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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОКРУЖНИ СУД 
К Р А Љ Е В О  
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА  
 

ДОДАТАК БРОЈ 2 
 

(ажурирано са стањем на дан 31.3.2007.године) 
 
 

 Мења се и  допуњује  Информатор о раду Суда ( са Додатком бр. 1 ) 
у односу на тачку 4.потачку 4.1. Организација Суда, овлашћења и дужности 
Председника суда и фактичко стање кадрова у делу фактичког стања 
кадрова у писарници Суда на страни бр.12 изменом датом у пречишћеном 
тексту, у односу на тачку 5 Подаци о буџету Суда додавањем потачке 5.3 и 
у односу на тачку 9 Преглед примљених поднесака и предузетих мера 
додавањем подтачке 9.1, како следи :  
 
 4.1. Организација суда, овлашћења и дужности Председника 
суда и фактичко стање кадрова 
 

Непотребно изостављено… 
 

 “Административно-техничке послове у писарници Суда обавља шеф 
судске писарнице у свању референта, два уписничара у звању референта и 
један референт пријема и експедиције поште у звању референта.” 
 

Непотребно изостављено … 
 
 5.4. Одобрени буџет за март 2007.године 
 
     411 – Плате и додаци (збирно за фебруар 2007.године) 3.017.550,00 
динара 
     412 – Социјални доприноси на терет послодавца (збирно за фебруар 
2007.године) 533.518,00 динара 
     413 –  Накнаде у натури 1.620,00 динара 
     415 –  Накнаде за запослене 64.592,00 динара 
     416 –  Награде, бонуси и остали посебни расходи 88.810,00 динара 
     421 – Стални трошкови 319.000,00 динара  
     422 – Трошкови путовања 4.000,00 динара 
     423 – Услуге по уговору 620.000,00 динара 
     425 – Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 15.800,00 
динара 
     426 –  Материјал 42.700,00 динара 
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 9.1. Преглед примљених поднесака и предузетих мера у току 
марта 2007.године 
 
 Дана 9.3.2007.године Суд је примио решење Повереника за 
информације од јавног значаја бр.07-00-00620/2006-03 од 28.3.2007.године 
донето у поступку по жалби Грађанског савета Општине Краљево којим је 
одбијена жалба Грађанског савета Општине Краљево изјављена због 
непоступања Окружног суда у Краљеву по захтеву за приступ 
информацијама одјавног значаја од 22.3.2006.године, као неоснована. 
 
 
 У преосталом делу Информатор о раду Суда (са Додатком бр. 1) 
остаје непромењен. 
 
 
 

Одговорно лице за тачност података 
                                                                 Славица Сакос, судијски помоћник 
 
 


