
                                                                         

 
 

Република Србија 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ  
I Су  бр.2 /17 -127  

Датум: 22.11.2017. године  

В а љ е в о  
 

 

 Председник  Прекршајног суда у Ваљеву, Зоран Стефановић  на основу чл. 

34 Закона о уређењу судова и чл.46 и чл. 7 Судског пословника доноси дана 

22.11.2017. године  

 

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА  

 

- за судије и судско особље у Прекршајном суду у Ваљеву и одељењима 

ван седишта суда за 2018. годину –  
 

У   седишту Прекршајног суда у Ваљеву одређују се следеће судије за 

поступање у предметима прекршајних поступака :  

- Прво веће – нема 

- Друго веће – судија  Љиљана Ђурић Ненадовић - поступа  у поступку 

извршења као извршни судија по свим предметима 

- Треће веће – судија Соња Перић - поступа по свим захтевима и заведеним 

предметима 

- Четврто веће– судија Зорица Стојнић - поступа по свим захтевима и 

заведеним предметима 

- Пето веће– судија Марија Томић - поступа по свим захтевима и заведеним 

предметима 

- Шесто веће- судија Никола Крстајић - поступа по свим захтевима и 

заведеним предметима 

- Седмо веће – судија  Весна Ђукић - поступа по свим захтевима и заведеним 

предметима 

- Осмо веће- судија Зоран Стефановић- поступа у малолетничким 

предметима, извршним предметима  и свим другим предметима 

- Девето веће – судија Биљана Ракић Грујић - поступа по свим захтевима и 

заведеним предметима 

- Десето веће – судија Драган Ракић- поступа по свим захтевима и 

заведеним предметима 

- Једанаесто веће – судија Јована Шаковић Дамњановић  - поступа по 

свим захтевима и заведеним предметима 

 

У одељењима Прекршајног суда у Ваљеву поступају следеће судије  

 



 

 

 

У Прекршајном суду у Ваљеву - Одељење у Осечини  

- Дванаесто веће – судија Станица Крстић - поступа по свим захтевима 

и заведеним предметима 

У Прекршајном суду у Ваљеву – Одељење у Лајковцу  

- Тринаесто веће – судија Арсенић Славојка- поступа по свим захтевима 

и заведеним предметима 

- Четрнаесто веће – нема 

У Прекршајном суду у Ваљеву – Одељење у Убу  

- Петнаесто веће – судија Добрила Живановић - поступа по свим 

захтевима и заведеним предметима 

- Шеснаесто веће – нема   

- Седамнаесто веће – судија Наташа Сандић - поступа по свим 

захтевима и заведеним предметима 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење у Љигу  

- Осамнаесто веће – судија Иван Смиљанић - поступа по свим 

захтевима и заведеним предметима 

- Деветнаесто веће – нема 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење у Мионици  

- Двадесето веће – судија Зорица Палавестрић - поступа по свим 

захтевима и заведеним предметима 

 

 За заменике  председника Прекршајног суда у Ваљеву одређују се следеће 

судије :  

1. Иван Смиљанић – судија Прекршајног суда у Ваљеву – Одељење у 

Љигу и  Одељење у Мионици 

2. Арсенић Славојка - судија Прекршајног суда у Ваљеву – Одељење у 

Лајковцу и Одељење у Убу  

3. Биљана Ракић Грујић – судија Прекршајног суда у Ваљеву седиште 

суда у Ваљеву и Одељење у Осечини 

За првог заменика одређује се судија Биљана Ракић Грујић којој се могу 

поверити послови судске управе осим оних који нису у искључивој надлежности 

председника суда .   

 

 

 За рад у одељењу судске праксе у Прекршајном суду у Ваљеву одређују 

се:  
1. судија Марија Томић – руководилац одељења судске праксе  

2. судијски помоћник Слађана Пјевчевић   

3. судијски помоћник Дарко Гаврић  

                  4.   судијски помоћник Душица Јеремић  

 



 У Прекршајном суду у Ваљеву одређују се следеће судије које ће 

чинити Веће за поступања по приговору на решење о извршењу Прекршајног 

суда у Ваљеву  ИПР у смислу чл.317 ст.4 и то: 
 

  Прво веће: 
 

1. Судија Марија Томић 

2. Судија Весна Ђукић 

3. Судија Станица Крстић 

               

              Друго веће: 
 

                1. Судија Соња Перић 

                2. Судија Зорица Стојнић 

                3. Судија Иван Смиљанић           

             

          Судија против чијег решења изјаве приговор не може бити члан већа о 

одлучивању по том приговору. 

                Председник већа је поступајући судија који буде задужен са предметом. 

 

         Формира се веће Прекршајног суда Ваљево за одлучивање по приговору 

на решење Прекршајног суда у Ваљеву ИПР 3 у саставу: 
 

                1. Судија Никола Крстајић 

                2. Судија Драган Ракић 

                3. Судија Јована Шаковић Дамњановић 

 

               Председник већа је поступајући судија који буде задужен са предметом. 

 

У седишту Прекршајног суда у Ваљеву распоређује се следеће судско 

особље: 

1. Љиљана Арсенијевић – секретар суда – самостални саветник  

2. Дарко Гаврић – судијски помоћник – виши судијски сарадник  

3. Слађана Пјевчевић – судијски помоћник –виши  судијски сарадник  

4. Сања Јовановић – судијски помоћник – виши судијски сарадник  

5. Душица Јеремић- судијски помоћник- виши судијски сарадник 

6. Мирослав Вујић – шеф одсека писарнице – референт  

7. Бранка Арсић – административно технички секретар - референт 

8. Неда Миловановић – уписничар - референт 

9. Јасмина Алимпић – уписничар -референт 

10. Марија Матијевић – уписничар -референт 

11. Славица Марић  – референт на извршним предметима- референт 

12. Дивна Јовановић – референт на извршним предметима  - референт 

13. Славица Мирковић – референт на извршним предметима – референт 

14. Новаковић Мирослав  – референт уписничар - референт 

15. Светлана Ковачевић  – референт на извршним предметима -референт 



16. Јелена Зоњић – референт експедиције -референт 

17. Поповић Снежана – референт експедиције – референт  

18. Весна Јовановић – шеф финансијке службе – саветник  

19. Лучић Оливера – обрачунски радник зарада - референт 

20. Никола Плочић – техничар за ИТ подршку - референт 

21. Антонић Драгица – записничар-  референт, обављаће послове са судијом 

Крстајић Николом 

22. Душанка Бадрић – записничар –  референт , обављаће послове са судијом 

Зорицом Стојнић  

23. Радмила Зебић – записничар – референт, обављаће послове са судијом 

Љиљаном Ђурић Ненадовић  

24. Зора Глигоријевић – дактилограф – намештеник, обављаће послове са судијом 

Јованом Шаковић Дамњановић 

25. Јасмина Матић – дактилограф – намештеник, обављаће послове са судијом 

Биљаном Ракић Грујић  

26. Марић Јелена – референт- обављаће послове референта извршења 

27. Зорица Филиповић – записничар –  референт, обављаће послове са судијом 

Маријом Томић  

28. Наташа Баришић – записничар –  референт , обављаће послове са судијом 

Зораном Стефановићем  

29. Катарина Симанић – записничар –  референт, обављаће послове референта 

експедиције 

30. Радмила Несторовић – записничар –  референт,  обављаће послове са судијом 

Соњом Перић  

31. Рада Нинковић-  записничар- обављаће  послове са судијом Весном Ђукић 

32. Весна Крстић – дактилограф- обављаће послове са судијом Драганом Ракић 

33. Никола Петровић – правосудни стражар- намештеник   

34. Мирко Јовановић – возач – намештеник  

35. Драга Јовановић – спремачица – намештеник  

36. Ненад Станојевић – домар – намештеник  

37. Жељко Миливојевић – достављач- намештеник  

38.  Мирјана Милошевић – достављач – намештеник  

39. Мирослав Милошевић- достављач – намештеник  

40. Александар  Ђукић – достављач – намештеник  

41. Драгица Станковић - записничар- референт, обављаће послове резервног 

записничара као и   друге послове које јој одреди председник суда 

 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење суда у Осечини распоређује се 

следеће судско особље :  

42. Десанка Марковић – судијски помоћник – виши  судијски сарадник 

43. Кастратовић Дејан- судијски помоћник- виши судијски сарадник 

44. Вучетић Вера  –  референт на извршним предметима 

45. Андрић Биљана- уписничар-  референт 

46. Даница Јосиповић – записничар –  референт, обављаће послове са судијом 

Станицом Крстић  

 



У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење суда у Лајковцу  распоређује се 

следеће судско особље: 

47. Кастратовић Дејан   – судијски помоћник –  виши судијски сарадник 

48. Снежана Ђуровић – уписничар- референт  

49. Цветко Бурџић – референт на извршним предметима – референт  

50. Снежана Марковић – записничар – референт, обављаће послове са судијом 

Арсенић Славојком 

51. Милена Арсенијевић- дактилограф- обављаће послове које јој повери заменик 

председника Прекршајног суда Арсенић Славојка  

 

 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење суда у Уб   распоређује се следеће 

судско особље: 

52. Ликнић Стојанка – записничар - обављаће послове референта експедиције 

53. Павловић Драгица – референт на извршним предметима- референт   

54. Поповић Милка – референт експедиције, обављаће послове референта- 

уписничара  

55. Ашковић Снежана – записничар млађи референт и обављаће послове рефернта 

експедиције  

56. Лазарић Зорица – дактилограф – намештеник, обављаће послове са судијом 

Наташом Сандић  

57. Рашевић Љиљана- дактилограф-намештеник, обављаће послове са судијом 

Добрилом Живановић 

58. Радовановић Борјанка – дактилограф –намештеник  обављаће послове са 

судијом Арсенић Славојком, судијским помоћником Аном Лаловић и друге 

послове које јој одреди председник суда 

59. Лаловић Ана  – судијски помоћник- судијски сарадник 

60. Спасојевић Миланка- референт експедиције- обавављаће послове референта 

извршења 

 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење суда у Љигу    распоређује се 

следеће судско особље 

61. Милица Јевтић – судијски помоћник –  судијски сарадник  

62. Миловановић Бранка – уписничар – референт 

63. Смиљанић Радмила – референт на извршним предметима- референт 

64. Ђурђић Слађана – референт експедиције , референт  

65. Јевтић Љиљана – записничар– референт,  обављаће послове са судијом 

Иваном Смиљанићем 

 

 

У Прекршајном суду у Ваљеву – одељење суда у Мионици     распоређује се 

следеће судско особље: 

66. Милица Јевтић  – судијски помоћник- судијски сарадник  

67. Грбић Милка – уписничар- референт 

68. Матић Славица – референт на извршним предметима -референт 



69. Рулић Војка – дактилограф – намештеник,обављаће послове са судијом 

Зорицом Палавестрић 

 

За поступање по хитним предметима  одређују се судије и записничари – 

дактилографи – референти који су поступали  у истим у 2017. години  а одлука о 

томе биће донета до 01.01.2018. године .  

- На годишњи распоред послова судија може изјавити приговор у року од 3 (три) 

дана од дана саопштавња на седници свих судија . 
 

 

 Председник  

Прекршајног Суда у Ваљеву , 

 Зоран Стефановић  

 

_____________________________ 

 

   


