
          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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З р е њ а н и н 

 

 

На основу члана 34. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС бр. 116/2008, 

104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015 и 

13/2016) и члана 46. и 47. Судског пословника („Сл. гласник РС бр. 110/2009, 70/11, 

19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015 и 113/2015), Председник Прекршајног суда у 

Зрењанину доноси следећи: 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ПРЕКРШАЈНОГ 

СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

 

 Годишњи распоред послова за 2016.годину, донет под бројем Су.I-2-513/15 од 

26.11.2015. године, мења се и допуњује на следећи начин: 

 

                                                   Чл.1. 

                                                      
У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА И СУДСКИМ 

ОДЕЉЕЊИМА, после става 14. додаје се став 15. који гласи : 

„Maрија Марковић – судија – поступаће по предметима из области који се 

односе на  област саобраћаја, јавног реда и мира, јавне безбедности, правне 

помоћи, пореским, царинским, буџетским, девизним областима, областима где 

су подносиоци захтева за покретање прекршајног поступка инспекцијски 

органи, Јавни тужилац, оштећени, у областима где су  надлежности за 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка прописане законом и по 

захтевима за судско одлучивање (16 - арапски број који означава судију– на 

основу члана 166. Судског пословника).“ 

 

Чл.2. 

                                                                                                         
У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА И СУДСКИМ 

ОДЕЉЕЊИМА, после става 15. додаје се став 16. који гласи : 

„Софија Стојановић– судија – поступаће по предметима из области који се 

односе на  област саобраћаја, јавног реда и мира, јавне безбедности, правне 

помоћи, пореским, царинским, буџетским, девизним областима, областима где 

су подносиоци захтева за покретање прекршајног поступка инспекцијски 

органи, Јавни тужилац, оштећени, у областима где су  надлежности за 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка прописане законом и по 

захтевима за судско одлучивање (17 - арапски број који означава судију– на 

основу члана 166. Судског пословника).“ 

 

Чл.3. 

 



 2 

У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА И 

СУДСКИМ ОДЕЉЕЊИМА, ставу 19. уместо броја „8“ уноси се број„10“. 

                                                                           

Чл.4. 

 

У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА И СУДСКИМ 

ОДЕЉЕЊИМА,  у ставу 21.  после другог реда,  додаје се нови ред који гласи: 

„- судије Љубисав Милошев, Марија Марковић и Софија Стојановић“. 

 

Чл.5. 

 

У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА И СУДСКИМ 

ОДЕЉЕЊИМА,  брише се став 22.   

Чл.6 

 

У области под називом РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА,  у ставу 1.   

речи „Весна Цветковић “ замењује се речима „Дарко Перц“.  

 

 У преосталом делу, Годишњи распоред послова за 2016.годину остаје 

непромењен. 

 

                                                                                                              Председник суда 

                                                                                                               Мирјана Истрат 

 

                                                                                                      

                                                            

 
     


