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ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА 
ОСНОВНОГ СУДА У АЛЕКСИНЦУ ЗА 2019.ГОДИНУ

Годишњи распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2019. Годину, 
мења се на следећи начин:

У одељку II -  судска управа из дела „посебне обавезе за судије“ изоставља се 
судија Ивана Милошевић (за потписивање исправа намењених употреби у 
иностранству).

У истом одељку у делу посебних обавеза за сараднике, изоставља се судијски 
сарадник Мира Павловић, те се секретар суда Јелена Милојковић одређује за обављање 
послова по за послове портпарола суда, односе са јавношћу и уређењу ВЕБ странице, 
за рад у Инфо-служби Основног суда у Алексинцу за подршаку алтернативном 
решавању спорова.

У одељку IV -  под тачком 1) изоставља се судија Ивана Милошевић.

Одређује се да се предмети са ознаком „К“ додељују у рад судијама Небојши 
Цолићу, Драгану Марјановићу и Владици Симоновић, са подједнаким бројем предмета 
наизменично, према наведеном редоследу, по реду како предмети долазе у суд према 
астрономском рачунању времена, а уколико истовремено дође више предмета 
распоређују се према азбучном реду презимена туженика. Уколико због законских и 
објективних разлога, наведене судије буду спречене да суде по појединим предметима, 
предмети ће бити додељени посебном одлуком председника суда.

Остали кривични предмети додељују се именованим судијама наизменично по 
реду како предмети долазе у суд према астрономском рачунању времена, а уколико 
истовремено дође више предмета распоређују се према азбучном реду презимена 
туженика. Уколико због законских и објективних разлога, наведене судије буду 
спречене да суде по појединим предметима, предмети ће бити додељени посебном 
одлуком председника суда.

У предметима међусобно се замењују:
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1. Владица Симоновић и Драган Марјановић
2. Небојша Цолић са наведеним судијама наизменично

У одељку V -  парнично одељење, у тач. 1) као судија парничног одељења под 
бројем 7, одеђује се судија Мира Павловић.

У парничној материји у предметима са ознаком „П“ поступаће судије Драган 
Антанасковић, Ана Ристић, Крунислав Божиновић, Драгана Николић, Елеонора Манић, 
Тања Митровић и Мира Павловић.

У седишту Основног суда у Алексинцу, предмети ће им се додељивати у рад 
наизменично, према наведеном редоследу, по реду како предмети долазе у суд према 
астрономском рачунању времена, а уколико истовремено дође више предмета 
распоређују се према азбучном реду презимена туженика, и то тако што ће судије 
Крунислав Божиновић, Ана Ристић, Драгана Николић, Елеонора Манић, Тања 
Митровић и Мира Павловић добијати 9 броја предмета наизменично, а судија 
Драган Антанасковић, 1 број предмета.

У Судској јединици у Сокобањи судије Драгана Николић и Елеонора Манић, 
биће задуживане парничним предметима са ознаком „П“ на исти начин наизменичним 
задуживањем једнаког броја предмета, са по 4 броја предмета, а судија Мира Павловић 
са 2 броја предмета.

У парничним предметима међусобно се замењују:

1. Драгана Николић и Елеонора Манић
2. Ана Ристић и Крунислав Божиновић
3. Драган Антанасковић и Тања Митровић.
4. Мира Павловић наизменично са претходним судијама.

У истом одељку под тач. 3) у предметима радних спорова, додаје се под бројем 3 
судија Мира Павловић.

Предмети радних спорова П1, судијама Драгану Антанасковићу, Ани Ристић и 
Мири Павловић, у седишту Основног суда у Алексинцу, биће додељивани у рад 
наизменично према наведеном редоследу, по реду како предмети долазе у суд, према 
астрономском рачунању времена, а уколико истовремено дође више предмета 
распоређују се према азбучном реду презимена туженог, и то са подједнаким бројем 
предмета, а у Судској јединици у Сокобањи једнаким бројевима на исти начин биће 
задуживане судије Ана Ристић и Мира Павловић.

У предметима радних спорова међусобно се замењују:

1. Ана Ристић и Драган Антанасковић
2. Мира Павловић наизменично са наведеним судијама
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У одељку VI -  ванпарнично одељење у тач. 1) под бројем 7 уместо судије Иване 
Милошевић, уписује се судија Мира Павловић

У ванпарничннм предметима са ознаком (,,Р“) у седишту Основног суда у 
Алексинцу, поступаће судије Драган Антанасковић, Ана Ристић, Крунислав 
Божиновић, Тања Митровић и Мира Павловић, којима ће се предмети додељивати у 
рад, тако што ће се распоред предмета вршити наизменично по реду како предмети 
долазе у суд, а према астрономском рачунању времена, а уколико истовремено дође до 
више предмета, распоређивање ће се вршити према азбучном реду презимена дужника 
свим судијама у саставу већа.

У Судској јединици у Сокобањи судије Драгана Николић и Елеонора Манић 
биће задужене „Р“ предметима наизменично једнаким бројем предмета.

У овим предметима, међусобно ће се замењивати:

1. Драган Антанасковић и Тања Митровић
2. Ана Ристић и Крунислав Божиновић
3. Драгана Николић и Елеонора Манић
4. Мира Павловић наизменично са осталим судијама.

У одељку VII -  тач. 1) уместо судије Иване Милошевић, за одлучивање о 
приговору на решење о извршењу „ИПВ“, одређује се судија Ана Ристић.

У случајевима када судија Ана Ристић не може да поступа по одређеним 
извршним предметима, исту ће замењивати судија Крунислав Божиновић.

У одељку IX -  за поступање по предметима везаним за примену закона о 
спречавању насиља у породици, изоставља се под бројем 4) судија Ивана Милошевић.

У осталом делу Годишњи распоред остаје неизмењен. 

Ова измена примењује се од 01.01.2019. године.

На ову измену Годишњег распореда, судије имају право приговора 
председнику Вишег суда у Нишу, у року од 3 дана од дана саопштавања на 
седници свих судија.


