
 

    
РЕПУБЛИКA СРБИЈA 

ВИШИ СУД 

СУ-I- 2-1/19 

11.02.2019.године 

К р a г у ј е в a ц 

 

 

 Председникa Вишег судa у Крaгујевцу Ђорђе Ристић нa основу чл.12 ст.3  у 

нa основу чл. 45, 46, 47 и 48 Судског пословника („Службени глaсник РС“ број  110/09, 

70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16 и 16/18 ), чл. 34 Закона о 

уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 101/13, 40/15, 

106/15, 13/16, 108/16 и 113/17), у вези чл. 23 ст.2 и 3 Закона о судијама, ("Службени 

гласник РС" бр.116/08, 104/09, 101/10, 8/12,121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 

40/15, 63/15 и 106/15), по прибaвљеном мишљењу сa седнице свих судијa одржане дана 

11.02.2019. године, истог дана доноси 

 

 

ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊEГ РAСПОРЕДА ПОСЛОВA 

 ЗА ВИШИ СУД У КРAГУЈЕВЦУ ЗA 2019. ГОДИНУ 

 

1. МЕЊА СЕ део III, став 1. под  ђ)  тако да гласи:  

 

ђ) По захтевима за заштиту права на суђење у разумном року поступа председник суда 

Ђорђе Ристић, a по овлашћењу председника суда и судија  Сузана Грујовић.  

 

     Председник суда Ђорђе Ристић и судија  Сузана  Грујовић ће поступати у 

предметима у којима је поднет захтев за повреду права за суђење у разумном року  

првостепеним кривичним предметима „Р4К“ и предметима по жалби на одлуку о 

приговору  председника основног суда  „РжК“, док ће судија Сузана Грујовић 

поступати и у предметима у поступку за заштиту права на суђење у разумном року у 

грађанској „Р4П“ материји.  

 

 

2. МЕЊА СЕ део III, став 3. под  а)  тако да гласи:  

 

У грађанском одељењу образују се следећа већа: 

 

а) У првостепеној „П“, „П1“, П2, „Ппр-уз“, „Рех“ и „П-уз“ материји образују се 

следећа  већа: 

 

1. Судија Зорица Радаковић, председник 1. већа 

2. Судија Марија Филиповић, председник 2. већа 

3. Судија Новица Стоилковић, председник 3. већа (поступа у П1, П и Ржг материји) 
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3.    МЕЊА СЕ део III став 3. под б, тако да гласи:  

 

б) У другостепеној „Гж“ материји образују се два већа у саставу:  

 

  I веће:  

 

   Судија Амела Бабовић Васић, председник већа (80 % норме Гж предмета) 

Судија Ана Симић, члан већа (100% норме Гж предмета) 

Судија Јелена Дабић, члан већа (100 % норме Гж предмета) 

 

Председника већа за време годишњег одмора и у случају друге оправдане одсутности 

или спречености замењује први члан већа судија Ана Симић.  

 

У осталом делу, део III остаје неизмењен. 

 

 

Председник суда 

                     Ђорђе Ристић 

  

 

 

ПРAВНA ПОУКA: Судије имaју прaво дa у року од три дaнa по истицaњу измене 

годишњег рaспоредa нa оглaсној тaбли судa стaве приговор Председнику Апелационог 

судa нa део измењеног рaспореда послова, који се нa њих односи.  

 

О приговору конaчно одлучује председник Апелационог судa. 


