
                                                                                                                                                      
 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУ 

И 

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОРГАНИЗУЈУ 

 

ТРИБИНУ 

 

„НАДЛЕЖНОСТ И ПОЛОЖАЈ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ 

Петак, 27. мај 2022. године у 10:00 часова 

 

Трибина ће се одржати у великој сали Правног факултета Универзитета Унион, 
Булевар маршала Толбухина 36, Нови Београд и онлајн преко „ZOOM“ интернет 

платформе  

  
Поштовани,  
 
са великим задовољством Вас обавештавамо да Правни факултет Универзитета Унион у 
Београду и Удружење судија прекршајних судова у Републици Србији организују стручну 
трибину „Надлежност и положај прекршајних судова у Републици Србији“. У фокусу 
дискусије биће актуелни нормативни оквир надлежности и положаја судија прекршајних 
судова и Прекршајног апелационог суда, као и унапређење њиховог положаја у 
предстојећим изменама правосудних закона. 
 
Агенда скупа и упутство за онлајн учешће налазе се у прилогу. 
 
Било би нам веома драго када би што већи број судија и стручне јавности узео учешће на 
овој трибини. Радујемо се заједничком раду и могућности да Вас дочекамо, па вас молимо 
да овај датум обележите у својим распоредима. 
 
С поштовањем, 
 
Декан ПФУУБ                          Председник ГО Удружења         Председник Скупштине Удружења 
Проф. др Небојша Шаркић          Др Мирјана Мартић                  Зорица Маринковић Илиески  
 
 

https://www.usudprek.org.rs/


                                                                                                                                                      
 

ТРИБИНА 

„НАДЛЕЖНОСТ И ПОЛОЖАЈ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ 

Петак, 27. мај 2022. године у 10:00 часова 

 
Правни факултет Универзитета Унион у Београду 

Булевар маршала Толбухина 36, Нови Београд 
Непосредно присуство (уживо) и онлајн путем „ZOOM“ интернет платформе 

 

АГЕНДА 

Регистрација учесника (09:30 – 10:00) 

Поздравна обраћања (10:00 – 10:15) 

Проф. др Небојша Шаркић, декан Правног факултета Универзитета Унион у Београду 

Леонида Поповић, председник Прекршајног апелационог суда  

Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Др Мирјана Мартић, председник ГО Удружења судија прекршајних судова – модератор 

 

Панел 1: (10:15 – 11:00) 

Милан Мариновић, „Новине у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја“ 

Оливера Ристановић, „Осврт на праксу прекршајних судова у области слободног приступа 

информацијама од јавног значаја“ 

Пауза (11:00 – 11:15) 

 

Панел 2: (11:15 – 12:15) 

Проф. др Небојша Шаркић, „Статусни положај судија прекршајних судова“  

Мирослав Петровић, „Гаранција материјалне независности као међународни стандард“ 

Снежана Башић, „Значај уједначавања судске праксе прекршајних судова“ 

Миљана Радовановић, „Механизми заштите судија од непримереног утицаја“ 

Ивана Пламенац, „Могућности за напредовање судија прекршајних судова“ 

https://www.usudprek.org.rs/


                                                                                                                                                      
 

Зорица Маринковић Илиески, председник Скупштине Удружења - модератор 

Пауза (12:15 – 12:20) 

 

Панел 3: (12:20 – 13:00) 

Др Мирјана Мартић, „Извршење одлука прекршајних судова“ 

Проф. др Небојша Шаркић, Младен Николић, „Начело диспозиције и официјелности у 

извршном поступку“ 

Дискусија (13:00 – 13:30) 

 

Након завршене дискусије, одржаће се седница Скупштине Удружења судија прекршајних судова 

Републике Србије (13:30 – 14:00), којом председава председница Скупштине – Зорица Маринковић 

Илиески. 

 

 
У трибини је могуће учествовати и онлајн путем „ZOOM“ интернет платформе, у петак, 27. маја 
2022. године у термину од 10:00 – 13:30 часова, кликом на овај линк: 
https://us06web.zoom.us/j/84633668194?pwd=S0loNDBHQlUxZytLNi9rbUV6UllPQT09  
(Meeting ID: 846 3366 8194, Passcode: 516760, Time: May 27, 2022 10:00 AM Belgrade, Bratislava, 
Ljubljana).  
Потребно је да имате инсталирану „ZOOM“ апликацију, камеру, микрофон и поуздану интернет 
конекцију.  
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