
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Су  I-2   100/16-1
Дана: 28.10.2016. године
Б е о г р а д

На основу одредбе члана 34. Закона о уређењу судова (“Службени гласник РС” бр.
116/08, 104/09, 101/10, 101/11, 101/2013, 40/15, 106/15 и 13/2016) и члана 45. - 48. Судског
пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/2013, 96/15, 104/15, 113/15,
39/15, 56/15 и 77/2016),  по прибављеном мишљењу свих судија, председник Управног суда
УТВРЂУЈЕ

 ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
УПРАВНОГ СУДА

за 2017. годину

I

СЕДИШТЕ СУДА

Седиште Управног  суда  налази  се  у  судској  згради  у  ул.  Немањина бр.  9  у
Београду.

У седишту суда налазе се судска управа, писарница и друге пратеће службе.

Одељења изван седишта суда су у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Одељење Управног суда у Крагујевцу налази се у судској згради у  ул.  Кнеза
Михајла  бр.  2,  Одељење  Управног  суда  у  Нишу налази  се  у  судској  згради  у  ул.
Војводе Путника ББ а Одељење Управног суда у Новом Саду налази се у бул. Михајла
Пупина бр. 6.

У Одељењима изван седишта суда трајно се суди и предузимају друге судске
радње у складу са Законом о уређењу судова и Судским пословником.
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II

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи Председник суда, судија Јелена Ивановић,

за  првог  заменика  председника  Управног  суда  одређује  се  судија  Душица
Маринковић,

за  другог  заменика  председника  Управног  суда  одређује  се  судија Жељко
Шкорић.

По приговорима ради убрзања поступка поступаће и одлучиваће председник
суда, судија Јелена Ивановић и судија Гордана Богдановић, којој ће у обављању ових
послова помагати судијски помоћник - виши саветник Мирјана Савић.

По захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о
личности поступаће и одлучиваће судија Биљана Тамбурковски Баковић, којој  ће у
обављању ових послова помагати портпарол суда виши саветник Милка Бабић.

По информацијама о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног
овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље,
безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера (заштита
узбуњивача),  поступаће  и  одлучиваће  судија  Јелена  Тишма  Јовановић,  којој  ће  у
обављању ових послова помагати судијски помоћник виши саветник Весна Оташевић.

Пријем странака вршиће судије:

- Жељко Шкорић,

- Весна Лазаревић,

- Павел Јонаш,

- Гордана Гајић Салзбергер.

Послове секретара суда обављаће виши саветник Данијела Дупор. 

Послове портпарола обављаће виши саветник Милка Бабић.

III

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

Судије  се  распоређују  ради  обављања  послова  у  Припремном  одељењу  и
Одељењу судске праксе.
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IV

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

У Припремном одељењу обављају се послови предвиђени одредбом чл. 25. - 32.
Закона о управним споровима и чл. 16. Судског пословника.

Припремно одељење се организује у Седишту Управног суда.

За судију који врши надзор над обављањем послова у  Припремном одељењу
одређује се Стево Ђурановић,  за заменика надзорног судије одређује се судија Ружа
Урошевић.

Послове у Припремном одељењу ће обављати судијски помоћници и то:

1. Бојана Баић,

2. Александра Маркићевић,

3. Небојша Ћојбашић,

4. Александра Гвозденовић.

V

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе организује се у Седишту Управног суда.

 За судије Одељења судске праксе одређују се:

1. Душанка Марјановић, за председника Одељења судске праксе,

2. Гордана Џакула, за заменика председника Одељења судске праксе,

3. Љиљана Максимовић,

4. Деса Симић,

5. Љиљана Петровић,

6. Радојка Маринковић,

7. Биљана Шундерић.

Поједине послове у овом Одељењу ће обављати судијски помоћници и то: 
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1. Стана Милутиновић,

2. Вукица Латиновић,

3. Зорана Брајовић,

4.Драгица Вранић,

5. Љиљана Петровић.

VI

СУДСКА ВЕЋА У СЕДИШТУ СУДА

1. ВЕЋЕ

7. Душанка Марјановић, председник већа

4. Весна Лазаревић, члан

24. Гордана Богдановић, члан.

2. ВЕЋЕ

10. Јадранка Ињац, председник већа

1. Јасминка Вукашиновић, члан

22. Весна Даниловић, члан.

3. ВЕЋЕ

19. Гордана Џакула, председник већа

18. Слађана Бојовић, члан

15. Радојка Маринковић, члан.

4. ВЕЋЕ

20. Жељко Шкорић, председник већа

21. Павел Јонаш, члан

12. Зоран Рељић, члан.



5

5. ВЕЋЕ

14. Душица Маринковић, председник већа

17. Биљана Шундерић, члан

25. Маријана Тафра Мирков, члан.

6. ВЕЋЕ

5. Живана Ђукановић, председник већа

3. Јелена Тишма Јовановић, члан

6. Љиљана Јевтић, члан.

7. ВЕЋЕ

23. Стево Ђурановић, председник већа

16. Гордана Гајић Салзбергер, члан

9.  Ружа Урошевић, члан

2. Весна Чогурић, члан.

У  предметима  Весне  Чогурић  другог члана  већа  попуњаваће Гордана  Гајић
Салзбергер и Ружа Урошевић, наизменично.

Председника већа замењиваће први члан истог већа.

Редовна попуна већа до састава од троје и петоро судија вршиће се између 1. и
2. већа, 3. и 4. већа, 5. и 6. већа и 7. и 1. већа. Попуну већа вршиће други и први члан
већа, наизменично, почевши од другог члана већа. Председник већа вршиће попуну
уколико су одсутна оба члана већа.

У случају спречености већа које врши попуну већа до састава од троје и петоро
судија, попуна ће се вршити између већа чија се попуна врши и већа које је означено
редним бројем као прво веће након већа које је  одређено за попуну у претходном
ставу. 

VII

СУДСКА ВЕЋА У ОДЕЉЕЊИМА ИЗВАН СЕДИШТА СУДА
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I ОДЕЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ

I-1 ВЕЋЕ 
 

3. Љиљана Петровић, председник већа

1. Никола Китаровић, члан

            5. Мирјана Вулић, члан.

I-2 ВЕЋЕ

2. Олга Петровић, председник већа

4. Мира Василијевић, члан

6. Вера Маринковић, члан.

Председника већа замењиваће први члан истог већа.

 Редовна попуна већа до састава од троје и петоро судија вршиће се између 1. и
2. већа. Попуну 1. већа вршиће Мира Василијевић, у случају њеног одсуства попуну
1. већа вршиће Вера Маринковић. Попуну 2. већа вршиће Мирјана Вулић, у случају
њеног одсуства попуну 2. већа вршиће Никола Китаровић. Председник већа вршиће
попуну уколико су одсутни чланови већа.

У случају спречености већа које врши попуну већа до састава од троје и петоро
судија попуну ће вршити судије из Седишта суда у складу са Годишњим распоредом
послова почевши од 1. већа.

II ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ

II-1 ВЕЋЕ 

1. Деса Симић, председник већа

4. Драган Јовановић, члан

Другог члана већа попуњаваће Ненад Стојановић.

II-2 ВЕЋЕ 

2.Томислав Медвед, председник већа

3. Ненад Стојановић, члан

Другог члана већа попуњаваће Драган Јовановић.
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Председници  1.  и 2. већа  међусобно ће се мењати у случају спречености.  У
случају спречености оба председника већа, председника већа замењиваће први члан
истог већа.

Редовна попуна већа до састава од троје судија вршиће се између 1. и 2. већа.
 

Редовну попуна већа до састава од петоро судија и у случају спречености већа
које врши попуну већа до састава од троје судија, вршиће судије из Седишта суда у
складу са Годишњим распоредом послова почевши од 1. већа.

III ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ

III-1 ВЕЋЕ 

4. Гордана Сукновић Бојаџија, председник већа

2. Владан Станојев, члан

7. Нада Балешевић, члан.

III-2 ВЕЋЕ 

3. Сузана Гудураш, председник већа

1. Станимирка Лаловић, члан

Другог члана  већа  попуњаваће Владан  Станојев  и  Нада  Балешевић, 
наизменично.

III-3 ВЕЋЕ

27. Биљана Тамбурковски Баковић, председник већа

11. Љиљана Максимовић, члан

8. Зорица Китановић, члан.

Председници  1.  и 2. већа  међусобно ће се мењати у случају спречености.  У
случају спречености оба председника већа, председника већа замењиваће први члан
истог већа.

Председника 3. већа замењиваће први члан истог већа.

Редовна попуна  1.  и  2.  већа до састава  од  троје  и  петоро судија  вршиће се
између  1.  и  2.  већа.  Попуну  већа  вршиће  други  и  први  члан  већа,  наизменично,
почевши од другог члана већа. Председник већа вршиће попуну уколико су одсутни
чланови 1. и 2. већа.
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Редовну попуну 3. већа до састава од троје и петоро судија за предмете у којима
се одржава расправа вршиће судије Одељења у Новом Саду, почев од 1. већа. Попуну
већа вршиће други и први члан већа, наизменично, почевши од другог члана већа.
Председници 1. и 2. већа вршиће попуну уколико су одсутни чланови 1. и 2. већа. У
предметима  у  којима  се  не  одржава  расправа  редовну  попуну  вршиће  судије  из
Седишта суда у складу са Годишњим распоредом послова почевши од 1. већа. 

У случају спречености већа које врши попуну већа до састава од троје и петоро 
судија попуну ће вршити судије из Седишта суда у складу са Годишњим распоредом 
послова почевши од 1. већа.

VIII

ПОСЕБНО ВЕЋЕ

У  састав  Посебног  већа  од  троје судија  одређују  се  председници  већа  у
Седишту и одељењима суда.

Седиште суда:

1. веће

7.  Душанка Марјановић,

10. Јадранка Ињац,

19. Гордана Џакула.

2. веће

20. Жељко Шкорић,

14. Душица Маринковић.

3. веће

5. Живана Ђукановић,

23. Стево Ђурановић.

Судија  известилац  је  истовремено  и  председник  Посебног  већа  у  својим
предметима.

Редовна попуна 2. и 3. већа вршиће се између чланова ових већа по редоследу
који је утврђен овим Годишњим распоредом послова.

У случају спречености чланова 1. већа попуну ће вршити чланови 2. и 3. већа
по редоследу који је утврђен овим Годишњим распоредом послова.
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У случају спречености чланова 2. и 3. већа попуну ће вршити чланови 1. већа
по редоследу који је утврђен овим Годишњим распоредом послова.

Нејавне седнице већа у Ув предметима одржаваће се сваког трећег уторка у
месецу.

Одељење у Крагујевцу:

3. Љиљана Петровић,

2. Олга Петровић.

Одељење суда у Нишу:

1. Деса Симић,

2.Томислав Медвед.

Судија  известилац  је  истовремено  и  председник  Посебног  већа  у  својим
предметима.

Редовну  попуну  Посебних  већа  у  Одељењима  Крагујевац  и  Ниш  вршиће
међусобно председници већа из Одељења у Крагујевцу и Одељења у Нишу према
редоследу који је утврђен овим Годишњим распоредом послова. 

Нејавне седнице већа у Ув предметима одржаваће се сваког трећег уторка у
месецу.

Одељење суда у Новом Саду

4. Гордана Сукновић Бојаџија,

3. Сузана Гудураш, 

27. Биљана Тамбурковски Баковић.

Судија  известилац  је  истовремено  и  председник  Посебног  већа  у  својим
предметима.

Редовну попуну Посебних већа у Одељењу у Новом Саду вршиће председници
већа  из  Седишта  према  редоследу  који  је  утврђен  овим  Годишњим  распоредом
послова. 

Нејавне  седнице  већа  у  Ув  предметима  одржаваће  се  сваког  другог  петка  у
месецу.
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IX

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА

Распоређивање предмета у  Седишту суда и  судским  Одељењима вршиће се у
складу са Судским пословником, тако да се обезбеди равномерна оптерећеност судија,
по броју предмета, по њиховој старости у односу на дан подношења иницијалног акта,
и по другим критеријумима који су предвиђени Судским пословником. 

Годишњи распоред послова Управног суда за 2017. годину биће саопштен на 70.
Седници свих судија дана 31.10.2016. године и примењиваће се од 01.01.2017. године. 

X

У случају потребе вршиће се измене и допуне овог распореда.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА
                                                                                             Судија Јелена Ивановић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
На Годишњи распоред послова 
судија може изјавити приговор 
председнику Врховног касационог суда 
у року од 3 дана од дана саопштавања на
Седници свих судија.


