Република Србија
Прекршајни суд у Београду
I Су. Бр. 1/2014-2510
Дана: 27.11.2014. године
Београд, Тимочка улица бр. 14
На основу члана 34. Закона о уређењу судова(„Сл. гласник РС“ бр. 116 /08,
104/09, 101/10, 31/11,78/11 и 101/11) и чланова 45., 46., 47., 48., 16., 63. став 2. и
члана 419. став 2. Судског пословника („Сл. гласник РС“ бр. 110 /09), по
претходно прибављеном мишљењу судија, на Седници свих судија дана 27.
новембра 2014. године, председник Прекршајног суда у Београду ( у даљем тексту
председник Суда ), саопштава
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У
БЕОГРАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ
Овим Годишњим распоредом послова одређују се судије и судско особље у
седишту Прекршајног суда у Београду (у даљем тексту: Суд), судије и судско
особље у одељењима изван седишта Суда, заменици председника Суда у седишту
Суда и одељењима изван седишта Суда, заменик који замењује председника Суда у
случају спречености, врста судијског посла за сваког судију у Суду и одељењима
изван седишта Суда, поступање са хитним предметима и други послови од значаја
за рад Суда у 2015. години.
I
СЕДИШТЕ СУДА
Седиште Прекршајног суда у Београду налази се у Тимочкој улици број 14.
У седишту Суда налази се судска управа, Одсек писарнице Суда, Рачунски центар,
дактилобиро и друге пратеће службе.
Контакти: телефон судске управе: 011/2836 046
писарнице:
011/2836 014
рачунског центра: 011/2836-165
e mail адресе:
Председник суда: staresina_gprek@ptt.rs
Управа Суда : uprava_gprek@ptt.rs
Рачунски центар: aop_gprek@ptt.rs
Рачуноводство: bgdmagistrat3@infosky.net

II
РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА И СУДСКОГ ОСОБЉА У СЕДИШТУ СУДА,
ПРОСТОРИЈАМА ВАН СЕДИШТА СУДА И ОДЕЉЕЊИМА
Судије Суда се распоређују на следећи начин:
I. за поступање по хитним предметима :
у седишту Суда одређују се одељења:
1) у згради у Булевару деспота Стефана број 107-а:
1. судија Горан Милутиновић (шифра 22), као координирајући
судија
2. судија Александра Радојичић (шифра70)
У згради у Булевару деспота Стефана бр. 107-а, распоређени су: Коста
Митровић ( у звању судијског сарадника); записничари Снежана Митковић и
Наташа Манојловић и дактилограф Костадинка Грубор.
E mail pksdespotastefana@gmail.com
2) у згради у Савској улици број 35:
1. судија Сунчица Савић (шифра 95)
2. судија Драган Кантар (шифра 64)
У згради у Савској улици бр. 35, распоређени су записничари Елизабета
Пелић и Данијела Петровић.
E mail pkssavska@gmail.com
3) у згради у Макензијевој улици број 31:
1. судија Драгана Стојковић (шифра 83)
2. судија Славиша Танасковић (шифра 166)
E mail pksmakenzijeva@gmail.com
У згради у Макензијевој улици број 31, распоређени су: записничари
Татјана Борак и Славица Алексић и референти Снежана Мишковић, Јовић
Драгана, Живановић Ружица и Палавестрић Биљана.
Радно време у дежурним службама се распоређује у складу са врстом
предмета и правном области по којој се поступа, тако да је радно време:
- у Булевару деспота Стефана 107-а сваког дана од 07,30 до 07,30 часова
наредног дана
- у Савској улици број 35 сваког радног дана од 07,30 до 23,30 часа.
- у Макензијевој улици број 31 сваког радног дана од 07,30 до 23,30 часа.

- у одељењима ван седишта Суда у Барајеву и Гроцкој поступаће судије које
су распоређене као судије тих одељења, уколико Захтев за покретање прекршајног
поступка приспе у Одељење у току радног времена, и ако за поступање по захтеву
постоје техничке могућности. Уколико се ради о хитним предметима у којима је
неопходно присуство тумача, такав захтев биће прослеђен дежурној служби у
Булевару деспота Стефана.
Са наведеним судијама, у одељењима у седишту Суда и одељењима ван
седишта Суда, радиће и записничари који буду одређени распоредом послова.
II. за поступање у седишту Суда:
1) у згради у Тимочкој улици број 14:
1. судија Милан Мариновић, председник Суда (шифра 1)
2. судија Слободан Младеновић, заменик председника Суда
(шифра 15)
3. судија Бранка Живковић, заменик председника Суда (шифра
62)
4. судија Мирјана Ашковић (шифра 27)
5. судија Весна Баљак (шифра 26)
6. судија Драгана Банић (шифра 32)
7. судија Мирослава Бејић (шифра 20)
8. судија Љиљана Бонџић (шифра 13)
9. судија Јасмина Бркић (шифра 30)
10. судија Душица Булатовић (шифра 6)
11. судија Ивана Влаовић (шифра 36)
12. судија Јасмина Глишић (шифра 37)
13. судија Марина Голубичић (шифра 10)
14. судија Слађана Ђокић ( шифра 71 )
15. судија Снежана Зец Павловић (шифра 34)
16. судија Станица Корићанац (шифра 5)
17. судија Дијана Љајевић (шифра 16)
18. судија Даниела Матић (шифра 38)
19. судија Миланка Матовић (шифра 12)
20. судија Јасна Миљковић (шифра 35)
21. судија Светлана Мирковић Дисић (шифра 25)
22. судија Снежана Мирковић (шифра 14)
23. судија Славица Митровић (шифра 2)
24. судија Светлана Планојевић (шифра 31)
25. судија Душана Потежица (шифра 7)
26. судија Радмила Пуповац (шифра 18)
27. судија Јасмина Симић (шифра 3)
28. судија Тања Стојановић (шифра 17)
29. судија Снежана Урошевић (шифра 21)
30. судија Ирена Цвијетић (шифра 8)
31. судија Драга Шошкић (шифра 4)
32. судија Марина Шћекић (шифра 23)

2) у згради у улици Змаја од Ноћаја број 12:
1.
2.
3.
4.
5.

судија
судија
судија
судија
судија

Слађана Милић, као координирајући судија (шифра 9)
Срђан Вежа (шифра 98)
Маја Веселиновић ( шифра 47)
Сања Сремчев (шифра 24)
Љиљана Станисављевић (шифра 96)

E mail pkszmajodnocaja@gmail.com
3) у згради у улици Топличин венац број 11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

судија
судија
судија
судија
судија
судија
судија

Предраг Ракић, као координирајући судија (шифра 55)
Снежана Алексић ( шифра 41)
Богдан Бојовић (шифра 43)
Александра Маричић (шифра 40)
Бранка Микановић ( шифра 85)
Слађана Тодоровић (шифра 97)
Слободанка Ракић (шифра 46)

E mail pkstoplicinvenac@gmail.com
4) у згради у улици Драже Павловића број 8:
1.
2.
3.
4.

судија
судија
судија
судија

Жана Митровић, (шифра 52)
Горан Милић (шифра 48)
Маријана Златовић (шифра 51)
Ана Бојовић ( шифра 50)

Email pkspalilula@gmail.com
5) у згради у Македонској улици број 42:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

судија
судија
судија
судија
судија
судија
судија

Десанка Чабрило, као координирајући судија(шифра 60)
Ружица Гајовић (шифра 61)
Јелена Јаковљевић (шифра 45)
Светлана Прица (шифра 57)
Биљана Раковић (шифра 74)
Марија Мимица (шифра 58)
Ана Капор ( шифра 68 )

E mail pksmakedonska@gmail.com

Судија Ана Капор поступа у послеподневној смени, а о потреби Суда да
поступа у две смене је, дописом I Су.бр. 1/2013-821, обавештен Високи
савет судства.
6) у згради у Крфској улици број 7а:
1.
2.
3.
4.
5.

судија
судија
судија
судија
судија

Јелена Ружић (шифра 63)
Предраг Богавац (шифра 65)
Мирјана Ђокић (шифра 66)
Олга Нешовић (шифра 54)
Даница Соколовић (шифра 42)

E mail pkszvezdara@gmail.com
8) у згради на Шумадијском тргу број 2:
1. судија Драгана Јовановић Тирели, као координирајући судија
(шифра 75)
2. судија Драгана Васић (шифра 76)
3. судија Јелена Бердовић (шифра 92)
E mail pkscukarica@gmail.com
9) у згради у улици Јурија Гагарина број 221:
1. судија Биљана Спасић, као координирајући судија (шифра 82)
2. судија Славица Антуновић (шифра 89)
3. судија Лела Главаш (шифра 73)
4. судија Нада Димитријевић (шифра 56)
5. судија Радован Бјелобаба (шифра 72)
6. судија Биљана Миленић Веселиновић (шифра 44)
7. судија Љиљана Пајић (шифра 59)
8. судија Корнелија Таталовић (шифра 81)
E mail pksnovibeograd@gmail.com
10) у згради у Господској улици број 8:
1. судија
2. судија
3. судија
судија ( шифра 84),
4. судија
5. судија
6. судија

Снежана Маричић (шифра 99)
Биљана Мијалковић (шифра 87)
Маја Серафимовић Митровић као координирајући
Стојанка Словић ( шифра 94)
Бранкица Калесковић ( шифра 88 )
Бранкица Љушић ( шифра 67 )

E mail pkszemun@gmail.com
11) у згради у улици Мишка Крањца број 12:

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

судија
судија
судија
судија
судија
судија

Весна Бабин, као координирајући судија (шифра 91)
Светлана Граховац (шифра 90)
Татјана Јанићијевић (шифра 29)
Славица Милошевић Газивода (шифра 28)
Слађана Петровић (шифра 93)
Јелена Анђушић ( шифра 53)

E mail pksrakovica@gmail.com
III: за поступање у одељењу Суда у Барајеву:
I
1. судија Радмила Лукић председник одељења (шифра 196)
2. судија Ненад Косовић (шифра 197)
3. судија Зоран Алексић (шифра 198)
E mail pksbarajevo@gmail.com
За поступање у одељењу суда у Барајеву распоређени су: референти
Андријана Ивановић и Слађана Петровић и записничари Милоранка Милановић,
Зора Перовић и Слађана Кузмановић.
IV: за поступање у одељењу Суда у Гроцкој:
II
1. судија Радмила Савић, председник одељења (шифра 202)
2. судија Љиљана Петровић (шифра 204)
E mail pksgrocka@gmail.com
По завршеном поступку избора судија за Прекршајни суд у Београду, биће
попуњено упражњено судијско место у Одељењу суда у Гроцкој.
За поступање у одељењу Суда у Гроцкој распоређени су: референти Оливер
Божовић, Данијела Лазаревић, Небојша Ђукић, Светлана Живановић и Зоран Илић
и записничари Сандра Гурешић и Слађана Ђермановић.
Одлуком Високог савета судства судија Маријана Шарац је на период од
годину дана упућена у Министарство правде РС.
У циљу стручне припреме свих судија Суда за поступање приликом
организовања ванредних дежурстава, председник Суда одлучио је да се не врши
попуна упражњеног судијског места у Дежурној служби у Булевару Деспота
Стефана број 107-а већ да у дане када би тај судија дежурао поступају судије које
иначе нису распоређене на рад у том одељењу.

За заменике председника Суда ван седишта Суда одређују се судија
Радмила Лукић, за Одељење Суда у Барајеву, и судија Радмила Савић, за Одељење
Суда у Гроцкој, који ће обављати поједине послове судске управе који им буду
поверени.
За заменике председника Суда у седишту Суда одређују се судија Слободан
Младеновић, као први заменик који замењује председника Суда у случају
спречености или одсутности, и судија Бранка Живковић, као други заменик који
замењује првог заменика у случају спречености или одсутности.
Судије које замењују председника Суда имају право и обавезу да
предузимају све послове из делокруга рада председника Суда а посебно да се
старају о приоритетном решавању предмета и у хитним случајевима одлучују о
поднетим захтевима за изузеће појединих судија а не могу обављати само оне
послове који им се, сагласно члану 45. став 4. Судског пословника, не могу
поверити.
Одређује се да све судије Суда, како у седишту Суда тако и у одељењима
ван седишта Суда, обављају послове из свих правних области по којима Суд може
да поступа и по којима буду поднети захтеви за покретање прекршајног поступка, у
складу са прописима који регулишу надлежност Суда, осим врсте судијског посла
за коју је овим распоредом одређено посебно судско одељење.

III
СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ И ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ СУДИЈСКИ
ПОМОЋНИЦИ
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Прекршајном суду у Београду, чланом 11. систематизовано је радно место
судијског помоћника у звању виши судијски сарадник и то 15 извршилаца, од чега
је свих 15 места попуњено. Ови судијски помоћници помажу судији у раду,
проучавају правна питања у вези са радом судија, израђују нацрте судских одлука,
узимају на записник изјаве странака под надзором и по упутствима судије,
обављају и друге послове по налогу судије и председника суда. Судијски
помоћници у звању вишег судијског сарадника су: Ђуро Павлица, Миодрага
Богавац, Милица Милић, Дамир Међедовић и Цвјетковић Зоран ( у седишту суда у
Тимочкој улици број14); Софија Чворовић ( у згради суда на Шумадијском тргу
број 2), Љиљана Петровић ( у згради суда у улици Јурија Гагарина број 221),
Драгана Ђукић ( у згради суда у Ул. Змаја од ноћаја бр.12), Доста Плећаш ( у
згради суда у улици Драже Павловића број 8), Нада Драговић ( у згради суда у
улици Топличин венац бр.11), Сања Ђорђевић ( у згради суда у улици Мишка
Крањца бр.1), Светлана Вујић ( у згради суда у Улици Македонска бр.42), Верица
Крамарић ( Одељење суда у Гроцкој), Снежана Милић ( у згради суда у Господској
улици бр.8 ) и Виолета Пријовић ( у згради у Крфској улици број 7а).

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Прекршајном суду у Београду, чланом 11. систематизовано је радно место
судијског помоћника у звању судијски сарадник и то 11 извршилаца, од чега је 5
места попуњено. Ови судијски помоћници помажу судији у раду, проучавају
правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује
нацрте једноставнијих судских одлука, узимају на записник изјаве странака под
надзором и по упутствима судије, обављају и друге послове по налогу судије и
председника суда. Судијски помоћници у звању судијског сарадника су: Викторија
Ђорђевић, Ирина Панов, Ивана Марковић и Горица Стошић ( у седишту суда у
улици Тимочка бр.14), Коста Митровић (Дежурна служба), Наташа Панић ( у
згради суда у улици Топличин венац бр. 11).
Судијски помоћник Милица Милић и судијски помоћник Наташа Панић су
на трудничком,односно породиљском одсуству са рада.
Распоређивање судијских помоћника и судског особља биће обављено по
коначном попуњавању свих радних места судијских помоћника путем јавног
конкурса, по утврђивању критеријума за избор које треба да установи
Министарство правде Републике Србије.
.
IV
СУДИЈЕ И СУДСКО ОСОБЉЕ КОЈИ ПОСТУПАЈУ У ИЗВРШНОМ
ОДЕЉЕЊУ
Одлуком председника Прекршајног суда у Београду, Милана Мариновића,
формирано је Извршно одељење у чијем саставу су следеће судије:
-

Милан Мариновић
Слободан Младеновић
Дијана Љаљевић, као председник одељења
Јасна Миљковић
Даниела Матић

Са судијама сарађује 15 запослених на радном месту за извршне предмете и
то: Љиљана Рисовић, Силвана Леген, Сања Петричевић, Катарина Сретеновић,
Мирјана Досковић, Љубиша Михајловић, Снежана Јовановић, Ана Станојев,
Милица Шеремет, Александра Паприца, Биљана Блануша, Сања Тодоровић
Стаматовић, Дивна Перовић и Мира Миланов.
По приговору против решења о извршењу одлучује веће у саставу од троје
судија извршног одељења, а судија који је донео решење против кога је уложен
приговор не може као члан већа одлучивати о том приговору.
По приговору против решења о извршењу које су донеле судије које
поступају у Одељењима суда у Барајеву и Гроцкој одлучује веће у саставу од троје
судија Извршног одељења, и то:

- судија Милан Мариновић
- судија Слободан Младеновић
- судија Дијана Љаљевић

V
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА У РАД У СЕДИШТУ СУДА,
ПРОСТОРИЈАМА ВАН СЕДИШТА СУДА И ОДЕЉЕЊИМА СУДА
Распоређивање новопримљених предмета у седишту Суда врши се тако што
се новопримљени предмети прво разврстају по хитности, а затим распоређују по
астрономском рачунању времена пријема предмета, методом случајног одређивања
судије, у циљу подједнаке оптерећености свих судија Прекршајног суда у Београду.
Од редоследа распоређивања предмета може се одступити због оправдане
спречености судије да поступа, због привремене спречености за рад и одсуства са
рада у складу са посебним прописима.
У случајевима престанка судијске функције, напредовања или упућивања
судије у други суд или орган, промене прописа о надлежности и организацији суда,
затечени предмети распоређују се на начин предвиђен чланом 49. Судског
пословника, а према уписнику у који су предмети унети.
VI
СУДСКА УПРАВА
Пословима судске управе руководи
Мариновић.

председник суда, судија Милан

Послове управитеља суда обавља Зорана Антић.
Председник суда поверава управитељу суда обављање материјално финансијских и организационо - техничких послова.
Послове секретара Суда обавља Оливера Ристановић.
Послове систем администратора обавља Миљана Николић.
Послове шефа службе рачуноводства обавља Бранка Стаменковић.
Послове админитративно техничког секретара у судској управи обавља
ју Ирена Љиљак и Драгана Новаковић Поповић.
Персоналне послове у судској управи обавља шеф кадровске и опште
службе Душанка Миладиновић.

Послове управитеља писарнице обавља Бранко Барин.
Послове шефа одсека писарнице обавља Драгана Гобељић.
Послове шефа извршења обавља Даница Рајић.
Послове шефа експедиције обавља Милена Боне.
Послове шефа дактилобироа обавља Мирјана Настић.
Писмена која се односе на послове судске управе распоређују се у групе и
подгрупе на начин одређен чланом 262. Судског пословника.
Одлуком председника суда, Милана Мариновића за поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја овлашћује се судијски
помоћник Ђуро Павлица, а о контроли примене Закона о заштити података о
личности стара се управитељ суда, Зорана Антић.
Због немогућности да се формира Одељење судске праксе, судија Душана
Потежица је одређена за лице које ће бити у контакту Судском праксом
Прекршајног апелационог суда, те ће спорна питања из праксе бити упућивана и
решавана преко овог судије.
У сврху пружања правне помоћи грађанима, у складу са обавезом из члана
101. Судског пословника, у свакој згради у којој се обављају судски послови у
седишту Суда и у зградама одељења ван седишта Суда председник Суда и
заменици председника Суда из одељења ван седишта Суда одређују се судијски
помоћници и друго судско особље који ће пружати правну помоћ грађанима, за шта
председник Суда одређује следеће запослене:
у седишту Суда у Тимочкој улици број 14: судијски помоћници Ђуро
Павлица,
Миодрага Богавац, Милица Милић, Дамир Међедовић,
Цвјетковић Зоран, Викторија Ђорђевић, Ирина Панов, Ивана Марковић и
Горица Стошић, управитељ писарнице Бранко Барин.
у згради суда на Шумадијском тргу број 2, судијски помоћник
Софија Чворовић
у згради Суда у Господској улици бр.8, судијски помоћник
Снежана Милић
У згради Суда у Македонској бр.42, судијски помоћник Светлана
Вујић
У згради Суда у Ул. Змаја од ноћаја бр.12, судијски помоћник
Драгана Ђукић
У згради Суда на Топличином венцу бр.11, судијски помоћник Нада
Драговић
У згради Суда у Ул. Јурија Гагарина бр.221, судијски помоћник
Љиљана Петровић и уписничар Дејан Савић
У згради Суда у Ул. Драже Павловића бр. 8, судијски помоћник
Доста Плећаш

У згради Суда у Крфској улици бр.7а, судијски помоћник Виолета
Пријовић
У згради Суда у Мишка Крањца бр.1, судијски помоћник Сања
Ђорђевић
У Одељењима суда у Барајеву и Гроцкој, председници Одељења су у
обавези да одреде лица која ће пружати правну помоћ грађанима, у смислу
одредбе члана 101. Судског пословника.
-

VII

РАДНО ВРЕМЕ СУДА, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И РАЗГЛЕДАЊЕ
СПИСА
Осим у одељењима за поступање по хитним предметима, радно време Суда
је, сагласно одлуци председника Врховног касационог суда, радним данима у
периоду од 07,30 до 15,30 часова.
Писмена се могу предавати суду у току радног времена.
Судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене
информације сваког радног дана у периоду од 10,00 до 13,00 часова.
Странке и њихове пуномоћнике прима председник радним даном у периоду
од 10,00 до 13,00 часова, у складу са својим распоредом. У случају спречености
председника Суда, странке и њихове пуномоћнике примају у седишту суда
заменици председника, судије Слободан Младеновић и Бранка Живковић у складу
са својим распоредом.
Лице овлашћено за пријем странака и њихових пуномоћника у Одељењима
суда су: Радмила Савић у Одељењу суда у Гроцкој и Радмила Лукић у Одељењу
суда у Барајеву.
VIII
Овај годишњи распоред се може изменити у случајевима предвиђеним
Судским пословником.
На Годишњи распоред послова судија може изјавити приговор у року од 3
(три) дана од дана сазнања за сопштени Годишњи распоред послова на седници
свих судија, а о приговору судије одлучује председник непосредно вишег суда.
Председник

Прекршајног суда
у Београду
Милан Мариновић

