
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ 

Посл. Бр. Су I -2-9/19 

Дана: 21.11.2019. године 

Врбас  

 

На основу члана 34. ст.1 Закона о уређењу судова (Сл. Гласник РС бр. 116/2008, 104/2009, 

101/2010, 31/2011. 101/2011 и 101/2013) и члана 46 судског пословник ("Службени гласник 
РС",бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013), в.ф. председника суда доноси: 

 

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД  ПОСЛОВА У ОСНОВНОМ СУДУ  

У ВРБАСУ  ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

I  

 

СЕДИШТЕ СУДА  

 

 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Службени гласник РС број 

116/08) основан је Основни суд у Врбасу, за територију општина Врбас, Кула и Србобран са 

судском јединицом у Кули. 

 

Седиште Основног суда у Врбасу је у судској згради у Врбасу  у ул.Палих Бораца 9 ц. 

 

У седишту суда налази се судска управа Парнично одељење, Кривично одељење, Одељење за 

извршење кривичних санкција, Служба за међународно правну помоћ, рачуноводство и 
административно техничка служба, те друге пратеће службе и писарнице. 

 

Контакти: Телефон 021/704-769 (централа),Телефон и факс 021/706-477-(судска управа), e-mail: 
uprava@vb.os.sud.rs   веб сајт: www.vb.os.sud.rs 

 

 

II 

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА 

 

 

У саставу Основног суда постоји једна судска јединица : 
 

1. КУЛА (ознака I),  ул. Маршала Тита бр.268, тел.025/722-113 (централа), 025/726-960 и факс 

025/726-960 . 
 

2. Све судије Судске јединице суде и предузимају судске радње, по правилу, на целом подручју 

суда, према распореду послова утврђеним годишњим распоредом. Овим распоредом утврђује 
се у којим случајевима ће се судити и које ће се судске радње предузимати искључиво у 

седишту суда.  

 

Главни претреси у кривичним поступцима, по правилу се одржавају у седишту суда. Кривично 

одељење, Одељење за извршење кривичних санкција и Служба међународно правне помоћи у 

кривичним стварима налазе се у седишту суда, као и судско особље, све пратеће службе и 

одсеци за обављање послова у наведеним судским одељењима и службама. Такође, у судској  

јединици обављаће се и послови дела судске управе (овера apostille). 
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III 

ПРЕДСЕДНИК СУДА  

 

 

В.ф. Председника Основног суда у Врбасу, судија Весна Зековић Марковић руководи 

пословима судске управе и има обавезе и одговорности предвиђене Законом о судијама и 

Судским пословником. 

 

В.ф.Председника Основног суда у Врбасу замењују судије: 

 

1. Никола Петровић као први заменик 

2. Милана Ђуканов као други заменик 
 

Првом Заменику в.ф.председника суда, судији Николи Петровићу, поред општих послова, 

поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: доношење и потписивање аката 

судске управе, у њеном одсуству, а које нису у искључивој-непреносивој надлежности 

председника суда, за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија, те 

за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја у њеном одсуству, за спровођење и праћење Програма 

решавања старих предмета. 

 
Другом Заменику в.ф.председника суда, судији Милани Ђуканов, у судској јединици у Кули, 

поверава се обављање послова вршење надзора над газдовањем имовине која се налази у 

судској јединици, контрола присутности радника на послу и контрола дисциплине и 
испуњавања радних обавеза запослених у судској јединици у Кули, одобравања и одлучивања 

по захтевима за фотокопирања предмета који се налазе у архиви судске јединице у Кули, 

контрола спровођења мера безбедности на раду и заштите на раду, доношење и потписивање 

аката и одлука везаних за обављање текућих послова, надзор над обуком судијских 

приправника у судској јединици као и послови међународне овере ( овера Apostille печатом). 

 

В.ф.Председника суда заменици достављају месечне извештаје о свом раду у вези са посебним 

овлашћењима, обавезама и одговорностима 

 

IV 

 

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ СУДСКОГ ОСОБЉА 

 

Послове административно техничког секретара у судској управи обављаће Стоја Пјешчић, а 

у случају њене спречености Биљана Златковић.  

 

Послове управитеља писарнице обављаће Стана Ковачевић, а у случају њене спречености 

Рожа Гојков. 

 

Послове руководица правосудне страже и противпожарне заштите обављаће Марко Марковић 

правосудни стражар, а у случају његове спречености Савић Владимир. 
 

 

V 

СУДСКА ОДЕЉЕЊА 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

 

Судија Јелена Ковачевић поставља се за председника кривичног одељења. 

Судија Мирјана Вигњевић поставља се за председника грађанског одељења.  
 

Председници одељења стараће се да се послови обављају једнообразно, уредно, благовремено 

и посебно ће пратити рад на решавању старих предмета, према програму њиховог решавања, 
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као и на предметима који се по закону сматрају хитним и достављају периодични извештај 

(свака три месеца) у вези решавања предмета према програму решавања старих предмета. 
 

ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА 

 

 

Председнике одељења у случају спречености или одсутности, као и ради ефикаснијег 

поступања замењиваће:   

Судијa Снежана Поповић која се поставља за заменика председника кривичног одељења.   

Судија Мићо Радић који се поставља за заменика председника грађанског одељења.  

 

 

1.КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:  

1. Снежана Поповић  – ознака судије 2 

( замена судија Јелена Ковачевић ) 

(поступа и као истражни судија у предметима истраге који су започети пре 01.10.2013. и 
приправни је судија у КПП и предметима по хитним мерама) 

2. Јелена Ковачевић – ознака судије 3 

(замена судија Снежана Поповић ) 
(поступа и као истражни судија у предметима истраге који су започети пре 01.10.2013. и 

приправни је судија у КПП и предметима по хитним мерама) 

3.Весна Зековић Марковић - ознака судије 1 

 (замена судија Јелена Ковачевић ) 

(приправни је судија у КПП, КВ предметим и предметима по хитним мерама ) 

 

Прилив предмета за претходни поступак вршиће се равномерно на све судије за претходни 

поступак 

 

КРИВИЧНА ПРВОСТЕПЕНА ВЕЋА: 

1. Снежана Поповић  – ознака судије 2 

(замена судија Владимир Пецовски ) 
2. Јелена Ковачевић  – ознака судије 3 

(замена судија Снежана Поповић) 

3. Владимир Пецовски – ознака судије 4 

(замена судија Јелена Ковачевић) 

 

Прилив на кривичној реферади (К, Кн, Спк, К1,куо, кр...)  вршиће се равномерно на све судије 
које поступају у тој материји, осим у предметима оптужнице који се неће додељивати судији 

Владимиру Пецовском уколико је у истом предмету у „Кв“ реферади одлучивао о потврђивању 

оптужнице.  

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ( Ванпретресно веће) 

У предметима у којима одлуку доноси ванрасправно веће тројице судија „КВ“ поступаће 
равномерно као председници већа судије Весна Зековић Марковић и Владимир Пецовски, а као 

чланови већа судије грађанског одељења.  

 

ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА „ИК“ 

У предметима извршења кривичних санкција поступаће судија Весна Зековић Марковић  коју 

замењује судија Никола Петровић. 

 

Судији  Весни Зековић Марковић поверава се поступање у  предметима „Пом Ик“ „Пом УК“ и 

„Пом К“. 

 
 

2.ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

СУДИЈА КОЈЕ ПОСТУПАЈУ  У ПАРНИЧНОЈ РЕФЕРАДИ  
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1. Вера Бајагић – ознака судије 8 

(замена судија Ђисалов Мирослав) 
2. Мирослав Ђисалов – ознака судије 9 

(замена судија Дара Лучић ) 

3. Милана Ђуканов – ознака судије 13 

(замена судија Вера Бајагић ) 

4. Дара Лучић – ознака судије 12 

(замена судија Милана Ђуканов) 

5. Милан Дебељачки -ознака судије 7 

(замена судија Никола Петровић) 

6. Никола Петровић –ознака судија 11 

(замена судија Дебељачки Милан)  
7. Мирјана Вигњевић  – ознака судије 5 

 (замена судија Мићо Радић) 

8. Мићо Радић-ознака судије 15 

(замена судија Данијел Хромиш) 

9. Данијел Хромиш - ознака судије 14 

(замена судија Вигњевић Мирјана) 
 

 

Прилив на парничној реферади вршиће се равномерно на све судије које поступају у истој у 
седишту суда, као и у судској јединици у Кули. Све судије парничне рефераде равномерно ће 

поступати у предметима за накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року( Прр, 

Прр1). 

 

 

СУДИЈЕ КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У РАДНИМ  СПОРОВИМА: 

1. Мирослав Ђисалов - ознака судије 9 

(замена судија Ђуканов Милана ) 

2. Милана Ђуканов –ознака судије 13 

(замена судија Дара Лучић) 

3. Дара Лучић – ознака судије 12 

(замена судија Ђисалов Мирослав) 
4.Мићо Радић –ознака судија 15 

(замена судија Данијел Хромиш) 

5.Данијел Хромиш – ознака судије 14 

(замена судија Мирјана Вигњевић) 

6. Мирјана Вигњевић  – ознака судије 5 

(замена судија Мићо Радић) 
 

Прилив предмета из области радних спорова у седишту суда, као и у Судској јединици у Кули 

вршиће се равномерно на поступајуће судије. 

 

 

СУДИЈЕ КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У  СПОРОВИМА  У ВЕЗИ СА ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА: 
1. Вера Бајагић  – ознака судије 8 

(замена судија Мирослав Ђисалов) 

2. Саша Пешић – ознака судије 6 

(замена судија Милана Ђуканов) 

3.Весна Зековић Марковић –ознака судије 1 

 (замена судија Никола Петровић) 

4. Мирослав Ђисалов – ознака судије 9 

(замена судија Вера Бајагић ) 

5. Никола Петровић - ознака судије 11 

(замена судија Весна Зековић Марковић) 
6. Милан Дебељачки -ознака судије 7 

(замена судија Никола Петровић) 
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Прилив предмета из области породичних спорова(„П2“, „П2н“) у седишту суда додељиваће се 

судији Николи Петровићу 40%, судији Милану Дебељачком 40%, а судији Весни Зековић 
Марковић 20%. У судској јединици у Кули судији Вери Бајагић 20%, судији Мирославу 

Ђисалов 20%, а судији Саши Пешић 60% од прилива. 

 

СУДИЈЕ КОЈЕ ПОСТУПАЈУ ПО ХИТНИМ МЕРАМА: 

1. Вера Бајагић  – ознака судије 8 

(замена судија Мирослав Ђисалов) 

2. Мирослав Ђисалов – ознака судије 9 

(замена судија Вера Бајагић ) 

3. Никола Петровић - ознака судије 11 

(замена судија Весна Зековић Марковић) 
4.Милан Дебељачки -  ознака судије 7 

(замена судија Никола Петровић) 

5. Милана Ђуканов – ознака судије 13 

(замена судија Мирослав Ђисалов) 

6.Весна Зековић Марковић – ознака судије 1 

 (замена судија Милан Дебељачки) 
 

У случају одсутности судија који поступају по хитним мерама, судија Данијел Хромиш 

одређује се за њихову замену.  
 

Прилив у овим предметима вршиће се равномерно у седишту суда и у судској јединици у Кули. 

Судије Снежана Поповић и Јелена Ковачевић поступаће по предлозима за продужење хитне 
мере поднетим у време викенда по редовном распореду дежурства. 

 

,,ПЛ,, предмете: додељивати у рад судији Николи Петровићу у седишту суда, а у судској 

јединици у Кули судији Дари Лучић. 

 

На грађанску рефераду распоређују се судијски помоћници, Миљана Копривица, Сузана Сапун, 

Мариа Ференц и Јелена Паравиња. У реферади ,,К,, и ,,КВ,, распоређује се судијски помоћници 

Јелена Бечић и Слађана Вујовић. На пословима судске управе, у „Ик“ и „О“ реферади 

распоређује се судијски помоћник Данијела Рацков.  
 

СУДИЈЕ КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ: 

1. Весна Зековић Марковић - ознака судије 1 

(замена судија Вања Ћупина) 

2. Дара Лучић - ознака судије 12 

(замена судија Милана Ђуканов) 

 

 

СУДИЈЕ КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У ВАНПАРНИЧНОЈ РЕФЕРАДИ: 

1. Саша Пешић - ознака судије 6 

(замена судија Милана Ђуканов) 

2. Вања Ћупина - ознака судије 16 

( замена судија Данијел Хромиш) 

 

Прилив оставинских предмета у седишту суда вршиће се судији Весни Зековић Марковић , у 

судској јединици у Кули судији Дари Лучић  у целости. 

 

Прилив ванпарничних предмета у седишту суда у Р1,Р2 и Р3 вршиће се судији Вањи Ћупини, а 

у Судској јединици у Кули судији Дари Лучић.  

 

Прилив у ПОМ предметима из области грађанске рефераде радиће судија Весна Зековић 

Марковић, а прилив ових предмета у судској јединици Кула, судији Вери Бајагић. Поступање у 
Р3 предметима (захтеви који се односе на архивиране предмете) у судској јединици обављаће 

судија Милана Ђуканов, а у седишту суда судија Весна Зековић Марковић.  
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Председнику суда, судији Весни Зековић Марковић и судији Мићу Радићу, поверава се 

поступање по приговорима за суђење у разумном року, а замене ће бити судија Никола 
Петровић и Владимир Пецовски.  

 

Судији ВЕСНИ ЗЕКОВИЋ МАРКОВИЋ се поверава поступање по приговорима изјављеним 

на одлуке о одбијању службене радње-солемнизације јавног  бележника. Замена судији Весни 

Зековић Марковић за поступање у овим предметима биће судија Мирјана Вигњевић. 

 

ИЗВРШНЕ СУДИЈЕ: 

1. Саша Пешић - ознака судије 6 

(замена Мирослав Ђисалов ) 

2. Вања Ћупина - ознака судије 16 

( замена судија Данијел Хромиш) 

Прилив извршних предмета у седишту суда вршиће се судији Вањи Ћупини, а у судској 

јединици у Кули  судији Саши Пешићу  у целости. 

 

,,ИПВ,, ВЕЋА 

1.Председник првог ''ИПВ'' већа је судија Мирјана Вигњевић, чланови већа су судија Данијел 
Хромиш и Милан Дебељачки.  Председнику првог „Ипв“ Већа одређује се прилив предмета од 

50%. 

2.Председник другог ''ИПВ'' већа је судија Данијел Хромиш, чланови већа су судија Мирјана 
Вигњевић и Милан Дебељачки. Председнику другог„Ипв“ Већа одређује се прилив предмета од 

50%. 

 
У овом одељењу председници већа ће се према редоследу већа замењивати у случају 

спречености поступања некога од њих. У случају спречености неког од чланова већа, замена ће 

бити остале судије у грађанској материји како у седишту суда тако и у судској јединици, а по 

потреби и судије у кривичној материји. 

 

VII 

 

Служба међусобне правне помоћи међу домаћим судовима и међународно правне помоћи 

у грађанским стварима. 

 

За надзорног судију за поступање у предметима правне помоћи међу домаћим судовима и за 

поступање у поступцима међународно правне помоћи у грађанским стварима (улазне иностране 
грађанске замолнице), одређује се судија Весна Зековић Марковић. 

 

Служба ће се налазити у седишту суда у Врбасу. Служба ће обављати и послове овере и 
надовере исправа намењених за употребу у иностранству (стваљање штамбиља apostille), како у 

седишту суда тако и у судској јединици Кула. Штамбиљ apostille потписује Председник, а 

истовремено се за потписивање овлашћују и судије Никола Петровић, Милана Ђуканов, 

Мирослав Ђисалов. 

 

Надзорног судију у овој служби замењиваће судија Никола Петровић. 

 

Излазне замолнице потписује в.ф.Председника, а овлашћен је да их потписује и први заменик 

судија Никола Петровић.  

 

 

В.ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

СУДИЈА 

ВЕСНА ЗЕКОВИЋ МАРКОВИЋ 

 

 

 

 

 


