
 

                  
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПИРОТУ 
СУ I 2-1/2015-1 

Датум: 01.02.2016. год. 

Ул. Српских владара бр. 126 

П и р о т 

 

 На основу чланова 45., 46., 47., 48., 16., 63. ст. 2. и члана 419. ст. 2. 

Судског пословника (''Службени гласник РС'', бр. 110/09), председник 

Прекршајног суда у Пироту, по прибављеном мишљењу судија на Седници 

свих судија, дана 01.02.2016. године (у даљем тексту: председник Суда), 

доноси 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

 

ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА 

 

ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ПИРОТУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Прекршајном суду у Пироту, Су I-9-1/2016 од 11.01.2016. године, на који је 

Министар правде дао сагласност, својим актом број: 110-00-233/2015-03 од 

14.01.2016. године, и који је ступио на правну снагу дана 30.01.2016. године, 

врше су промене у распоређивању судског особља у седишту суда, у складу 

са новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Прекршајном суду у Пироту: 
 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ СУДСКОГ ОСОБЉА У СЕДИШТУ СУДА 

 

       Писарница и извршење – канцеларија бр. 1  

       

пријем и овера писмена, упис и пријем захтева за покретање 

прекршајног поступка у АОП-у, служба извршења, развођење и упис 

приспеле поште, развођење завршених судских предмета и њихово 

архивирање, као и други послови. 

 



 -  Миленица Радивојевић, управитељ писарнице, руковаоц    

 јединственог регистра и овлашћено лице за брисање и измену података 

 из јединственог регистра 

 

- Драгана Здравковић - уписничар на АОП-у, руковаоц јединственог 

регистра 

- Снежана Станишић, референт на извршним предметима  

- Наташа Васов - референт за пријем, овере и експедицију поште, 

привремено распоређена на пословима извршења предмета,  заменик 

руковаоца јединственог регистра 

- Драгана Здравковић - уписничар на АОП-у, руковаоц јединственог 

регистра 

 

 Служба експедиције  – канцеларија бр. 1 

 

- Алексић Ивана - референт, на одређено време 

- Петровић-Јонић Маја  референт, на одређено време 

 

 

         Самостални извршилац 

 

            Антанасов Сузана, сарадник за финансијско пословање. 

 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

        ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ПИРОТУ 

 

          ___________________________ 

           Миливоје Минић 
  

 

 


