Република Србија
Прекршајни суд у Београду
Су. I-2 15/2019
Дана: 01.04.2019. године
Београд, Устаничка бр. 14
На основу чланова 45., 46., 47., 48., 16., 63. став 2. и члана 419. став 2.
Судског пословника („Сл. гласник РС“ бр. 110 /09), председник Прекршајног суда у
Београду, Милан Мариновић ( у даљем тексту: Председник Суда) доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ
РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Измене и допуне годишњег распореда послова за 2019. годину донет под
бројем Су. I-2 4150-1/2018, мења се у делу који се односи на:
1. У Глави II у ставу II судије за поступање у седишту Суда допуњује се
тако што се додају следеће судије:
судија Данијела Бујић (шифра 95)
судија Милица Милић (шифра 6)
судија Горица Стошић (шифра 35)
судија Софија Чворовић (шифра 41)
судија Данка Илић Софронијевић (шифра 58)
судија Зоран Цвјетковић (шифра 83)
судија Миодрага Богавац (шифра 86)
судија Виолета Пријовић (шифра 93)
судија Ирина Панов (шифра 114)
судија Сања Ђорђевић (шифра 119)
судија Мирјана Трикић (шифра 144)
судија Теа Поробић (шифра 148)
судија Наташа Миленковић (шифра 150)
судија Кристина Шекарић (шифра 180)
судија Сузана Плавшић (шифра 181)
судија Братислав Терзић (шифра 183)
судија Александра Маричић (шифра 184)
Судија Маријана Шарац изабрана је за судију Основног суда у Панчеву.
2. Глава III Годишњег распореда послова Судијски помоћници и послови
које обављају судијски помоћници мења се и гласи:
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 14 извршилаца, од чега

је 11 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: Дамир Међедовић, Снежана Милић, Драгана Ђукић, Доста
Плећаш, Нада Драговић, Светлана Вујић, Верица Крамарић, Викторија Ђорђевић,
Данијела Ђукић, Наташа Панић и Бојана Лушић Павловић, а на одређено време
Мирослава Васић.
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 4 извршилаца која нису
попуњена. 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 на одређено време:
Горана Божовић, Марија Делић, Марина Јовичић, Невена Стефановић, Ђурђа
Пантић, Мина Борота, Цвијета Марковић, Вук Шекуларац, Бојана Сретеновић,
Бојана Петровић, Милица Миленковић, Романа Вујичић, Ана Шакотић, Данијела
Матић, Маја Ћор-Илић, Јелена Зекљевић и Немања Радосављевић.
Распоред судијских помоћника за 2019. годину:
1. Светлана Вујић
2. Нада Драговић
3. Бојана Сретеновић
4. Цвијета Марковић
5. Мина Борота Ристић

6. Викторија Ђорђевић
7. Романа Вујичић
8. Горана Божовић

-Јасмина Бркић
-Љиљана Станисављевић
-Стојанка Словић
-Даница Соколовић
-Бранка Микановић
-Богдан Бојовић
-Бранка Живковић 3
недеље
-Светлана Планојевић
-Ђуро Павлица
-Драгана Банић
-Јелена Бердовић
-Ирена Цвијетић
-Снежана Урошевић
-Маја Серафимовић
Митровић
-Лела Главаш
-Дијана Љаљевић
-Љиљана Пајић
-Весна Баљак
-Мирјана Ашковић
-Оливера Ристановић
-Корнелија Таталовић
-Славица Антуновић

9. Вук Шекуларац
10. Данијела Ђукић
11. Ђурђа Пантић

12. Доста Плећаш

13. Бојана Лушић
По повратку са боловања
14. Милица Миленковић
15. Снежана Милић
16. Драгана Ђукић
17. Наташа Панић
18. Дамир Међедовић

19. Верица Крамарић
20. Бојана Петровић

-Катарина Мајачић
-Снежана Маричић
-Татјана Јанићијевић
-Јасмина Симић
-Станица Корићанац
-Ивана Влаовић
-судска пракса
-Јелена Ружић
-Јелена Сибиновић
-Тања Стојановић
-по основу наредбе Су I-1
2177/2018-2 од
14.06.2018.године судијски
помоћник ће пратити
ефикасност и ажурност
рада судија у старим
предметима и о томе
извештавати председника
Суда
-Горан Милић
-Жана Митровић
-Снежана Мирковић
-Миланка Матовић
Притужбе, информације од
јавног значаја и рад у
кабинету председника
-Десанка Чабрило
-Биљана Раковић
-Јасмина Савић Поповић
-Светлана Граховац
-Ана Бојовић
-рад по предметима Ипр2
-Маја Ђуричић
-Маја Веселиновић
-Слађана Милић
-Александра Маричић
-Слободанка Ракић
-Мирјана Ђокић
-Јасмина Глишић
-Маријана Златовић
-Славиша Танасковић –
Макензијева дежурна
-Јелена Јаковљевић
-Слађана Ђокић
-Олга Божовић
-Срђан Вежа
-Светлана Прица

21. Невена Стефановић
22. Маја Ћор-Илић
23. Марина Јовичић

24. Мирослава Васић

25. Ана Шакотић
26. Јелена Зекљевић
27. Данијела Матић

28. Немања
Радосављевић
од 15.04.

-Слађана Тодоровић
-Славица Митровић
-Предраг Богавац
-Драгана Јовановић Тирели
-Радмила Пуповац
-Снежана Зец Павловић
-Олга Нешовић
-Предраг Ракић
-Нада Димитријевић
-Биљана Миленић
Веселиновић
-Ружица Гајовић
-Бранкица Љушић
-рад за председника по
предметима Р4П и Р4ОП
-Љиљана Бонџић
-Драгана Васић
-Бранка Нинковић Јововић
-Јелена Лакић
-Бојана Шћепановић
-Бранкица Калесковић
-Драгана Ћирковић
-Горан Антонић
-Марина Голубичић –
Макензијева дежурна
-Весна Бабин
-Јелена Анђушић
-Биљана Спасић

Новоизабраним судијама овим распоредом нису додељени судијски
помоћници а у складу са Препоруком Високог савета судства, као и прилива
предмета и недовољног броја судијских помоћника.
3. Глава IV Судије и судско особље који поступају у извршном одељењу
се допуњује тако што се додају судије у Извршном одељењу и то:
-

Ружица Гајовић
Бранка Нинковић Јововић
Горан Антонић
Снежана Зец Павловић
Радмила Пуповац
Нада Димитријевић
Јелена Бердовић
Горица Стошић до окончања Ипр3 и Ипр предмета судије Јасне
Миљковић

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. Распоред већа сачиниће
председник суда у консултацији са члановима већа Извршеног одељења.
Уколико се, услед повећаног броја судија у извршном одељењу, укаже потреба за
повећаним ангажовањем и додатног броја референата у извршном одељењу
председник суда ће донети одговарајућу одлуку.
4. У глави V судије које поступају по захтевима за заштиту права на суђење
у разумном року, поред председника Суда који поступа по Захтевима за заштиту
права на суђење у разумном року, одлуком председника Прекршајног суда у
Београду, Милана Мариновића, за вођење поступка и одлучивање по приговорима
за заштиту права на суђење у разумном року одређене су судије:
-

Слободан Младеновић
Предраг Богавац
Горан Милић
Горица Стошић
Славица Антуновић
Предраг Ракић
Јасмина Симић
Љиљана Бонџић
Слађана Тодоровић
Слађана Милић
Ружица Гајовић
Бранка Нинковић Јововић
Снежана Зец Павловић
Радмила Пуповац
Нада Димитријевић
Јелена Бердовић

На основу члана 19 став 2 Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и
органима за вредновање рад судија и председника судова, судијама које поступају
по Захтевима за заштиту права на суђење у разумном року припада 20% умањења
норме, а што повлачи и умањен прилив предмета у истом процентуалном износу,
осим судијама Слободану Младеновићу који већ има умањење од 20% по основу
тога што је заменик председника Суда.
5. У глави VI Судије и судско особље који поступају у Одељењу судске
праксе мења се у делу судијског помоћника те је у Одељењу судске праксе
распоређен судијски помоћник Данијела Ђукић.
6. У глави VIII Распоређивање предмета у рад у седишту суда додаје се:
Услед потребе проузрокованих смањењем прилива захтева за покретање
прекршајног (ПР предмети) а повећаног броја коначних и извршних прекршајних

налога (ИПр3 предмета) председник суда може одлучити да повећа број судија у
извршном одељењу или извршити доделу ИПр3 предмета поступајућим судијама.
7. У глави IX Дисциплинска комисија одлуком Су I-1 45/2019 од
29.03.2019. године за чланове дисциплинске комисије именују се Бранка
Живковић, Драгана Гобељић и Доста Плећаш, а за заменике именују се
Слободан Младеновић, Миљана Николић и Викторија Ђорђевић.
8. У глави X Судска управа мења се у делу да послове секретара суда
уместо Софије Чворовић обавља Ивана Марковић и у делу који се
односи на поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја, заштити података о личности и Закону о заштити
узбуњивача одлуком председника овлашћује се судија Милица Милић.
По наведеном основу судији Милици Милић припада 20% умањења
норме, а што повлачи и умањен прилив предмета у истом процентуалном
износу.
У преосталом делу, Годишњи распоред послова Прекршајног суда у
Београду за 2019. годину остаје непромењен.

Председник Прекршајног суда
у Београду
Милан Мариновић

