кривично одељење), формирано на основу Закона о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и Одељење
за ратне злочине (одељење за претходни поступак и кривично одељење), формирано на основу
Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, као и
писарница наведених одељења.
У судској згради Вишег суда у Београду у Тимочкој улици број 15, смештено је грађанско
одељење (првостепено и другостепено) и одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију,
као и писарница наведених одељења.
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У свим судским зградама налазе се одељења за пријем писмена.
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи председник суда – судија Александар Степановић.
За заменике председника суда одређују се судије:
1. судија Наталија Бобот
2. судија Јелена Стевановић
Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе
овлашћења и одговорности и то:
-

-

Судији Наталији Бобот – првом заменику, доношење и потписивање аката судске
управе у одсуству председника суда који нису у искључивој – непреносивој
надлежности председника суда, поступање по предлозима да се изречена казна затвора
изврши у просторијама у којима осуђени станује и поступање по жалбама у ИК
предметима, у одсуству председника суда, поступање по притужбама и захтевима за
изузеће у кривичним предметима, послови у вези са стручним усавршавањем и
распоређивањем судијских помоћника, и пријем странака у овим одељењима.
Судији Јелени Стевановић – обављање поверених послова судске управе у судској
згради у Тимочкој улици број 15 у грађанском одељењу, поступање по притужбама и
захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима, поступање по
притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима по захтевима за
рехабилитацију, спровођење и послови у вези са стручним усавршавањем и
распоређивањем судијских помоћника, и пријем странака у овим одељењима;

Послове секретара суда обављаће Душица Ристић, послове координатора за медије и
послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
обављаће Бранислава Пузић, послове управитеља суда обављаће Зоран Алексић.
Остале послове судске управе обављаће:
Јелена Wekerle – послове административно техничког секретара;
Љиљана Ливада – послове помоћника административно техничког секретара (за грађанско
одељење);
Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције;
Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове;
Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове;
Богиша Миљковић – административно техничке послове са поротом.
Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у кривичном,
одељењу за претходни поступак и одељењу за малолетнике, поверавају се судији Драгомиру
Герасимовићу, а у грађанском одељењу судији Маји Маринковић.
СУДСКА ОДЕЉЕЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
1. судија Небојша Живковић - председник одељења
2. судија Даринка Шћепановић
3. судија Верица Васојевић
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Све судије одељења за претходни поступак ће поступати у војним и предметима
високотехнолошког криминала.
Судија Милан Дилпарић и судија Раша Јанковић одређују се да поступају и у одељењу за
претходни поступак Вишег суда у Београду као дежурне судије, по распореду који доноси
председник тог одељења.
ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Славица Николић
2. судија Наташа Албијанић
3. судија Зоран Тејић
4. судија Оливера Пајић
5. судија Зоран Ђорђевић
6. судија Владан Иванковић
7. судија Maрина Анђелковић
8. судија Драгомир Герасимовић
9. судија Снежана Николић Гаротић
10. судија Татјана Сретеновић
11. судија Зорана Трајковић – председник одељења
12. судија Виолета Јовановић
13. судија Ана Милошевић
14. судија Милош Лабудовић
15. судија Раша Јанковић
16. судија Светлана Алексић – заменик председника одељења
17. судија Зоран Ганић
Све судије кривичног одељења ће поступати у војним и предметима високотехнолошког
криминала, по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења.
Судија Маја Илић, судија Мирјана Илић и судија Бојан Мишић поступаће као
председници већа у одређеним предметима кривичног одељења у којима је доказни поступак у
завршној фази.
Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а.
Председници кривичног ванпретресног већа су:
судија Зоран Шешић
судија Светлана Алексић
судија Зоран Ганић
судија Владан Иванковић
судија Наташа Албијанић
судија Зорана Трајковић
Све судије кривичног одељења одређују се да поступају као стални чланови кривичног
ванпретресног већа.
Већа из члана 21 став 4 ЗКП у предметима у којима је потребно испитати оптужницу, а
која су задужила предмете према ранијем распореду, довршиће започете предмете до доношења
решења којим се потврђује оптужница.
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У случају спречености председника кривичног ванпретресног већа мењаће га други
председник већа који је овим распоредом послова одређен да поступа као председник кривичног
ванпретресног већа.
Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду кривичног
ванпретресног већа одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепених
судова у кривичном поступку формирају се следећа већа:
I ВЕЋЕ
1. судија Наталија Бобот – председник одељења и председник већа
2. судија Бранислав Блажић – члан већа
3. судија Слађана Марковић – члан већа
II ВЕЋЕ
1. судија Милан Лондровић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Снежана Петричић – члан већа
3. судија Душанка Ђорђевић – члан већа
Председника већа замењује први члан истог већа.
За време годишњих одмора и у случају друге оправдане одсутности судија, попуна
чланова већа у другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити
попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.
У случају дуже одсутности судије, попуна чланова већа у другостепеном кривичном
одељењу вршиће се наизменично члановима следећих већа у том одељењу, према распореду који
ће за сваки месец сачињавати председник другостепеног кривичног одељења
Судија Снежана Петричић поступаће као председник већа у предмету првостепеног
кривичног одељења у којем је доказни поступак у завршној фази.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ
1.
2.
3.
4.
5.

судија Верица Ђукић Михалчић- председник одељења
судија Вера Софреновић - заменик председника одељења
судија Весна Божовић Милошевић
судија Небојша Ковачевић
судија Драгољуб Здравковић

Судије распоређене у одељење за малолетнике поступаће и
високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.
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у

предметима

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
I ВЕЋЕ
1. судија Синиша Петровић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Владимир Вучинић – председник већа
3. судија Александар Трешњев – председник већа
II ВЕЋЕ
1. судија Драган Милошевић – председник већа
2. судија Снежана Јовановић – председник већа
3. судија Владимир Месаровић – председник већа
III ВЕЋЕ
1. судија Маја Илић – председник већа
2. судија Велимир Лазовић– председник већа
3. судија Драган Мирковић – председник већа
IV ВЕЋЕ
1. судија Зоран Дрецун, судија Вишег суда у Новом Саду – председник већа
2. судија Бојан Мишић – председник већа
3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа
V ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић – председник већа
2. судија Вера Вукотић – председник већа
3. судија Владимир Дуруз – председник већа
VI ВЕЋЕ
1. судија Растко Поповић – председник одељења и председник већа
2. судија Данко Лаушевић – председник већа
3. судија Душан Миленковић – председник већа
Судија Бранислав Пантелић и судија Александар Вујичић, судија Апелационог суда у
Београду, поступаће у истражним предметима Посебног одељења и као судије за претходни
поступак овог одељења.
За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења одређује се судија
Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се
судија Синиша Петровић, судија Драган Милошевић, судија Маја Илић, судија Зоран Дрецун и
судија Растко Поповић.
Судија Бранислав Пантелић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења
Вишег суда у Београду.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
I ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Илић – председник одељења и председник већа
2. судија Драган Мирковић – заменик председника одељења и председник већа
3. судија Бојан Мишић – председник већа
II ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић – председник већа
2. судија Вера Вукотић – председник већа
3. судија Владимир Дуруз – председник већа
Судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Одељења за ратне злочине и
као судија за претходни поступак овог одељења.
Судија Бојан Мишић предузимаће радње које не трпе одлагање у истражним предметима
Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог одељења, у случају
спречености судије Милана Дилпарића.
За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се
судија Винка Бераха Никићевић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа
Одељења за ратне злочине судија Вера Вукотић.
Судија Мирјана Илић, председник Одељења за ратне злочине и председник већа у
предметима наведеног одељења, одређује се да поступа и у предметима Посебног одељења.
Судије Посебног одељења и Одељења за ратне злочине, по потреби ће учествовати у раду
кривичних ванпретресних већа оба одељења.
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Маја Чогурић – председника одељења и председник већа
2. судија Константин Митић Вранкић – председник већа
3.судија Јелена Богдановић Ружић – заменик председника одељења и председник већа
4. судија Јелена Стојилковић – председник већа
5. судија Иван Илић – председник већа
6. судија Маја Илић – председник већа
7. судија Весна Миљуш – председник већа
8. судија Иван Јовичић – председник већа
9. судија Владимир Врховшек – председник већа
10. судија Мирјана Грујичић – председник већа
11. судија Слободан Керановић – председник већа
Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у предметима
редовних парничних спорова (П, П3), за поступање у предметима радних и статусних спорова
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(П1), у предметима породичних спорова (П2), заштите ауторских и сродних права (П4), као и за
поступање у предметима признања страних судских одлука (Р).
ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
1. ВЕЋЕ
1. судија Милан Милошевски – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Анђелка Опачић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је
судија известилац
3. судија Зорица Вељић – други члан већа
2. ВЕЋЕ
1. судија Драгица Љумовић – председник већа
2. судија Мирјана Риђички – први члан већа и председник већа у предметима у којима је
судија известилац
3. судија Божидар Васић – други члан већа
3. ВЕЋЕ
1. судија Наташа Милутиновић – председник одељења и председник већа
2. судија Снежана Сабљић Савић – први члан већа и председник већа у предметима у
којима је судија известилац
3. судија Јелена Килибарда – други члан већа
4. ВЕЋЕ
1. судија Ђурђа Нешковић – председник већа
2. судија Јелена Стевановић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је
судија известилац
3. судија Маја Маринковић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је
судија известилац
5. ВЕЋЕ
1. судија Предраг Васић – председник већа
2. судија Марина Кларић Живковић – први члан и председник већа у предметима у којима
је судија известилац
3. судија Весна Џелетовић Цуцић – други члан већа и председник већа у предметима у
којима је судија известилац
6. ВЕЋЕ
1. судија Вукица Исаков – председник већа
2. судија Весна Дамјановић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је
судија известилац
3. други члан већа биће судија другостепеног грађанског одељења по распореду који ће
месечно правити председник одељења
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Председника већа замењује први члан истог већа.
Судија Предраг Васић одређује се да поступа као председник већа у предметима
првостепеног грађанског одељења у којима је доказни поступак у завршној фази.
Судија Наташа Милутиновић председник другостепеног грађанског одељења и судија
Маја Чогурић председник првостепеног грађанског одељења, одређују се да поступају по
притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима и у предметима по
захтевима за рехабилитацију, у случајевима спречености заменика председника суда, судије
Јелене Стевановић.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
I ВЕЋЕ
1. судија Марина Кларић Живковић, председник одељења и председник већа
2. судија Драгица Љумовић, председник већа
3. судија Весна Џелетовић Цуцић, председник већа
II ВЕЋЕ
1. судија Милан Милошевски, председник већа
2. судија Весна Дамјановић, председник већа
3. судија Наташа Милутиновић, председник већа
III ВЕЋЕ
1. судија Анђелка Опачић, председник већа
2. судија Предраг Васић, председник већа
3. судија Ђурђа Нешковић, председник већа
IV ВЕЋЕ
1. судија Александар Трешњев, председник већа
2. судија Предраг Васић, члан већа
3. судија Вукица Исаков, члан већа
У одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију, распоређују се и судије:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Маја Маринковић
Милан Милошевски
Јелена Стевановић
Предраг Васић – заменик председника одељења
Драгица Љумовић
Вукица Исаков
Снежана Сабљић Савић
Мирјана Риђички
Ђурђа Нешковић
Јелена Килибарда
Божидар Васић
Зорица Вељић
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
По захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у предметима који се односе на
кривичну материју основних судова са подручја Вишег суда у Београду поступаће судије
одељења за претходни поступак, првостепеног и другостепеног кривичног одељења, као и
одељења за малолетнике, и то:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

судија Небојша Живковић
судија Даринка Шћепановић
судија Верица Васојевић
судија Славица Николић
судија Наташа Албијанић
судија Зоран Тејић
судија Оливера Пајић
судија Зоран Ђорђевић
судија Владан Иванковић
судија Maрина Анђелковић
судија Драгомир Герасимовић
судија Снежана Николић Гаротић
судија Татјана Сретеновић
судија Зорана Трајковић
судија Виолета Јовановић
судија Ана Милошевић - председник одељења
судија Милош Лабудовић
судија Раша Јанковић
судија Светлана Алексић
судија Зоран Ганић
судија Душанка Ђорђевић
судија Бранислав Блажић
судија Слађана Марковић
судија Милан Лондровић
судија Снежана Петричић
судија Верица Ђукић Михалчић
судија Вера Софреновић
судија Весна Божовић Милошевић
судија Небојша Ковачевић
судија Драгољуб Здравковић

Судије другостепеног грађанског одељења поступаће по захтевима за заштиту права на
суђење у разумном року у предметима основних судова са подручја Вишег суда у Београду, који
се односе на ванпарничну, парничну и извршну материју, и то:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

судија Милан Милошевски
судија Марина Кларић Живковић
судија Анђелка Опачић
судија Драгица Љумовић
судија Мирјана Риђички
судија Весна Џелетовић Цуцић
судија Наташа Милутиновић
судија Предраг Васић
судија Снежана Сабљић Савић
судија Ђурђа Нешковић
судија Јелена Стевановић – председник одељења
судија Маја Маринковић
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•
•
•
•
•

судија Вукица Исаков
судија Весна Дамјановић
судија Јелена Килибарда
судија Божидар Васић
судија Зорица Вељић

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
– РЕДАКЦИЈА БИЛТЕНА СУДСКЕ ПРАКСЕ1. судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске праксе
2. судија Наталија Бобот – заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе
3. судија Ђурђа Нешковић – руководилац судске праксе за грађанско одељење – члан
редакције
4. судија Зоран Ганић – руководилац судске праксе за кривична одељења – члан редакције
5. судија Александар Трешњев – члан редакције
6. судија Верица Ђукић Михалчић – члан редакције
7. судија Предраг Васић – члан редакције
8. судија Наташа Милутиновић – члан редакције
9. судија Маја Илић (грађанско одељење) – члан редакције
10. Проф. др Слободан Перовић – члан редакције
11. доцент Милош Станковић, Правни факултет Универзитета у Београду – члан редакције
12. судија Првог основног суда у Београду Људмила Миљковић – члан редакције
13. секретар суда Душица Ристић – секретар редакције
14. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, Проф. др
Горан Илић – члан редакције

ПРИПРЕМНА ОДЕЉЕЊА
Рад судијских помоћника у припремном одељењу, и то за кривично одељење надзираће
судија Ана Милошевић, коју ће замењивати судија Виолета Јовановић, а за грађанско одељење
судија Драгица Љумовић коју ће замењивати судија Јелена Килибарда.
СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
Судија Александар Степановић и судија Наталија Бобот одређују се да поступају као
судије за извршење, сходно члану 33 Закона о извршењу кривичних санкција објављеног у
“Службеном гласнику РС” бр.55/2014, чије одредбе се примењују од 01.09.2014.године.
СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР ПРИТВОРЕНИКА
I
1. судија Наталија Бобот
2. судија Бранислав Блажић
3. судија Милан Лондровић
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II

1. судија Зоран Ђорђевић
2. судија Владан Иванковић
3. судија Зоран Тејић

РАСПОРЕД ПОСЛОВА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
У Вишем суду у Београду, поред судске управе, формиране су и следеће организационе
јединице:
−

Судска писарница
управитељ Светлана Мићовић
шеф одељења кривичне писарнице Мирослав Настасовић
шеф одељења грађанске писарнице Јелена Мирјачић
шеф одељења писарнице посебних одељења Весна Обрадовић

−

Дактилобиро
руководилац Јелена Васић Влаховић
руководилац у посебним одељењима Марина Глишовић

−

Одељење за информатику и аналитику
руководилац Бранко Лукић
руководилац у посебним одељењима Данијела Алексић

−

Рачуноводство
шеф рачуноводства Светлана Трмчић

−

Одељење за јавне набавке
руководилац Мирослав Сламарски

−

Техничка служба
руководилац Владимир Митровић
РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА
И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Радно време суда је од 07,30 часова до 15,30 часова.

У време када суд не ради, поред судија које су распоређене у Одељење за претходни
поступак, који ће се наизменично смењивати, у приправности ће бити или ће наизменично бити у
суду и судско особље (за пријем писмена, у писарници, доставној служби, дактилобироу, возном
парку и др.), за спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају хитним или
нарочито хитним, према посебном распореду који ће благовремено одредити председник суда
или судија којем он повери сачињавање таквог распореда.
Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради - Палата правде у Савској улици број
17-а, за кривично одељење, одељење за претходни поступак и одељење за малолетнике, вршиће
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се сваког понедељка у месецу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, док ће се заказивање
пријема странака вршити сваког радног дана у радно време суда од 07,30 до 15,30 часова,
преко броја телефона 011/360-1464.
Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради у Тимочкој улици број 15, за
грађанско одељење и одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију, вршиће се сваког
уторка у месецу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, док ће се заказивање пријема странака
вршити сваког радног дана у радно време суда од 07,30 до 15,30 часова, преко броја
телефона 011/308-3478.
Пријем странака у Вишем суду у Београду, у судској згради у Устаничкој улици број 29, за
Посебно одељење и Одељење за ратне злочине, вршиће судија Вера Вукотић сваког уторка у
месецу, у периоду од 09,00 до 10,00 часова, док ће се заказивање пријема странака вршити
сваког четвртка у месецу, у периоду од 12,00 до 13,00 часова, преко броја телефона 011/3082617.
Писмена се могу предавати суду у периоду од 07,30 часова до 15,30 часова.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати, или тражити одређене информације
и уверења, од 09,00 часова до 14,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК
ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
Судија Александар Степановић

Напомена:
Судије имају право приговора
на Годишњи распоред послова
у делу који се на њих односи, председнику
Апелационог суда у Београду, у року од 3 (три)
дана од дана саопштавања на Седници свих
судија, односно од дана сазнања за исти.
Д-на:
На огласној табли, у све три судске зграде
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