
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ПРЕКРШАЈНИ СУД У КРУШЕВЦУ  

Су. I – 2 - 10/18 

Датум: 28.02.2018. године  

К Р У Ш Е В А Ц 

 

 На основу члана 34 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 

101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15-др.закон, 13/16 и 108/16) и члана 46 и 48 

Судског пословника („Службени гласник РС“ бр.110/09, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 

104/2015, 113/2015-испр. 39/2016, 56/2016 и 77/2016), по претходно прибављеном мишљењу 

судија, на седници свих судија, председник Прекршајног суда у Крушевцу Марина Ђорђевић, 

дана 28.02.2018. године доноси, 

 

 

I ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У 

КРУШЕВЦУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Крушевцу Су бр.I–2-108/17 од 01.12.2017. 

године, мења се на следећи начин:  

 

1. Мења се глава II став 2. тако што се за заменика председника Суда уместо 

Ивана Јовановића одређује Радомирка Крнетић. 

 

2. После става 4. додају се следећи ставови и гласе: 

 

Одлуком председника суда, за поступање по захтевима за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја и Закона о заштити узбуњивача, овлашћује се судијa Светлана 

Рашковић, а о контроли примене Закона о заштити података о личности стара се управитељ 

писарнице Светлана Петровић. 

                        Посебно ће бити формирана Радна група која ће у складу са Програмом решавања 

старих предмета у 2018. години водити рачуна о спровођењу мера за решавање старих предмета. 

                        У сврху пружања правне помоћи грађанима, у складу са обавезом из члана 101 

Судског пословника у згради у којој се обављају судски послови у седишту Суда обављаће 

судијски помоћник, Слађана Антић, у Одељењу суда у Александровцу, судијски помоћник 

Драгана Лужњанин, док ће у Одељењима у Брусу, Варварину и Ћићевцу, председници одељења 

одредити лице које ће пружати правну помоћ грађанима.   

 

3. Мења се глава V став 2. тако да што се тачка 1 наведеног става брише, док 

тачка 2 постаје тачка 1 и све наредне померају за један.  
  

4. Мења се глава IX у делу којим се одређује распоред послова непосредног 

приступа подацима Правосудног информационог система тако да ће: 

 

                        У седишту Суда ове послове поред Игора Јонева и Јелице Митић, обављати 

Светлана Петровић и Весна Кричак. 

У Одељењу суда у Александровцу, поред Велибора Дуњића, обављати записничар 

Анкица Недељковић. 

 

 

 



 

 

У Одељењу суда у Брусу, поред Ненада Ђорђевић,а обављати дактилограф Биљана 

Радисављевић. 

У Одељењу суда у Варварину, поред Јелене Видојковић, обављати записничар 

Данијела Несторовић. 

                        У Одељењу суда у Ћићевцу, поред Николе Бекчића, обављати дактилограф 

Љиљана Ивановић. 

            Измене и допуне годишњег  распореда послова постају саставни део годишњег 

распореда послова Су бр.I–2-108/17 од 01.12.2017. године и примењују се од 01.03.2018. године. 

            У осталом делу годишњи распоред послова Прекршајног суда у Крушевцу остаје 

неизмењен.  

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

       ________________ 

                                                                                            Марина Ђорђевић 

 

 

               ПРАВНА ПОУКА: На измену годишњер распореда послова судије имају право 

приговора у року од 3 дана  по истицању измене годишњег распроеда на огласној табли суда, на 

део распореда који се на њих односи. О приговору одлучује Председник непосредно Вишег суда.  

 

 

 

            Службена белешка: 

            Истакнуто на огласној табли суда у 

            Седишту и Одељењима суда на дан 01.03.2018. године. 

 

 


