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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОКРУЖНИ СУД 
К Р А Љ Е В О  
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА  
 

ДОДАТАК БРОЈ 4 
 

(ажурирано са стањем на дан 31.05.2007.године) 
 

 Мења се и  допуњује  Информатор о раду Суда ( са Додацима бр. 1,  
бр. 2 и бр. 3) у односу на тачку 4. потачку 4.1. Организација Суда, 
овлашћења и дужности Председника суда и фактичко стање кадрова у делу 
фактичког стања кадрова који обављају помоћно-техничке послове 
заједничке службе на страни бр. 12, изменом датом у пречишћеном тексту,  
у односу на тачку 5.Подаци о буџету Суда додавањем потачке 5.5 и у 
односу на тачку 9 Преглед примљених поднесака и предузетих мера 
додавањем потачке 9.2, како следи:  
 
 4.1. Организација суда, овлашћења и дужности Председника 
суда и фактичко стање кадрова 
 

Непотребно изостављено… 
 

 “Помоћно-техничке послове заједничке службе обавља један домар у 
статусу намештеника IV врсте, један возач у статусу намештеника IV врсте, 
један телефониста у статусу намештеника IV врсте и три спремачице у 
статусу немештеника VI врсте. Једном извршиоцу на радном месту 
достављача у статусу намештеника IV врсте престао је радни однос због 
навршења радног века, при чему је у току поступак добијања сагласности 
Министарства правде за попуну овог радног места”. 
 

Непотребно изостављено … 
 

 5.5. Одобрени буџет за мај 2007.године 
 
     411А – Плате и додаци, социјални доприноси на терет послодавца 
(збирно за април 2007.године) 3.379.522,43 динара 
     413 –  Накнаде у натури 1.620,00 динара 
     415 –  Накнаде за запослене 60.000,00 динара 
     421 – Стални трошкови 210.000,00 динара  
     422 – Трошкови путовања 4.000,00 динара 
     423 – Услуге по уговору 463.000,00 динара 
     425 – Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 30.000,00 
динара 
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     426 –  Материјал 130.000,00 динара 
     482 –  Регистрација возила 18.000,00 динара 
 
 
 9.2. Преглед примљених поднесака и предузетих мера у току маја 
2007.године. 
 
 Дана 22.5.2007.године овај Суд је примио захтев Иницијативе младих 
за људска права (YIHR) - Београд којим је тражена копија следећих 
докумената: 
 

- колико се пред овим Судом води поступака због кривичног дела из 
чл. 317 Кривичног законика – изазивање расне, верске и 
националне мржње и нетрпељивости, уз доставу информације о 
броју пресуда донетих током 2006. и 2007. године по оптужим 
актима за ово дело, као и о именима и о основним подацима о 
осуђеним особама. 

- колико је овај Суд од дана ступања на снагу Закона о 
рехабилитацији до данас примио захтева за рехабилитацију и 
колики је број предмета у којима је рехабилитација омогућана, а у 
колико случајева је захтев за рехабилитацију одбијен? 

 
Овом захтеву је удовољено дана 31.5.2007.године доставом 

информације следеће садржине : 
 

“С намером да у потпуности удовољимо вашем захтеву од 
17.5.2007.године за доставу копија тражених докумената, који захтев је 
примљен у овај Суд дана 22.5.2007.године, обавештавамо вас да се пред 
Окружним судом у Краљеву не води ни један поступак због основане сумње 
да је извршено кривично дело из чл.317 Кривичног законика – изазивање 
расне, верске и националне мржње и нетрпељивости, нити су током 2006. и 
2007.године доношене кривичне пресуде по оптужним актима за ово дело. 
С тога овај Суд не поседује документ у наведеном смислу да би вам 
проследио његову копију. 
 

 Од дана ступања на снагу Закона о рехабилитацији до сада 
Окружном суду у Краљеву је поднето укупно 24 захтева за рехабилитацију, 
и то током 2006.године 9 захтева, а током 2007.године 15 захтева. Од тога 
је рехабилитација омогућена у 4 случаја, у једном случају се овај Суд 
огласио месно ненадлежним и уступио предмет месно надлежном суду, у 
једном случају је захтев одбијен као неоснован, док је по преосталих 18 
захтева поступак у току. У прилогу овог дописа вам достављамо тражену 
копију документа, посебног уписника за предмете ове врсте.” 
 
 О усвајању захтева овог тражиоца информације сачињена је 
службена белешка дана 30.5.2007.године која је у форми пропратног акта 
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напред наведене садржина, уз доставу фотокопије траженог документа, 
дана 31.5.2007.године прослеђена тражиоцу информације. 
 
 
 
 У преосталом делу Информатор о раду Суда (са Додацима бр. 1.,  
бр.2. и бр.3) остаје непромењен. 
 
 
 

Одговорно лице за тачност података 
                                                                 Славица Сакос, судијски помоћник 
 
 


