
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине 
Бул. Михајла Пупина 16. 21000 Нови Сад 

телефон: 021-487-42-13, факс.: 021-557-074, 
 e-mail: office@puma.vojvodina.sr.gov.yu 

На основу члана 24. и члана 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада 
Извршног већа Аутономна Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 10/92, 
12/92, 1/95, 3/02, 23/02, 17/03), а у вези са чланом 62. Закона о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине ("Службени гласник РС", бр. 6/02),  

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 26. 
септембра 2006. године, д о н е л о је  
 
 

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА МРЕЖЕ ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ СУДОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се предлог седишта и подручја (у даљем текту: мреже) 
општинских и окружних судова на територији Аутономне Покрајине Војводине.  
 

Члан 2. 
 

Мрежу општинских судова на територији Аутономне Покрајине Војводине 
чине:  

1) Општински суд са седиштем у Ади, за територију општине Ада;  
2) Општински суд са седиштем у Алибунару, за територију општине Алибунар;  
3) Општински суд са седиштем у Апатину, за територију општине Апатин;  
4) Општински суд са седиштем у Бачкој Паланци, за територију општина Бач и 

Бачка Паланка, са одељењем суда у Бачу; 
5) Општински суд са седиштем у Бачкој Тополи, за територију општина Бачка 

Топола и Мали Иђош;  
6) Општински суд са седиштем у Белој Цркви, за територију општине Бела Црква;  
7) Општински суд са седиштем у Бечеју, за територију општине Бечеј;     
8) Општински суд са седиштем у Врбасу, за територију општина Врбас и 

Србобран;  
9) Општински суд са седиштем у Вршцу, за територију општина Вршац и 

Пландиште, са одељењем суда у Пландишту; 
10) Општински суд са седиштем у Зрењанину, за територију општина Житиште, 

Зрењанин и Сечањ, са одељењем суда у Сечњу;  
11) Општински суд са седиштем у Инђији, за територију општине Инђија;  
12) Општински суд са седиштем у Кањижи, за територију општине Кањижа;  
13) Општински суд са седиштем у Кикинди, за територију општина Кикинда и Нова 

Црња; 
14) Општински суд са седиштем у Ковачици, за територију општине Ковачица;  
15) Општински суд са седиштем у Ковину, за територију општине Ковин; 
16) Општински суд са седиштем у Кули, за територију општине Кула;  
17) Општински суд са седиштем у Новом Бечеју, за територију општине Нови 

Бечеј;  
18) Општински суд са седиштем у Новом Кнежевцу, за територију општина Нови 

Кнежевац и Чока;  
19) Општински суд са седиштем у Новом Саду, за територију општина Бачки 

Петровац, Беочин, Жабаљ, Сремски Карловци и за град Нови Сад, са 
одељењима суда у Бачком Петровцу и Жабљу;  

20) Општински суд са седиштем у Оџацима, за територију општине Оџаци;  
21) Општински суд са седиштем у Панчеву, за територију општина Опово и 

Панчево;  
22) Општински суд са седиштем у Руми, за територију општине Ириг, Пећинци и 

Рума, са одељењем суда у Пећинцима;  
23) Општински суд са седиштем у Сенти, за територију општине Сента;  
24) Општински суд са седиштем у Сомбору, за територију општине Сомбор; 
25) Општински суд са седиштем у Сремској Митровици, за територију општине 

Сремска Митровица;  
26) Општински суд са седиштем у Старој Пазови, за територију општине Стара 

Пазова;  
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27) Општински суд са седиштем у Суботици, за територију општине Суботица;  
28) Општински суд са седиштем у Темерину, за територију општине Темерин;  
29) Општински суд са седиштем у Тителу, за територију општине Тител;  
30) Општински суд са седиштем у Шиду, за територију општине Шид. 

 
Члан 3. 

 
Мрежу окружних судова на територији Аутономне Покрајине Војводине чине:  

1) Окружни суд са седиштем у Зрењанину, за територију општина Житиште, 
Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нова Црња, Сечањ и Чока; 

2) Окружни суд са седиштем у Новом Саду, за територију општина Бач, Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски 
Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад; 

3) Окружни суд са седиштем у Панчеву, за територију општина Алибунар, Бела 
Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште; 

4) Окружни суд са седиштем у Сомбору, за територију општина Апатин, Кула, 
Оџаци и Сомбор; 

5) Окружни суд са седиштем у Сремској Митровици, за територију општина 
Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид; 

6) Окружни суд са седиштем у Суботици, за територију општина Ада, Бачка 
Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука доставља се Министарству правде Републике Србије. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ 
  

Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању предлога мреже општинских 
и окружних судова на територији Аутономне Покрајине Војводине, садржан је у члану 
24. и члану 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа 
Аутономна Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 
23/02, 17/03), а у вези са чланом 62. Закона о утврђивању одређених надлежности 
аутономне покрајине ("Службени гласник РС", број 6/02). 

Извршно веће АП Војводине на основу члана 24. Одлуке о организацији и 
начину рада Извршног већа Аутономна Покрајине Војводине, доноси одлуке, наредбе, 
упутства, решења и закључке. Чланом 25. став 1. ове одлуке, прописано је да се 
Одлуком уређују одређена питања за извршавање одлука и општих аката које доноси 
Скупштина, уређује начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања 
за именована, постављена и запослена лица у покрајинским органима, образују радна 
тела Извршног већа, образују стручне и друге службе потребне за рад Извршног већа 
и утврђују начела за унутрашњу организацију покрајинских органа управе и уређују 
друга питања од значаја за обављање послова Извршног већа. Закон о утврђивању 
одређених надлежности аутономне покрајине, у члану 62. утврђује да aутономна 
покрајина предлаже мрежу судова на територији аутономне покрајине. 
 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА 
  

Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", број 63/01, 42/02, 27/03, 
130/03, 29/04, 54/04), прописано је оснивање апелационих судова и Управног суда и 
промена надлежности општинских, окружних судова и Врховног суда Србије. 
Полазећи од члана 81. став 1. и члана 85. овог закона апелациони судови и Управни 
суд почињу са радом 1. јануара 2007. године, када ступају на снагу и одредбе о 
надлежности судова (чл. 21-28.).  
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У складу са наведеним, а на основу овлашћења из члана 62. Закона о 
утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, сматрамо оправданим 
доношење ове одлуке из разлога благовременог утврђивања предлога седишта и 
подручја општинских и окружних судова на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.  

 
 
 
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине је 

овлашћени предлагач ове одлуке, у складу са чланом 26. Одлуке о покрајинској 
управи ("Службени лист АПВ" број 21/2002 – пречишћен текст). 

Предлог мреже општинских и окружних судова на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, упућује се Министарству правде Републике Србије, које је у 
складу са чланом 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 19/04, 
84/04), надлежно за обављање послова државне управе који се односе на 
организацију и рад правосудних органа и органа за прекршаје. 

 
III ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУTА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
  

Овом одлуком се на основу критеријума утврђених од стране Министарства 
правде Републике Србије, са циљем стварања рационално уређене мреже судова, 
кроз коју ће се адекватно обезбедити судска заштита и доступност правде грађанима, 
утврђује предлог мреже општинских и окружних судова на територији Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Чланом 2. и чланом 3. ове одлуке одређена су седишта и подручја општинских 
и окружних судова на територији Аутономне Покрајине Војводине, као и територије 
општина за које се ови судови образују.  

Полазећи од прилива предмета, као основног критеријума, као и географског 
положаја, саобраћајне мреже и мултиетничке заступљености становништва, као 
специфичних критеријума, постојећа мрежа општинских судова према наведеном 
предлогу мења се тако што из разлога економичности и ефикасности радa општинских 
судова у Врбасу, Кикинди, Новом Саду и Руми, укидају одељења општинских судова у 
Србобрану, Новој Црњи, Беочину и Иригу, са предлогом да се у наведеним местима 
организују судијски дани.  

Чланом 4. се одређује упућивање ове одлуке Министарству правде Републике 
Србије, као надлежном органу. 

  
IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Аутономне Покрајине Војводине.    
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