
 
 

 

 

 

 

 

Република Србија                                                                           

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 

Улица Омладинска број 1. 

I-2 Су.бр.13/15 

Дана 19.11.2015. године 

С М Е Д Е Р Е В О  
 

 

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

104/09, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 и 101/2013) и члана 46. Судског пословника 

(„Службени гласник РС“ број 110/09, 70/11,19/12, 89/13), по претходно прибављеном 

мишљењу свих судија на седници свих судија одржаној дана 19.11.2015. године, 

председник Прекршајног суда у Смедереву Милица Ђорђевић Вељковић утврђује 

 

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА  

ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

I УВОД 

  

         Годишњим распоредом послова одређују се судије у седишту Прекршајног суда у 

Смедереву (у даљем тексту: Суд) и одељењима изван седишта Суда, заменици 

председника Суда у седишту Суда и одељењима изван седишта Суда, врста судијског 

посла за сваког судију у седишту Суда и одељењима изван седишта Суда, поступање са 

хитним предметима, послови судијских помоћника и други послови од значаја за рад Суда 

у 2015 години. 

 У Прекршајном суду у Смедереву суди се и предузимају судске и друге радње у 

прекршајном поступку у седишту суда у Смедереву и у одељењима Суда у Великој Плани 

и Смедеревској Паланци.  

 Седиште Суда налази се у Смедереву у левом крилу зграде градске управе у Улици 

Омладинска број 1.  

 Одељење Суда у Великој Плани налази се на другом спрату зграде Основног суда у 

Улици Момира Гајића број 7. 

 Одељење Суда у Смедеревској Паланци налази се на првом и другом спрату зграде 

Основног суда у Улици Вука Караџића број 22. 

 Радно време у седишту  и одељењима Суда је од 07:30 часова до 15:30 часова. 

 Писмена се могу предавати у седишту и одељењима Суда у току целог радног 

времена а судски списи могу се разгледати, преписивати или тражити одређене 

информације и издавање  уверења  у времену од 10:00 до 14:00 часова. 

         Странке и њихове пуномоћнике прима председник Суда, заменик председника Суда, 

секретар или судија по овлашћењу председника Суда сваког радног дана од 10.00 до 12.00 

часова. 

 

 

 

 



 

 

 

II СУДСКА УПРАВА 
   

          
         Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти а којима се 

обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда и ближе су утврђени 

Судским пословником. 

 Пословима судске управе  руководи председник Суда Милица Ђорђевић Вељковић 

која обавља и послове надзора обуке и распоређивања приправника волонтера у Суду.    

         Председику Суда у вршењу послова судске управе помажу секретар Суда и 

административно технички секретар. 

         Послове секретара Суда обавља Милијана Јовановић. 

 Послове административно техничког секретара обавља Снежана Ђорић. 

         За заменике председника Суда одређују се судије: 

 Соња Шакић - заменик који замењује председника Суда у случају спречености или 

одсутности и 

 Мирослав Стошић –заменик председника суда за одељења у Великој Плани и 

Смедеревској Паланци. 

         Заменици председника Суда имају право и обавезу да предузимају све послове из 

делокруга рада председника Суда, а посебно да се старају о приоритетном решавању 

предмета,  а  не могу обављати оне послове који им се сагласно члану 45. став 4. Судског 

пословника не могу поверити. 

 Судији Соњи Шакић- првом заменику поверавају се посебне обавезе, овлашћења и 

одговорности и то:  

         - поступање по притужбама странака и других учесника у судском поступку 

- спровођење и праћење програма решавања старих предмета  

  

         Заменици председника Суда дужни су да председнику Суда достављају извештаје о 

свом раду у вези са посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима.  

   

 

                                                        III ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 Посебна обавеза за поступање по  захтевима за давање информација у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за информисање и 

контакте са јавношћу и медијима поверава се судији Оливери Манић.  

         

 

                                              IV СЕДИШТЕ СУДА И ОДЕЉЕЊА  

 

         У седишту Суда и у одељењима Суда трајно се суди и предузимају друге судске 

радње у складу са законом и Судским пословником.  

         Судије су одговорне за благовремено поступање по предметима до архивирања 

предмета и дужне су да председника Суда обавештавају када првостепени поступак није 

окончан у року.  

  

 

        

 

 

 



 

        Поступајуће судије у седишту Суда су : 

 

01. Невенка Станојловић 

02. Драгана Васић 

03. Оливера Манић 

04. Милица Ђорђевић Вељковић 

05. Соња Шакић 

06. Јелица Мирић 

 

   Одељење Прекршајног суда у Великој Плани носи римску ознаку I a поступајуће 

судије су: 

 

09. Гордана Здравковић и 

10. Верица Петковић 

 

     Одељење Прекршајног суда у Смедеревској Паланци носи римску ознаку II а 

поступајуће судије су: 

 

11. Мирослав Стошић  

12. Весна Илић и 

13. Славица Петровић 

 

         Судско особље обавља послове према распоредним решењима у складу са 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном 

суду у Смедереву. 

 Председник Суда може извршити прерасподелу послова у складу са потребама рада 

Суда у циљу благовременог и ефикасног завршавања послова Суда.  

         Посебном одлуком председника Суда распоређују се записничари ради обављања 

систематизованих послова код судија.  

 

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕКРШАЈНИМ ПРЕДМЕТА 
 

         Распоређивање новопримљених предмета вршиће се тако што ће се предмети најпре 

разврстати по хитности, а затим распоредити по времену пријема и врсти предмета, према 

уписном броју подносиоца захтева и распоредити судијама у рад према редном броју 

судије, у циљу подједнаке оптерећености свих судија седишта Суда. 

         О подједнакој оптерећености судија стараће се председник Суда и управитељ 

писарнице Весна Јовановић. 

Све судије Суда, како у седишту Суда тако и у одељењима ван седишта Суда, 

обављају послове из свих правних области по којима Суд може да поступа и по којима 

буду поднети захтеви за покретање прекршајног поступка као и у поступку извршења у 

сопственим предметима, а у  складу са прописима који регулишу надлежност Суда. 

 Посебном одлуком председника Суда одређује се распоред поступања судија и 

судског особља у хитним предметима и у данима и у време када Суд не ради.   

 

 

VI  СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ И ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

 

            Судијски помоћници обављају послове у складу са чланом 74. Судског пословника 

и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном 

суду у Смедереву.        

 

 



 

 

Послови судијског помоћника су: израда нацрта судских одлука, проучавање 

правних питања, судске праксе и правне литературе и други послови под надзором судије 

и по налогу председника Суда. 

Судијски помоћници у звању вишег судијског сарадника су: 
-    Биљана Чедомировић која поступа у одељењу Суда у Великој Плани под надзором  

поступајућих судија тог одељења и 

-  Зорица Павловић која поступа у одељењу Суда у Смедеревској Паланци под 

надзором  поступајућих судија тог одељења.  

 

 

VII ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРУ НА РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ 

Ради одлучивања о приговорима изјављеним на првостепена решења донетa у 

извршном поступку формирају се следећа већа: 

У седишту Суда: 

 

1.ВЕЋЕ 
1.судија Невенка Станојловић– председник већа 

2.судија Драгана Васић – члан већа 

3.судија Оливера Манић – члан већа 

 

2.ВЕЋЕ 

1.судија Драгана Васић – председник већа 

2.судија Оливера Манић – члан већа 

3.судија Милица Ђорђевић Вељковић – члан већа 

 

3.ВЕЋЕ 
1. судија Оливера Манић – председник  већа 

2. судија Милица Ђорђевић Вељковић – члан већа 

3.судија Соња Шакић – члан већа 

 

4.ВЕЋЕ  
1. судија Милица Ђорђевић Вељковић – председник већа 

2.судија Соња Шакић – члан већа 

3.судија Јелица Мирић – члан већа 

5.ВЕЋЕ 
1. судија Соња Шакић – председник већа  

2. судија Јелица Мирић – члан већа 

3. судија Невенка Станојловић– члан већа 

 

 6.ВЕЋЕ 
1. судија Јелица Мирић – председник већа 

2. судија Невенка Станојловић – члан већа  

3. судија Драгана Васић – члан већа 

 

 



 

У одељењима суда у Великој Плани и Смедеревској Паланци: 

7.ВЕЋЕ 
1. судија Гордана Здравковић – председник већа 

2. судија Верица Петковић – члан већа  

3. судија Славица Петровић – члан већа 

8.ВЕЋЕ 
1. судија Верица Петковић – председник већа 

2. судија Славица Петровић – члан већа  

3. судија Весна Илић – члан већа 

9.ВЕЋЕ 
1. судија Славица Петровић – председник већа 

2. судија Весна Илић – члан већа  

3. судија Мирослав Стошић – члан већа 

10.ВЕЋЕ 
1. судија  Весна Илић – председник већа 

2. судија Мирослав Стошић – члан већа  

3. судија Гордана Здравковић – члан већа 

11.ВЕЋЕ 
1. судија  Мирослав Стошић – председник већа 

2. судија Гордана Здравковић – члан већа  

3. судија Верица Петковић – члан већа 

VII ПРАВНА ПОМОЋ 

 

 Ради пружања правне помоћи грађанима у складу са законом и Судским 

пословником,  у згради у којој се обављају судски послови у седишту Суда и у зградама 

одељења ван седишта Суда на посебно одређеним местима биће дате опште правне 

информације које се односе на поступак пред судом, појединим правилима поступка, 

трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права 

на бесплатну правну помоћ као и праву на обавезну одбрану.  

  Правну помоћ пружају судијски помоћници и друго судско особље у складу са 

пословима које обављају.  

СУДСКА ПРАКСА 

 

Одељењем судске праксе руководи судија Оливера Манић а за чланове Одељења 

одређују се судије Гордана Здравковић и Весна Илић. 

           Одељење прати и проучава праксу судова и о истима обавештава судије и судијске 

помоћнике.  

  

ПРАВНА ПОУКА: 

На Годишњи распоред послова судије могу изјавити приговор у року од три дана од дана 

саопштавања на седници свих судија. О изјављеном приговору одлучује председник 

Прекршајног апелационог суда у Београду. 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СУДА 

                                                                                                    Милица Ђорђевић Вељковић 

 


