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              1.

У складу са чланом 61. Судског пословника („Службени гласник РС“ бр.  110/09) и чланом
39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“
бр. 120/04 и 57/07) Прекршајни суд у Зајечару, дана 17.01.2010. године објављује:

                                    И Н Ф О Р М А Т О Р

             О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА  У  ЗАЈЕЧАРУ

Информатор о раду Прекршајног  суда у Зајечару представља годишњу публикацију,  која
садржи  релевантне  податке  о  надлежностима,  организационој  структури  и  функционисању
Прекршајног  суда,  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  Председник
Прекршајног суда Слађан Савић. Информатор је ажурирао Председник Прекршајног суда, који је
истовремено и лице овлашћено  да у име и за  рачун Прекршајног  суда поступа по захтевима за
слободан  приступ  информацијама  од  јавног  значаја  и   за  сарадњу  са  новинарима  и  јавним
гласилима. 

Овај информатор ће се истаћи на огласној табли овог Суда и у свакој пословној просторији -
канцеларији  коју  користи  овај  Суд,  а  исти  ће  се  доставити  новинским  и  радио  телевизијским
организацијама на подручју града Зајечара, у електронском и физичком облику, истакнут је на сајту
Прекршајног суда у Зајечару.
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1.1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУДУ

            Назив суда:
Прекршајни суд у Зајечару

1) СЕДИШТЕ  СУДА У ЗАЈЕЧАРУ                
ул. Генерала Гамбете 44/4
19 000 Зајечар

тел: 019/442-176 и 019/442-177
факс:+381 19 422-734
mail:  prekrsajnisudza@gmail.com
www.zajecar.sudovi.net
Матични број регистра:17774000
ПИБ:106400142

2) ОДЕЉЕЊЕ У  БОРУ
ул. 7. јули бр. 29
19210  Бор

тел: 030/432-670
mail:  oozpbor030@open.telekom.rsoozpbor030@open.telekom.rs

3) ОДЕЉЕЊЕ У КЊАЖЕВЦУ
ул. Кеј Димитрија Туцовића бр. 5
19350  Књажевац

тел: 019/733-017
mail:ps.knjazevac@gmail.com
pen.telekom.rsoozpbor030@open.telekom.rsrsudknjaz@open.telekom.rs

4) ОДЕЉЕЊЕ  У  СОКОБАЊИ
ул. Светог Саве  бр. 21
18230  Сокобања

тел: 018/830-824
mail: ps.sokobanja@gmail.com ozpbor030@open.telekom.rsprpreksajsbeksajsb@open.telekom.

5) ОДЕЉЕЊЕ У БОЉЕВЦУ
ул. Солунских бораца  бр. 1
19371  Бољевац

тел: 030/463-534
mail:  prekboljevac@gmail.com
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          I   Радно време суда је од 07.30 до 15.30 часова.
         II  Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.
   III  Судски  списи  могу  се  у  суду  разгледати,  преписивати  или  тражити  одређене
информације, од 08.00 до 14.00 часова.
       IV Странке и њихове пуномоћнике прима Председник сваког радног дана. 
           У дане и време када суд не ради биће у приправности или ће наизменично бити у Суду
судије и судско особље за спровођење радњи које се по одредбама закона сматрају хитним,
према посебном распореду који благовремено одреди председник Суда, односно председник
Одељења, а који ће постати саставни део Годишњег распореда послова.

Распоред судија и судског особља за поступање по хитним предметима, биће истакнут
на огласним таблама седишта и одељења Суда, на који судије имају право приговора у року
од 3 дана од дана истицања на огласној табли.

                                                                2.

                          ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Седиште Прекршајног суда је у Зајечару, Генерала Гамбете бр. 44/4 У седишту Суда
налази се судска управа, одсек писарнице суда, одсек рачуноводства, одсек за аутоматску
обраду података и друге пратеће службе.

Контакти: тел 019/422-734 и факс:+381 19/422-734
                              тел: +381 19 422 177
                                      +381 19 422 176
                             Електронска адреса: prekrsajnisudza@gmail.com
                              

У седиште Суда распоређене су следеће судије:
-     Слађан Савић – Председник суда
-     Душанка Милошевић – заменик председниак суда 
-     Нена Миленковић
-     Драгослав Виденовић

Прекршајни суд има одељења изван седишта у којима се  трајно суди  и предузимају
остале судске радње.

Одељења  прекршајног суда су:

1. У одељењу Суда у Књажевцу распоређене су следеће судије:
 - Весна Николић
- Ивица Цонић

За председника Одељења у Књажевцу одређује се судија Ивица Цонић 

2. У одељењу Суда у Бору распоређене су следеће судије:
- Милена Станисављевић
 - Мирјана Каменовић 
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 За председника Одељења у Бору одређена је судија Милена Станисављевић

3. У одељењу Суда у Сокобањи распоређене су следеће судије:
- Нађенка Стојичић
- Жељка Петровић

За председника Одељења у Сокобањи одређена је судија Жељка Петровић

4. У одељењу Суда у Бољевцу распоређена је судија:
Гордана Голубовић -  која је одређена за председника Одељења.

По  Правилнику  о  систематизацији,  судско  особље  чине  секретар  Суда,  судијски
помоћници,  судијски приправници и државни службеници и намештеници запослени  на
административним,  техничким,  рачуноводственим,  информационим  и  осталим  пратећим
пословима значајним за судску власт.

Број  судског  особља  одређује  председник  суда,  актом  о  унутрашњем  уређењу  и
систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом.

Мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове
правосуђа.
Табеларни приказ организационе структуре

Рб РАДНО МЕСТО БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
1 Председник Суда 1
2 Судије 11
3 Секретар Суда /
4 Суд.пом. 2
5 Суд.приправник /
6 Шеф. писарнице 1
7 Референт  на  извшим

предметима 
6

8 Возач 1
9 Правосудни стражар 3
10 Спремачица 1
11 Записничар 10
12 Дактилограф 2
13 Уписничар 5
14  експедитор 1
15 Архивар 1
16 Ит техничар 1
17 Шеф рачуноводства 1
18 Обрачун. рад. зар. 1
19 Достављач 4

ГРАФИЧКИ  ПРИКАЗ  ОРГАНИЗАЦИОНЕ  СТРУКТУРЕ  ПРЕКРШАЈНОГ  СУДА  У
ЗАЈЕЧАРУ
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                                                                    2.1.

П Р А В И Л Н И К 
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У

ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се: 

- унутрашња организација и систематизација радних места у Прекршајном суду у Заје-
чару 

- укупан број извршилаца потребних за обављање послова 
- опис послова радног места
- услови потребни за обављање послова радног места и то: стручна и школска спрема, 

радно искуство положен државни – стручни испит, радна способност и звања 
- организација рада и функционисање суда 

Члан 2. 

Систематизација радних места утврђена је према врсти, природи и обиму послова, са
циљем  да  се  рационалним  коришћењем  радног  времена,  материјалних  средстава  и
способности запослених обезбеди ефикасно обављање свих послова

Члан 3. 

Одлуком о броју судија у судовима предвиђено је у Прекршајном суду у Зајечару, са 
Одељењима у Бољевцу, Бору, Књажевцу и Сокобањи, укупно 12 судија, од којих је један 
председник Суда. 

                   Члан 4.  

За обављање послова из делокруга Прекршајног суда утврђује се 17 радних места и
систематизује 45 запослених. 

            Члан 5.   

За  обављање  административних,  управних,  финансијских,  техничких  и
информативних послова, у Суду,  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних  места  у  Прекршајном  суду  у  Зајечару  I  Су  9/10  -2/13  од  29.07.  2010.  године  и
Правилника о изменама и допунама  I  Су 9/11 -1 од 12.01.2011. године, као и Правилник о
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иземана  и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Прекршајном суду у Зајечару СУ I-9  2/13 од 28.05.2013. године,   се утврђују следећа радна
места: 

- секретар Суда ................................... извршилаца 1 
- судијски помоћник ........................... извршилаца 3
- судијски приправник ........................ извршилаца 1 
- шеф одсека писарнице ..................... извршилаца 1 
- уписничар .......................................... извршилаца 5
- експедитор ...................................….. извршилаца 1
- референт на извршним предметима .  извршилаца 6
- архивар ................................................     извршилаца 1 
- записничар ......................................... извршилаца 12 
- дактилограф .......................................     извршилаца 2 
- шеф рачуноводства ...........................     извршилаца 1 
- обрачунски радник зарада ................ извршилаца 1 
- достављач ...........................................     извршилаца 4 
- техничар за ИТ подршку ................... извршилаца  1 
- правосудни стражар ...........................   извршилаца 3 
- возач .....................................................    извршилаца 1 
- спремачица .......................................... извршилаца 1 

Члан 6. 

Утврђује се опис послова за радна места наведена у Члану 5. овог Правилника са условима
за обављање истим.

Опис  послова  радних  места  из  ст.1.овог  Члана  је  утврђен  применом  мерила:  сложеност
послова, самосталност у раду, одговорност, пословна комуникација и компетентност

1.  СЕКРЕТАР СУДА

О П И С   П О С Л О В А

Секретар суда помаже Председнику Суда у вршењу послове судске управе, израђује
нацрт Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Суду и
Правилника  о  заштити  од  пожара,  прима  странке,  прима  захтеве  за  изузеће  судија.,
припрема план коришћења годишњег одмора запослених, издаје потврде о ослобађању од
плаћања судске таксе и др. стара се о набавци инвентара и потрошног материјала за потребе
суда, обезбеђује замене одсутних запослених,  стара се о благовременој исплати награда и
накнада  судским  вештацима  и  обавља  и  друге  послове  по  налогу  председника   Суда,
писмена коресподенција са другим државним органима, овлашћено лице за потписивање
финансијских  докумената,  припрема  предмете  на  које  се  односе  притужбе  странака,
реферише  стање  у  списима  предмета  председнику  Суда   и  припрема  нацрте  одговора,
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организује састанке колегијума и друге стручне састанке као и друге стручне послове по
налогу судије или председника Суда. 

УСЛОВИ:  VII степен стручне спреме,  правни факултет,
       положен правосудни испит и најмање 3

 године радног искуства у струци 
ЗВАЊЕ:      саветник

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 1

2.  СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК

             О П И С  П О С Л О В А

Помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове, узима на записник
предлоге и друге поднеске и изјаве странака и врши самостално или под надзором и по
упутствима судије и друге стручне послове по налогу судије или председника Суда. 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
Положен правосудни испит, 

ЗВАЊЕ:  судијски сарадник

             О П И С  П О С Л О В А

Помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове, узима на записник
предлоге и друге поднеске и изјаве странака и врши самостално или под надзором и по
упутствима судије и друге стручне послове по налогу судије или председника Суда. 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
Положен правосудни испит, искуство од најмање две године  у правној
струци после положеног правосудног испита 

ЗВАЊЕ:  виши судијски сарадник 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 3

3. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК 

            ОПИС ПОСЛОВА 
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Обавља  послове  утврђене  прописима  и  општим  актима  о  приправницима  ради
оспособљавања  за  полагање  правосудног  испита,  учествује  у  изради  нацрта  поднесака,
поступа по налогу судије-председника Суда, упознаје се са законском прописима, прати ток
суђења, упознаје се са радом судских одељења, као и друге стручне послове по налогу судије
или председника Суда. 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, Правни факултет

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

4. ШЕФ ОДСЕКА ПИСАРНИЦЕ 

           ОПИС  ПОСЛОВА 

           Организује и руководи радом писарнице, стара се о примени Пословника и извештаја
о целокупном раду Суда, стара се о уредној и благовременој достави предмета судијама,
издаје налоге запосленима у писарници у циљу благовременог и ефикасног поступања по
примљеним  поднесцима  (жалбе  и  др.)  из  захтевима,  координира  рад  доставе  и  отпреме
поште, захтева,  предмета и предузима мере за уредну и благовремену доставу, стара се о
чувању предмета у архиви у складу са Пословником, води прописане књиге архивираних
предмета,  врши  контролу  предмета  за  архивирање,  обавља  и  друге  послове  по  налогу
председника Суда. 

УСЛОВИ: Средња школска спрема, четврти степен 
                                    Правно-биротехничка школа,Гимназија или Економска школа 

положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару, 
најмање три године радног искуства у струци. 

ЗВАЊЕ:      Референт 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

5. УПИСНИЧАР 

О П И С  П О С Л О В А

Врши  пријем  поште,  разврстава  исту,  прима  захтеве  за  покретање  прекршајног
поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике, као и остале помоћне књиге
у складу са Пословником, формира предмете, здружује поднеске, предмете и остала писмена,
разводи предмете, води евиденцију примљених, решених и нерешених предмета, предмете за
уложеним жалба доставља другостепеном суду, израђује статистичке извештаје по налогу
шефа одсека писарнице, обавља послове у вези припреме, сређивања и одлагање предмета
за архиву, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице. 
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УСЛОВИ: средња школска спрема ,четврти степен  Правно-биротехничка школа

Гимназија или Економска школа  положен државни испит, познавање
рада на рачунару, најмање две године радног искуства у струци. 

ЗВАЊЕ: референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 5 

6.  ЕКСПЕДИТОР

О П И С  П О С Л О В А

Прима  завршене  предмете  и  обавља  доставу  истих,  врши  доставе  замолница,
доставља  другостепена  решења,  улаже  доставнице  и  уплатнице,  проверава  адресе
окривљених преко одговарајућих евиденција,  доставља правоснажна решења странкама,
надлежним  органима  и  заинтересованим  лицима  уз  консултацију  са  судијама,  упућује
замолнице  другим  судовима  за  уручење  решења и  других  писмена,  евидентира  уложене
жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове
у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и
уписује их у поштанске књиге, организује њихово сређивање и отпремање, обавља и друге
послове по налогу шефа одсека писарнице.

УСЛОВИ: средња школска спрема, четврти степен  
                        Правно-биротехничка школа ,Гимназија или Економска школа

положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару, 
најмање две године радног искуства у струци, 

ЗВАЊЕ: референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

7.  РЕФЕРЕНТ НА ИЗВРШНИМ ПРЕДМЕТИМА 

ОПИС ПОСЛОВА 

Извршава  правоснажна  решења,  доставља  решења  на  принудно  извршење
надлежним  судовима,  евидентира извршена решења и припрема их за  архиву,  спроводи
извршења заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне
књиге и евидентира промене у поступку извршења у рачунару, води посебну евиденцију о
предметима  у  којима  су  изречене  казне  затвора,  спроводи  поступак  извршења  решења
других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности
овог Суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице.

УСЛОВИ: Средња школска спрема, четврти степен  
                        Правно-биротехничка школа   Гимназија или Економска школа
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Положен државни и стручни испит, 
познавање  рада  на  рачунару,  најмање  две  године  радног  искуства  у
струци
 

ЗВАЊЕ: Референт 
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 6 

8. АРХИВАР 

О П И С  П О С Л О В А

Стара се о чувању предмета у архиви у складу са судским пословником, води књигу
архиве и књигу примљених и издатих предмета из архиве, поступа по налозима за издавање
предмета из архиве и води рачуна о враћању истих, обавља и друге послове по налогу шефа
одсека писарнице.

УСЛОВИ: ССС,  четврти  степен   Правно-биротехничка  школа,  Гимназија  или
Економска  школа  ,најмање  2  године  радног  искуства  и  положен
државни стручни испит 

             ЗВАЊЕ: референт
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

9.  ЗАПИСНИЧАР 

О П И С   П О С Л О В А

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је  распоређен,  пише записнике на суђењима, позиве за
рочишта, доставнице и повратнице и обавља послове по диктату код судије, води рачуна о
уредности  списа,  врши  експедицију  израђених  одлука,  попуњава  наредбе  за  довођење,
решења  о  исплати  трошкова  сведоцима,  вештацима  идр.  дежура  са  судијом  по  плану
дежурства и ради друге послове по налогу судије, 

УСЛОВИ:  средња школска  спрема ,четврти степен  
                        Правно-биротехничка школа, Гимназија или Економска школа

познавање рада на рачунару,
положен испит за дактилографа I класе,
положен државни стручни испит, 
најмање 2 година радног искуства у струци

ЗВАЊЕ:  референт

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 12

10.  ДАКТИЛОГРАФ 
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О П И С   П О С Л О В А 

Куца одлуке и друга писмена са траке или по диктату, врши преписе у сарадњи са
судијом или председником Суда, коригује унете податке, стара се о савременом обликовању
текста, припрема и штампа завршне материјале и дистрибуира исте, стара се о чувању и
преносу  података,  доступности  материјала,  исправности  биротехничке  опреме  и
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију
о свом раду, ради и друге послове по налогу судије или председника Суда. 

УСЛОВИ:  ССС, четврти степен,
                       Правно-биротехничка школа, Гимназија или Економска школа

познавање рада на рачунару,
положен испит за дактилографа I класе,
најмање 1 година радног искуства у струци

ЗВАЊЕ: намештеник IV врсте 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 2

11.  ДОСТАВЉАЧ 

О П И С   П О С Л О В  А 

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у
складу са одредбама Закона, када је потребно хитно извршити уручење писмена или када
достава писмена није могла бити извршена из било ког разлога преко ПТТ-е службе, а по
налогу шефа одсека писарнице, судије или председника Суда, врши доставу свих писмена
подносиоцима захтева у Зајечару, непосредно путем интерних доставних књига (ПУ Зајечар,
инспекцији  Зајечар,  Војном одсеку  Зајечару),  врши доставу  писмена  другим органима у
Зајечару,  преузима  пристиглу  пошту  у  предузећу  ПТТ  Зајечар  за  Прекршајни  суд  у
Зајечару, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице или судије

УСЛОВИ: ССС,  четврти степен  
                     Правно-биротехничка школа, Гимназија или Економска школа,
                      најмање једна година радног искуства 

ЗВАЊЕ: Намештеник IV врсте  

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 4 

12. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

О П И С   П О С Л О В А 
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Организује  и  руководи  радом  рачуноводства  и  обезбеђује  законитост  рада,

организује  целокупно  финансијско  материјално  пословање  Суда,  саставља  финансијски
план, периодични обрачун и завршни рачун Суда, води буџетско књиговодство, стара се о
благовременом  обезбеђивању  потребних  средстава  за  текуће  послове  Суда  и  њихово
наменско коришћење, стара се о благовременом измиривању законских и уговорних обавеза
Суда,  израђује  извештаје  о  материјално-финансијском   пословању  Суда  и  доставља  их
надлежним  органима,  стара  се  о  правилном  обрачуну  плата,  вођењу  послова  по  жиро
рачуну,  одговара  за  целокупну  архиву  рачуноводства,  одговара  за  рад  Рачуноводства  у
целини по позитивним законским и другим прописима, обавља и друге послове по налогу
председника Суда. 

УСЛОВИ; виша школска спрема економског смера, 
Положен државни стручни испит, 
Познавање рада на рачунару, 
три године радног искуства у струци. 

ЗВАЊЕ: Сарадник 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

13.  ОБРАЧУНСКИ РАДНИК ЗАРАДА 

О П И С   П О С Л О В А 

Врши обрачун зарада, накнада зарада и другим личних примања запослених у складу
са важећим прописима у смислу тачности, обрачуна и рокова исплата, врши обрачун пореза
и  доприноса  и  зарада  запослених  и  обуставе  запослених  (административне  и  друге),
саставља платни списак и доставља га на потпис одговорним радницима, врши сабирање
картица зарада запослених тромесечно и годишње и стања упоређује са главном књигом у
одговарајућим аналитичким контима, саставља тромесечни и годишњи преглед запослених
и одређује  број  условних  запослених,  број  запослених,  просечне  зараде  запослених  и  др,
саставља образац за  пензијско  и  инвалидско осигурање по часовима рада запослених за
пословну годину, обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства или председника
Суда

УСЛОВИ: средња школског спрема 
економског или финансијског смера, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, 
најмање две године радног искуства у струци. 

ЗВАЊЕ:  Референт 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 
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14.  ТЕНИЧАР ЗА ИТ ПОДРШКУ 

О П И С   П О С Л О В А 

Инсталира  и  одржава  системски  и  комуникациони  софтвер,  рачунарске  мреже,
рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну
комуникациону  опрему,  администрира  LAN  мрежу  у  Суда,  пружа  основно  упознавање
корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључењем на интернет, прати вирусне
програме на интернету и примењује антивирусне заштите, израђује пратећу документацију,
води евиденцију у оквиру Правосудног информационог система Србије (ПРИСС) и помаже у
обуци корисника на свим пословним апликацијама у оквиру ПРИСС, помаже у спровођењу
статистичких  послова,  обавља  и  друге  послове  по  налогу  непосредног  руководиоца  и
председника Суда. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, средња школа – техничког смера, 
положен стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на 
рачунару, знање енглеског језика, 
најмање две године радног искуства у струци. 

ЗВАЊЕ: Референт 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

15.  ПРАВОСУДНИ СТРАЖАР

             О П И С   П О С Л О В А 

Утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и
ствари  и  одузима  предмете  којима  би  се  могла  угрозити  безбедност  лица  и  имовине,
забрањује улазак у зграду Суда лицу са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола
или других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду Суда у
радно време и улаз у  одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не придржава
његове забране или омета ред и мир и чини прекршаје из јавног реда и мира и о томе одмах
обавештава органе Унутрашњих послова, штити од напада зграду Суда, другим радњама
штити имовину и  лица у  згради,  чува  и одржава  у  технички исправном стању ватрено
оружје и муницију и сачињава писмени извештај у случају употребе средстава принуде, у
који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за
употребу. 

УСЛОВИ:  средња стручна спрема,  четврти степен ,здравствена 
(психо – физичка способност)
и обученост за руковање ватреним оружјем,
познавање законских
и других прописа на основу којих се обављају
послови правосудне страже, 
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најмање једна година радног искуства 

ЗВАЊЕ: намештеник IV  врсте

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 3

 16.  ВОЗАЧ

О П И С  П О С Л О В А 

Обавља послове  превоза  за  потребе  Суда,  стара  се  о  чистоћи  возила  и   њиховом
редовном  сервисирању,  уредно  води  евиденцију  километраже,  горива,  мазива  и  осталу
потребну евиденцију по путним налозима,  евидентира кварове или уочене недостатке на
возилу и преузима мере за њихово отклањање, отклања ситне кварове на возилу. 

УСЛОВИ:  ССС, саобраћајне струке, 
Положен возачки испит за моторна возила  „Б“ категорије, најмање  3
године радног искуства у струци 

ЗВАЊЕ: намештеник IV врсте

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

   17.  СПРЕМАЧИЦА

О П И С   П О С Л О В А 

Одржава хигијену у свим просторијама Суда, пријављује уочене недостатке и кварове
у згради Суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговара за потрошњу
истог, обавља и друге послове по налогу непосредно надређеног. 

УСЛОВИ: основно образовање

ЗВАЊЕ: Намештеник VI  врсте

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи привремени акт о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Зајечару бр. 110-00-29/2009-
03 од 09.10.2009.године. 

Члан 8. 
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Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Министра правде, 8 дана од 

дана објављивања на огласној табли Прекршајног суда у Зајечару. 

                                                                     3.

ОПИС ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА СУДА, ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА И
ДУЖНОСТИ КАО И ПОСТУПАК ПО КОЈИМА ДОНОСИ ОДЛУКЕ

Пословима судске управе руководи Председника суда, судија Слађан Савић.
Права и обавезе председника суда су прописане Законом о уређењу судова и Судским

пословником. Сходно наведеним прописима, председник суда:

- представља суд,
- организује рад у суду,
-  руководи  судском  управом,  при  чему  неке  послове  може  пренети  и  на  председнике
одељења 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 судских одељења, 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  Прекршајном  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,
- 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 итд.

Председник 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.
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Кратак опис тока прекршајног поступка

              Прекршајни поступак који је по природи хитан поступак заснива се на начелу
законитости, а у овом прекршајном поступку важе принципи који су карактеристични за
кривични  поступак  као  што  је  принцип  да  се  поступак  покреће  на  основу  захтева
овлашћеног органа или оштећеног, да важи претпоставка невиности јер се нико не сматра
одговорним  за  прекршај  док  то  не  буде  утврђено  правоснажним  решењем  о  прекршају,
помоћ неукој странци, принцип економичности прекршајног поступка, принцип слободне
оцене доказа, принципи којима се утврђује право одбране и обавеза судије да окривљеном
пружи могућност да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све
чињенице и доказе  који му иду у корист,  право на употребу свог језика у прекршајном
поступку у складу са законом двостепеног прекршајног поступка. У прекршајном поступку
се примењују институти карактеристични такође за кривични поступак, као што су нужна
одбрана, крајња нужда, урачунљивост, нехат и умишљај, стварна заблуда, правна заблуда,
нема одговорности за онога ко учини прекршај под утицајем силе. претње или принуде. У
прекршајном поступку за разлику од кривичног поступка поред одговорности одговорног
лица у правном лицу и предузетника, постоји и одговорност правног лица.

           Обзиром да је прекршајни поступак дефинисан као хитан поступак јер се радње у том
поступку  морају  предузимати  без  одуговлачења,  и  сами рокови  за  покретање  и  вођење
прекршајног  поступка,  као  и  за  извршење  правоснажне одлуке су  релативно  кратки.
Прекршајни  посупак  се  не  може  предузети  ако  протекне  једна  година  од  дана  када  је
прекршај учињен, а наступа застарелост вођења прекршајног поступка у сваком случају
када  протекне  две  године  од  дана  када  је  прекршај  учињен. Изузетно  за  прекршаје  из
обалсти царинског, спољно-трговинског, девизног пословања, јавних прихода и финансија,
промета робе и услуга животне средине и ваздушног саобраћаја, може се посебним законом
прописати дужи рок застарелости године. Застарелост извршења изречене казне и заштитне
мере наступа у истом роковима како је то прописано за вођење прекршајног поступка. 

Новим Законом о прекршајима („Сл. Гласник РС“ бр. 65/2013) уведен је прекршајни
налог. Прекршајни налог се издаје када је за прекршај законом или другим прописом од
прекршајних  санкција  предвиђена  само  новчана  казна  у  фиксном  износу,  и  пружа
могућност да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне,
ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне. 

Још  један  нови  правни  институт  уведен  новим  Законом  о  прекршајима  јесте
Споразум о признању прекршаја. Када се прекршајни поступак води за један прекршај или
за  више прекршаја  у  стицају,  овлашћени подносилац  захтева,  усмено или  писано,  може
предложити окривљеном и његовом браниоцу закључење споразума о признању прекршаја,
односно окривљени и његов бранилац могу овлашћеном подносиоцу захтева предложити
закључење таквог споразума и тако се  споразумети о казни која и по својој  врсти и по
тежини  може  бити  блажа  од  оне  која  би  окривљеном  била  изречена  пресудом  након
спроведеног прекршајног поступка.
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           Када јавни тужилац или други овлашћени орган (Полицијска управа, овлашћени
инспектори сл. или оштећени) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, судија
коме је предмет додељен на начин утврђен Пословником о раду Суда, испитује да ли постоје
услови за покретање прекршајног поступка и одлучује о даљем току поступка.  Уколико
судија  сматра  да  не  постоје  услови  за  покретање  прекршајног  поступка  решењем  ће
одбацити тај захтев. Уколико оцени да постоје услови за покретање прекршајног поступка
судија  доноси  одлуку  о  покретању  прекршајног  поступка  у  форми  решења који  се  не
доставља подносиоцу захтева нити окривљеном. Након покретања прекршајног поступка
судија  позива  окривљеног  на  испитивање  и  уз  позив  му  доставља  примерак  захтева  за
покретање прекршајног поступка, а у позиву поучава окривљеног о свом праву да може
узети  браниоца  и  да  бранилац  може  присуствовати  његовом  испитивању.  Уколико
окривљени уредно прими позив, а не одазове се на испитивање а свој изостанак не оправда
или ако се није могло извршити уредно достављање позива окривљеном, а из околности
произилази  да очигледно  избегава  позив,  судија  ће  наредити  његово  довођење  које
извршава  надлежна Полицијска управа у ком случају трошкове довођења сноси доведено
лице.  И  без  позива  или  наредбе  судије,  судији  може  бити  приведено  лице  од  стране
службених лица Органа унутрашњих послова, када је исто затечено у вршењу прекршаја,
ако  се  не  може  утврдити  идентитет  тог  лица  или  ако  то  лице  нема  пребивалиште  или
боравиште или ако одласком у иностранство на дуже  време може избећи одговорност за
прекршај,  као  и  у  случају  када  је  довођење  потребно  да  би  се  спречило  даље  вршење
прекршаја.  

Након испитивања окривљеног судија изводи доказе које је предложио подносилац
захтева  за  покретање  прекршајног  поступка  или  сам окривљени,  а  за  које  оцени  да  су
потребни ради утврђивања релативних чињеница из којих произилази биће прекршаја који
се окривљеном ставља на терет. Најчешће се изводе докази саслушања сведока, увиђај или
вештачење,  увид  у  одређену  документацију  (записници  о  извршеној  контроли  и  др.
документацију). Након спроведеног доказног поступка судија доноси  пресуду о прекршају
које се може односити само на лице које се захтевом за покретање прекршајног поступка
терети само за прекршај који је предмет поднетог захтева. Судија је везан за чињенични
опис  прекршаја  наведен  у  захтеву  за  покретање  прекршајног  поступка,  а  није  везан
правном  квалификацијом  прекршаја  који  је  дао  у  свом  захтеву  подносилац  захтева  за
покретање прекршајног поступка. Прекршајни поступак се окончава доношењем осуђујуће
пресуде  којом  се  окривљени  оглашава  одговорним  за  учињени  прекршај,  ослобађајуће
пресуде којом се окривљени ослобађа одговорности или решењем о обустави прекршајног
поступка  када  се  утврди,  на  пример,  да  је  у  питању  радња  која  није  прописана  као
прекршај, да постоје околности које искључују одговорност окривљеног за прекршај који
му се захтевом за покретање прекршајног поступка ставља на терет, да је пред другим судом
окривљени правноснажно оглашен кривим или ослобођен кривице (већ пресуђена ствар), да
је наступила застарелост за вођење прекршајног поступка и у другим законом прописаним
условима. Када судија окривљеног огласи одговорним за прекршај у пресуди у делу изреке
наводи за који прекршај је окривљени одговоран, уз назначење чињеница и околности које
чине обележја прекршаја и од којих зависи примена одређеног прописа о прекршају, наводи
који  су  прописи  примењени,  доноси  одлуку  о  санкцијама  и  друге  одлуке  у  складу  са
законом. 
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У прекршајном поступку окривљеном се могу изрећи следеће прекршајне санкције:

казне  (казна  затвора,  новчана  казна),  казнени  поени,  рад  у  јавном  интересу, опомена,
заштитне  мере,  као  што  су:  заштитнa  меру  забране  управљања  моторним  возилом,
одузимања предмета, обавезно лечење  зависника од алкохола и психоактивних супстанци,
обавезно  психијатријско  лечење,  забрана правном  лицу  да  врши  одређене  делатности,
забрана одговорном лицу у правном лицу да врши одређене послове, одузимање животиње и
забрана држања животиње и удаљење странаца са територије РС.         

Малолетнику, који је млађи (14-16 година) може се изрећи само васпитна мера, док се
старијем малолетнику (од 16-18 година), поред васпитне мере може изрећи и укор, појачани
надзор од стране родитеља или органа старатељства, упућивање у дисциплински центар за
малолетнике, а изузетно малолетнику се може изрећи казна (казна затвора не може бити
дужа од  15 дана,  нити се  новчана казна  може заменити због  неплаћања казном затвора
трајању дужем од 15 дана). 

Пресуда  донета у прекршајном поступку се извршава када постане правоснажна и
када  за  извршење  нема  законских  сметњи. Изузетно,  пресуда  се  може  извршити  и  пре
правоснажности у законом одређеним случајевима, с тим да се пресуда према малолетнику
не  може  извршити  пре  правоснажности. Када  је  правоснажном  пресудом  окривљеном
изречена новчана казна и исти изречену новчану казну не плати у законском року, иста се
замењује казном затвора и то тако што се за сваких започетих 1000,00 динара новчане казне
одређује један дан затвора, с тим да казна затвора по основу ове замене не може бити дужа
од 60 дана, а део новчане казне који није могао бити замењен новчаном казном наплаћује се
принудним путем.

  

У другом степену надлежан је Прекршајни апелациони суд у Београду, Одељење у
Нишу, за поступање по предметима са подручја Прекршајног суда у Зајечару.

                                                                        4.

                                                ЈАВНОСТ  РАДА СУДА

            Јавност рада суда обезбеђује се пре свега:јавним одржавањем претреса,објављивањем
одлука, давањем обавештења заинтересованим лицима о току прекршајног поступка, 
упознавањем  јавности о свом раду путем средстава информисања.

              Ради очувања тајне, заштите морала, интереса малолетника или заштите других 
посебних интереса друштвене заједнице може се исључити јавност рада у свим или 
појединим фазама прекршајног поступка.

             У поступку према малолетнику увек ће се искључити јавност.
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Заштитну  меру  објављивања пресуде  суд   ће  изрећи  само  ако  сматра  да  би  било

корисно  да  се  јавност  упозна  са  пресудом,  а  нарочито  ако  би  објављивање  пресуде
допринело да се отклони опасност по живот или здравље људи  или да се заштити сигурност
промета робе и услуга или привреда.

        Према значају прекршаја суд одлучује да ли ће се пресуда објавити преко штампе,
радија  или телевизије  као  и да ли ће  се  образложење  пресуде  објавити у  целини  или у
изводу, водећи рачуна да начин објављивања  омогући обавештеност свих у чијем интересу
пресуду треба објавити.

     Приликом  контаката  са  јавношћу  и  медијима  користиће  се  средства  савремене
комуникације у складу са материјално-техничким могућностима суда  (просторија за прес
конференције-  медија  центар,  давање  обавештења   електронским  путем  и  сл).  О
равномерној  заступљености   представника  различитих  медија  на  суђењима  стараће  се
Председник суда.

        Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања
снимка обавња се по одобрењу Председника, уз предходно прибављену сагласност судије и
писаног пристанка странака и учесника снимљене радње. Приликом давања одобрења за
фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка,
приватности и безбедности учесника у поступку.

       Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од  јавног
значаја је Десанка Ивковић, шеф одсека писарнице. 
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                                                                       5.
                     НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  У ВЕЗИ РАДА               
                                                ПРЕКРШАЈНОГ СУДА

                  У Прекршајном суду у Зајечару најчешће се појављују захтеви за информацијама
о  току  прекршајног  поступка  по  конкретним  предметима,  а  по  Закону  о  финансирању
политичких  странака,  Закону  о  раду,  Закону  о  професионалној  рехабилитацији  и
запошљавању особа са инвалидитетом, Закону о злостављању на раду, Закону о забрани
дискриминације и осталим законима.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА
СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ТОКУ

201  4  .ГОДИНЕ.

Датум пријема  захева за
поступање по захтеву за

слободан приступ
информација од јавног

значаја

      Предмет
Датум одговора Прекршајног
суда у Зајечару за поступање

по захтеву за слободан приступ
информација од јавног значаја

/ У 2014.години је  било 8
поднетих захева за поступање

по захтеву за слободан
приступ информација од

јавног значаја

/
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                                                                       6.
                          ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

                                                                     Надлежности

Прекршајни суд је суд посебне надлежности, основан за територију града Зајечара,
општина Књажевац, Бор, Сокобања и Бољевац, са седиштем у Зајечару.

Прекршајни  суд  води  прекршајни  поступак  у  првом  степену,  у  коме  суди  судија
појединац.

                                                          Обавезе Прекршајног суда

1. Статистички извештаји о раду суда Високом савету судства, Министарству правде,
Врховном  касационом  суду  и  Прекршајном  апелационом  суду  Београд-квартални,
шестомесечни и годишњи извештај

2.  Годишњи  извештај  Поверенику  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту
података личности
         3. Периодични извештаји Управи за јавне набавке о спроведеним поступцима јавних
набавки-тромесечни
            4. Израда финансијског и кадровског плана за наредну годину
            5. Израда, објављивање и редовно ажурирање Информатора о раду 

                                                                Наплаћивање такси

             На основу Закона о судским таксама (``Сл. гласник РС`, бр. 28/94,.....31/2009, 101/2011,
93/2012 и 93/2014) прекршајни судови су у обавези да наплаћују судске таксе на одговарајући
евидентни рачун прихода суда:

              За жалбу против пресуде-  900,00 дин.
            За захтев за понављање прекршајног поступка и захтев за ванредно преиспитивање
правноснажне пресуде – 1.750,00 дин.
              За поднеске којима се тражи уверење (потврда) – 100,00 дин.
              За уверење – 190,00 дин.
              За разматрање завршених предмета – 190,00дин.
              За извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета – 390,00 дин.
        За  преписивање судских аката које суд изврши на захтев странке -20,00 дин. по
страници  
         За опомену којом се неко позива да плати таксу коју је био дужан да плати и без
опомене – 390,00 дин.
             За  одлуку којом се одбацује или одбија захтев за изузеће судије или председника суда
и других службених лица – 590,00 дин.
             За молбу којом се тражи одлагање казне зетвора – 590,00 дин.
             За одлуку првостепеног суда по молби – 980,00 дин.
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             За жалбу на одлуку првостепеног суда плаћа се такса – 590,00 дин.
             За одлуку другостепеног суда  плаћа се -980,00 дин.

         НЕ ПЛАЋА СЕ такса за разматрање списа  у научне или истраживачке сврхе по
захтеву лица  или организација   које се баве том делатношћу.

                                                                                  7.

                ПРОПИСИ КОЈЕ ПРЕКРШАЈНИ СУД ПРИМЕЊУЈЕ У ОКВИРУ 
                                   ВРШЕЊА СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА

Прекршајни суд у Зајечару као и сви други првостепени прекршајни судови у РС воде
прекршајни поступак прописан Законом о прекршајима а за прекршаје прописане Законом,
Уредбом, Одлуком  Градске  управе Зајечар чл.  7  Закона о прекршајима,  прекршајима се
дефинишу као повреде јавног поретка утврђене Законом или другим прописом за које су
прописане прекршајне казне и заштитне мере. Скоро да нема Закона који не садрже одредбе
о прекршајима и тешко је направити попис свих Закона у Републици Србији којима су
прописани прекршаји, а процена је да се примењује око 280 Закона која је донела Народна
Скупштина РС, велики број Уредби,  Одлука,  Правилника (око 800) којима се прописују
прекршаји  које  доноси  Влада  Републике  Србије.  Најчешће  се  примењује  Закон  о
безбедности саобраћаја на путевима, затим Закон о јавном реду и миру, Закон о превозу у
друмском саобраћају,  Закон  о  оружју  и  муницији,  Закон о  заштити  од  пожара,  Закон  о
превозу опасних материја, Закон о пребивалишту и боравишту, Закон о личној карти, Закон
о кретању и боравку странаца, Закон о условима за обављање промета робе, вршења услуга
у  промету  робе  и  инспекцијском  надзору,  Закон  о  приватним  предузетницима,  Закон  о
војсци, Закон о раду, Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предмета
опште употребе, Закон о туризму, Закон о санитарном надзору, Закон о заштити на раду,
Закон о промету експлозивних материја, Закон о семену и садном материјалу, Царински
закон, Порески закони, Закон о фискалним касама  и др... 

Одлуке  Градске  управе  Зајечар  које  се  најчешће  примењују  су:  Одлука о  јавним
паркиралиштима  на  територији  града  Зајечара,  Одлука  о  комуналном  уређењу  на
територији града Зајечара, Одлука о комуналној инспекцији на територији града Зајечара,
Одлука о држању домаћих животиња на територији града Зајечара, Одлука о одржавању
чистоће на територији града Зајечара, Одлука о ауто такси превозу путника на територији
града Зајечара и др.
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                                                                              8.

                                      ПОДАЦИ О БУЏЕТУ  

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

Законом  о  буџету  Републике  Србије  за  2015.  годину  одређена  су  следећа  средства  за
финансирање:

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

-Финансијско  материјални  послови  обављају  се  у  рачуноводству  Прекршајног  суда  у
Зајечару под непосредним надзором председника.

           У 2014.години                                 Планирана              Одобрена               Остварена                  Неостварена               %
                                            средства                 средства                  средства                        средства            остварења

1 2 3 4       5(3-4) 6
Плате и додаци и накнаде
запослених (Зараде)

38.955.755 38.955.755 38.955.755           /      100

Социјални доприноси на 
терет послодавца

6.973.079 6.973.079 6.973.079 /      100

Социјална давања 
запосленима

     1.581.592 1.581.592 1.581.592 100

Накнаде трошкова за 
запослене

2.272.186 2.272.186 2.272.186 /      100

Награде запосленима и 
остали посебни расходи

3.275.001 3.275.001 3.275.001           /      100

Стални трошкови 5.500.000 5.204.538 5.100.000 104.538 98
Трошкови путовања 117.000 117.000 114.496 2.504 97,86
Услуге по уговору 939.000 939.000 912.684 26.316 97,20
Текуће поправке и 
одржавање

94.000 94.000 91.209 2.791      97,03

Материјал 800.000 656.000 792.149 120,75
Приходи из буџета        
Свега за главу 
7.13:

60.507.613 60.068.151 60.068.151 100
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ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА И РАСПОРЕДУ ЗА 201  5  .ГОДИНУ ИЗ 

ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БЕЗ ПЛАТА И НАКНАДА

Стални трошкови 6.000.000

Трошкови путовања 99.000

Услуге по уговору 1.000.000

Текуће поправке и 
одржавање

210.000

Материјал 1.100.000

УКУПНО: 8.409.000

                                                 

                     9.

                                        ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

                   У табели је прказан број и укупна вредност и врста  закључених уговора о јавним 
набавкама и набавкама мале вредности.

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД  01.01.2014.год. до  31.12.2014. год.

Редни
број

Врста
предмета

јавне
набавке

Укупан број
закључених

уговора

Укупна вредност
закључених

уговора без ПДВ
(у хиљадама

динара)

Укупна вредност
закључених уговора

са ПДВ
(у хиљадама динара)

I II III IV V

1 добра 1 584.760 701.712
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2 услуге

3 радови    

Укупно 584.760 701.712

Место и датум:
 Зајечар,  24.01.2015.год   

                   Одговорно лице:
         Председник суда  Слађан Савић
         ________________________
                  Телефон: 019/442-177

 НАЗИВ 
НАРУЧИОЦА: 

 
ПРЕКРШАЈНИ СУД У                    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

                                      ЗАЈЕЧАРУ
 8  4 2  3      

АДРЕСА 
НАРУЧИОЦА:  Генерала Гамбете бр. 44/4 

МАТИЧНИ БРОЈ

 1  7 7  7  4  0 0  0  

                                     
                                       Зајечар

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 
БРОЈ

  1  0  6  4  0  0  1 4  2
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                                                                     10.

                       ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА,ЗАРАДАМА  
                                           И   ДРУГИМ   ПРИМАЊИМА  

    Плате, зараде и друга примања судијама и запосленима у овом суду се исплаћују на
основу  Закона  о  платама  државних  службеника  и  намештеника,  одговарајућих
подзаконских  аката  којима  се  регулишу  додаци  на  плату  државних  службеника  и
намештеника а на основу решења која доноси Председник суда за сваког запосленог.

                                                                       11.

                                                ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Средства  за  рад  Прекршајаног  суда  у  Зајечару  обезбеђују  се  у  буџету  Републике
Србије и њима се омогућавама независност судске власти и уредан рад суда.

Прекршајни суд  у Зајечару  налази  се  у  улици Генерала Гамбете 44/4 у Зајечару у
новим просторијама које су технички опремљене за ефикасно функионисање суда. 

 Одељење у  Бољевцу  оптерећено  је  због  путовања судије,  јер  не  постоје  адекватне
аутобуске  линије  на  релацији  Зајечар-  Бољевац,  Сокобања  –  Бољевац,  као  ни  линија
Књажевац -Бољевац или Бор- Бољевац, које би се уклопиле са радним временом Суда. 

Решењем  Председника  суда  СУ  IV-22 38/14  од  10.12.2014.  године  формирана  је
Комисија  за  попис  основних  средстава  и  ситног  инвентара  са  стањем  на  дан
31.12.2014.године коју сачињавају:

У СЕДИШТУ СУДА

1. ДУШАНКА МИЛОШЕВИЋ, судија, за Председника комисије,
2. МИЛАН САМАРЏИЈА, ИТ подршка , референт за члана комисије,
3. ДАНИЈЕЛА ПЕТКОВИЋ, записничар,  за члана комисије.

ОДЕЉЕЊЕ У БОРУ

1. МИЛЕНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, судија, за Председника комисије,
2. АЦКО ЈОВАНОВИЋ, референт,  за члана комисије,
3. ЉИЉАНА МИРЧИЋ, записничар,  за члана комисије.
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ОДЕЉЕЊЕ У КЊАЖЕВЦУ

1. ИВИЦА ЦОНИЋ, судија, за Председника комисије,
2. МИЛЕНА ЖИКАНОВИЋ, референт,  за члана комисије,
3. ДРАГАНА БОЖИЋ, записничар,  за члана комисије.

ОДЕЉЕЊЕ У СОКОБАЊИ

1. ТАЊА ПЕТКОВИЋ, судијски помоћник, за Председника комисије,
2. МЛАДИНКА ЗЕКОВИЋ, референт, за члана комисије,
3. БИСТРИЦА МАРЈАНОВИЋ, записничар,  за члана комисије.

ОДЕЉЕЊЕ У БОЉЕВЦУ
1.         ГОРДААН ГОЛУБОВИЋ , судија, за Председника комисије,
2.         ЛАЛЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ, референт,  за члана комисије, 
3.         ДАНИЈЕЛА ВИДОЈКОВИЋ, записничар,  за члана комисије

Задатак комисије  је  да  утврди стање средстава,  њихових извора затечених на дан
пописа, без обзира на то да ли та средства припадају Прекршајном суду у Зајечару, где се
обавља попис или су власништво другог корисника друштвених средстава, али се у овом
органу налазе на чување или на услугу. Оваква средства треба исказати у посебној пописној
листи са напоменом да су то туђа основна средства или ситан инвентар. Такође, посебном
пописном листом треба исказати средства овог органа која су дата на позајмицу другом
кориснику друштвених средстава, ако су дата на чување или се налазе на оправци. За попис
овог средства треба имати реверс, а ако је средство дато на оправку за то треба имати налог.
Ако комисија утврди да у органу има дотрајалих основних средстава или ситног инвентара
који су за расходовање, попис тих средстава извршити на посебној листи, са напоменом да
су за расходовање.

Пописна листа:

Седиште Суда

  1 -Сто  са 6 фиока
-Сто са 3 фиока 
-Сто са 3 фиоке и бифеом
-Бар сто
-Угаони сточић
-Дактилографски сто 
-Компијутерски сто
-Конференцијски сто
-Једнокрилни ормар са надоградњом

7.ком.
9.ком.
2.ком.
5.ком.
1.ком.
1.ком.
2.ком.
1.ком.
1.ком.
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-Двокрилни ормар са надградњом
-Трокрилни ормар
-Ормар-витрина
-Ормар  са  полицам  и  надградњом  изнад
врата
-Столица тапацирана са механизмом
-Столица са механизмом кожна
-Фотеља тапацирана метална
-канцеларијска столица
-Фотеља
- двосед
- тросед
-Ормар са фаховима
-Ормар
-Ормарић
-Сталажа 
-Сталажа за телефон
-Угаона сталажа
-Полица
-Огласна табла
-Чивилук
-Сеф каса

12.ком.
2.ком.

1.ком.

1.ком
15.ком.
7.ком.
7.ком.
11.ком
2.ком.
1. ком
1.ком
2.ком.
1.ком.
1.ком.
2.ком.
2.ком.
3.ком.
7.ком.
2.ком.
7.ком.
1.ком

2 - Монитор
- Кућиште
-Тастатура
-Миш
-Штампач
-Телефон
-Факс
-Мобилни телефон
-Фотокопир апарат
-Скенер

13.ком.
11.ком.
11.ком.
12.ком.
10.ком.
11.ком.
1.ком.
3.ком
1.ком.
1.ком.

3 -Клима
-Грејалица
-ел.писаћа машина
-Фрижидер

8.ком.
8.ком.
2.ком.
1.ком.

4 -Клупа са металном конструкцијом
-Висећи елементи
-Угаона сталажа
-Угаони сточић
-Сточић за телефон
-Сточић за штампач
-Судопера

6.ком.
2.ком.
4.ком.
5.ком
1.ком.
2.ком.
1.ком.

5 -Протипожарни апарат 2.ком
6 -Бицикла

-Путничко возило „Шкода Фабија“
3.ком.
1.ком.
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Одељење  у  Књажевцу

  1 -Монитор
-Кућиште   
-Тастатура        
-Миш       
-Штампачи
-Скенер 
-Телефон
-Факс
-Фотокопри апарат
-Читач личних карата

11.ком.
9.ком.
8.ком.
8.ком.
8.ком.
1.ком.

11.ком.
1.ком.
1.ком
6.ком.

2 -Дактилографски сто
-Судијски сто
-Клубски сто 
-Велики клубски сто 
-Кухињски сто
-Дактилографска столица
-Судијска столица
-Клубска столица
-Столица за велики клубски сто
-Кухињска столица 
-Клупа     

9.ком.
6.ком.
3.ком.
1.ком.
5.ком.
8.ком.
7.ком.
6.ком.
8.ком.

24.ком.
10.ком.

3 Мали ормар
Ормар
Дрвена полица-зидна
Кухињски елементи
Полица за архиву метална
Чивилук зидни
Чивилук стојећи

1.ком.
10.ком.
2.ком.
5.ком.
8.ком.
1.ком.
1.ком.

4 Застава
Грб

2.ком.
7.ком.

5 Клима
Шпорет
Фрижидер
Судопера
Мали бојлер
Вентилатор
-Усисивач

8.ком.
1.ком.
1.ком.
1.ком.
1.ком.
1.ком.
1.ком.

6 -Механичка машина
-Електрична машина 
-Електронска машина

1.ком.
5.ком.
1.ком.

7 -Огласна табла 2.ком.
8 -Апарат за гашење пожара 2.ком.
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Одељење у Бољевцу

  1 -Сто писаћи
-Сто дактилографски
-Тапацирана столица
-Сто Рио
-Дактилографски сто Рио
-Столица
-Фотеља
-Конференцијски сто дводелни

5.ком.
3.ком.

10.ком.
1.ком.
1.ком.
6.ком.
4.ком.
1.ком.

2 - Плакар
- Ормар челични
- Кухињски елементи
- Витрина
-Чивилук 

2.ком.
6.ком.
1.ком.
1.ком.
2.ком

3 -Компијутер
-Писаћа машина-електронска
-Ласерски штампач
-Фотокопирни апарат
-Телефон
-Телефон-факс

4.ком.
3.ком.
4.ком.
1.ком.
3.ком.
1.ком

4 -Клима
-Радијатор-уљани
-Кварцна грејалица
-Решо
-Усисивач

2.ком.
2.ком.
3.ком.
1.ком.
1.ком.

Одељење у Бору

  1 - Дактилографски сто
-Конференцијски сто
-Писаћи сто
-Сто за тужиоца
-Фотеља
-Клупа са наслоном 
-Столица
-Дактилографска столица 
-Тапацирана столица
-Касете са три фиоке
-Орман
-Канцеларијски орман
-Двокрилни орман 

6.ком.
2.ком.

23.ком.
3.ком.
6.ком.
2.ком.
4.ком.

14.ком.
1.ком.

15.ком.
4.ком.
5.ком.
4.ком.
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2 - Писаћа машина

- Компијутер
- Штампач
- Скенер
- Фотокопир апарат
- Телефон
- Факс
-Читач картица

8.ком.
7.ком.
7.ком.
1.ком.
2.ком.
5.ком.
1.ком.
6.ком.

3 - Кварцне грејалице
- Климе 
- Противпожарни апарат 

6.ком.
8.ком.
2.ком.

Одељење у Сокобањи

  1 --Канцеларијски сто
-Писаћи сто
-Компјутерски сто
-Кухињски сто
-Округли сто

6.ком.
3.ком.
6.ком.
1.ком.
1.ком.

2  -Канцеларијски ормар
-Кожна фотеља
-Кожни двосед
-Кожна столица
-Метална столица
-Дактило столица

8.ком.
7.ком.
1.ком.
2.ком.
8.ком.
5.ком.

4 -Метални чивилук
-Телефонска централа
-Компијутер
-Штампач
-Механичка машина
-Кварцна грејалица
-Телефон

4 .ком.
1.ком.
4 .ком.
4.ком.
5.ком.
1.ком.
3.ком.
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     12.

ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Носачи информација у суду су уписници, предмети, извештаји о раду, билтен судске праксе,
кадровске и рачуноводствене евиденције.

Подаци о раду Прекршајног суд налазе се у Уписницима који се воде у писарници Суда а део
ових података се налази у електронској бази. 

Документација,  односно  носачи  информација  се  чувају  уз  примену  одговарајућих  мера
заштите.

                                                    

                  13.

                        ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ 

                                     ПРЕКРШАЈНИ  СУД  ПОСЕДУЈЕ

Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења на основу података из
уписника и списа 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.

Целокупна архива  са предметима који су окончани налази се у просторији за архиву седишта
суда,чува се на начин предвиђен Правилником о архивском пословању овог суда и о њеном чувању
стара се државни службеник у складу са правилима о канцеларијском пословању.

Финансијска  документа  о  плаћању,  за  потребе  овог  суда,  укључујући  и  документацију  о
обрачуну  и  исплати  плата,  отварању  ПИБ-а,  налази  се  у  служби  рачуноводства,  код  лица
овлашћеног за вођење финанасијских  послова.

Папирна  документација  везана  за  пословање  суда:  досијеа  запослених,  документација  из
области Судске  управе (предмети  Су. Уписника), документација о јавним набавкама, чува се код
Председника суда.

Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код запослених који су
задужени за те предмете.  
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                                                                    14.

   ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ  ПРЕКРШАЈНИ СУД   СТАВЉА НА  УВИД 

Све  горе  наведене  информације  (Информатора  о  раду)  су  доступне  јавности  без
ограничења, као и оне које нису овде наведене, а настале су  у раду или у вези са радом
Пракршајног суда, са изузетком оних података којима се приступ може ограничити у складу
са Законом о доступности информација од јавног значаја, Законом о тајности података и
посебним прописима који регулишу ову материју.

                                                                    15.

                                   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА  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.

Поступак пред органом власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја  прописује  Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени
гласник РС“ бр. 120/2004) на следећи начин:

1. Тражилац  подноси  писмени  захтев.  Пример  форме  захтева  налази  се  у  прилогу  и  на
огласној табли суда.

2. Захтев мора да садржи назив органа, име, презиме, адресу тражиоца и што прецизнији
опис информације. Не мора да буде образложен.

3. По захтевима одлучује овлашћено лице органа у Прекршајном суду у Зајечару.

                                         Прекршајни суд у Зајечару -  Информатор о раду-
                                           последњи пут ажуриран 24.јануара 2015.године



                                                                                                                                                                    
4. Ако захтев није уредан, овлашћено лице огана власти дужно је да без надокнаде поучи

тражиоца  Закључком,  како  да  недостатке  отклони  у  остављеном  року  над  теретом
одбачаја захтева, све сходном применом члана 58. Закона о управном поступку.

5. Усмени захтеви сопштавају се у записник, а потом се примењују рокови као да је захтев
поднет писмено.

6. Рок  за  поступање  органа  по  уредним  захтевима  је  одмах  или  најкасније  15  дана.  У
оправданим случајевима може се продужити још за 40 дана. 

7. Уколико  орган  захтев  усвоји,  о  томе  ће  сачинити  службену  белешку  на  захтеву  и
доставити обавештење тражиоцу о времену, месту и начину на који ће му информација
бити стављена на увид са износом нужних трошкова. Трошкови се обрачунавају у складу
са Уредбом Владе. Усвајање захтева подразумевеа стављање на увид документа, односно
издавање или упућивање копије документа.

8. Уколико  одбије  у  целини  или  делимично  дужан  је  да  донесе  образложено  решење  о
одбијању захтева. Против овог решења дозвољена је жалба Поверенику у року од 15 дана
од  достављања  решења  органа  власти.  Жалба  се  изјављује  и  у  другим  Законом
прописаним случајевима (орган не одговори, одбије да одлучи...).

9. Када орган власти-суд, не поседује документ проследиће захтев Поверенику и обавестиће
тражиоца и Повереника о томе у чијем се поседу по његовом знању документ налази.

10.  Увид у документ је бесплатан, трошкови умножавања и доставе копије наплаћују се.

11. У оправданим,  Законом  прописаним  случајевима,  право  на  информацију  биће
ускраћено,  пре  свега  ради  заштите  личних  права,  те  ради  спречавања  одређених
злоупотреба.

12.  Забрањена је дискриминација новинара јавних гласила.

                      Права из овог закона припадају свима под једнаким условима.

         

                                         Прекршајни суд у Зајечару -  Информатор о раду-
                                           последњи пут ажуриран 24.јануара 2015.године



                                                                                                                                                                    

                  ПРИМЕР ОБРАЗЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
                      И ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА

 

                                         Прекршајни суд у Зајечару -  Информатор о раду-
                                           последњи пут ажуриран 24.јануара 2015.године



                                                                                                                                                                    

                                         Прекршајни суд у Зајечару -  Информатор о раду-
                                           последњи пут ажуриран 24.јануара 2015.године

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА 
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ
УСМЕНИ - ПИСМЕНИ

Удовољавање захтеву
обавештење о поседовању 
информације;
увид у документ са траженом 
информацијом;
издавање копије документа са 
траженом информацијом;
достављање докумената 
поштом или на други начин

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 
ЗАХТЕВА ИЛИ ЋУТАЊЕ 

УПРАВЕ

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА 
ПО ЖАЛБИ

РЕШЕЊЕ 
о усвајању жалбе

ТУЖБА
којом се покреће 

управни спор пред 
надлежним судом 

против решења 
Повереника

РЕШЕЊЕ 
о одбијању жалбе
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