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У складу са чл. 39 Закона о слободном приступу информацијама  од јавног значаја 
(''Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Прекршајни суд у Неготину, дана            
25.08.2017. године објављује: 
 

I 
ИНФОРМАТОР О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НЕГОТИНУ 

 
          Информатор о раду Прекршајног суда у Неготину представља годишњу публикацију, 
која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и 
функционисању Прекршајног суда у Неготину, са Одељењима суда у Кладову и 
Мајданпеку, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја, у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. Информатор ће редовно бити 
ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа. 
            За тачност и потпуност података које Информатор садржи, одговоран је вршилац 
функције председника Прекршајног суда у Неготину. Информатор ће се истаћи на огласној 
табли овог Суда. 

 
Прекршајни суд у Неготину је суд посебне надлежности, основан за територију 

општине Неготин, општине Кладово и општине Мајданпек, са седиштем Суда у Неготину, 
који води прекршајни поступак прописан Законом о прекршајима, и то за прекршаје 
прописане Законима, Уредбама и другим законским и подзаконским прописима.  
 

II 
     ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

   
Седиште Прекршајног суда је у Неготину, у улици Краљевића Марка број 2.  
У седишту Суда налази се Судска управа, Судска писарница и Административно – 

техничка служба. 
Контакт тел:  
Писарница 019/542–864  
Председник суда 019/543-415  

            Факс: +381 19 544–887 
            Електронска адреса – e-mail: prekrsaji.ngt@mts.rs 
            Матични број регистра: 17774093 
            ПИБ: 106399318 
 

Прекршајни суд у Неготину има два Одељења суда изван седишта Суда, и то 
Одељење суда у Кладову и Одељење суда у Мајданпеку, у којима судије трајно суде и 
предузимају остале судске радње.  
 

Одељење суда у Кладову се налази у Кладову, у улици 22. септембра бр. 26. 
Контакти: тел:  019/800–036 – писарница 

                            Факс: +381 19 801–205 – судија 
                             Електронска адреса – e-mail: sudkladovo@open.telekom.rs 

 
Одељење суда у Мајданпеку се налази у Мајданпеку, у улици Светог Саве бб, а у 

време одржавања судећих дана у Доњем Милановцу у улици Краља Петра Првог бб. 
Контакти: тел:  030/581–885 – писарница 

                            Факс: +381 30 584–264 – судија 
                             Електронска адреса – e-mail: ozmpek@open.telekom.rs 
 

mailto:prekrsaji.ngt@mts.rs
mailto:sudkladovo@open.telekom.rs
mailto:ozmpek@open.telekom.rs
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 Прекршани суд у Неготину, са Одељењима суда у Кладову и Мајданпеку је почев 
од 01.01.2016.године кренуо са радом целокупног прекршајног поступка у СИПРЕС 
апликацији, која се јединствено примељује на територији целе Републике Србије. 
 Председник Прекршајног апелационог суда Београд донео је одлуку                           
Су I-2 365/17 од 27.06.2017.године, којом се судија Прекршајног суда у Неготину, Љубица 
Маринковић поставља за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Неготину 
почев од 01.07.2017.године, док нови председник не ступи на функцију, а најдуже на шест 
месеци.  
 Вршилац функције председника Прекршајног суда у Неготину, судија Љубица 
Маринковић је Одлуком Високог савета судства број 119-05-406/2017-01 од 
24.05.2017.године изабрана на сталну судијску функцију у Прекршајном суду у Неготину, 
почев од 19.06.2017.године. 

Након тога, дана 07.07.2017.године на општој седници свих судија сагласношћу 
свих судија вршилац функције председника Прекршајног суда у Неготину, Љубица 
Маринковић донела је Одлуку број Су I-1  47/17 да се почев од 01.07.2017.године 
расподела новопримљених предмета судијама Прекршајног суда у Неготину, са 
Одељењима суда у Кладову и Мајданпеку врши у свему на начин како је то предвиђено 
Годишњим распоредом послова за 2017.годину, са изузетком одступања по питању 
новопримљених предмета Одељења суда у Мајданпеку и Одељења сзда у Кладову, у 
којима је пребивалиште окривљеног ван подручја тих одељења (тзв. замолнице), а којим 
предметима у равномерној расподели се задужују судије у седишту суда и то судија Ана 
Јаћимовић и судија Љубица Маринковић. Одлука је постала саставни део Годишњег 
распореда послова Прекршајног суда у Неготину за 2017.годину и примењиваће се до 
утврђивања једнаке оптерећености судија у Прекршајном суду у Неготину. 

Пословима судске управе, у смислу Закона о уређењу судова и Судског 
пословника, руководи вршилац функције председника Суда, судија Љубица Маринковић, 
која представља суд, организује рад у суду, остварује надзор над радом судија и 
запослених и одговара за законит, правилан и ефикасан рад суда. 

У пословима судске управе вршиоцу функције председника Суда помаже судија 
Ана Јаћимовић, заменик вршиоца функције председника Суда, по решењу број Су I–1  
48/17 од 03.07.2017.године, као и у осталим пословима у случају одсутности или 
спречености вршиоца функције председника Суда.  

У Прекршајном суду у Неготину у седишту Суда, као судије појединци, суде судија 
Љубица Маринковић и судија Ана Јаћимовић, по предметима из свих области прекршајне 
одговорности (саобраћај, јавни ред и мир, инспекцијски надзор, порески, царински и други 
прекршаји). 

У прекршајном суду у Неготину, у Одељењу суда у Кладову, као судија појединац, 
суди судија Драгана Лекић-Јовић, по предметима из свих области прекршајне одговорности 
(саобраћај, јавни ред и мир, инспекцијски надзор, порески, царински и други прекршаји), и 
одређује се за председника Одељења суда у Кладову. 

У прекршајном суду у Неготину, у Одељењу суда у Мајданпеку, као судија 
појединац, суди судија Ненад Јовановић, по предметима из свих области прекршајне 
одговорности (саобраћај, јавни ред и мир, инспекцијски надзор, порески, царински  и други 
прекршаји), и одређује се за председника Одељења суда у Мајданпеку. 

Прекршајни поступак ће се спроводити и одржавањем судских дана петком у 
Доњем Милановцу, за чије организовање се задужује судија Ненад Јовановић, који ће се 
старати о целисходности и економичности прекршајног поступка. 

Прекршајни поступак према малолетницима у Прекршајном суду у Неготину, 
водиће судија Љубица Маринковић и судија Ана Јаћимовић; у Одељењу суда у Кладову, 
судија Драгана Лекић-Јовић и у Одељењу суда у Мајданпеку, судија Ненад Јовановић. 

 У смислу одредаба Закона о заштити права на суђење у разумном року, поступак 
по приговору странака ради убрзавања поступка (у даљем тексту : по приговору) води 
вршилац функције председника Суда, који и одлучује о приговору, а у његовом одсуству 
или спречености, исти поступак водиће судија Ана Јаћимовић, заменик вршиоца функције 
председника Суда. 
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За решавање по приговору на решење о извршењу формирају се 4 (четири) 
следећа већа. 
 

За поступање по предметима који су по одредби чл. 308 Закона о прекршајима 
хитни, вршилац функције председника Суда доноси сваког месеца одлуку, с тим да по 
предметима по Закону о спречавању насиља  у породици, који закон је објављен у ''Сл. 
гласнику РС'' бр. 94/2016 од 24.11.2016.године, ступио је на снагу 02.12.2016.године, а 
примењује се од 01.06.2017.године, поступају 2 (две) судије овог Суда, судија Драгана 
Лекић-Јовић и судија Ненад Јовановић, јер само именоване судије за сада поседују 
сертификат за поступање у овој материји. 

 
 Дана 09.01.2017.године урађен је Извештај о раду Суда и судија за II тромесечје и 
прво полугодиште 2017.године од 07.07.2017.године. 
 
 Према подацима из Извештаја о предметима у првостепеном поступку у 
извештајном периоду II тромесечје 2017.године за Прекршајни суд у Неготину, број 
нерешених предмета на почетку извештајног периода је 976, број примљених предмета по 
захтевима–пријавама овлашћеног органа 608, а по захтевима–пријавама оштећених 0, што 
укупно износи 608 предмета, укупно у раду 1584 предмета, укупан број решених предмета 
688 предмета, укупан број нерешених предмета свега 896, од тога у прекиду поступка 52. 
Број донетих одлука укупно 688, од чега одбацивање захтева 16, обуставе свега 53, од тога 
због застарелости гоњења 30, осуђујуће пресуде 577, ослобађајуће пресуде 32, решено на 
други начин 10, а број осуђујућих пресуда извршених пре правоснажности је 23. 

Према подацима из Извештаја о предметима у првостепеном поступку у 
извештајном периоду I полугодиште 2017.године за Прекршајни суд у Неготину, број 
нерешених предмета на почетку извештајног периода је 1146, број примљених предмета по 
захтевима–пријавама овлашћеног органа 1126, а по захтевима–пријавама оштећених 1, 
што укупно износи 1127 предмета, укупно у раду 2273 предмета, укупан број решених 
предмета 1377 предмета, укупан број нерешених предмета свега 1896, од тога у прекиду 
поступка 52. Број донетих одлука укупно 1377, од чега одбацивање захтева 27, обуставе 
свега 101, од тога због застарелости гоњења 62, осуђујуће пресуде 1162, ослобађајуће 
пресуде 68, решено на други начин 19, а број осуђујућих пресуда извршених пре 
правоснажности је 43. 
 
 
 Према Извештају о наплаћеним новчаним казнама и трошковима поступка у II 
тромесечју 2017.године за Прекршајни суд у Неготину, са Одељењима суда у Кладову и 
Мајданпеку, подаци су следећи: 
-укупно наплаћених новчаних казни-7.920.692,19 динара, 
-укупно наплаћених трошкова поступка-585.800,00 динара, 
-укупно наплаћених такси-30.660,00 динара, 
-укупно-8.537.152,19 динара. 
 
 Према Извештају о наплаћеним новчаним казнама и трошковима поступка у I 
полугодишту 2017.године за Прекршајни суд у Неготину, са Одељењима суда у Кладову и 
Мајданпеку, подаци су следећи: 
-укупно наплаћених новчаних казни-15.322.934,34 динара, 
-укупно наплаћених трошкова поступка-1.141.154,74 динара, 
-укупно наплаћених такси-72.910,00 динара, 
-укупно-16.536.999,08 динара. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НЕГОТИНУ 
 

 
Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима број 112–00–68/2015–01 

од 13.10.2015.године одређено је да Прекршајни суд у Неготину има 4 (четири) поступајуће 
судије, и то 2 (две) судије у седишту Суда, и по 1 (једног) судију у Одељењу суда у Кладову 
и у Одељењу суда у Мајданпеку. 
 
 У Прекршајном суду у Неготину је систематизовано 10 (десет) радних места, од 
чега су 15 (петнаест) државних службеника и 4 (четири) намештеника. 
 

Прекршајни суд у Неготину у седишту Суда у Неготину користи укупно шест 
канцеларија, које се налазе на првом спрату пословне зграде у власништву 
Хидроелектране ''Ђердап 2''.  

Посебно треба истаћи да је Одељење суда у Кладову променило адресу због 
пресељења са раније адресе у Кладову, ул. Краља Александра бр. 35 на нову адресу 
такође у Кладову, ул. 22. септембра бр. 26, које пресељење је извршено у јуну 2017.године. 
 Министарство правде је најпре покренуло иницијативу мејлом од 25.01.2017.године 
да се Одељење суда у Кладову измести у зграду судске јединице Основног суда у Неготину 
у Кладову, у ул. 22.септембра бр. 26. Након спроведене и окончане набавке радова на 
санацији просторија Прекршајног суда у Неготину-Одељења суда у Кладову у Кладову, у 
ул. 22. септембра бр. 26, Прекршајни суд у Неготину-Одељење суда у Кладову је из зграде 
општине Кладово пресељено у зграду Основног суда у Неготину-Судске јединице у 
Кладову, у ул. 22. септембра бр. 26. С тим у вези закључен је споразум о коришћењу 
просторија Основног суда у Неготину-Судске јединице у Кладову дана 06.03.2017.године на 
неодређено време између председника Основног суда у Неготину, судије Љиљане 
Милојковић и в.ф. председника Прекршајног суда у Неготину, судије Марије Вуковић 
Станковић. 
 

Зграда Прекршајног суда у Неготину, као и зграда Одељења суда у Кладову немају 
адекватан приступ за лица са инвалидитетом.  

 
Одељење суда у Мајданпеку налази се у просторијама општине Мајданпек. 

Општина Мајданпек има омогућен приступ за лица са инвалидитетом, док се до просторија 
Одељења суда у Мајданпеку долази степеницама, које нису приступачне за лица са 
инвалидитетом. 

                                     
 

ДОНАЦИЈЕ И РАДОВИ У СУДУ 
 
 

У току 2016.године закључен је споразум о уступању на коришћење службеног 
возила марке ''Шкода Фабиа'' између председника Прекршајног апелационог суда и 
вршиоца функције председника Прекршајног суда у Неготину, који Споразум је заведен у 
Прекршајном апелационом суду Београд под бројем Су VIII 46/16-119 од 30.03.2016.године 
и у Прекршајном суду у Неготину под бројем Су I-1 34/16 од 01.04.2016.године, те је потом, 
након поправке возила у Крагујевцу и извршеног техничког прегледа, службено возило 
превезено у Неготин, где је регистровано и где је извршена његова поправка. 

Актом-закључком Владе Републике Србије-Комисије за одобравање употребе 
службених возила 52 Број 404-4698/2014-6 од 04.04.2017.године који је Комисија за 
одобравање употребе службених возила донела на седници одржаној 03.04.2017.године 
одобрава се Прекршајном суду у Неготину поновна употреба 1 (једног) службеног возила, 
ради обављања послова и задатака из делокруга Прекршајног суда у Неготину, које 
одобрење важи годину дана. 
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 III      
ОДОБРЕНИ БУЏЕТ И СРЕДСТВА РАДА 

 
  Средства за рад Прекршајног суда у Неготину обезбеђују се у буџету Републике 
Србије и њима се омогућава независност судске власти и уредан рад Суда 

Надзор над трошењем буџетских средстава опредељених за рад Прекршајног суда 
спроводе Високи савет судства, Министарство надлежно за правосуђе и Министарство 
надлежно за финансије. 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И ИНФОРМАТИЧКО-АНАЛИТИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
Финансијско-рачуноводствене и информатичко-аналитичке послове за потребе 

Прекршајног суда у Неготину, са Одељењима суда у Кладову и Мајданпеку, обавља 
Служба рачуноводства Вишег суда у Неготину, на основу Споразума о формирању 
заједничке службе рачуноводства и за информатичке послове, који су споразум дана 
26.11.2014.године закључили и потписали председник Вишег суда у Неготину, судија 
Драгица Сингуриловић и заменик председника Прекршајног суда у Неготину, судија 
Љубица Маринковић, а почетак рада заједничке службе био је предвиђен за 
01.01.2015.године. 

Дана 01.07.2016.године обновљен је, односно закључен и потписан Споразум о 
заједничком обављању финансијско-рачуноводствених и информатичко-аналитичких 
послова број Су I-1 14/16 између председника Вишег суда у Неготину, судије Драгице 
Сингуриловић и вршиоца функције председника Прекршајног суда у Неготину, судије Живе 
Новаковића, тако да Заједничка служба рачуноводства и за информатичко-аналитичке 
послове и надаље у 2017.години обавља исте послове за потребе овог Суда, уз 
сагласност, одобрење и подршку Министарства правде-Сектора за материјално-
финансијско пословање, у вези са чим је одржан састанак фебруара 2017.године у 
седишту Прекршајног суда у Неготину, којим је руководила госпођа Славица Јелача, 
помоћник министра правде. 

 

   

 Прекршајни суд у Неготину је у току 2017.године спровео набавке, у смислу чл. 39 
ст. 2 Закона о јавним набавкама, и то следеће набавке: 
 -набавка радова на санацији просторија Прекршајног суда у Неготину-Одељења 
суда у Кладову у Кладову у ул. 22. септембар бр. 26, на основу Уговора број Су IV-32  
361/17 од 27.04.2017.године, 
 -набавка услуге-уградња ламината и постављање лајсни у канцеларији бр. 1 у 
седишту Суда у Неготину, по основу наруџбенице број Су IV-32  365/17 од 
28.04.2017.године, 
 
 -набавка услуге-уградња ламината и постављање лајсни у канцеларији бр. 3 у 
седишту Суда у Неготину, по основу наруџбенице број Су IV-32  313/17 од 
13.04.2017.године, 
 -набавка канцеларијског материјала, по основу наруџбенице број Су IV-32  423/17 
од 15.05.2017.године, 
 -набавка радова на санацији фасадних уложина на згради Прекршајног суда у 
Неготину-Одељења суда у Кладову у Кладову у ул. 22. септембар бр. 26, на основу 
Уговора број Су IV-32  680/17 од 14.08.2017.године. 
 У току је поступак набавке у вези израде Акта о процени ризика, а у смислу 
обавезујућих одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и набавка 3 (три) штампача 
за потребе Прекршајног суда у Неготину, за коју набавку је прибављена сагласност 
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Министарства правде-Сектора за материјално-финансијске послове актом од 
18.08.2017.године. 
 

IV 
ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА 

ИНФОРМАЦИЈА, ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ, 
ВРСТИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СТАВЉА НА УВИД, КАО И ОПИС 

ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 
 
 

Подаци о раду Прекршајног суда у Неготину налазе се у уписницима који се воде у 
писарници Суда, у електронској форми и налазе се у електронској бази података. 

Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења на основу 
података из електронске базе података и списа предмета која садрже само нужне податке 
о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења. Обавештења 
се дају у усменој или писаној форми, током целог радног времена, а кратка и хитна и 
телефоном, ако је то по природи ствари могуће. Странке могу разгледати и преписивати 
списе на за то одређеном месту и под надзором запосленог у писарници. 

 
V 

    ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 
            Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне 
власти, настала у раду или у вези са радом органа, садржана у одређеном документу, а 
односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 
            Носачи информација у Суду су уписници у виду електронске базе података, 
предмети, извештаји о раду, билтен судске праксе, кадровске и рачуноводствене 
евиденције. 
            Поступак пред органом власти за остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја прописује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) на следећи начин: 
 
 

У Прекршајном суду у Неготину је у току 2017.године, а до дана 25.08.2017.године 
примљено и заведено 10 (десет) захтева за  приступ  информацијама од јавног значаја. 
 1. Захтев ''W'' DOO из Б. од 24.01.2017.године, који је примљен у Суду дана 
26.01.2017.године и заведен под бројем Су III-21  19/17, у вези информације да ли се 
предузеће ''S'' налази у прекршајној евиденцији овог Суда, и одговор заведен у Су III-21  
19/17-1 од 27.01.2017.године, 

2. Захтев М.Ј. из Б. од 07.02.2017.године, који је заведен у Суду под бројем Су III-21  
23/17, у вези броја мериторно решених предмета по судијама, и одговор заведен у Су III-21  
23/17-1 од 08.02.2017.године, 

3. Захтев ''YIHR'' из Б. од 22.02.2017.године, који је примљен у Суду дана 
27.02.2017.године и заведен под бројем Су III-21  25/17, у вези фотокопије захтева и 
пресуда на основу одредаба Закона о јавном окупљању, и одговор заведен у Су III-21  
25/17 од 01.03.2017.године, 

4. Захтев Ј.К. од 21.04.2017.године, у вези садржине предмета овог Суда број I-2 
Пр. 8../15, са решењем број Су III-21  31/17 од 26.04.2017.године, 

5. Захтев М.С. из Б. од 28.04.2017.године, који је заведен у Суду под бројем Су        
III-21 34/17, у вези повреде одредаба Закона о ради и Закона о безбедности и здрављу на 
раду, и одговор заведен у Су III-21  34/17 од 04.05.2017.године, 
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6. Захтев А.К. из К. од 12.06.2017.године, који је заведен у Суду под бројем Су        
III-21 40/17, у вези садржине предмета овог Суда број I-2  Пр. 6../17, и одговор заведен у Су 
III-21  40/17-1 од 16.06.2017.године, 

7. Захтев М.С. из Б. од 20.06.2017.године, који је заведен у Суду под бројем Су        
VIII 292/17, у вези повреде одредаба Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на 
раду, и одговор заведен у Су VIII  292/17 од 27.06.2017.године, 

8. Захтев ''АЖЦ'' из Б. од 21.06.2017.године, који је заведен у Суду под бројем Су        
VIII 299/17, у вези података о лицима која су првостепеном пресудом осуђена због дела из 
чл. 16 ст. 2 Закона о јавном реду и миру, и одговор заведен у Су VIII  299/17 од 
27.06.2017.године, 

9. Захтев ''W'' из Б. од 21.06.2017.године, који је примљен у овом Суду дана 
28.06.2017.године и заведен под бројем Су VIII 312/17, у вези информација да ли се 
предузеће ''ISB'' налази у прекршајној евиденцији овог Суда, и одговор заведен у Су VIII  
312/17 од 29.06.2017.године, и 

10. Захтев ''ДЗППС'' од 29.06.2017.године, који је примљен у Суду дана 
30.06.2017.године и заведен под бројем Су VIII 318/17, у вези података о повреди одредаба 
чл. 74 и 79 Закона о заштити природе, и одговор заведен у Су III-21 55/17 од 
07.07.2017.године. 

 

VI 
ПРЕДСЕДНИК СУДА, ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ, 

КАО И ПОСТУПАК ПО КОЈИМА ДОНОСИ ОДЛУКЕ 
 

Пословима судске управе руководи вршилац функције председник Суда, судија 
Љубица Маринковић, судија Прекршајног суда у Неготину. 

Председник Прекршајног апелационог суда Београд донео је одлуку                           
Су I-2 365/17 од 27.06.2017.године, којом се судија Прекршајног суда у Неготину, Љубица 
Маринковић поставља за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Неготину 
почев од 01.07.2017.године, док нови председник не ступи на функцију, а најдуже на шест 
месеци.  

Права и обавезе вршиоца функције председника Суда су прописани Законом о 
уређењу судова и Судским пословником. Сходно наведеним прописима, вршилац функције 
председника Суда: 

-Представља Суд, 
-Организује рад у Суду, 
-Руководи судском управом, при чему неке послове може пренети и на председнике 

одељења Суда или друге судије, осим оних који су у искључивој надлежности председника 
Суда: одлучивање о правима судија на основу рада, о радним односима судског особља, о 
удаљењу судије са дужности, о покретању поступка за одлучивање о томе да ли су друге 
службе, послови или поступци неспојиви са дужношћу судије, о годишњем распореду 
послова и одступању од годишњег распореда послова, о одступању од редоследа пријема 
предмета и о одузимању предмета, 

-Остварује надзор над радом одељења Суда, Судске управе и служби, прегледом 
уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије 
решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин. 

-Предузима мере за правилан и ефикасан рад Суда, на основу сталног вршења 
увида у рад Суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом 
задужења и експедитивности, 

-Утврђује годишњи распоред послова у Суду, по претходно прибављеном 
мишљењу судских одељења, при чему одређује судију који ће га замењивати у случају 
спречености или одсутности, 

-Разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да 
се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и 
исход, у смислу чл. 8 Закона о уређењу судова, 
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-Доноси програм за ефикасније решавање предмета, што подразумева измене 
унутрашње организације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, 
привремену прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и овим 
пословником, 

-Сазива Општу седницу, којом и председава итд. 
У смислу одредаба Закона о заштити права на суђење у разумном року, поступак 

по приговору странака ради убрзавања поступка (у даљем тексту : по приговору) води 
вршилац функције председника Суда, који и одлучује по приговору, а у његовом одсуству 
или спречености, исти поступак водиће судија Љубица Маринковић, заменик вршиоца 
функције председника Суда. 
 

Вршилац функције председника Суда овлашћен је да захтева законитост, ред и 
тачност у Суду, отклања неправилности и одуговлачење у раду, стара се о одржавању 
независности судија и угледу Суда и врши друге послове одређене законом и Судским 
пословником. 
 

VII 
РАДНО ВРЕМЕ СУДА 

 
 

I   Радно време суда је од 07,30 до 15,30 часова. 
 
II  Писмена се могу предавати у Суду у току радног времена. 
 
III Судски списи могу се у Суду разгледати, преписивати или тражити одређене 
информације у времену од 10,30 до 14,30 часова. 
 
IV Странке и њихове пуномоћнике прима вршилац функције председника Суда, 
односно заменик вршиоца функције председника Суда. 
 

           У дане и у време када Суд не ради, биће у приправности или ће наизменично бити у 
Суду судије и судско особље за спровођење радњи које се сматрају хитним, према 
посебном распореду који благовремено одреди вршилац функције председника Суда, 
односно председник одељења Суда, а који ће постати саставни део Годишњег распореда 
послова. 
 
 

 ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА 
             ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НЕГОТИНУ 
                  

                     судија, Љубица Маринковић 


