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На основу чл. 34. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ бр.116/08 и
104/09), члана 45.став 1. и чл. 46. став 1. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр.
110/09), дана 31.03.2016.год. Председник Прекршајног суда Горњи Милановац
саопштава:
ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ
У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ ЗА 2016.ГОДИНУ
У наслову I СЕДИШТЕ СУДА, став 4, мења се и гласи:
У седишту суда распоређено је пет судија од којих је један судија
председник Прекршајног суда.
У наслову II РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА У СЕДИШТУ СУДА, став 1.
мења се и гласи:
„У седишту суда уз поштовање територијалног принципа и принципа
потребе рада, распоређују се:
1.судија Мира Бајић (шифра 1)
2.судија Мила Лазаревић (шифра 2)
3.судија Верица Исаиловић (шифра 3)
4.судија Горан Марковић (шифра 4)
5.судија Срђан Лукић (шифра 6)
У истом налову у ставу 4, додаје се тачка 5 која гласи:
„Шесто веће чине судије:
ВЕРИЦА ИСАИЛОВИЋ, председник већа,
МИЛА ЛАЗАРЕВИЋ, члан већа и
ГОРАН МАРКОВИЋ, члан већа“

Наслов и текст VI ШЕФ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ, мења се и гласи:
VI ОБРАЧУНСКИ РАДНИК ЗАРАДА
„Послове Обрачунског радника зарада обавља Драгана Савићевић а то су:
обрачунава зараде и накнаде зарада за годишње одморе, плаћена одсуства,
боловања и друго за све заполене у суду, обрачунава порезе и доприносе из
зарада и накнада зарада у складу са законом, доставља потребене извештаје из
оквира описа посла надлежним службама, обавља и друге послове по налогу
шефа рачуноводства и председника суда“.
У наслову VIII ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА, став 1 мења
се и гласи;
„Увидом у нерешене старе предмете Прекршајног суда у Горњем
Милановцу, утврђено је да је остало 12 нерешених предмета. Трећина од
нерешених старих предмета налази се у прекиду, док су остали предмети у току
и истима се даје приоритет у раду, тако да ће се решити чим се стекну услови.
Како је чланом 12. став 1 Судског пословника предвиђено да, ако се при
разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број
нерешених предмета, председник доноси Програм решавања старих предмета и
имајући у виду да је у Прекршајном суду у Горњем Милановцу остао веома
мали број нерешених предмета, неће се доносити Програм решавања старих
предмета за 2016. годину.“
У наслову IX РАСПОРЕД СУДСКОГ ОСОБЉА, у ставу 1, тачка 1, ставу 3.
и ставу 5, испред речи „референт Ненад Јовановић“!, брише се реч „млађи“.
ПРЕДСЕДНИК ПРЕКРШАЈНОГ СУДА
Мила Лазаревић

