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Дана 23.01.2014. године 

ЧАЧАК             
        

 

 В. Ф председника Прекршајног суда у Чачку, Данка Ђорђевић-Грујичић у 

Прекршајном суду у Чачку, након разматрања извештаја о раду за 2013. годину и 

утврђеног броја нерешених предмета,  а на  основу  чл. 12  Судског пословника, доноси 

 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2014.ГОДИНИ 

 

I 

 

           Програм решавања старих предмета обухвата мере и активности које ће се у 

Прекршајном суду у Чачку предузети ради што хитнијег окончања рада на старим 

предметима, а све у циљу повећања свеукупне ажурности суда и остваривања веће 

ефикасности у раду, а посебно да би се смањио број предмета старијих од дванаест 

месеци односно двадесет четири месецa. 

 

                                                                          II 
 

      У Прекршајном суду у Чачку има укупно 241 нерешених старих премета, (из 

области Царине и Пореза-чије је рок застаре шест односно пет година ), а то су предмети 

старији од две године.  

 

                                                                          III  
 

      На колегијуму свих судија који је одржан дана 23.12.2013.  године заузет је 

став да ови предмети остану у раду код судија који су већ задужени са тим предметима, 

са интенцијом што ефикаснијег решавања ових предмета, а уз примену одређених мера и 

активности које се на те предмете односе. Започеће се обележавање старих предмета 

посебним печатом на омотима списа (СТАРИ ПРЕДМЕТ – за предмете старе преко две 

године, ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ за предмете старе преко пет година). 

 

                                                                        IV 
 

   В.Ф председника Суда одредио је тим од двоје судија, уз чију помоћ ће се 

смањити број нерешених старих предмета и то судију Радојку Петровић и судију 

Верославу Лазић. 

 

                                                                         V 
 

 Све  судије су дужне да направе план поступања по старим предметима који ће 

изложити на редовним месечним састанцима  свих судија Прекршајног суда са 

образложењем због чега наведени предмети нису решени и када се очекује окончање 



поступка. Судије крајем сваког месеца  достављају вишој истанци обавештење о трајању 

поступка предмета старијих од годину дана  (табеле).  

 

 

 

                                                                    VI 
 

 Тим за праћење решавања старих предмета ће на крају сваког месеца водити 

евиденцију броја решених старих предмета по судијама, разматраће старе предмете уз 

обавезу да се састаје са судијама,  да заједно дискутују о решавању тих предмета,  а све у 

циљу бржег и ефикаснијег окончања поступка у старим предметима.  

 

 

                                                                    VII 
  

 В.Ф председника Прекршајног суда месечно прати и надзире спровођење 

програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог даљег 

спровођења.   

 

 

 

                             В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                               ПРЕКРШАЈНОГ  СУДА 
                                                                                               Данка Ђорђевић -Грујичић 


