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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 V – парнично одељење, брише се судија Тања Митровић. 

 

Распоред предмета са ознаком „П“ врши се на следећи начин: 

 

 

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 и Мира Павловић добијати  по 2 броја 

предмета, а судије Драган Антанасковић, Драгана Николић и Елеонора Манић по 1 

број предмета наизменично, док ће сваки десети број предмета бити додељиван свим 

напред наведеним судијама наизменично. 

 

У Судској јединици у Сокобањи судије Драгана Николић и Елеонора Манић, 

биће задуживане парничним предметима са ознаком „П“ и то тако што ће добијати по 5 

броја предмета наизменично.  

 

 У погледу замене под бројем 3, одређује се да се мењају судије Драган 

Антанасковић и Мира Павловић.  

 

 

У одељку VI – ванпарнично одељење, изоставља се судија Тања Митровић. 
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У одељку 2) – у погледу парничних предмета из породичних односа (П2) 

изоставља се судија Тања Митровић. 

 

Предмети се додељују у рад судијама Драгану Антанасковићу и Круниславу 

Божиновићу, на начин како је то одређено у Годишњем распореду послова, стим да се 

судија Драган Антанасковић задужује са 4 предмета а судија Крунислав Божиновић 

са 6 броја предмета. 

 

 

У осталом делу Годишњи распоред остаје неизмењен. 

 

 Ова измена примењује се од 04.02.2019. године. 

 

 

Измена Годишњег распореда, биће истакнут ана огласним таблама у 

седишту Основног суда у Алексинцу, Судској јединици у Сокобањи и Судској 

канцеларији у Ражњу, а судије имају право приговора  председнику Вишег суда у 

Нишу, у року од 3 дана након скидања распореда са огласне табле. 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДНИК СУДА 

          Судија Небојша Цолић

     

  

 


