Република Србија
ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
Број Су I-2-3/14
Дана: 24.11.2014.
Бечеј
На основу члана 34. Закона о уређењу судова („Службени
гласник РС“ бр. 116/2008,104/2009, 101/2009, 101/2010, 31/2011 –
др. закон , 78/2011 – др. закон и 101/2011, 101/2013), члана 46 и 48
Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09, 79/11 и
10/12), по прибављеном мишљењу свих судија Основног суда у
Бечеју, Председник Основног суда у Бечеју доноси:
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА
ОСНОВНОГ СУДА У БЕЧЕЈУ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
СЕДИШТЕ СУДА
Седиште Основног суда у Бечеју, који је образован Законом о
седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл. Гласник РС
број 101/13), налази се у судској згради у Бечеју, улица Главна 6.
Изван седишта суда законом је образована судска јединица у
Новом Бечеју, а која се налази у судској згради у Новом Бечеју,
улива Жарка Зрењанина бр. 5.
У седишту суда у Бечеју, налази се Судска управа, Судска
писарница, Овера потписа, преписа и рукописа, Кривично и Грађанско
oдељење, специјализована судска већа за кривичне, парничне,
ванпарничне, извршне поступке, породичне и радне спорове и
административно-техничка служба.
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Контакти:
Седиште суда:
Тел:

021/6911-750
021/6911-751

Факс: 021/6911-750
Судска управа: 021/6916-746
Судска јединица Нови Бечеј:
Тел: 023/772-475
Факс: 023/775-005
II
СУДСКА ЈЕДИНИЦА
У саставу Основног суда у Бечеју
јединицa и то:

постоји једна судска

Судска јединица у Новом Бечеју, за подручје општине Нови
Бечеј, смештена у згради у Новом Бечеју, ул. Жарка Зрењанина број
5.
Руководилац судске јединице у Новом Бечеју је судија Фабијан
Јожеф.
Све судије Основног суда у Бечеју, суде и предузимају судске
радње, на целом подручју суда, према распореду утврђеном годишњим
распоредом послова и расподели судских предмета. Овим распоредом
послова, утврђује се у којим случајевима ће се судити и које ће се
судске радње предузимати искључиво у седишту суда.
У судској јединици, суди се и могу се предузимати судске
радње одређене овим распоредом послова, осим међународне правне
помоћи по улазним замолницама иностраних судова, надлежних
органа и међународних организација. Овим годишњим распоредом
ближе се уређују судске радње које се предузимају у судској јединици
и одређују правне области у којима се поступа.
Главни претреси у кривичним поступцима, по правилу се одржавају у
седишту суда. Кривично одељење, послови везани за извршење
кривичних санкција и међународне правне помоћи у кривичним и
грађанским стварима налазе се у седишту суда, као и судско особље,
све пратеће службе и одсеци за обављање послова у наведеним
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судским одељењима и службама. Из разлога целисходности и
ефикасности, могуће је одржавати у изузетним случајевима процесне
радње, и главне претресе у кривичним поступцима и у судској
јединици у Новом Бечеју.
Судија за претходни поступак истражне радње предузима
по правилу у седишту суда, а изузетно у судској јединици (по
критеријуму целисходности и економичности предузимања тих радњи
у судској јединици).
Судије распоређене у судској јединици у Новом Бечеју суде и
предузимају потребне судске радње на целом подручју суда у
кривичним, грађанским поступцима, а у судској јединици поступају по
предметима у парницама, радним споровима, у ванпарничним,
оставинским и извршним поступцима у оквиру распореда коришћења
радног времена утврђеног овим годишњим распоредом. Судије
распоређене у судској јединици у Новом Бечеју судиће и предузимаће
судске радње у побројаним врстама поступака у судској јединици у
којој је распоређена њихова стална службена просторија.
Судије којима је распоређена стална службена просторија у
судској јединици у њој, надгледају и старају се о раду судског особља
- службених лица који поступају на подручју судске јединице, надзиру
рад судијских помоћника који поступају у одређеним поступцима и
припремним одељењима, као и обуку судијских приправника, надзиру
рад судске писарнице, других организационих јединица, пратећих
служби и контролишу правилност и уредност вођења уписника,
помоћних уписника, именика и помоћних књига.
III
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи Председник суда, судија
Горан Љ. Чимбуровић.
Заменик председника суда је судија Шмит Карољ.
Послове овере исправа намењених употреби у иностранству
врше се искључиво у Седишту Основног суда у Бечеју.
Пословe овере исправа намењених за употребу у иностранству
(стављање штамбиља „apostille“), обављаће судијски сарадник у
управи суда, а овлашћење за потписивање имају Председника суда,
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судија Горан Љ. Чимбуровић и заменик председника суда, судија
Шмит Карољ.
Предмете извршења кривичних санкција решава судија Горан
Љ. Чимбуровић, Председник суда.
Послове судијског сарадника у судској управи обављаће Виши
судијски сарадник Марко Божовић.
Послови обавештавања јавности о јавности рада суда и судским
поступцима, послови информисања јавности и контакти са јавношћу и
медијима (портпарол суда), поверавају се Вишем судијском
помоћнику Марку Божовићу.
Персоналне послове у судској управи као и поверене послове
судске управе, који се поверавају од стране председника суда,
поверавају се Вишем судијском сараднику Марку Божовићу.
Надзорни судија за судијске сараднике и приправнике је судија
Арпад Бучу.
III
СУДСКА ОДЕЉЕЊА
У Основном суду у Бечеју оснивају се:
1. Кривично одељење
2. Грађанско одељење
У оквиру кривичног одељења за поступање у истрагама које су у
току на дан 01.10.2013.г., за послове судија за претходни поступак и
кривичним поступцима
оснивају се посебна већа,
односно тим
предметима задуживаће се одговарајући судија.
У оквиру грађанског одељења
за поступање у парничним
поступцима, у радним споровима, породичним и статусним споровима,
ванпарничним поступцима, извршним поступцима, оснивају се посебна
већа, односно тим предметима задуживаће се одговарајуће судије.
Расподела предмета судијама грађанског и кривичног одељења
вршиће се по посебној Одлуци Председника суда, у складу са овим
распоредом послова.
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III. 1. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Председник кривичног одељења је судија Шмит Карољ.
Поступање у оквиру кривичног одељења се врши по правилу у
седишту суда, осим ако је због хитности потребно предузети неку
радњу ван седишта суда, у складу са законом. Такође, из разлога
целисходности и ефикасности, могуће је одржавати у изузетним
случајевима процесне радње, и главне претресе у кривичним
поступцима и у судској јединици у Новом Бечеју.
У кривично одељење распоређују се судије:
Р.бр. Име и презиме судије
1.
КАРОЉ ШМИТ
2.
АРПАД БУЧУ
3.
ГОРАН Љ. ЧИМБУРОВИЋ

Ознака Већа
1
7
3

У оквиру Кривичног одељења у истрагама које су у току на дан
01.10.2013.г. поступаће судија Арпад Бучу.
У кривично одељење, у циљу обезбеђивања организације
приправности, распоређују се записничари – дактилографи: Серда
Илона, Нада Матић, Ајша Хусеиновић.
КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
„Кв.“, „Куо.“
Председници и чланови кривичног већа за одлучивање
ван главног претреса су судије:
1. КАРОЉ ШМИТ (1)
2. АРПАД БУЧУ (7)
3. ГОРАН Љ. ЧИМБУРОВИЋ (3)
Чланови кривичног већа за одлучивање ван главног претреса су
судије:
1. КАРОЉ ШМИТ (1)
2. БОРКА КОРЕНОЈ (2)
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3.
4.
5.
6.
7.

ГОРАН Љ. ЧИМБУРОВИЋ (3)
ГОРДАНА ВЛАШКАЛИН (4)
ВЕРИЦА СУДАРСКИ (5)
ЈОЖЕФ ФАБИЈАН (6)
АРПАД БУЧУ (7)

У раду Кривичног одељења судијама ће
помоћници:

помагати виши судијски

1. Љиљана Продановић Рајић
2. Ивана Аврамов
3. Марко Божовић
III. 2. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
Председник грађанског одељења је судија Јожеф Фабијан.
У грађанско одељење распоређују се судије:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме судије
БОРКА КОРЕНОЈ
ГОРДАНА ВЛАШКАЛИН
ВЕРИЦА СУДАРСКИ
ЈОЖЕФ ФАБИЈАН
ГОРАН Љ.ЧИМБУРОВИЋ

У раду Грађанског
помоћници:

одељења судијама ће

Ознака Већа
2
4
5
6
3

помагати судијски

1. Љиљана Продановић Рајић
2. Ивана Аврамов
3. Марко Божовић
ВЕЋЕ ТРОЈЕ СУДИЈА – „ИпвИ“, „ИпвИв“, и „ИпвИвк“
Формирају се „ИпвИ“, „ИпвИв“, и „ИпвИвк“, већа троје судија
за одлучивање о приговорима на решења донета у поступку
извршења и обезбеђења.
Као председници већа троје судија овог суда поступају :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЈОЖЕФ ФАБИЈАН (6)
ГОРАН Љ. ЧИМБУРОВИЋ (3)
ГОРДАНА ВЛАШКАЛИН (4)
ВЕРИЦА СУДАРСКИ (5)
БОРКА КОРЕНОЈ (2)
КАРОЉ ШМИТ (1)
АРПАД БУЧУ (7)
Чланови већа троје судија овог суда су судије:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КОРЕНОЈ БОРКА (2)
ГОРАН Љ. ЧИМБУРОВИЋ (3)
ГОРДАНА ВЛАШКАЛИН (4)
ФАБИЈАН ЈОЖЕФ (6)
ВЕРИЦА СУДАРСКИ (5)
КАРОЉ ШМИТ (1)
АРПАД БУЧУ (7)

Као председник већа троје судија овог суда за одлучивање о
приговорима на решења донета у поступку извршења и обезбеђења, а
у поступцима у вези са породичним односима, поступаће судије
Верица Сударски, Влашкалин Гордана, Кореној Борка, Јожеф
Фабијан и Чимбуровић Љ.Горан.
Чланови већа троје судија овог суда за одлучивање о приговорима
на решења донета у поступку извршења и обезбеђења, а у поступцима
у вези са породичним односима су судије:
1.
2.
3.
4.
5.

БОРКА КОРЕНОЈ (2)
ВЛАШКАЛИН ГОРДАНА (4)
СУДАРСКИ ВЕРИЦА (5)
ФАБИЈАН ЈОЖЕФ (6)
ЧИМБУРОВИЋ Љ.ГОРАН (3)

У раду извршног
помоћници:

одељења судијама ће

помагати судијски

1. Продановић–Рајић Љиљана
2. Божовић Марко
3. Аврамов Ивана
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IV. РАСПОРЕД ВРСТЕ СУДИЈСКОГ ПОСЛА ПО СУДИЈАМА
1. Шмит Карољ решава предмете из уписника: „К“, „К1“, „Кр“,
„Кв“, „Куо“, „Спк“, „Пои“, „Тои“, „ИвпИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“ – у
седишту суда у Бечеју, по потреби решава предмете из
уписника „К“, „К1“, „Кр“, „Кв“, „Куо“, „Спк“, „Пои“, „Тои“ – у
судској јединици у Новом Бечеју
2. Бучу Арпад решава предмете из уписника „К“, „К1“, „Кр“, „Кв“,
„Куо“, „Спк“, „Пои“, „Тои“, „Ки“, „ИвпИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“ – у
седишту суда у Бечеју, по потреби решава предмете из
уписника „К“, „К1“, „Кр“, „Кв“, „Куо“, „Спк“, „Пои“, „Тои“ – у
судској јединици у Новом Бечеју
3. Горан Љ. Чимбуровић решава предмете из уписника „О“,
„Р1“, „Р2“, „Р3“ и „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“, „Ион“, „Иои“, „Инк“,
„Икд“, „ИвпИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „П“, „П1“, „П2“„КПП“ „Кппр“,
„Кв“, „Куо“, „Ку“,„ПомИк“, “ПомИг“, „ПомИк1“, „Ик“, „Ик1“,
„Ик2“, „Ика“, Ика1“, „Ика2“, „Ос“, „Ов1“, „Ов2“,„Ов И“, „Ов Х“ у седишту суда у Бечеју; и решава предмете из уписника „О“
у Судској јединици у Новом Бечеју.
4. Влашкалин Гордана решава предмете из уписника „П“, „П1“,
„П2“, „Пл“, “Пом“, „ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“,
„Ипи“, „Ион“, „Иои“, „Инк“, „Икд“–у седишту суда у Бечеју, и
решава предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“, „Пл“, “Пом“,
„ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“, „Ион“, „Иои“,
„Инк“, „Икд“, „Р1“, „Р2“ и „Р3“ у судској јединици у Новом
Бечеју.
5. Сударски Верица решава предмете из уписника „П“, „П1“,
„П2“, „Пл“, “Пом“, „ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“,
„Ипи“, „Ион“, „Иои“, „Инк“, „Икд“– у седишту суда у Бечеју, и
решава предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“, „Пл“, “Пом“,
„ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“, „Ион“, „Иои“,
„Инк“, „Икд“, „Р1“, „Р2“ и „Р3“ у судској јединици у Новом
Бечеју.
6. Фабијан Јожеф решава предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“,
„Пл“, “Пом“, „ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“,
„Ион“, „Иои“, „Инк“, „Икд“–у седишту суда у Бечеју, и решава
предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“, „Пл“, “Пом“, „ИпвИ“,
„ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“, „Ион“, „Иои“, „Инк“,
„Икд“, „Р1“, „Р2“ и „Р3“ у судској јединици у Новом Бечеју.
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7. Кореној Борка решава предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“,
„Пл“, “Пом“, „ИпвИ“, „ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“,
„Ион“, „Иои“, „Инк“, „Икд“–у седишту суда у Бечеју, и решава
предмете из уписника „П“, „П1“, „П2“, „Пл“, “Пом“, „ИпвИ“,
„ИпвИв“, „ИпвИвк“, „И“,„Ив“, Ии“, „Ипи“, „Ион“, „Иои“, „Инк“,
„Икд“, „Р1“, „Р2“ и „Р3“ у судској јединици у Новом Бечеју.

У судским поступцима који се воде на мађарском језику, као
језику националне мањине који је у службеној употребни у суду, у
кривичној материји поступаће судија Арпад Бучу, а у предметима из
делокруга рада грађанског одељења судија Фабијан Јожеф.
РАСПОРЕД ЗАМЕНЕ У СЛУЧАЈУ НЕМОГУЋНОСТИ ПОСТУПАЊА
СУДИЈА

Р.б.
I

Име и презиме судије
ШМИТ КАРОЉ
КОРЕНОЈ БОРКА

II
ГОРАН Љ.
ЧИМБУРОВИЋ
ГОРДАНА ВЛАШКАЛИН

III
IV
V
VI

ВЕРИЦА СУДАРСКИ
ЈОЖЕФ ФАБИЈАН
АРПАД БУЧУ

Замена I
АРПАД БУЧУ
ВЛАШКАЛИН
ГОРДАНА
ШМИТ КАРОЉ
ВЕРИЦА
СУДАРСКИ
КОРЕНОЈ
БОРКА
ГОРДАНА
ВЛАШКАЛИН
ШМИТ КАРОЉ

VII

Замена II
ГОРАН Љ.
ЧИМБУРОВИЋ
СУДАРСКИ
ВЕРИЦА
БУЧУ АРПАД
ЈОЖЕФ
ФАБИЈАН
ГОРДАНА
ВЛАШКАЛИН
КОРЕНОЈ БОРКА
ГОРАН
Љ.ЧИМБУРОВИЋ

V
РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Радно време суда је од 07:30 - 15:30 часова.
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Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена,
како у седишту суда у Бечеју, тако и у судској јединици суда у Новом
Бечеју.
Писмена се предају у два примерка за суд и у довољном броју
примерака за супротну страну.
Судски списи се могу разгледати у писарници суда у времену од
10:00 – 14:00 часова у седишту суда у Бечеју, те у исто време у
канцеларији судске писарнице у судској јединици у Новом Бечеју.
Радно време службе овере потписа и преписа је од 08:00 15:00 часова, како у седишту суда у Бечеју, тако и у канцеларији за
овере у судској јединици у Новом Бечеју.
Председник суда прима странке, уз претходно заказивање
разговора, у седишту суда петком, у периоду од 09,оо до 12,оо часова,
а у судској јединици у Новом Бечеју, уторком, у периоду од 09,оо до
12,оо часова.
VI
ТИМ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАРИХ ПРЕДМЕТА
У циљу реализације Програма за решавање старих предмета,
који се доноси у суду најкасније до 31.01.2015. године, образује се
Тим за решавање старих предмета.
Координатор Тима за решавање старих предмета је судија
Верица Сударски.
Чланови Тима за решавање старих предмета су: судије Шмит
Карољ и Кореној Борка, судијски сарадници Ивана Аврамов и Марко
Божовић, судијски приправник Ивана Чомић, службеник писарнице
Небојша Думановић и достављач Макијевић Владимир.
Тим за решавање старих предмета ради под надзором и
упутствима председника суда.
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ОСТАЛО
Одузети предмети, који се према посебним прописима не предају
надлежном органу–дирекцији за управљање одузетом имовином,
предају се на чување запосленом правосудном стражару Сенти
Саши у складу са прописима о судским депозитима.
Распоред послова судијских приправника и осталог судског
особља биће одређен накнадно.
Овај годишњи распоред се може изменити у циљу реализације
програма решавања старих предмета.

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Горан Љ. Чимбуровић
ПРАВНА ПОУКА:
Судије имају право да у року од 3 дана од дана истицања
годишњег распореда послова на огласној табли суда ставе
приговор Председнику суда на део распореда који се на њих
односи.
О приговору коначно одлучује председник непосредно Вишег
суда, односно председник Вишег суда у Зрењанину.

Службена белешка:
Истакнуто на огласној табли
24.11.2014. године у 10,оо часова.

суда

дана
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