
 1 

 

 

 
 

 

Република Србија 

 

Прекршајни суд у Лесковцу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Т О Р 

 

О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА 

У ЛЕСКОВЦУ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесковац, 2010. године 



 2 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

I       ИНФОРМАТОР О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ...................................3 

II     ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ......................................................................................... 4 

III    ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  .......................................................................................... 5 

IV    ОДОБРЕНИ БУЏЕТ И СРЕДСТВА РАДА .............................................................................. 9 

V  ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА, ВРСТА 

ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ, ВРСТИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СТАВЉА НА УВИД, 

КАО И ОПИС ПОСТУПКА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ............................................................. 11 

VI   ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ................................................... 12 

VII ПРЕДСЕДНИК СУДА, ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КАО И ПОСТУПАК 

ПО КОЈИМА ДОНОСИ ОДЛУКЕ .................................................................................................. 13 

VIII РАДНО ВРЕМЕ, АДРЕСА, КОНТАКТ  ТЕЛЕФОНИ .......................................................... 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 I 
 

У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Прекршајни 

суд у Лесковцу, дана 11.01.2011. године, објављује: 

 

 

 

 

 И Н Ф О Р М А Т О Р 

 О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ 
 

 

 

 

 Информатор о раду Прекршајног суда у Лесковцу представља годишњу 

публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој 

структури и функционисању Прекршајног суда у Лесковцу, 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 

судија – ВФ председника суда Јован Спасић, који у име и за рачун Прекршајног 

суда поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 II 
 

 

 ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 

 

 

 Прекршајни суд у Лесковцу је суд посебне надлежности, основан за 

територију Града Лесковца и за територију општина Бојник, Власотинце, Лебане, 

Медвеђа и Црна Трава, са одељењима суда у Бојнику, Власотинцу, Лебану и 

Медвеђи. 

 

   

 Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није 

надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном 

поступку доносе органи управе и врши друге послове одређене законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 
 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  
 

 

 

 

 

 Седиште Прекршајног суда налази се у Лесковцу, ул.Пана Ђукића 

бр.18. 

 

 У седишту Прекршајног суда у Лесковцу налази се судска управа, 

писарница Суда,  рачуноводство суда и техничка служба. 

 

 Контакти: тел.: 016/213-304, тел./факс: 016/215-879. 

 

 Електронска адреса: prekrsajnile@open.telekom.rs. 

 

 

 

 Одељење Суда у Власотинцу налази се у ул. Марка Орешковића бр.3  

а контакт тел.: 016/875-334. 

 

 

 Одељење Суда у Лебану налази се у ул. Цара Душана бр.118  а 

контакт тел.: 016/843-101. 

 

 

 Одељење Суда у Бојнику налази се у ул. Трг Слободе бр.1  а контакт 

тел.: 016/821-203. 

 

 

 Одељење Суда у Медвеђи налази се у ул. Солунских ратника бб  а 

контакт тел.: 016/891-159. 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА  

У СЕДИШТЕ СУДА 

И ПО ОДЕЉЕЊИМА СУДА 

 

 

У седиште Суда распоређене су следеће судије, и то по редним бројевима 

који редни бројеви судије из списка, представљају и њихов број (шифру) по 

Судском пословнику: 

 

1. Спасић Јован 

2. Васиљковић Драган 

3. Ђорђевић Бранислав 

4. Митровић Гордана 

5. Ђорђевић Зоран 

6. Трајковић Татјана 

7. Бошковић Тихомир 

8. Анђелковић Љубиша 

9. Стојковић Аца 

 

 I У Одељење суда у Бојнику,  које се означава бројем I, распоређена је 

судија:  

12. Зорица Здравковић 

 

 

 II У Одељење суда у Власотинцу,  које се означава бројем II, 

распоређен је судија: 

 

10. Милосављевић Горан 

 

 

 III У Одељење суда у Лебану,  које се означава бројем III, распоређена је 

судија:  

11. Станковић Снежана 

 

 

 IV У Одељење суда у Медвеђи,  које се означава бројем IV, распоређена 

је судија: 

13. Радојевић Снежана 



 

 

 V СУДСКЕ ДАНЕ У ЦРНОЈ ТРАВИ, одржава распоређни судија из 

Одељење суда у Власотинцу,  које се означава бројем II: 

 

 

12. Милосављевић Горан 

 

 

и то сваког задњег понедељка у месецу у времену од 08-14 часова, о чему је на 

огласној табли Месне канцеларије у Црној Трави истакнуто обавештење. 

  

V 
 

СУДСКА УПРАВА 

 
 

I Пословима судске управе руководи В.Ф. председника Суда, судија 

Јован Спасић, до избора председника Суда, након чега ће пословима судске 

управе руководити председник Суда. 
 

ВФ 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. 

 

II Послове АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА у 

судској управи обавља: Виолета Марковић. 

 

III За заменике В.Ф. председника Суда одређене су судије: 

1. Бранислав Ђорђевић, први заменик, који замењује ВФ председника 

Суда у случају спречености или одсутности, и 

 

2. Татјана Трајковић, други заменик, који замењује првог заменика у 

случају спречености или одсутности. 
 

 Судије које замењују ВФ председника Суда имају право и обавезу да 

предузимају све послове из делокруга рада ВФ председника Суда а посебно се 

старају о приоритетном решавању предмета и у хитним случајевима 

одлучују о поднетим захтевима за изузеће појединих судија, а не могу 

обављати само оне послове који им се, сагласно члану 45. става 4. Судског 

пословника, не могу поверити. 



 

 

VI 

 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДСКОГ ОСОБЉА 

У СЕДИШТУ СУДА И ПО ОДЕЉЕЊИМА СУДА 
 

 

ПИСАРНИЦА СУДА 

 

 I Послове ШЕФА ПИСАРНИЦЕ обављаће: Златко Кенић. 

 

 II Послове УПИСНИЧАРА обављаће: 

1. Зорица Петровић 

2. Слађана Ђапа 

3. Небојша Марковић 

  

 III Послове РЕФЕРЕНТА ЗА ЕКСПЕДИЦИЈУ обављаће: Светлана 

Јовић. 

 

 IV  Послове РЕФЕРЕНТА НА ИЗВРШНИМ ПРЕДМЕТИМА 

обављаће: 

1. Олга Аргировић 

2. Бранка Станковић 

3. Славица Пешић 

4. Славица Јаковљевић 

5. Новица Милошевић 

6. Бисера Тасић 

7. Љиљана Станковић, распоређује се у Одељење Суда у 

Власотинцу, 

8. Ивана Пауновић, распоређује се у Одељење Суда у Лебану, 

9. Предраг Ђенић, распоређује се у Одељење Суда у Бојнику, 

10. Миља Миловановић, распоређује се у Одељење Суда у Медвеђи. 

 

 V Послове ЗАПИСНИЧАРА обављаће: 

 

 1. Ивана Станојевић 

 2. Анка Ђорђевић 

 3. Невина Коцић 

 4. Слађана Здравковић 



 

 

 5. Марина Бошковић 

 6. Винка Димитријевић 

 7. Влађанка Марковић, распоређује се у Одељење Суда у Лебану, 

 8. Наташа Вељковић, распоређује се у Одељење Суда у Медвеђи. 

 

 VI Послове ДАКТИЛОГРАФА обављаће: 

 

1. Славица Јовановић 

2. Радмила Филиповић 

3. Слађана Гавриловић, распоређује се у Одељење Суда у Бојнику, 

4. Јован Стојановић, распоређује се у Одељење Суда у Лебану, 

5. Љубинка Станојевић, распоређује се у Одељење Суда у 

Власотинцу, 

6. Мира Илић, распоређује се у Одељење Суда у Бојнику. 

 

 

 

РАЧУНОВОДСТВО СУДА 

 

 

 I Послове ОБРАЧУНСКОГ РАДНИКА ЗАРАДА обављаће:  

 

 Слађана Бошковић. 

 

 

 II Послове БЛАГАЈНИКА обављање:  

 

 Мирослава Тасић. 

 

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

 

 I Послове ПРАВОСУДНОГ СТРАЖАРА обављаће:  

 

 1. Саша Момчиловић 

 2. Далибор Васић 

 

 II Послове ДОСТАВЉАЧА обављаће: 

 

1. Зоран Јовић 

2. Сузана Крстић 



 

 

VII 

 

 ОДОБРЕНИ БУЏЕТ И СРЕДСТВА РАДА 
 

 

 

Средства за рад Прекршајаног суда у Лесковцу обезбеђују се у буџету 

Републике Србије и њима се омогућавама независност судске власти и уредан рад 

суда. 

 

Надзор над трошењем буџетских средстава опредељених за рад 

Прекршајног суда у Лесковцу спроводе Високи савет судства, министарство 

надлежно за правосуђе и министарство надлежно за финансије. 

 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину одређена су следећа 

средства за финансирање: 

 
 

Плате, додаци и    26.862.000  4.993.000  31.855.000 

накнаде запослених 

(зараде) 

Социјални доприноси    4.807.000     893.000    5.700.000 

на терет послодавца 

Накнаде у натури         614.000       614.000 

Социјална давања           25.000                           25.000 

запосленима 

Накнаде трошкова         691.000                         691.000             

за запослене 

Награде                                        2.464.000                      2.464.000 

запосленима и остали 

посебни расходи 

Стални трошкови                                       2.711.000                      2.711.000 

Трошкови путовања                                            54.000   54.000 

Услуге по уговору                                          475.000 475.000 

Текуће поправке                                            89.000   89.000 

и одржавање 

Материјал                                        1.323.000    1.323.000 

Порези, обавезне                                              1.460                             1.460 

таксе и казне 

Новчане казне и                                              3.000                             3.000 

пенали по решењу 

судова_____________________________________________________________________ 



 

 

Извори  

финансирања за 

функцију 330: 

Приходи из буџета   46.150.000  -     46.150.000 

Сопствени приходи                   -                           - 

буџетских корисника 

Нераспоређени вишак     -                         - 

прихода из ранијих 

година _____________________________________________________________________ 

Укупно за     46.150.000  -               46.150.000 

функцију 330:______________________________________________________________ 

Извори 

финансирања за 

главу 7.13: 

Приходи из буџета    46.150.000                  46.150.000 

Сопствени приходи      -                        - 

буџетских корисника 

Нераспоређен вишак                 -                         - 

прихода из ранијих 

година_____________________________________________________________________ 

Свега за главу    46.150.000  -                46.150.000 

7.13:______________________________________________________________________ 

 VIII 

 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 Лесковцу налазе се у Уписницима који 

се воде у писарници Суда и Судској управи Суда.  

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. 



 

 

 IX 
 

 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, 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 („Службени гласник РС“ бр. 120/2004, 54/07, 

104/09 и 36/10) 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 суду 

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 подразумеве 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. 
 

 

 

 

X 
 

 

РАДНО ВРЕМЕ, ПРИЈЕМ СТРАНАКА И 

РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 

 

 
 

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 10.00 до 13.00 часова. 

 

IV Странке и њихове пуномоћнике прима ВФ председника суда сваког 

радног дана од 10.00 до 12.00 часова. 
 

 

 

 

            ВФ ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                     ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ 

                                                                                       ЈОВАН СПАСИЋ 


