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1. ИНФОРМАТОР O РАДУ 

 

Информатор о раду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 

Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“, 

бр. 68/10). 

 Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници (у даљем тексту:суда) први пут је 

објављен дана 24.05.2011. године на веб страници www.bg.vp.sud.rs,  

линк:  http://www.bg.vp.sud.rs/informator_vps.html 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од 

јавног значаја је: 

            Милица Перишић (тел: 015/882-262, локал 16) 

            e-mail: prekrsaji.loznica@mts.rs  

 Последње ажурирање података у Информатору о раду извршено је 17.01.2014. године. 

 Лице одговорно за тачност података у Информатору о раду је предсеник Прекршајног 

суда у Лозници Зорица Новаковић. 

 Увид у информатор о раду се може остварити лично или набавити писана верзија на 

поштанској адреси Јована Цвијића бб, 15300 Лозница, I спрат, канцеларија секретара суда. За 

електронску форму заинтерасовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу:  

prekrsaji.loznica@mts.rs  

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ЛОЗНИЦИ 

 

Адреса: Јована Цвијића бб 

Поштански број и град: 15300 Лозница 

Шифра делатности: 8423 
Број жиро рачуна: 840-1057621-38 

Матични број: 17774085  

ПИБ: 106399246  

  Прекршајни суд у Лозници основан је Законом о уређењу судова („Службени 

гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10,101/11 и 101/13) и Законом о седиштима и подручјима 

судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, бр. 101/13). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

  

Седиште Прекршајног суда у Лозници је у Лозници, у ул. Јована Цвијића бб.  

            Контакт телефони су: телефон/фах: 015/ 882-305 и тел. 882-262. 

Е-mail адреса је: prekrsaji.loznica@mts.rs  

 

 У седишту суда налази се судска управа, одсек финансијске службе, одсек писарнице 

и друге пратеће службе. 

 

2.1. СУДСКА УПРАВА 

 

            Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује услове за 

правилан и благовремен рад и пословање суда. 

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени 

Законом, Судским пословником, а нарочито: 

mailto:prekrsaji.loznica@mts.rs
mailto:prekrsaji.loznica@mts.rs
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- уређивање унутрашњег пословања у суду; 

- старање о благовременом и уредном обављању послова у суду; 

- разматрање притужби и представки; 

- вођење статистике и израда извештаја; 

- финансијско и материјално пословање суда; 

- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског 

особља у суду; 

- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, 

унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у 

суду; 

- послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља: 

- послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на 

коришћење; 

- послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима и 

- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то 

одређено законом или општим актом суда.; 

 

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Зорица Новаковић.  

За заменике председника суда одређени су судија Милица Перишић  која замењује 

председника суда у случају његове спречености или одсутности и судија Страхиња 

Златановић.  

     У пословима судске управе председнику суда помаже секретар суда Миодраг 

Бошковић. 

           Закон о судијама („Службени гласник РС“, бр 116/2008, 104/2009,101/2010,121/2012, 

101/2013 и 117/2014) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на 

функцију, престанак функције. 

           За судију Прекршајног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који 

испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен 

правосудни испит и најмање две године радног искуства у правној струци након положен 

правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције. 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Службени гласник РС“ 

бр. 106/2013, 115/2013, 5/2014, 11/2014, 52/2014 и 132/2014) утврђено је да у Прекршајном 

суду у Лозници судијску функцију обавља укупно 11 судија. 

 

У саставу Прекршајног суда у Лозници постоје три судска одељења и то: 

1. Одељење у Крупњу, које се налази на адреси: Првог маја бр. 5., 15314 Крупањ; 

    Контакт телефон је: телефон/фах: 015/ 581-144; 

    Еmail адреса је: prekrsajеkru@open.telekom.rs 

2. Одељење у Љубовији, које се налази на адреси Војводе Мишића бр. 45., 15320     

    Љубовија;           

    Контакт телефон је: телефон/фах: 015/ 562-454; 

    Еmail адреса је: sudija 015@open.telekom.rs 

3. Одељење у Малом Зворнику, које се налази на адреси Краља Петра Првог бр. 38.  

    ,15318 Мали Зворник; 

    Контакт телефон је: телефон/фах: 015/ 471-135;  

    Еmail адреса је: sud.mzvornik@sezampro.rs 

 

Годишњим распоредом послова Прекршајног суда у Лозници за 2015. годину Су I-2   

14/14 од 26.11.2014. године и Изменама годишњим распоредом послова Прекршајног суда у 

Лозници за 2015. годину Су I-2 1/15 од 26.01.2015. године, одређeне су судије и судско 

особље у седишту Прекршајног суда у Лозници (у даљем тексту: суд), судије и судско 

особље у одељењима изван седишта суда, заменици председника суда у седишту суда и 

mailto:prekrsajеkru@open.telekom.rs
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одељењима изван седишта суда, заменик који замењује председника суда у случају 

спречености, врста судијског посла за сваког судију у суду и одељењима изван седишта суда, 

поступање са хитним предметима и други послови од значаја за рад суда у 2015. години. 

 

У седиште Прекршајног суда у Лозници, распоређују се следеће судије за поступање 

по предметима прекршајног поступка: 

   

1. Валентина Кораћ; 

2. Зорица Новаковић;  

3. Милица Перишић; 

4. Светлана Обрадовић;  

            5. Страхиња Златановић;  

6. Александар Симић. 

 

7. У одељење  суда у Крупњу, које се означава бројем I распоређује се судија: 

    Будимир Стефановић. 

 

8. У одељење  суда у Љубовији, које се означава бројем II распоређује се судија: 

    Зоран Митровић.  

 

9. У одељење  суда у Малом Зворнику, које се означава бројем III  распоређује се     

    судија Невена Антић. 

 

Поступајући по Судском пословнику одређује се арапски бројеви (шифре) за сваког 

судију овог суда на следећи начин: 

- Арапски број 2 означава судију Валентину Кораћ; 

- Арапски број 3 означава судију Зорицу Новаковић; 

- Арапски број 4 означава судију Милицу Перишић; 

- Арапски број 6 означава судију Светлану Обрадовић;  

            - Арапски број 7 означава судију Страхињу Златановића;  

- Арапски број 8 означава судију Александра Симића; 

- Арапски број 9 означава судију Будимира Стефановића; 

- Арапски број 10 означава судију Зорана Митровића; 

- Арапски број 11 означава судију Невену Антић. 

 

Одређује се да све судије суда суде, како у седишту суда, тако и у одељењима ван 

седишта суда, обављају послове из свих правних области по којима суд може да поступа и по 

којима буду поднети захтеви за покретање прекршајног поступка у складу са прописима који 

регулишу надлежност суда. 

 

Изузетно, због дужег одсуства судије, знатно повећаног или смањеног прилива 

предмета у току године по појединим правним областима, може доћи до промене напред 

наведеног распореда. 

 

За заменике председника суда одређују се следеће судије: 

1. Милица Перишић,  која замењује председника суда у случају његове спречености 

или одсутности и  

2. Страхиња Златановић.  

 

 Заменику председника суда у седишту суда Милици Перишић, поверавају се послови  

извршења прекршајних санкција, рад са странкама и контакти са јавношћу и медијима 

(портпарол), поред општих послова поверавају се и посебне обавезе, овлашћења и 
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одговорности и то: доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника 

суда, а које нису у искључивој надлежности председника суда, поступање по притужбама и 

захтевима за изузеће судија у одсуству председника суда, поступање по захтевима за давање 

информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

одлучивање по молби за одлагање казне затвора.    

Заменику председника суда Страхињи Златановићу поверавају се послови одређени 

законом, Судским пословником или одлуком председника суда.   

 

Судија који замењује председника има право и обавезу да предузима све послове из 

делокруга рада председника суда, а не може обављати само оне послове који му се сагласно 

чл. 45. став 4. Судског пословника не могу поверити.  

 

За судије одељења судске праксе одређује се  

1.  Александар Симић – за руководиоца Одељења судске праксе;  

 2.  Страхиња Златановић и  

 3.  Валентина Кораћ. 

 

За поступање по хитним предметима у седишту Прекршајног суда у Лозници одређују 

се судије: 

1. Зорица Новаковић;   

2. Милица Перишић;  

3. Светлана Обрадовић;  

4. Страхиња Златановић; 

5. Александар Симић и  

6. Невена Антић.  

За поступање по хитним предметима у седишту Прекршајног суда у Лозници, 

одређују се записничари: 

1. Јелена Крстић; 

2. Славица Митровић; 

3. Радојка Немет; 

4. Маријана Тадић; 

5. Љиљана Лукић; 

6. Драгана Мијић; 

7. Мирјана Којић и 

8. Драгица Максимовић. 

 

За поступање по хитним предметима у одељењу суда у Крупњу, одређује се судија 

Зорица Новаковић са дактилографом Радојком Немет, судија Милица Перишић са 

записничаром Маријаном Тадић, судија Светлана Обрадовић са записничаром Драгицом 

Максимовић, судија Страхиња Златановић са записничаром Драганом Мијић, судија 

Александар Симић са записничаром Мирјаном Којић и судија Невена Антић са 

записничаром Драганом Мијић, док ће записничар Јелена Крстић и дактилограф Љиљана 

Лукић обављати послове свог радног места, по потреби, са свим судијама овог суда и то по 

налогу непосредно надређеног у случају привремене спречености, одмора или одсуства 

напред именованих записничара или дактилографа. 

 

За поступање по хитним предметима у одељењу суда у Љубовији, одређује се судија 

Зорица Новаковић са дактилографом Радојком Немет, судија Милица Перишић са 

записничаром Маријаном Тадић, судија Светлана Обрадовић са записничаром Драгицом 

Максимовић, судија Страхиња Златановић са записничаром Драганом Мијић, судија 

Александар Симић са записничаром Мирјаном Којић и судија Невена Антић са 

записничаром  Драганом Мијић, док ће записничар Јелена Крстић и дактилограф Љиљана 
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Лукић обављати послове свог радног места, по потреби, са свим судијама овог суда и то по 

налогу непосредно надређеног у случају привремене спречености, одмора или одсуства 

напред именованих записничара или дактилографа. 

 

За поступање по хитним предметима у одељењу суда у Малом Зворнику, одређује се 

судија Зорица Новаковић са дактилографом Радојком Немет, судија Милица Перишић са 

записничаром Маријаном Тадић, судија Светлана Обрадовић са записничаром Драгицом 

Максимовић, судија Страхиња Златановић са записничаром Драганом Мијић, судија 

Александар Симић са записничаром Мирјаном Којић и судија Невена Антић са 

записничаром Драганом Мијић, док ће записничар Јелена Крстић и дактилограф Љиљана 

Лукић обављати послове свог радног места, по потреби, са свим судијама овог суда и то по 

налогу непосредно надређеног у случају привремене спречености, одмора или одсуства 

напред именованих записничара или дактилографа. 

 

 

 

2.2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА 

 

2.2.1. СУДСКО ОСОБЉЕ 

 

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова 

(''Службени гласник РС''бр.116/08, 104/09, 101/10 и 101/2013.), Законом о државним 

службеницима (''Службени гласник РС'' бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), 

Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места. 

Судско особље чине 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. 

 

 

2.2.2. РАСПОРЕД СУДСКОГ ОСОБЉА У СЕДИШТУ И ОДЕЉЕЊИМА СУДА 

 

 У седишту Прекршајног суда у Лозници распоређује се следеће судско особље, тако      

 да: 

 Послове секретара суда обавља Миодраг Бошковић, 

 Послове  шефа Одсека писарнице обавља Снежана Мирковић,  

 Послове административно техничког секретара обавља Драгана Мићић, 

 Послове уписничара обавља Весна Јовановић, 

 Послове уписничара обавља Милан Рачић, 

 Послове уписничара обавља Милојка Митровић,  

 Послове референта експедиције обавља Оливера Милутиновић,  

 Послове референта експедиције обавља Видосава Милчић, 

 Послове референта на извршним предметима обавља Весна Јанковић,  

 Послове референта на извршним предметима обавља Миланка Марковић,  

 Послове референта на извршним предметима обавља Биљана Симеуновић,  

 Послове архивара  обавља Станица Максимовић, 

 Послове обрачунског радника зарада обавља Вера Јовановић,   
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 Послове записничара обавља Маријана Тадић и обављаће послове са судијом 

Милицом Перишић, 

 Послове записничара обавља Славица Митровић и обављаће послове са судијом 

Валентином Кораћ,  

 Послове записничара обавља Драгица Максимовић и обављаће послове са судијом 

Светланом Обрадовић, 

 Послове записничара обавља Јелена Крстић  и обављаће послове свог радног места, 

по потреби, са свим судијама овог суда, 

 Послове записничара обавља Мирјана Којић  и обављаће послове са судијом 

Александром Симићем, 

 Послове записничара обавља Драгана Мијић и обављаће послове са судијом 

Страхињом Златановићем, 

 Послове дактилографа обавља Љиљана Лукић и обављаће послове свог радног места, 

по потреби, са свим судијама овог суда, 

 Послове дактилографа обавља Радојка Немет и обављаће послове са судијом Зорицом 

Новаковић,  

 Послове достављача обавља Свето Дејановић,   

 Послове достављача обавља Милан Мирковић,  

 Послове техничара за ИТ подршку обавља Горан Поповић, 

 Послове правосудног стражара обавља Слободан Панић,  

 Послове правосудног стражара обавља Боривоје Јовановић. 

 Одређује се распоред судског особља у одељењу суда у Крупњу: 

 Послове референта на извршним предметима обавља Гордана Грујичић, 

 Послове дактилографа обавља Нада Симеуновић и обављаће послове са судијом  

Будимиром Стефановић 

Одређује се распоред судског особља у одељењу суда у Љубовији:   

Послове референта за извршним предметима обавља  Светлана Ковачевић,   

Послове записничара обавља Славица Степановић и обављаће  послове са судијом 

Зораном Митровић. 

Одређује се распоред судског особља у одељењу суда у Малом Зворнику: 

Послове  референта на извршним предметима обавља Славица Којић,  

Послове записничара обавља Вијолета Петровић и обављаће послове са  судијом 

Невеном Антић. 

 Референти Милан Рачић, Весна Јовановић и Милојка Митровић се распоређују у 

седиште суда и у зависности од потребе посла ће по један радни дан одлазити у Одељења 

суда. 

 

2.2.3. РАЧУНОВОДСТВО 

 

            У оквиру рачуноводства суда обављају се сви послови из области рачуноводства, 

књиговодства и депозита у складу са прописима. 

 

2.2.4. СУДСКА ПИСАРНИЦА 

 

Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези 

са предметима из надлежности Прекршајног суда у Лозници, а нарочито вођење уписника, 

формирање и расподелу предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, 

састављање извештаја о раду судија. У писарници се дају обавештења на основу података из 

уписника. Не дају се обавештења која се односе на правилност вођења поступка, правилност 

донетих одлука као и изјаве о вероватности исхода поступка. Остала обавештења о стању у 

списима дају се у границама постојећих прописа само лицима која су овлашћења да 

разгледају списе. Запослени у писарници се старају да се са предметима послује правилно, 
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уредно и на време, да се отклони све што би сметало благовременом раду судије у предмету 

а односи се на делокруг рада писарнице. 

Послове разврставања и расподеле предмета писарница обавља сходно одредбама 

Судског пословника, утврђеном Годишњем распореду послова, односно посебној одлуци  

председника суда. Расподела се врши случајем, независно од личности странака и околности 

правне ствари према астрономском рачунању времена пријема и бројном реду судских већа -

судија утврђених Годишњим распоредом послова. У циљу обезбеђивања подједнаке 

оптерећености свих судија у суду, новопримљени предмети се најпре разврставају по 

хитности, врсти поступка, односно по правној области, а затим распоређују према 

астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије у складу са 

Годишњим распоредом послова. Посебном одлуком председника суда може се одступити од 

редоследа распоређивања предмета због оправдане спречености судије да поступа 

(привремена спреченост за рад, одсуство у складу са посебним прописима и сл.). 

Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Прекршајном суду у Лозници, 

њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници, односно, 

судска писарница према одредбама Судског пословника даје обавештења о стању предмета 

на основу података из уписника и иста се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна 

обавештења се дају телефоном када је то по природи ствари могуће.  

У судској писарници могу се добити следеће информације: 

- о пословном броју предмета, 

- о личном имену судије коме је предмет додељен у рад, 

- о кретању предмета. 

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у 

току у судској писарници под надзором судског особља. Захтев за прегледање, 

фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским 

пословником. Приликом подношења захтева за прегледање, фотокопирање и преписивање 

списа, странке су дужне да се легитимишу, а пуномоћник да приложи уредно пуномоћје. 

Судска писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду одељења и служби, 

односно, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду суда и судија. Ови 

извештаји се достављају судској управи, Министарству правде, Прекршајном апелационом 

суду у Београду, Високом савету судства и Врховном касационом суду. 

 

2.3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

 

 Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Прекршајном суду у Лозници Су I 5/13 од 15.05.2013. године за обављање послова у 

Прекршајном суду у Лозници утврђено је 18 радних места и систематизовано 40 запослених. 

За обављање административних, управних, финансијских, техничких и 

информатичких послова, у Суду, овим правилником су предвиђена следећа радна места: 

 
 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
РАДНО МЕСТО 

ПРЕДВИЂЕН БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ ПО 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

СТВАРАН БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

1 Секретар суда 1 1 

2 Судијски помоћник 2 / 

3 Судијски приправник 1 / 



Информатор о раду Прекршајног суда у Лозници, ажуриран 26.01.2015. године 

 

 10 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ ОРГАНА 

 

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Зорица Новаковић. 

Права и обавезе председника суда су прописани 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, 

4 Административно технички секретар 1 1 

5 Шеф одсека писарнице 1 1 

6 Уписничар 3 3 

7 Референт екпедиције 2 2 

8 Референт на извршним предметима 6 6 

9 Архивар 1 1 

10 Шеф финансијске службе 1 / 

11 Обрачунски радник зарада 1 1 

12 Записничар 10 8 

13 Дактилограф 3 3 

14 Достављач 2 2 

15 Техничар за ИТ подршку 1 1 

16 Спремачица 1 / 

17 Правосудни стражар 2 2 

18 Возач 1 / 

                  УКУПНО             40                  32 
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- доноси програм за ефикасније решавање предмета, што подразумева измене унутрашње 

организације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, привремену 

прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и овим пословником, 

- надзире рад одељења, при чему прибавља извештаје и друге релевантне податке, 

- сазива седницу свих судија, којом и председава,  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. 

 

3.1. ОВЛАШЋЕЊА 

 

Годишњим распоредом послова Прекршајног суда у Лозници за 2014. годину, Су I-2   

14/14 од 26.11.2014. године заменицима председника суда у седишту поверавају се  

овлашћења која су наведена у тачки 2.1. овог Информатора. 

 

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА – ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ 

 

 Прекршајни суд у Лозници у свом раду остварује јавност рада применом одредаба 

члана 57. до члана 60. Судског пословника („Сл. Гласник РС“, бр. 110/09, 70/11), члана 1, 2, 

5. и 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), као и применом одредаба члана 209. Закона о прекршајима 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 101/05, 116/08 и 111/09) 

  Напред наведеним члановима Судског пословника прописано је да су у циљу 

обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и 

судским поступцима, председник, судије и судско особље дужни да обезбеде потребне 

услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака 

који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности 

учесника у поступку. 

Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на видном месту испред 

просторије у којој ће се суђење одржати или на други погодан начин. 

За суђење за које постоји веће интересовање јавности судска управа ће обезбедити 

просторију која може примити већи број лица. Судско веће је дужно да по налогу 

председника одржи суђење у већој просторији која је обезбеђена.  

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје председник, лице 

задужено за информисање јавности (портпарол). 

Судови републичког ранга, апелациони судови и судови са посебним одељењима или 

већим бројем судија одређују лице задужено за информисање јавности (портпарол). 

Информације о правноснажно окончаним поступцима пред судом обавезно се 

објављују када је законом, или посебним прописом предвиђено, као и у случајевима за које је 

јавност посебно заинтересована. 

Информације и подаци који се достављају јавности морају бити тачни и потпуни. 

Подаци који према посебним прописима представљају тајну и заштићени подаци чије 

објављивање је искључено или ограничено законом се не саопштавају. 

Приликом контакта са јавношћу и медијима користиће се средства савремене 

комуникације у складу са материјално-техничким могућностима суда (просторија за прес 

конференције - медија центар, извештавање путем веб-странице и сл.). 

О равномерној заступљености представника различитих медија на суђењима стараће 

се председник. 

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз 

претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са посебним законом. 
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Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања 

снимка обавља се по одобрењу председника, уз претходно прибављену сагласност 

председника већа, 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. 

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, 

обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у 

судници. 

 Чланом 241. Закона о прекршајима прописано је да је претрес јаван. Суд може 

искључити јавност за цео претрес или један његов део ако то захтевају општи интереси или 

разлози морала. Ако се поступак води против малолетника,  претрес ће се одржати без 

присуства јавности. У случају из става 2. и 3. овог члана суд ће упозорити лица која 

присуствују претресу на коме је јавност искључена да су дужни да као тајну чувају све оно 

што су на претресу сазнала и указаће им се да одавање тајне представља кривично дело.  

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја се уређују права на 

приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради 

остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка 

и отвореног друштва.  

 

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне 

власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном 

документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли 

је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација 

(папир, трака, филм, електронски медији и сл.) на коме се налази документ који садржи 

информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна 

друга слична својства информације. 

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену 

информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. 

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 

му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на 

копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, 

факсом, електронском поштом или на други начин. 

 

Правила о искључењу јавности рада 

 

Правила о искључење јавности рада Прекршајни суд у Лозници остварује применом 

одредаба чланова 9, 10, 13. и 14. горе наведеног Закона о слободном присрупу 

информацијама од јавног значаја. Тако: 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 

1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 

2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање 

и правично суђење; 

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне 

односе; 

4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежао остварење оправданих економских интереса; 

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом 

заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, 
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односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле 

наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу 

над интересом за приступ информацији. 

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и 

доступна у земљи или на интернету. 

У овом случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације 

(број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена информација 

објављена, осим ако је то општепознато. 

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед 

или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

1) ако је лице на то пристало; 

2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради 

о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију 

коју то лице врши; 

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало 

повода за тражење информације. 

 

Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја 

  

Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ 

информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља 

захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број 

информација.  

Законом о прекршајима је прописано да  је претрес јаван. 

            Судија који води прекршајни поступак може искључити јавност за цео претрес или 

један његов део ако то захтевају општи интереси или разлози морала. 

Ако се поступак води против малолетника, претрес ће се одржати без присуства 

јавности. 

У случају из ст. 2. и 3. овог члана судија ће упозорити лица која присуствују претресу 

на коме је јавност искључена да су дужна да као тајну чувају све оно што су на претресу 

сазнала и указаће им се да одавање тајне представља кривично дело. 

  

Остали подаци од заначаја за јавност рада суда: 

 
1.  Порески идентификациони број је наведен у тачки 1. овог Информатора; 

 

2.  Радно време је од 07,30 часова до 15,30 часова;  

 

3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони суда, као и лица овлашћеног за 

поступање по захтевима за приступ информацијама наведени су у тачки 1. и 2. овог 

Информатора; 

 

4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима (портпарол) је судија 

Милица Перишић испред Прекршајног суда у Лозници. 

 

5. За лица са инвалидитетом није постојао прилагођен улаз у зграду у којој се налазио 

Прекршајни суд у Лозници до 04.11.2013. године до када је суд радио у просторијама на 

адреси Јована Цвијића 20. Након пресељаја у нове просторије, које се налазе у улици Јована 

Цвијића бб, од 05.11.2013. године за лица са инвалидитетом постоји улаз прилагођен за 
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њихов несметан улазак у зграду. Такође, суд није обезедио програм на рачунару са Брајевом 

азбуком којим је омогућен рад са слепим лицима. 

5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ РАДА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У     

    ЛОЗНИЦИ 

 

Најчешће тражене информације се односе на непосредан рад Прекршајног суда у 

Лозници, односно, на поступке који се воде пред овим судом.  

Захтевима за приступ информацијама од јавног значаја овом суду су се у периоду од 

01.01.2014. године до дана израде овог информатора обраћали представници 3 организације 

за заштиту људски права. 

           Од укупно 3 захтева један је поднела организација „Београдаски центар за људска 

права“ и то дана 05.05.2014. године, а предмет захтева било је добијање следећих 

информација: 

„1. Колико лица је пред Вашим судом оглашено кривим за прекршајн из члана 65. 

став 1. тачка 1. Закона о заштити државне границе у периоду од 01.новембра 2013.године до 

30.априла 2014.године? 

2. Колико лица је пред Вашим судом оглашено кривим за прекршај из члана 65. став 

1. тачка 4. Закона о заштити државне границе у периоду од 01.новембра 2013.године до 

30.априла 2014.године? 

3. Колико лица је пред Вашим судом оглашено кривим за прекршај из чл. 85. ст. 1. 

тачка 3. Закона о странцима у периоду од 01.новембра 2013.године до 30. априла 

2014.године? 

4. Колико лица је пред Вашим судом оглашено кривимм за прекршај из члана 65. став 

1. тачка 1. Закона о заштити државне границе и члана 85 став 1. тачка 3. Закона о странцима 

у периоду од 01.новембра 2013.године до 30.априла 2014.године? 

5. Колико лица је пред Вашим судом оглашено кривимм за прекршај из члана 65. став 

1. тачка 4. Закона о заштити државне границе и члана 85 став 1. тачка 3. Закона о странцима 

у периоду од 01.новембра 2013.године до 30.априла 2014.године? 

6. Да ли је неко од лица из тачака 1-5 повратник, и уколико јесте, колико је тих лица? 

Које су земље порекла повратника? 

7. Колико је лица (из тачки 1-5) којима је на основу члана 85. став 1. тачка 3. Закона о 

странцима, односно члана 65. Закона о прекршајима, изречена заштитна мера удаљења 

странца са територије Републике Србије у периоду од 01.новембра 2013.године до 30. априла 

2014.године? 

8. Колико је лица против којих се пред Вашим судом водио поступак за горе поменуте 

чланове тражило азил у току судског поступка, и да ли је у том случају поступак 

обустављен? 

9. Да ли је лицима (странцима) против којих се пред Вашим судом водио поступак на 

основу горе поменутих чланова био обезбеђен преводилац? 

 

Одговори на захтев Београдског центра за људска права били су: 

1. У Прекршајном суду у Лозници је за прекршај из члана 65. став 1. тачка 1. Закона о 

заштити државне границе у периоду од 01. новембра 2013. године до 30. априла 2014. године 

тренутно се води 6 лица је оглашено кривим. 

 

1.1 Свих 5 осуђених лица су пунолетна лица мушког пола. Од тих 5 осуђених 4 су 

држављани Босне и Херцеговине, а 1 лице је држављанин Р. Србије. 

 

1.2 Ниједно прекршајно кажњених лице из тачке 1. није се жалило на првостепену пресуду. 
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2. За прекршај из члана 65. став 1. тачке 4. Закона о заштити државне границе у периоду од 1 

новембра 2013. године до 30 априла 2014. године ниједно лице пред овим судом није 

оглашено кривим.  

 

3. За прекршај из члана 85. став 1. тачке 3. Закона о странцима у периоду од 1 новембра 2013 

године до 1 априла 2014. године ниједно лице пред овом судом није оглашено кривим.  

 

4. Пред овим судом ниједно лице није оглашено кривим за прекршај из члана 65 став 1 тачке 

1 Закона о  заштити државне границе и члана 85 став 1 тачке 3 Закона о странцима у периоду 

од 1 новембра 2013 године до 30 априла 2014 године ( у смислу да је једно исто лице 

истовремено осуђено за повреду наведених чланова и Закона о странцима и Закона о 

заштити државне границе.Подаци се односе и на правоснажне и на пресуде које нису постале 

правоснажне. 

 

5. Пед овим судом за прекршај из члана 65. став 1. тачке 4. Закона о заштити државне 

границе и члана 85. став 1. тачке 3. Закона о странцима у периоду од 1 новембра 2013 године 

до 30 априла 2014 године ниједно лице није оглашено кривим (у смислу да је једно исто лице 

истовремено осуђено за повреду наведених чланова и Закона о странцима и Закона о 

заштити државне границе није осуђено ниједно лице. Подаци се односе и на правоснажне и 

на пресуде које нису постале  правоснажне. 

 

6. Ниједно од лица из тачака 1-5 није повратник. 

 

7. Ниједном лицу из тачки 1-5 није изречена заштитна мера удаљена странца са територије 

Републике Србије у периоду од 1 новембра 2013 године до 30 априла 2014 године на основу 

члана 85. став 1. тачке 3. Закона о странцима односно члана 65. Закона о прекршајима.  

 

8. Ниједно лица против којег је пред овим судом вођен поступак за горе поменуте чланове 

није тражило азил у току судског поступка нити је у том случају поступак обустављен. 

 

9. Лицима (странцима) против којих се пред овим судом водио поступак на основу горе 

поменутих чланова није био обезбеђен преводилац.  

 

Други захтев за приступ информацијама од јавног значаја поднет је дана 05.05.2014. 

године од стране Комитета за људска права – YUCOM из Београда, а односи се на следеће 

информације: 

„ 1. Број прекршајних поступака који су покренути на основу Закона о Забрани 

манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани 

употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја („Сл.гласник РС“, бр. 

41/2009) од ступања на снагу 10.јуна 2009.године до 01.маја 2014.године. 

2. Информације о исходу наведених поступака, односно број донетих пресуда 

осуђујућих, ослобађајућих и застарелих. 

3. Копије одлука донетих на основу Закона о забрани манифестација неонацистичких 

или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или 

фашистичких симбола и обележја („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009) од ступања на снагу 10.јуна 

2009. до 01.маја 2014.године. 

 

Одговор на захтев Комитету за људска права – YUCOM из Београда био је: 

 

Поступајући по Вашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја од 

30.05.2013. године обавештавамо Вас да у Прекршајном суду у Лозници у периоду од 10. 

јуна 2009. године до 01. маја 2014. године није покренут ниједан прекршајни посупак на 
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основу Закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких симбола и 

обележја. 

Трећи захтев за приступ информацијама од јавног значаја поднет је дана 26.08.2014. 

године од стране  „PRAXIS“ из Београда, а односи се на следеће информације: 

Број прекршајних поступака који су покренути на основу Закона о забрани 

дискирминације („Сл.гласник РС“ бр. 22/2009), чланови од 50. до 60. и Закона о забрани 

дискриминације особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр. 33/2006), чланови од 46. до 

52. и Закона о равноправности полова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009) чланови од 53. до 55., 

до пријема овог захтева. 

 Одговор на захтев „PRAXIS“ из Београда био је: 

 Поступајући по Вашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја број 

716/14 од 22.08.2014. године обавештавамо Вас да у Прекршајном суду у Лозници, до 

пријема овог захтева, нема ниједног прекршајног поступка који је покренут на основу Закона 

о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”,бр. 22/2009),чланови од 50. до 60. и Закона о 

забрани дискриминације особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС”, бр. 33/2006),чланови од 

46. до 52. и Закона о равноправности полова („Сл.Гласник РС”,бр.  104/2009) чланови од 53. 

до 55. 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА  

 

  Прекршајни суд је суд посебне надлежности, основан за територију општина Крупањ, 

Љубовија, Мали Зворник и града Лозницу, са седиштем суда у Лозници и одељењима суда у 

Крупњу, Љубовији и Малом Зворнику. 

  Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није надлежан 

орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које о прекршајном поступку доносе органи 

управе и врше друге послове одређене законом. 

7. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ ПРИМЕЊУЈЕ У ОКВИРУ  

    ВРШЕЊА СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА 

          
 Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС" бр. 65/2013); 

 Закон о јавном реду и миру ("Сл. гласник РС" бр.51/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица ("Службени гласник РС" бр. 85/05); 

 Закон о извршењу кривичних санкција ("Службени гласник РС" број 55/2014); 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС' 

бр.120/04, 54/07,54/07,104/09 и 36/10);  

 Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 75/2014); 

 Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС" бр.79/2005,81/2005, 83/2005, 

64/2007, 67/2007,116/2008, 104/2009 и 99/2014);  

 Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006, 

63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014);  

 Закон о судским таксама ("Службени гласник РС" бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 

29/04, 61/05, 116/08 – др. закон и 31/09); 

 Закон о личној карти (“Службени гласник РС“ број  62/2006); 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005); 

 Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“ број 41/2009); 

 Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“ број 91/2005); 

 Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“ број 88/2009); 

 Закон о девизном пословању („Службени гласник РС“ број 62/2006 и 31/2011); 
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 Закон о енергетици („Службени гласник РС“ број 57/2011); 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 36/2009); 

 Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ број 

128/2014,); 

 Закон о заштити од пожара („Службени гласник СРС“ број 111/2009); 

 Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 

125/2004); 

 Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе 

(„Службени гласник РС“ број 53/1991 и „Службени гласник СРЈ“ број 37/2002); 

 Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште 

употребе („Службени гласник СРС“ број 48/1977-пречишћен текст и 29/1988); 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012); 

 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/2005); 

 Закон о одбрани („Службени лист СРЈ“ број 43/1994, 44/1999 и 3/2002); 

 Закон о окупљању грађана („Службени гласник РС“ број 51/1992); 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 

72/2009); 

 Закон о основној школи („Службени гласник РС“ број 50/1992 и 22/2002);  

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 

24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014); 

 Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ број 25/2001, 80/2002, 

43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014);  

 Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ број 84/2004, 86/2004, 

61/2005 и 61/2007, 93/2012,108/2013,68/2014 и 142/2014); 

 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/2001, 80/2002, 

135/2004, 62/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 47/2013, 48/2013, 108/2013 и 57/2014); 

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 

80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 101/2011, 

2/2012, 93/2012,47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014); 

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/1995, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011); 

 Закон о приватним предузетницима („Службени гласник СРС“ број 54/1998 и 9/1990 и 

„Службени гласник РС“ број 46/91, 53/95 и 35/2002); 

 Закон о професионалој рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“ број 36/2009); 

 Закон о санитарном надзору(„Службени гласник РС“ број 125/2004); 

 Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник 

РС“ број 116/2008); 

 Закон о семену („Службени гласник РС“ број 45/2005); 

 Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

(„Службени гласник РС“ број 67/2003, 90/2007 и 111/2009); 

 Закон о странцима („Службени гласник РС“ број 97/2008, 72/2009, 32/2011, 53/2011, 

27/2013 и 61/2013); 

 Закон о трговини  („Службени гласник РС“ број 53/2010); 

 Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009); 

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/2009); 

 Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и 

инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 39/1995, 20/1997 и 46/1998); 

 Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ број 135/2004 и 93/2012); 

 Закон о шумама („Службени гласник РС“ број 30/2010); 
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 Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/2008,104/2009,101/2010, 

101/2011 и 101/2013);  

 Закон о судијама („Службени гласник РС“ број 116/2008, 104/2009, 101/2010 и 

121/2012);  

 Правилник о евиденцији промета робе и услуга („Службени гласник РС“ број 45/1996, 

48/1996, 9/1997, 6/1999 и 109/2009); 

 Царински закон („Службени гласник РС“ број 18/2010 и 111/2012); 

 Правилник о правосудној стражи ("Службени гласник РС" бр. 91/05, 

107/05,104/2006,33/2011) 

 Правилник о мерилима за одређивање броја судског особља у судовима (''Службени 

глесник РС'', бр. 72/09 и 79/09); 

 Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде 

(''Службени глесник РС'', бр. 91/05 и 107/05,104/2006 и 33/2011); 

 Судски пословник ("Службени гласник РС" бр. 110/09, 70/2011, 19/2012 и 89/2013); 

 Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

државним органима ("Службени гласник РС" бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09), 

 Уредба о припреми кадровског плана у државном органу ("Службени гласник РС" бр. 

8/06); 

 Уредба о оцењивању државних службеника ("Службени гласник РС" бр. 11/06 и 

109/09); 

 Уредба о разврставању радних места намештеника ("Службени гласник РС" бр. 5/06 и 

30/06); 

 Уредба о разврставању радних места и мерила за опис радних места државних 

служеника ("Службени гласник РС" бр. 117/05,108/08,109/09, 95/10, 117/12, 84/14 и 

132/14); 

 Одлука о некатегорисаним путевима („Службени лист Града Лознице“ број 6/2009) 

 Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града 

Лознице („Службени лист Града Лознице“ број 9/2009) 

 Одлука о јавним паркиралиштима  („Службени лист Града Лознице“ број 6/2009 и 

3/2011) 

 Одлука о комуналној инспекцији  („Службени лист Града Лознице“ број 8/2010) 

 Одлука о  држању домаћих животиња  („Службени лист Града Лознице“ број 8/2010) 

 Одлука о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних 

објеката  („Службени лист Града Лознице“ број 6/2009, 9/2009 и 2/2011) 

 Одлука о комуналној полицији града Лозница  („Службени лист Града Лознице“ број 

2/2011) 

 Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини  („Службени лист 

Града Лознице“ број 4/2006) 

 Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању  („Службени лист Града 

Лознице“ број 6/2009) и други. 

8. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Средства за рад Прекршајног суда 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 

спроводе Високи савет судства, министарство надлежно за правосуђе и министарство 

надлежно за финансије. 
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8.1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. И 2014. ГОДИНУ 

 
ШИФРА ЕКОНОМСКЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
ОПИС 

ИЗНОС 

2013. година 

ИЗНОС 

2014. година 

421 Стални трошкови 3.091.676,00 4.000.000,00 

422 Трошкови путовања  112.000,00 93.000,00 

423 Услуге по уговору 733.600.00 2.000.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 189.500,00 240.000,00 

426 Материјал 743.800,00 800.000,00 

512 Машине и опрема / / 

УКУПНО:  4.870.576.00 7.133.000,00 

 

Законом о буџету Републике Србије за 2013. и 2014. годину одређена су следећа 

средства за финансирање: 

 

8.2. ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И 

РАСХОДИМА У ТОКУ 2013. И 2014. ГОДИНЕ 

 
 

Позиција 

 

Назив 

31.12. 2013. година 31.12.2014. година 

Одобрено Остварено Одобрено Остварено 

И
З

 Т
А

К
С

И
 

4111 Плате по основу цене рада 5.659.034,00 5.659.034,00 5.027.752,00  

4121 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

622.494,00 622.494,00 573.019,00  

4122 Допринос за здравствено осигурање 348.029,00 348.029,00 289.244,00  

4123 Допринос за незапосленост 42.445,00 42.445,00 37.708,00  

4131 Поклони за децу запослених 108.000,00 108.000,00 /  

4143 Отпремнине и помоћи 45.000,00 45.000,00 /  

4144 Помоћ у медицинском лечењу 34.754,00 34.754,00 10.000,00  

4151 Накнаде за превоз на посао 1.081.253,00 1.081.253,00 1.039.892,00  

4161 
Накнаде за посебне резултате на 

раду- стимулације за запослене 

2.814.552,00 2.242.535,00 2.752.925,00  

4211 Трошкови платног промета 277.838,38 277.838,38 40.000,00  

4212 Енергетске услуге 520.821,34 520.821,34 13.603,00  

4213 Комуналне услуге  30.834,57 30.834,57 9.200,00  

4214 
Комуникационе услуге -телефон, 

пошта, мобилни 

2.753.015,09 2.753.015,09 2.814.446,00  

4216 Закуп нестамбеног простора 167.556,35 167.556,35 14.000,00  

4221 
Службена путовања - превоз, 

смештај, дневнице, исхране и др. 

223.530,00 223.530,00 109.446,00  

4233 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 

25.150,00 25.150,00 2.185,00  

4235 
Стручне услуге-за 

заступања,вештачење 

1.168.531,60 1.168.531,60 825.137,00  

4239 Остале опште услуге 415.157,18 415.157,18 195.415,00  

4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграде 

3.875,00 3.875,00 /  
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4252 

Текуће поправке и одржавање 

опреме -рачунарске,комуникацијске,    

намештаја,, биротехничке 

194.551,05 194.551,05 155.182,00  

4261 
Административни материјал -

канцеларијки 

1.638.262,80 1.638.262,80 389.084,00  

4263 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених – стручна 

литература 

245.333,90 245.333,90 66.864,00  

4264 Бензин 102.387,93 102.387,93 56.273,00  

4268 
Производи за чишћење – хигијенски 

производи 
39.724,61 39.724,61,00 24.258,00  

4269 Материјал за посебне намене 42.000,00 42.000,00 9.000,00  

5122 
Административна опрема – уградна, 

рачунарска, намештај 

297.690,00 297.690,00 425.940,00  

И
З

 Б
У

Џ
Е

Т
А

 

4111 Плате по основу цене рада 31.017.682,02 31.017.682,02 31.196.471,00  

4121 
Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 

3.424.080,00 3.424.080,00 3.559.457,00  

4122 Допринос за здравствено осигурање 1.914.374,00 1.914.374,00 1.791.703,00  

4123 Доприноси за незапосленост 233.462,00 233.462,00 234.019,00  

4161 
Накнаде за посебне резултате на 

раду- стимулације за запослене  

39.956,00 39.956,00 49.444,00  

4211 Платни промет / / 37.900,00  

4212 Енергетске услуге / / 103.436,00  

4213 Комуналне услуге / / 17.683,00  

4214 Услуге комуникација / / 778.337,00  

4216 Закуп / / 51.990,00  

4235 Стручне услуге 574.475,00 574.475,00 716.536,00  

О
С

Т
А

Л
И

 

П
Р

И
Х

О
Д

И
 

4264 Бензин / / /  

 

9. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

У Прекршајном суду у Лозници је у току 2014. године спроведен један поступак јавне 

набавке мале вредности, а односио се на набавку добара - канцеларијског материјала, (уговор 

је закључен дана 28.03.2014. године.) 

У току 2013. године није спроведен ниједан поступак јавне набавке. 

10. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 31.12. 2013. године 30.12. 2014. године 

Р
е
д
н

и
 

б
р

о
ј 

Носиоци 

правосудних 

функција 

Коефицијент Основица Нето зарада Коефицијент Основица Нето зарада 

1 
ПРЕДСЕДНИК 

СУДА 
2,75 32.986,04 90.711,61 2,75 29.835,87 82.048,64 
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11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

     Прекршајни суд у Лозници располаже следећим средствима: 

- 30 компјутера; 

- 27 штампача; 

- 2 фотокопир апарата;  

- 4 факс апарата; 

     - 44  мобилна телефона. 

     Ова средства се користе за свакодневни рад  судија и осталих запослених у 

суду.

2 

ЗАМЕНИК  

ПРЕДСЕДНИКА 

СУДА 

2.62 32.986,04 86.423,42 2.62 29.835,87 78.169,97 

3 СУДИЈА 2.50 32.986,04 82.465,10 2.50 29.835,87 74.589,67 

Р
е
д
н

и
 

б
р

о
ј 

Државни 

службеници и 

намештеници 

Коефицијент Основица Нето зарада Коефицијент Основица Нето зарада 

4 
САМОСТАЛНИ 

САВЕТНИК 
/ 18.906.90 59.745,80 3.49 17.101,29 59.683.50 

5 САВЕТНИК 3.08 18.906,90 55.693,51 3.08 17.101,29 52.671,97 

6 РЕФЕРЕНТ 

1.55 

1.63 

1.79 

18.906,90 

18.906,90 

18.906,90 

32.330,80 

30.818,25 

33.843,35 

1.71 

1.63 

1.79 

17.101,29 

29.293,20 

27.875,10 

30.611,30 

7 
НАМЕШТЕНИК 

IV врсте 
1.50 18.906,90 28.360,35 1.50 17.101,29 25.651,93 

8 
НАМЕШТЕНИК 

VI врсте 
1.00 18.906,90 20.240.00 1.00 17.101,29 21.160,00 
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12. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА (НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА) 

 

Носачи информација, настали у раду или у вези са радом Прекршајног суда у Лозници су 

папир, ЦД и електронски запис на чврстом диску у рачунарима. 

Напред наведени носачи информација чувају се у : 

- архиви и то смештени на металне полице са регистраторима,  

- канцеларији писарнице и у канцеларијама код запослених лица која раде на 

предметима у дрвеним ормарима са регистраторима, 

- као и у канцеларијама код запослених у рачунарима и на ЦД-овима. 

 

Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера 

заштите, а врши се и сигурносно снимање електронске базе података на екстерни хард диск и 

ЦД-ове. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ 

      ПОСЕДУЈЕ 

      

           Прекршајни суду Лозници поседује информације у вези са: 

- предметима тј. целокупним током поступка,  

- редовним и повременим извештајима о раду суда, 

- редовним и повременим статистичким извештајима, 

- збиркама прописа,  

- закљученим уговорима, 

- кадровском евиденцијом, 

- систематизацији радних места, 

- одлукама које се односе на унутрашњу организацију рада суда – Годишњи распоред   

  послова Прекршајног суда у Лозници, 

- седницама свих судија и одлукама које су на њима донете, 

- документацијом о извршеним плаћањима, 

- документацијом о спроведеним поступцима јавних набавки, 

            - евиденцијом о платама, накнадама и другим примањима запослених. 

14. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ СТАВЉА НА УВИД  

 

Све горе наведене информације (тачка 18. 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 

Прекршајног суда у Лозници, са изузетком оних података којима се приступ може ограничити у 

складу са Судским пословником, Законом о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (чл. 9,13. и 14. Закона), Законом о тајности података и посебним прописима који 

регулишу ову материју. 

Подаци о раду,  суда односно кретању предмета налазе се у Уписницима који се воде у 

писарници 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. 
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Странке могу разгледати и преписивати списе на за то одређеном месту и под надзором 

запосленог у писарници.                                                                                                                                                     

Уписник за прекршајне предмете води се у електронском облику на табели која је 

преузета са сајта Министарства правде и државне управе Републике Србије, а која је у складу са 

Судским пословником. Уписник судске управе води се у електронском облику. Персонални 

досије чувају се у ормарима који су под кључем, а приступ имају председник суда, секретар и 

административно технички секретар суда, а у њиховом одсуству лице које они овласте. 

Сви уписници осим уписника судске управе СУ као и предмети по којима поступају 

судије налазе се у судској писарници и њима је приступ ограничен, односно дозвољен је само 

овлашћеним лицима и лицима запосленим у судској писарници. Када је питању предмет по 

коме се поступа приступ подацима из предмета без ограничења дозвољава се једино странкама 

у поступку.Финансијски и други извештаји везани за рад рачуноводства, извештаји везани за 

рад суда, извештаји о оптерећености судија и броју предмета у раду, по жалбама, решених 

предмета, предмета у поступку извршења као и извештаји о наплати казни доступни су без 

ограничења. Приступ осталим подацима којима располаже суд а нису наведени у информатору 

дозволиће се у складу са Судским пословником и Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

      ЗНАЧАЈА 

    
 У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде 

саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли 

му је она иначе доступна. 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од 

јавног значаја је: Милица Перишић, тел: 015/882-262, локал 16. 

 Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које олакшавају 

проналажење тражене информације. 

 ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ЗАХТЕВ. 

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, 

односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 

Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о 

допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак 

о одбацивању захтева као неуредног. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писаној форми 

непосредно на адресу Прекршајни суду у Лозници, Јована Цвијића бб, 15300 Лозница или 

послати путем факса на број 015/882-305), као и у електронској форми (на е-маил 

prekrsaji.loznica@open.telekom.rs). Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и 

на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев 

уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Усмено на 

записник захтев се може поднети у периоду од 07,30 до 15,30 часова,  на првом спрату, у 

канцеларији секретара суда на горе поменутој адреси. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да 

плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкова 

упућивања.  

Трошкови копирања и достављања документа се обрачунавају у складу са Уредбом о 

висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

mailto:prekrsaji.loznica@open.telekom.rs
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информације од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 8/2006), чији је 

саставни део Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије 

докумената на којима се налазе информације од јавног значаја, и то на следећи начин:  

1. Копија докумената по страни:  

- на формату А3 - 6 динара  

- на формату А4 - 3 динара  

2. Копија докумената у електронском запису:  

- дискета - 20 динара  

- ЦД - 35 динара  

- ДВД - 40 динара  

3. Копија документа на аудио касети - 150 динара  

4. Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара  

5. Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара  

6. Упућивање копије документа – трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП 

ППТ Србије. 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан 

да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова 

према овом трошковнику.  

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних 

трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају 

достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса. 
Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став 3. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Суд ће без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана од дана 

пријема захтева, у зависности од врсте тражене информације, тражиоца обавестити: о 

поседовању информације која се тражи, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно издати му или упутити копију тог документа.  

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће 

захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом 

знању, документ налази. 

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против 

решења државног органа, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010). 

 У Информатору о раду, у овој тачки, су приложени обрасци за подношење захтева и 

жалби, али је државни орган дужан да размотри захтев иако није сачињен на доле наведеним 

обрасцима. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ 

ЛОЗНИЦА 

Јована Цвијића бб 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службехи гласник РС“, број 120/04), од Прекршајног суда у Лозници захтевам:* 

- обавештење да ли поседује тражену информацију; 

- увид у документ који садржи тражену информацију; 

- копију документа који садржи тражену информацију; 

-достављање копије документа који садржи тражену информацфију:** 

 - поштом 

 - електронском поштом 

 - факсом 

 - на други начин:***______________________________________ 

 

 

 Овај захтев се односи на следеће информације: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информацие) 

 

      ___________________________________ 

 

      Тражилац информације / Име и презиме 

 

          

У ___________________,                                         ____________________________________ 

           Адреса 

 

 

      ____________________________________ 

Дана __________200____године     други подаци за контакт 

 

 

      ____________________________________ 

            Потпис 

 

 

 

* У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да 

остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања затевате. 
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Поверенику за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности 

Светозара Марковића 42 

11000 Београд 

 

Предмет бр. ............... 

Ж А Л Б А 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

         (Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

против решења Прекршајног суда у Лозници, број _____________ од __________________ 

године, у _______ примерака. 

 Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја. 

 Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _______ Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам да 

ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско право на приступ 

информацијама од јавног значаја. 

 На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи 

решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији. 

 Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да сам решење 

првостепеног органа примио дана ______________ године. 

 

 

 

 

  _______________________________________ 

  подносилац жалбе / Име и презиме 

У _________________, 

  _______________________________________ 

 

  адреса 

дана __________ 201 ___ године 

  ______________________________________ 

  други подаци за контакт 

 

  __________________________ 

  потпис 

 
* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум 

решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора 

посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је 

првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама. 

** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Реч је 

најчешће о одредбама садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који 

се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ 

ЛОЗНИЦА 

Јована Цвијића бб 

 

 

Број .................. 

Датум ................ 

 

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

поступајући по захтеву 

(____________________________________________________) 

 име и презиме подносиоца захтева 

 

за увид у документ који садржи 

(___________________________________________________) 

 опис тражене информације 

 

достављам: 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о стављању на увид документа који садржи тражену 

информацију и о изради копије 

 

 

   Поступајући по захтеву број _______ који је поднео (__________________________________) 

                      име и презиме тражиоца информације 

у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, обавештавамо Вас да дана _____________, у времену ______, у просторијама органа 

можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у 

захтеву. 

 Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом 

информацијом. 

 Копија стране А4 формата износи ___________ динара. 

 Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи 

__________________ динара и уплаћује се на рачун __________________________. 

 

 

Достављено: 

1. Именованом 

2. архиви (М.П.) 

  _______________________________________________ 

  (потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа) 
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Образац тужбе против одлуке Прекршајног суда у Лозници  

 

УПРАВНИ СУД  

Б е о г р а д 

Немањина 9 

ТУЖИЛАЦ:_______________________________                          

ТУЖЕНИ:________________________________                                              

 

Против решења/закључка Прекршајног суд у Лозници број:_________ од ___________, на 

основу члана 27. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 

гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10),  члана 14. став 1. и члана 18. став 1. Закона о 

управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим 

 

Т У Ж Б У 

      Због тога што : 

      1) у оспореном акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи 

акт; 

      2) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка; 

      3) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница 

изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Решењем/закључком Прекршајног суда у Лозници број:_________ од ______201_____ 

одбијен/одбачен је мој захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

                                (Образложити због чега је донети акт незаконит)  

 

Како је наведеним актом тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ 

траженим информацијама, тужилац  п р е д л а ж е  да  Управни суд поднету тужбу уважи и 

поништи решење/закључак Министарства правде  број:_________ од ___________и наложи 

Министарству правде  да удовољи захтеву тужиоца. 

 

1. Прилози: решење Министарства правде  број:_________ од ___________ 

2. Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника) 

 

 

 

 

Дана ________20____године 

                                                                                           ___________________________ 

  Тужилац/име и презиме,назив 

 

_______________________ 

                                                                                                        адреса, седиште 

 

________________________  

                 потпис 
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Образац тужбе због непоступања Прекршајног суда у Лозници   

 

Република Србија 

Управни суд 

Немањина 9 

11000 Београд 

 

 

ТУЖИЛАЦ:_______________________________                          

 

ТУЖЕНИ:________________________________                                              

 

 

ТУЖБА 

 

 На основу члана 27 ст. 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

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

Прекршајног суда у Лозници , ул. Јована Цвијића 20, 15300 Лозница, због непоступања по 

захтеву за приступ информацијама од јавног значаја који је тужилац поднео __________ 201_, а 

тужени уредно примио _______ 201_.    

 

 Тужени орган није поступио по Закону ни на један од предвиђених начина (удовољавање 

захтеву, доношење решења којим се захтев одбија, доношењем закључка којим се захтев 

одбацује), нити је то учинио по накнадном захтеву тужиоца из члана 19, ст. 2 Закона о 

управним споровима (Службени гласник РС бр. 111/09), те предлажем да суд наложи 

Прекршајном суду у Лозници  да поступи по захтеву или да суд донесе пресуду којим се захтев 

усваја.  
 
             ____________________________________ 

                       Име и презиме или назив тужиоца  

 

У ________________,          ______________________________________ 

             Адреса и место становања или средишта 

 

дана______201__ године          ____________________________________ 

              други подаци за контакт 

  
               ___________________________________ 

               Потпис 

 

Прилози:  
 

1. Копија захтева за приступ информацијама 

2. Копија захтева о накнадном тражењу 

3. Докази о уручењу ових захтева из т. 1 и 2. 

4. Оригинал пуномоћја (ако се подноси преко пуномоћника) 
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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; 

-достављањедокумената       

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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16. РАДНО ВРЕМЕ И АДРЕСА 
 

 

I   Радно време суда је од 07,30 до 15,30 часова. 

II  Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена, на адресу Јована 

Цвијића бб 

III Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене 

информације у току целог радног времена. 

IV Странке и њихове пуномоћнике прима Председник  у току целог радног времена.  

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, 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. 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                    ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЛОЗНИЦИ 

 

                                                                                                    ________________________________ 

                                                                                                                   Зорица Новаковић   

 


