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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОКРУЖНИ СУД 
К Р А Љ Е В О  
 
 
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА  
 

 

ДОДАТАК БРОЈ 11 
(ажурирано са стањем на дан 31.12.2007.године) 

 
 

 
 Допуњује се  Информатор о раду Суда ( са Додацима бр.1,  бр.2, бр. 
3, бр.4 , бр.5, бр.6, бр.7, бр.8, бр.9 и бр.10 ) у односу на тачку 1. О 
Информатору, 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 правосудне 
страже и заједничке службе на страни бр.12, на тачку 13. Остали подаци о 
раду Суда – изменама датим у пречишћеном тексту, и у односу на тачку 5.  
Подаци о буџету Суда додавањем потачке 5.12, како следи: 
 
 
 
 1.О Информатору 
 

Сачињен је према Упутству за објављивање информатора о раду 
државних органа (“Службени гласник РС”, бр.57/05 од 5.7.2005.године) које 
је ступило на снагу 13.7.2005.године. 

 
Објављен је дана 31.1.2007.године на огласној табли Окружног суда у 

Краљеву.  
 
Објављен је септембра месеца 2007.године на сајту Окружног суда 

Краљево www.okruzni.sud.kv.srbija.yu 
 
Ажуриран је са стањем на дан 31.12.2007.године. 
 
Особа одговорна за тачност података је Сакос Славица, судијски 

помоћник. 
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4.1.Oрганизација Суда, овлашћења и дужности Председника суда 
и фактичко стање кадрова 

 
Непотребно изостављено… 

 
Помоћно-техничке послове правосудне страже обавља руководилац 

правосудне страже у статусу намештеника IV врсте и шест правосудних 
стражара у статусу намештеника IV врсте. 
 
 Помоћно – техничке послове заједничке службе обавља један домар 
у статусу намештеника IV врсте, један возач у статусу намештеника IV 
врсте, један достављач у статусу намештеника IV врсте, један телефониста 
у статусу намештеника IV врсте, три спремачице у статусу намештеника VI 
врсте и једна кафе – куварица у статусу намештеника VI врсте.  
 

               Непотребно изостављено… 
  
 
 
 
 5.12. Одобрени буџет за децембар 2007.године 
 
     411 – Плате и додаци (збирно за новембар 2007.године) 2.629.467,00                     
динара 
     412 – Социјални доприноси на терет послодавца (збирно за новембар 
2007.године) 470.000,00 динара  
     413 – Накнаде у натури 57.000,00 динара 
     415 – Накнаде за запослене  25.000,00 динара    
     421 – Стални трошкови 162.100,00 динара 
     422 – Трошкови путовања 10.000,00 динара 
     423 –  Услуге по уговору 1.265.600,00 динара 
     425 – Текуће поправке и одржавања ( услуге и материјали ) 30.000,00 
динара 
     426 –  Материјал 170.000,00 динара 
     482 – Регистрација возила 4.000,00 динара 
 
 
 
 

13. Остали подаци о раду Суда  
 
Од оснивања 1955.године до данас Окружни суд у Краљеву је 

смештен у згради бившег Среског начелства у ул. Карађорђевој број 5 
заједно са Окружним јавним тужилаштвом, која зграда је сазидана 
1853.године, а у међувремену је адаптирана.  У овој згради се налази и 
Одељење за медијацију отворено уз подршку канадског пројекта реформе 
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правосуђа у Србији дана 20.12.2007.године. Радно време Окружног суда је 
од 7,00 до 15,00 ha. Међутим, поједине процесне радње у поступку које се 
сматрају хитним, а не трпе одлагање, спроводе се без обзира на прописано 
радно време, као и што се започети претрес и рочишта чије би одлагање 
изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка завршавају 
након радног времена. Председник суда распоређује судије и судско 
особље за спровођење истражних радњи, који ће наизменично бити у Суду 
у дане и време кад Суд не ради или ће бити у приправности да дођу у Суд 
или спроведу увиђај или приме притворена лица (саслушање осумњиченог) 
када се за то укаже потреба (распоред дежурстава), који се доставља 
надлежном јавном тужиоцу и органу унутрашњих послова. 
 
 

_____ 
 
 У преосталом делу Информатор о раду Суда (са Додацима бр.1,  
бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, бр.7, бр.8, бр.9 и бр.10. ) остаје непромењен. 
 
 
 

Одговорно лице за тачност података 
                                                                 Славица Сакос, судијски помоћник 
 
 


