
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

I Су. бр. 2/16-1012 

Дана 26.12.2016. 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, 40/15, 106/15 и 13/16), 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, 104/15, 

113/15, 39/16, 56/16 и 77/16), по претходно прибављеном мишљењу судија, на одвојеним 

седницама судија седишта и одељења Суда, дана 26.12.2016. године, саопштавају се 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ГОДИШЊЕГ  РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ 

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

 Годишњи распоред послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину  I 

Су.бр. 2/16-916 од 30. новембра 2016. године, мења се и допуњује на следећи начин: 

 

 

1. Глава  IV „Распоређивање судија  по већима у седишту и по одељењима 

Суда“, поглавље I мења се и гласи: 

 

IV 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА ПО ВЕЋИМА У СЕДИШТУ  

И У ОДЕЉЕЊИМА 

 

 I Судије у седишту Суда распоређују се у следећа већа: 

 

I Судије у седишту Суда распоређују се у следећа већа: 

                                                  1. веће 

                            2.  Бркић Славица – председник већа 

                          20.  Шобот Блажевић Свјетлана - први заменик 

                        202.  Вадњал Маја  – 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 

                         13.  Ковић Марковић Гордана – први заменик 

            313.  Шошкић Драга – други заменик 

 

                                   5. веће 

                           1.  Божић Горан – председник већа 

                       103.  Миленковић Снежана – први заменик  

                         15.  Милосављевић Зорица – други заменик 

   

                                   6. веће 

 19.  Панчић Невенка – председник већа 

                       301.  Добривојевић Зорка – први заменик  

              14.  Миловановић Ана – други заменик 

 

    7. веће 

                          18.  Спахић Славица– председник већа 

      4.  Гавриловић Гордана – први заменик 

      7.  Капор Ана – други заменик 

                           

                                        8. веће                        

11.  Јањетовић Мирослав – председник већа 

                            6.  Димитријевић Невенка– први заменик 

201.  Бјелобаба Радован –други заменик   

                                                    

Одлуком председника Суда I Су.бр. 2/16-983 од 19.12.2016. године судија Марија 

Вуковић Станковић одређена је за вф председника Прекршајног суда у Неготину почев од 

01.01.2017. године, док нови председник не ступи на функцију, а најдуже на шест месеци. 

Истом Одлуком је предвиђено да се судија Марија Вуковић Станковић ослобађа рада на 

предметима у Прекршајном апелационом суду, за време вршења функције председника 

Прекршајног суда у Неготину. Због напред наведених околности, судија Марија Вуковић 

Станковић није распоређена за рад у судећа већа седишта Суда за време вршења функције 

председника Прекршајног суда у Неготину. 

 

2. После Главе  IV додаје се Глава IVa, која гласи: 

 

Глава IVa 

 



За поступање по члану 154а став 5 Закона о прекршајима („Сл. Гласник РС“ бр. 

65/13, 13/16 и 98/16), односно одлучивања о жалби окривљеног против одлуке већа 

другостепеног суда, формирају се следећа већа: 

 

1. у седишту Суда:  

                                           1.веће (поступа у периоду 01.01.2017. – 30.04.2017. 

године) 

  2. Бркић Славица – председник већа 

12. Катић Милада – први заменик 

  8. Ђуровић Ана – други заменик 

 

                                           2. веће (поступа у периоду 01.05.2017. – 

31.08.2017. године) 

17. Поповић Леонида – председник већа 

1.  Божић Горан – први заменик 

19. Панчић Невенка – други заменик 

 

       3. веће (поступа у периоду 01.09.2017. – 

31.12.2017. године) 

18. Спахић Славица – председник већа 

11. Јањетовић Мирослав – први заменик 

  3. Марија Вуковић Станковић – други заменик 

 

2. у Одељењу Суда у Крагујевцу:  

                                           4.веће (поступа у периоду 01.01.2017. – 30.04.2017. 

године) 

114. Мићић Мирјана – председник већа 

107. Јевтић Мирјана – први заменик 

111. Бараћ Драгица – други заменик 

 

                                           5. веће (поступа у периоду 01.05.2017. – 

31.08.2017. године) 

102. Јанићијевић Љубинка – председник већа 

106. Никитовић Љиљана – први заменик 

116. Деспотовић Наташа – други заменик 

 

       6. веће (поступа у периоду 01.09.2017. – 

31.12.2017. године) 

117. Петровић Мирослав – председник већа 

113. Миликић Вера – први заменик 

101. Димитријевић Миланка – други заменик 

 

3. у Одељењу Суда у Нишу:  

                                           7. веће (поступа у периоду 01.01.2017. – 

30.04.2017. године) 

208. Марковић Мирјана – председник већа 

204. Динуловић Татјана – први заменик 



213. Станковић Светлана – други заменик 

 

                                           8. веће (поступа у периоду 01.05.2017. – 

31.08.2017. године) 

207. Крстић Слађана – председник већа 

203. Димитријевић Предраг – први заменик 

209. Миленковић Драгица – други заменик 

 

       9. веће (поступа у периоду 01.09.2017. – 

31.12.2017. године) 

211. Миликић Драгана – председник већа 

205. Џомбић Марија – први заменик 

206. Шпаравало Николић Јасмина – други заменик 

 

4. у Одељењу Суда у Новом Саду:  

 

                                          10. веће (поступа у периоду 01.01.2017. – 

30.04.2017. године) 

312. Поповић Милена – председник већа 

306. Вукајловић Милорад – први заменик 

311. Кораћ Фелбаб Анђелка – други заменик 

 

                                          11. веће (поступа у периоду 01.05.2017. – 

31.08.2017. године) 

307. Радак Вера – председник већа 

302. Тукар Мирјана – први заменик 

303. Ђурић Мирјана – други заменик 

 

      12. веће (поступа у периоду 01.09.2017. – 

31.12.2017. године) 

309. Гостојић Нада – председник већа 

305. Шкрипац Златко – први заменик 

310. Говедарица Снежана – други заменик 

У случају да се жалба окривљеног односи на одлуку у чијем доношењу је учествовао 

неко од судија распоређених у наведена већа, председник Суда ће посебном одлуком 

формирати састав новог већа, након пријема обавештења од стране судије који је био у 

већу на чију одлуку је изјављена жалба окривљеног.  Посебном одлуком председника Суда 

састав новог већа биће одређен на следећи начин: уколико се изузима из рада већа 

председник већа, председник новог већа постаје први заменик, док други заменик постаје 

први. У случају да се изузимају и председник већа и први заменик, председник новог већа 

постаје други заменик. Судско веће се формира од судија по азбучном реду презимена 

судија из главе II Годишњег распореда послова за 2017. годину, до исцрпљивања броја 

судија у седишту или одељењу, након чега се попуњавање понавља по истом принципу. 

 

 

3. Глава  IX „Одељење судске праксе“, поглавље I мења се и гласи: 

 



  I За судије Одељења судске праксе одређују се: 

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

           2.  Невенка Димитријевић 

           3.  Славица Бркић 

           4.  Мирјана Јевтић 

           5.  Мирјана Марковић 

           6.  Нада Гостојић  

  

 По престанку статуса вршиоца функције председника Прекршајног суда у 

Неготину,  одређује се судија Марија Вуковић Станковић за поступање у Одељењу судске 

праксе уместо судије Невенке Димитријевић.   

 

Измене и допуне Годишњег распореда послова постају саставни део Годишњег 

распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину I Су. бр. 2/16-916 од 30. 

новембра 2016. године.  

Из организационих разлога, судије седишта и одељења Суда Измена и допуна 

Годишњег распореда послова за 2017. годину, на чији предлог текста судије нису имале 

примедбу, ступа на снагу даном упознавања са њеном садржином на одвојеним седницама  

судија седишта и одељења Прекршајног апелационог суда дана 26.12.2016. године са 

почетком у 12,00 часова. 

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 

  

                                                                                                  мр Зоран Пашалић 

 

Службена белешка: 

Истакнуто на огласној табли Суда 

у седишту и одељењима Суда, на дан 

26.12.2016. године у 14.00 часова. 


