
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

I Су. бр. 2/14-1108 

Дана 29.12.2014. године 

Б е о г р а д 

 

На основу чл. 34 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

31/11, 78/11, 101/11, 101/13 и 101/14), чл. 7 Закона о седиштима и подручијима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС” бр. 101/13), и чл. 46 Судског пословника („Службени 

гласник РС” бр. 110/09, 70/11, 19/12 и 89/13),  председник Суда доноси: 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ГОДИШЊЕГ  РАСПОРЕДА ПОСЛОВА  

ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину                            

I Су.бр. 2/14-1021 од 28. новембра 2014. године, мења се и допуњује на следећи начин: 

 

1. Главa II, поглавље I (Распоређивање судија у седиште Суда и по одељењима 

Суда) – део који се односи на седиште Суда, мења се и гласи: 

I У седиште Суда  (надлежном за подручја прекршајних судова у Београду, Лазаревцу, 

Обреновцу, Младеновцу, Ваљеву, Лозници, Смедереву, Панчеву и Пожаревцу) распоређују се 

следеће судије ради поступања по жалбама на одлуке прекршајних судова, одлучивању о 

сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и других послова одређених 

законом, уз поштовање распоређивања судија према територијалном принципу: 

          Број већа 8   

           Број судија:  предвиђено 22, поступа 23  

 

1.  Божић Горан 

2.  Бркић Славица 

3.  Вуковић Станковић Марија 

4.  Гавриловић Гордана 

5.  Дамњановић Весна 

6.  Димитријевић Невенка 

8.  Ђуровић Ана 

9.  Зечар Катарина 

11.  Јањетовић Мирослав 

12.  Катић Милада 

13.  Ковић Марковић Гордана 

14.  Миловановић Ана 

15.  Милосављевић Зорица 

16.  Новаковић Жива 

22.  Пашалић Зоран 

17.  Поповић Леонида 

18.  Спахић Славица 

19.  Шаркић Радмила 

20.  Шобот Блажевић Свјетлана 

 



 

Преостали текст у Глави II, поглављу I – остаје неизмењен. 

2. Главa IV, (Распоређивање судија по већима у седишту и у одељењима),  

поглавље I,  мења се и гласи: 

                 

                                I Судије у седишту Суда распоређују се у следећа већа: 

 

                                 1. веће 

                            2.  Бркић Славица – председник већа 

    3.  Вуковић Станковић Марија – први заменик 

                          22.  Пашалић Зоран– други заменик                             

 

                                  2. веће 

   12.  Катић Милада – председник већа 

    5.  Дамњановић Весна – први заменик 

 205.  Кнежевић Иван – други заменик   

 

                                 3. веће 

            8.  Ђуровић Ана – председник већа 

    9.  Зечар Катарина – први заменик 

              16.  Новаковић Жива – други заменик 

 

                                  4. веће 

         17.   Поповић Леонида – председник већа 

  103.   Миленковић Снежана – први заменик  

              13.   Ковић Марковић Гордана – други заменик   

 

                                 5. веће 

    1.  Божић Горан – председник већа  

  20.  Шобот Блажевић Свјетлана – први заменик   

                          15.  Милосављевић Зорица – други заменик 

 

                                 6. веће 

212.  Панчић Невенка – председник већа 

    6.  Димитријевић Невенка – први заменик 

               14.  Миловановић Ана – други заменик 

 

                                 7. веће 

                          18.  Спахић Славица – председник већа 

  19.  Шаркић Радмила – први заменик 

              

                                 8. веће 

                        301.  Добривојевић Зорка – председник већа 

        4.  Гавриловић Гордана – први заменик 

  11.  Јањетовић Мирослав – други заменик 

 

Формирање састава 7. судећег већа вршиће се на начин што ће у том већу месечно 

поступати по један судија седишта Суда, по азбучном реду презимена, почевши од судије 

Божић Горана, тако да сваки судија поступа по потреби у поменутом већу од почетка 2015. 

године до распоређивања ново изабраног судије. 

 

 

 



2. Мења се Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2015. 

годину I Су.бр. 2/14-1021 од 28. новембра 2014. године у следећим главама  IV, V, 

VII и VIII – (део који се односи на умањење предмета који се расподељују 

преседницима судећих већа, председнику Одељења за поступање по захтевима за 

заштиту права на суђење у разумном року, заменицима председника Суда и 

председнику Одељења судске праксе) тако да сада гласи: 

 

Број предмета који се расподељује преседницима судећих већа, председнику Одељења за 

поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, заменицима председника 

Суда и председнику Одељења судске праксе, умањује се Одлуком председника Суда на основу 

чл. 19 ст. 2 Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада 

судија и председника судова („Сл. гласник РС“ бр. 81/14), који је ступио на снагу 09. августа 

2014. године а примењује се од 01. јула 2015. године, сходно Закључку Високог савета судства 

донетом на седници одржаној 23.12.2014. године о одлагању примене Правилника о 

критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника 

судова („Сл. гласник РС“ бр. 81/14). 

 

3. Допуњује се Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2015. 

годину I Су.бр. 2/14-1021 од 28. новембра 2014. године тако што се после Главе V 

додаје Глава Va – Припремно Одељење, која гласи: 

 

Vа 

 

ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 У складу са одредбом чл. 16 Судског пословника, у Прекршајном апелационом суду 

формира се Припремно Одељење у седишту Суда ради испитивања испуњености процесних 

претпоставки за одлучивање по правним лековима и за обављање других послова. 

 За поступање у Припремном одељењу одређује се судијски помоћник Јагода Јеремић, а 

за судијског помоћника који ће помагати у раду Одељења одређује се Јасмина Павловић. 

 

 

4. Допуњује се Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2015. 

годину I Су.бр. 2/14-1021 од 28. новембра 2014. године тако што се после Главе 

VII додаје Глава VIIa – Редослед решавања предмета, која гласи: 

 

 

VIIа 

 

РЕДОСЛЕД РЕШАВАЊА ПРЕДМЕТА 

 

У Прекршајном апелационом суду предмети се решавају по реду пријема сходно члану 

177 Судског пословника и дописа председника Врховног касационог суда I Су.бр. 1-266/14 од 

04.12.2014. године.  

Изузетно у хитним или другим оправданим случајевима од овог реда се може одступити. 

Првенствено се узимају у рад предмети који се по чл. 308 Закону о прекршајима 

сматрају хитним, а затим предмети у којима прети застарелост вођења прекршајног поступка, 

предмети у којима је окривљено малолетно лице и предмети извршења (замена новчане казне у 

казну затвора). 

 

 

 



Измене и допуне Годишњег распореда послова постају саставни део Годишњег 

распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину I Су.бр. 2/14-1021 од             

28. новембра 2014. године.  

Из разлога економичности и ефикасности Измена и допуна Годишњег распореда послова 

за 2015. годину, на чији предлог текста судије нису имале примедбу, ступа на снагу даном 

упознавања са његовом садржином судија седишта и одељења Суда на својим редовним 

седницама, а примењују се од 01.01.2015. године. 

 Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. 

годину биће саопштена на првој следећој седници свих судија Прекршајног апелационог суда. 

                         

 

      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                  ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

  

                                                                  Зоран Пашалић 

 

Службена белешка: 

Истакнуто на огласној табли Суда 

у седишту и одељењима Суда, на дан 

30.12.2014. у 12.00 часова. 


