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I 

 

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

значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 57/05, 54/07, 104/09 и 36/10), и чл. 61. 

Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09), Прекршајни суд Нови 

Пазар дана 04.01.2012.године објављује: 

 

 

 

 И Н Ф О Р М А Т О Р 

 О РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НОВОМ ПАЗАРУ  

 

 
 Информатор о раду Прекршајног суда у Новом Пазару 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. Последње ажурирање података 

објављених у Информатору о раду извршено је у складу са Упутством за 

израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Сл. гласник 

РС“ бр. 68/10), дана 07.07.2011. године. 

 

 За тачност и потпуност података које Информатор садржи одговоран је 

в.ф.председника суда Рубина Друштинац.  

 

 

 

 II 

 ОПИС ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
 Прекршајни суд у Новом Пазару је основан за територију града Новог 

Пазара и општине Тутин са седиштем у Новом Пазару. 

 

 Прекршајни суд у Новом Пазару у првом степену суди и одлучује као судија 

појединац а у  другом степену води прекршајни поступак у већу састављеном од 

троје судија. 

 Прекршајни суд у Новом Пазару одлучује о жалбама на одлуке које о 

прекршајном поступку доносе органи управе. 
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III 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

 

 
Седиште Прекршајног суда је у Новом Пазару, ул. Житни трг бр. 16. У седишту 

Суда налази се судска управа, Одсек писарнице Суда, Одсек рачуноводства, и 

друге пратеће службе. 

 

Контакти: тел 020/311-820 

Електронска адреса: prekrsajnisudnp@gmail.com 

 
У седишту Суда распоређене су следеће судије: 

 

Шифра 

судије 
Име и презиме судије 

Број 

канцеларије 

1 Друштинац Рубина- в.ф. председника суда 61 

2 Радомировић Милан-извршни судија 62 

4 Лотинац Мерсада 64 

5 Петровић Љубомир 65 

7 Михајловић Десимир 67 

8 Зумберовић Мурвета 68 

9 Илић Славка 69 

11 Хаџибеговић Рамиза 71 

13 Муслић Бехида 73 

 

 

 Прекршајни суд у Новом Пазару има одељење изван седишта у којем се 

трајно суди и предузимају се остале судске радње. Одељење Прекршајног суда 

Нови Пазар је: 

 

Одељење у Тутину  

ул. Омладинска бр. 7,  

Тутин 

 

У овом одељењу Суда распоређене су следеће судије: 

 

Шифра 

судије 
Име и презиме судије 

Број 

канцеларије 

15 Дердемез Назиф 1 

16 Раковић Милосав 3 

  

За заменика председника у седишту суда одређује се судија Радомировић 

Милан а за заменика председника у Одељењу у Тутину одређује се судија 

Дердемез Назиф. 

 

Судско особље чине судијски помоћници, судијски приправници и државни 

службеници и намештеници запослени на административним, техничким, 
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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 по систематизацији 

 

 

Р.брoj РАДНО МЕСТО 
Број 

запослених 

1 Председник Суда 1 

2 Судије 15 

3 Секретар суда 1 

4 Судијски помоћник – самостални саветник 1 

5 Судијски помоћник – саветник 2 

6 Систем администратор 1 

7 Шеф рачуноводства 1 

8 Приправник 1 

9 Записничар 16 

10 Дактилограф 4  

11 Шеф одсека писарнице 1 

12 Уписничар 4 

13 Референт експедиције 4 

14 Архивар 1 

15 Возач 1 

16 Правосудни стражар 1 

17 Обрачунски радник зарада 1 

18 Референт извршења 1 

19 Спремачица 10 

20 Достављач 1 
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Организациона шема Прекршајног суда у Новом Пазару  
(са подацима о називима функција и послова, броју вршилаца функција и извршилаца послова 

-запослених радника у Прекршајном суду Нови Пазар на дан 31.12.2011.) 

 

 

 

 
 

                                                           

Судије  

10 

Преседник суда 

       Судија 

             1 

Судијски 

помоћници 

1 

Записничари 

14 

Дактилографи 

4 

Шеф Писарнице 

 1 

Референти на 

извршним предметима 

10 

Уписничари 

4 

Референт 

експедиције 

4 

Секретар Суда 

1 

Систем 

Администратор 

1 

Обрачунски 

радник зарада 

1 

Спремачица 

1 

Достављач 

1 

Правосудни 

стражар 

1 

Возач  

1 

Архивар 

1 
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IV 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 
 

Назив суда  Матични број  ПИБ Шифра 

делатности  

Прекршајни 

суд Нови Пазар  

17774115 106399447 8423 

                            

 

ЖИРО РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ 
 

 ПРИХОДИ Жиро рачуни 
1 Приходи од новчаних казни за прекршаје 

општи (јрм...пореска ) 
840-743321843-94 

 

2 Приходи од новчаних казни за прекршаје из 

области саобраћаја  
840-743324843-18 

3 Приходи од новчаних казни из области 

инспекције рада 
840-743322843-04 

4 Приходи од новчаних казни из области заштит 

од пожара  
840-743329843-53 

5 Приходи од новчаних казни из области 

комуналне инспекције 
840-743354843-34 

6 Приходи од новчаних казни из области 

заштите животиња 
840-743327843-39 

7 Приходи од новчаних казни за прекршаје за 

одузете предмете 
840-743521843-39 

8 Приходи од новчаних казни за трошкове 

поступка 
840-743922843-33 

9 Приходи од новчаних казни за судске таксе 840-29738845-22 

10 Приходи од новчаних казни за депозит 840-343802-26 

 

  

 

 Прекршајни суд води уписнике за:  
 

- прекршаје "Пр" 

- малолетне учиниоце прекршаја "Прм" 

- пружање правне помоћи "Пр-пом" 

- извршење "Ипр", „Ипр1“, „Ипр2“ 

-жалбе  на  решења  органа  управе „Пру“ 

(мандатне казне)  
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КОНТАКТИ 

 

ЦЕНТРАЛА:  
телефон: 020/312-891  

в.ф. председника суда: судија Рубина Друштинац  телефон 020/311-820  

факс: 020/311-820  

секретар суда Шефћета Личина :  

телефон: 020/313-682  

рачуноводство: Милијана Димитријевић телефон: 020/313-681  

шеф писарнице: Станко Урошевић  телефон: 020/313-680  
Одељење у Тутину: централа 020/811-147 

 
V 

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА 

 

У складу са Судским пословником, годишњим распоредом послова у суду ВФ 

председника суда одређује врсту судијског посла за сваког судију у седишту суда, и 
одељењу изван седишта суда, као и распоред судског особља за рад у седишту и одељењима 

суда.  

Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Новом Пазару  за 2012. годину, који је  
донео  ВФ  председник  суда  на  основу  члана 34  Закона  о  уређењу  судова („Службени 
гласник РС“; бр.116/2008) и члана 46 Судског пословника („Службени  
гласник РС“; бр. 110/2009), по прибављеном мишљењу са седнице судија одржане  

01.12.2011. године.  
 

VI 

 

 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Финанссијка средства 2011. IX месеци 2012 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 38.944.000 31.168.000 

Социјални доприноси на терет послодавца 6.972.000 5.575.000 

Накнаде у натури         50.000  

Социјална давања запосленима               1.600.000  

Накнаде трошкова за запослене               3.600.000 2.284.000 

Награде запосленима и остали посебни расходи 2.765.000 2.008.000 

Стални трошкови             5.740.000 2.399.000 

Трошкови путовања                    400.000 121.000 

Услуге по уговору                    950.000 416.000 

Текуће поправке и одржавање                   1.100.000 322.000 

Материјал               2.500.000 970.000 
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ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

 

                                                                                    

 VII 

 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 Нови Пазар  налазе се у Уписницима који се воде 

у писарници Суда а део ових података се налази у електронској бази.  

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. 

 VIII 

 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, 

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) 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 суда, име, презиме, адресу тражиоца и што 

прецизнији опис информације. Не мора да буде образложен. 

3. по захтевима одлучује овлашћено лице у Прекршајном суду 

Зграде и грађевински објекти 50.000.000 

Опрема за саобраћај 1 .000.000 

Административна опрема 2.640.000 

УКУПНО 53.640.000 
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4. ако захтев није уредан, овлашћено лице суда 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 саопштавају 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 суд 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 подразумева 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. 

 

 IX 

 ПРЕДСЕДНИК СУДА, ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА И 

ДУЖНОСТИ КАО И ПОСТУПАК ПО КОЈИМА ДОНОСИ 

ОДЛУКЕ 

 

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

Друштинац, до избора председника Суда, након чега ће пословима судске 

управе руководити председник Суда. 

 

Права и обавезе председника суда су прописани Законом о уређењу судова, 

Судским пословником . Сходно наведеним прописима, председник суда: 

- представља суд, 

- организује рад у суду, 

- руководи судском управом, при чему неке послове може пренети и на заменике 

председника у седишту и у  одељењу 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 
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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, 

- надзире рад нижих судова, при чему прибавља извештаје и друге релевантне 

податке, 

- организује обиласке нижих судова ради увида у примену прописа од стране 

судија, 

проблеме у суђењу као и све податке о раду, итд. 

- председава Одељењем судске праксе, 

 

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. 

 

 X 

 ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ СУДА 

 

До 01. фебруара 2012. године суд израђује и објаљује информатор о раду који  

садржи  основне  податке  о  суду,  годишњи  распоред  послова,  контакт 

информације, имена руководилаца, податке о радном времену.  

Техничку израду информатора о раду извршиће систем администратор Сеад 

Шкријељ.  
У судској згради се поставља огласна табла за истицање писмена и доставу судских 
писмена.  

Писарница и шеф одсека писарнице се старају о благовременом и уредном истицању 

и уклањању огласних примерака о овери огласног примерка и улагању примерка у 

одговарајуће списе.  
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 XI 

 РАДНО ВРЕМЕ 

 

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 Председник суда или судија Милан 

Радомировић, по овлашћењу Председника сваког радног дана од 10.00 до 12.00 

часова. 

           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. 

                                                                                      

 

Прекршајни суд Нови Пазар, дана 10.10.2012.године 

 

 

 

ВФ председника суда 

Рубина Друштинац 


