
Информације 
о Вашем
предмету

ПРЕКРШАЈНИ СУД

ПОДСЕТНИК 
ЗА ДОЛАЗАК

Табелу можете користити као подсетник 
уносећи датуме сваког наредног 

заказаног доласка у суд.

ДАТУМ ВРЕМЕ 

Израда ове брошуре омогућена је уз подршку америчког 
народа путем Америчке агенције за међународни развој 
(USAID). За садржај ове брошуре одговоран је National Centre 
for State Courts (NCSC) и он не мора нужно одражавати 
ставове USAID-a или Владе Сједињених Америчких Држава.
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Информације о 
Вашем предмету

Ко?

Лица која имају право да разматрају и преписују 
списе предмета су: 

• подносилац захтева за покретање 
прекршајног поступка, 

• окривљени, 

• бранилац окривљеног, 

• представник, односно пуномоћник окривљеног 
правног лица, 

• оштећени и његов законски заступник, 
односно пуномоћник,

• друга лица која за то имају правни интерес.

Шта и како? 

Информације о Вашем предмету које се могу 
добити су: 

• број предмета и име судије којем је предмет 
додељен у рад,

• тренутна фаза поступка предмета,
• даље кретање предмета.

Странка у поступку, пуномоћник или овлашћена 
лица могу разматрати или преписати списе 
предмета тако што подносе: 

• захтев архиви за доставу списа (образац бр. 
134), ако је предмет завршен и архивиран; 

• захтев за разгледање списа (образац бр. 135), 
ако је предмет у току; 

• захтев за препис и фотокопирање (образац 
бр. 136), ако је предмет у току.

Обрасци захтева се налазе у канцеларијама за 
пријем и оверу у седишту и одељењима суда. 

Кад је прекршајни поступак у току, списи се 
могу разматрати и преписивати уз дозволу 
судије који води прекршајни поступак, а кад је 
поступак завршен, списи се могу разматрати и 
преписивати само уз дозволу председника суда 
или службеног лица које он за то одреди.

Разматрање и преписивање списа може се 
ускратити само ако би се тиме ометало правилно 
вођење прекршајног поступка или ако се искључи 
јавност у поступку.

Против решења о ускраћивању разматрања и 
преписивања списа предмета дозвољена је жалба 
која не задржава извршење решења.

Када и где?

Информације о Вашем предмету можете добити 
у писарници Прекршајног суда. 

Радно време суда је од 07.30 до 15.30 часова.

Поднесци и друга писмена примају се у току 
целог радног времена суда ( радним данима од 
7:30 до 15:30 часова). 

Такса
Приликом подношења захтева за издавање 
уверења, разматрање и препис списа 
потребно је уплатити наведене таксе:

Разматрање извештаја 
и података завршених 

предмета 
390 динара

Преписивање 
судских аката 

(фотокопирање и 
штампање)

20 динара по 
страници 

Издавање 
уверења

190 динара




