
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Су  I-2   12/16
Дана: 10.02.2016. 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 и 106/15) и члана 45. - 48. Судског
пословника (“Службени гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15 и 113/15), по
прибављеном мишљењу судија Томислава Медведа и заједничком мишљењу судија Владана
Станојева,  Сузане  Гудураш,  Станимирке  Лаловић, Гордане  Сукновић  Бојаџија  и  Наде
Балешевић, председник Управног суда доноси

 ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
УПРАВНОГ СУДА

за 2016. годину

I

Одељак  VII "Судска  већа  у  одељењима  изван  седишта  суда" Годишњег
распореда послова Управног суда за 2016. годину Су I-2 175/15 од 21.12.2015. године,
мења се и гласи:

II ОДЕЉЕЊЕ У НИШУ

II-1 ВЕЋЕ 

1. Деса Симић, председник већа

4. Драган Јовановић, члан

Другог члана већа попуњаваће Ненад Стојановић.
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II-2 ВЕЋЕ 

2.Томислав Медвед, председник већа

3. Ненад Стојановић, члан

Другог члана већа попуњаваће Драган Јовановић.

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  и  то  
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
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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.

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.

II

У преосталом делу Годишњи распоред послова Управног суда за 2016. годину
Су I-2 175/15 од 21.12.2015. године, остаје неизмењен. 

III

У случају потребе вршиће се измене и допуне овог распореда.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА
                                                                                             Судија Јелена Ивановић


