
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

I Су. бр. 2/16-78 

Дана 27.01.2016. 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 40/15), чл. 7 Закона о седиштима и подручјима 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, 89/13, 96/15, 106/15 и 113/15), по претходно прибављеном 

мишљењу судија, на Седници свих судија дана 28. јануара 2016. године, председник Суда 

саопштава 

 

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ГОДИШЊЕГ  РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ 

СУДА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

 Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину  I Су.бр. 

2/15-881 дана 30. новембра 2015. године, мења се и допуњује на следећи начин: 

 

 

1. Глава III, поглавље II „ Судска управа, за заменика председника Суда одређују 

се судије:“, мења се и гласи: 

 

II За заменике председника Суда одређују се судије: 

 

Ана Ђуровић, која замењује председника у случају његове спречености или одсутности; 

Мирослав Петровић 

Љиљана Милић 

Мирјана Тукар 

 

Заменику председника Суда у седишту и по одељењима, Ани Ђуровић, поверавају се 

послови поступања по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја за подручје надлежности Суда, послови поступања 

по захтевима за изузеће судија са подручја надлежности седишта Суда и поступања по 

притужбама за подручје надлежности седишта Суда. 

Заменицима Мирославу Петровићу, Љиљани Милић и Мирјани Тукар поверавају се 

послови поступања по притужбама, захтевима за изузеће судија и рад са странкама са подручја 

одељења из њихове надлежности.  
Судија Мирослав Јањетовић који је Одлуком председника Прекршајног апелационог суда 

одређен за вф председника Прекршајног суда у Неготину, највише на период од шест месеци, 

након истека периода на који је постављен за вф председника Прекршајног суда у Неготину 

одредиће се за заменика председника Прекршајног апелационог суда који га замењује у случају 

његове спречености или одсутности и који поступа по притужбама за подручје надлежности 

седишта Суда. 
 



 

 

2. Глава  IV „Распоређивање судија  по већима у седишту и по одељењима Суда“ 

мења се и гласи: 

 

IV 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА ПО ВЕЋИМА У СЕДИШТУ  

И У ОДЕЉЕЊИМА 

 

 I Судије у седишту Суда распоређују се у следећа већа: 

 

                                 1. веће 

                            3.  Вуковић Станковић Марија– председник већа 

                            2.  Бркић Славица – први заменик 

                           22.  Пашалић Зоран – други заменик 

 

                                 2. веће 

  12.  Катић Милада – председник већа 

    5.  Дамњановић Весна – први заменик 

   21.  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 

     4.  Гавриловић Гордана –други заменик   

                           

                                       8. веће 

                          301.  Добривојевић Зорка – председник већа 

                             7.   Капор Ана – први заменик   

 

 Како је судија Мирослав Јањетовић Одлуком председника Прекршајног апелационог 

суда I Су. бр. 2/15-975 од  28.12.2015. године постављен за вф председника Прекршајног суда у 



Неготину и не поступа по предметима овог Суда, састав 8. већа, до истека периода на који је 

именовани судија постављен, формираће се на начин што ће у том већу недељно поступати по 

један судија који поступа у седишту Суда по азбучном реду презимена почевши од судије 

Божић Горана па надаље. 

                    
II Судије Одељења Суда у Крагујевцу, распоређују се у следећа већа: 

 

           9. веће 

  114. Мићић Мирјана – председник већа 

                        116. Деспотовић Наташа – први заменик 

  110. Адамовић Весна – други заменик 

                           

                                10.   веће 

                        107. Јевтић Мирјана – председник већа 

  117. Петровић Мирослав - први заменик  

109. Пауновић Весна - други заменик  

 

                                11.   веће 

111. Бараћ Драгица – председник већа 

113. Миликић Вера– први заменик 

105. Матејић Вера– други заменик 

         

        12.   веће 

102. Јанићијевић Љубинка – председник већа 

101. Димитријевић Миланка - први заменик 

104. Симић Поповић Малина - други заменик      

 

        13.  веће 

106. Никитовић Љиљана – председник већа 

112. Гавриловић Биљана – први заменик 

                       108. Милошевић Снежана – други заменик 

  

III Судије Одељења Суда у Нишу, распоређују се у  следећа већа: 

                   

         14. веће 

                       211. Миликић Драгана – председник већа 

                       210. Милић Љиљана – први заменик 

                       206. Шпаравало Николић Јасмина – други заменик 

 

                                15. веће 

 207. Крстић Слађана – председник већа 

            208. Марковић Мирјана – први заменик 

 201. Бјелобаба Радован – други заменик 

          

                                16. веће           

                        204. Динуловић Татјана– председник већа 

             203. Димитријевић Предраг – први заменик 

                        205. Џомбић Марија – други заменик 

 

                                 17. веће 

                       209. Миленковић Драгица– председник већа 

                       213. Станковић Светлана– први заменик 

                       202. Вадњал Маја – други заменик   



                                  

                           

IV Судије Одељења Суда у Новом Саду, распоређују се у следећа већа:  

 

18.  веће 

  306.  Вукајловић Милорад - председник већа 

  302.  Тукар Мирјана– први заменик 

  304.  Анау Габриела - други заменик  

 

                                   19. веће 

    308.  Вулетић Весна – председник већа 

    309.  Гостојић Нада – први заменик 

                         313. Шошкић Драга - други заменик 

                                   

 20. веће 

     303. Ђурић Мирјана – председник већа 

                          305.  Шкрипац Златко– први заменик 

     311.  Кораћ Фелбаб Анђелка - други заменик 

   

                                   21. веће 

   310. Говедарица Снежана – председник већа 

   312. Поповић Милена – први заменик 

   307. Радак Вера - други заменик 

 

Састав већа, како је наведен, односи се и на хитне предмете. 

Председника већа, уколико је оправдано одсутан, замењује први заменик, а ако су 

одсутни и председник већа и први заменик замењује их други заменик, према датом распореду. 

У том случају судско веће се, на основу посебне одлуке председника Суда или председника 

одељења Суда, попуњава по азбучном реду презимена судија из главе II овог Годишњег 

распореда, до исцрпљивања броја судија у седишту или одељењу, након чега се попуњавање 

понавља по истом принципу. 

Састав наведених већа може бити измењен, због оправданих разлога, одлуком 

председника Суда и председника Одељења. Таква одлука постаје саставни део Годишњег 

распореда послова. 

 

3. Глава  VI „Припремно одељење“ мења се у ставу 4 који сада гласи: 

 

За поступање у Припремном одељењу у Одељењу Суда у Нишу одређује се судијски 

помоћник Слађана Здравковић, а за судијског помоћника који ће помагати у раду Одељења 

одређује се Дејан Јањић. За судију који ће надзирати рад судијских помоћника у Припремном 

одељењу у Одељењу Суда у Нишу одређује се судија Предраг Димитријевић. 

 

4. Главa IX „Одељење судске праксе“ мења се и гласи: 

 

IX 

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 

 

  I За судије Одељења судске праксе одређују се: 

                       1.  Леонида Поповић, за председника Одељења судске праксе у Суду, 

           2.  Марија Вуковић Станковић, за заменика председника Одељења 

           3.  Славица Бркић 



           4.  Мирјана Јевтић 

           5.  Драгица Миленковић 

           6.  Мирјана Тукар 

 

    За судијске помоћнике Одељења судске праксе одређују се: 

 

1. Весна Ратковић, судијски помоћник седишта Суда 

2. Зоран Вукотић, судијски помоћник седишта Суда 

3. Драгица Спасојевић, судијски помоћник седишта Суда 

4. Маја Биљић, судијски помоћник седишта Суда 

5. Гордана Мурганић, судијски помоћник седишта Суда 

6. Др Томица Делибашић, судијски помоћник седишта Суда 

7. Наташа Рубежић, судијски помоћник Одељења Суда у Крагујевцу 

8. Миланка Гаљак, судијски помоћник Одељења Суда у Крагујевцу 

9. Љиљана Тимотијевић, судијски помоћник Одељења Суда у Крагујевцу 

10. Бојана Дујаковић, судијски помоћник Одељења Суда у Нишу 

11. Миланка Милосављевић, судијски помоћник Одељења Суда у Нишу 

12. Зоран Марић, судијски помоћник Одељења Суда у Новом Саду 

13. Коста Радујковић, судијски помоћник Одељења Суда у Новом Саду 

14. Маријана Ђокић, судијски помоћник Одељења Суда у Новом Саду 

 

          II О раду Одељења Судске праксе Прекршајног апелационог суда биће донет 

Програм рада Одељења.  

          III Одређује се да судија Славица Бркић, као члан Одељења судске праксе, обавља 

само оне послове Одељења који су неопходни за израду Билтена Прекршајног 

апелационог суда. 

 

 

Измене и допуне Годишњег распореда послова постају саставни део Годишњег 

распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину I Су. бр. 2/15-881 од 30. 

новембра 2015. године.  

Из организационих разлога и смештајних капацитета седишта Суда Измена и допуна 

Годишњег распореда послова за 2016. годину, на чији предлог текста судије нису имале 

примедбу, ступа на снагу даном упознавања са њеном садржином на седници свих судија 

Прекршајног апелационог суда, а примењују се: 

- под тачкама 1 и 2 од дана ступања на снагу, 

- под тачком 3 и 4 од 02.04.2016. године. 

На Измену и допуну Годишњег распореда  послова судија може изјавити приговор у 

року од 3 (три) дана од дана сазнања за саопштену Измену и допуну Годишњег распореда 

послова на седници свих судија, а о приговору судије одлучује председник непосредно вишег 

суда. 

 

                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                  ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

  

                                                                    Зоран Пашалић 

 

Службена белешка: 

Истакнуто на огласној табли Суда 

у седишту и одељењима Суда, на дан 

29.01.2016. године у 13.00 часова. 


