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ПРОГРАМ  РЕШАВАЊА СТАРИХ  ПРЕДМЕТА 

У 2014. ГОДИНИ 

 

                                                                           

 

                                                                                  I 

 

                Програм решавања старих предмета обухвата  број  прекршајних предмета  као и мере  

које   судије требају предузети  у циљу окончања тих предмета. 

 

 

                                                                                  II 

 

                Број и прекршајне  материје  у раду судија по програму, у 2014. години су  

 

1.  У РАДУ СУДИЈЕ  ДРАГАНА ПЕШИЋА , 

 

У  СТАРИМ   ПРЕДМЕТИМА ИЗ 2010.године, у предметима из области пореских и царинских 

прекршаја под бр. О-81/12(10), О-86/12(10), О-91/12(10), О-96/12(10), О-101/12(10), О-106/12(10), 

О-111/12 (10), О-126/12(10), О-131/12(10), О-136/12(10), О-141/12(10), О-153/12(10), О-162/12(10), 

О-196/12(10), О-202/12(10), укупно 15 предмета, судија ће приоритетно поступити и предузети све 

законом прописане процесне радње, као би се у тим предметима, у што краћем временском 

периоду донела мериторна судска одлука.  

 

Исти судија је дужан да у предметима примљеним у рад у току 2012.године, ажурније поступа, како 

би се предмети окончали доношењем мериторне судске одлуке пре него што наступи апсолутна 



застарелост за вођење поступка и то  

 

                                  2012 .година                                                                   2011. година 

-материја прекршаји малолетника –укупно  ...       7 предмета           0 предмета... 

-материја јавни ред- укупно     ...                           70 предмета         5 предмета.. 

-материја прекршаји у привреди –укупно ...         49 предмета           2 предмета... 

-материја остали прекршаји –укупно ...                 61 предмета         13 предмета 

-материја саобраћајни прекршаји-укупно  ..       134 предмета          1 предмет..... 

 

УКУПНО -342 предмета.................................. 

 

         

 

2. У РАДУ СУДИЈЕ ДУШАНКЕ ТОДОРОВИЋ  

 

У  СТАРИМ   ПРЕДМЕТИМА ИЗ 2010.године, у предметима из области пореских и царинских 

прекршаја под бр. О-7/12(10),  О-42/12(10), О-47/12(10), О-57/12(10), О-62/12(10),О-67/12(10), О-

72/12(10), О-87/12(10), О-89/12(10), О-97/12(10), О-117/12(10), О-163/12(10), О-175/12(10), О-

171/12(10), О-179/12(10), О-194/12(10), О-318/12(10), О-89/11, О-104/13(11), О-107/13(11), О-

22/13(11) и О-77/13(11),  укупно 2 предмета, судија ће приоритетно поступити и предузети све 

законом прописане процесне радње, као би се у тим предметима, у што краћем временском 

периоду донела мериторна судска одлука.  

 

Исти судија је дужан да у предметима примљеним у рад у току 2012.године, ажурније поступа, како 

би се предмети окончали доношењем мериторне судске одлуке пре него што наступи апсолутна 

застарелост за вођење поступка и то  

                              2012.година                                                                     2011. година 

-материја прекршаји малолетника –укупно     3 предмета....                   0 предмета... 

-материја јавни ред- укупно                             74 предмета...                   5 предмета... 

-материја прекршаји у привреди –укупно     33 предмета....                   2 предмета... 

-материја остали прекршаји –укупно             56 предмета...                   4 предмета...     

-материја саобраћајни прекршаји-укупно     126 предмета....                   0 предмета... 

                                                                     

УКУПНО- 305 предмета... 

     

 

3.У РАДУ СУДИЈЕ МАРИНЕ ЖИВАНОВИЋ, 

 

У  СТАРИМ   ПРЕДМЕТИМА ИЗ 2010.године, у предметима из области пореских и царинских 

прекршаја под бр. О-64/12(10),  О-69/12(10), О-79/12(10), О-84/12(10), О-99/12(10),О-104/12(10), О-

114/12(10), О-9/13(11), О-19/13(11), О-24/13(11), укупно 10 предмета, судија ће приоритетно 

поступити и предузети све законом прописане процесне радње, као би се у тим предметима, у што 

краћем временском периоду донела мериторна судска одлука.  

 

Исти судија је дужан да у предметима примљеним у рад у току 2012.године, ажурније поступа, како 

би се предмети окончали доношењем мериторне судске одлуке пре него што наступи апсолутна 



застарелост за вођење поступка и то  

                                        2012.година                                                                 2011. година 

-материја прекршаји малолетника –укупно       3 предмета....                     0 предмета... 

-материја јавни ред- укупно                               45 предмета...                      

-материја прекршаји у привреди –укупно         7 предмета....                     0 предмета... 

-материја остали прекршаји –укупно               30 предмета...                     5 предмета... 

-материја саобраћајни прекршаји-укупно       101 предмета.....                   0 предмета...                  

                                                                   

                                                                                                                                                                                                       

УКУПНО -191 предмета... 

 

 

4. У  РАДУ СУДИЈЕ НЕВЕНКЕ ЦЕСАРАЦ, 

 

У  СТАРИМ   ПРЕДМЕТИМА ИЗ 2010.године, у предметима из области пореских и царинских 

прекршаја под бр. О-58/12(10),  О-63/12(10), О-68/12(10), укупно 3 предмета, судија ће приоритетно 

поступити и предузети све законом прописане процесне радње, као би се у тим предметима, у што 

краћем временском периоду донела мериторна судска одлука.  

 

Исти судија је дужан да у предметима примљеним у рад у току 2012.године, ажурније поступа, како 

би се предмети окончали доношењем мериторне судске одлуке пре него што наступи апсолутна 

застарелост за вођење поступка и то  

         

                                      2012. година                                                               2011. година 

-материја прекршаји малолетника –укупно       3 предмета....                   0 предмета... 

  -материја јавни ред- укупно                             51 предмета...                   0 предмета... 

-материја прекршаји у привреди –укупно       16 предмета....                   0 предмета... 

-материја остали прекршаји –укупно               34 предмета...                     3 предмета... 

-материја саобраћајни прекршаји-укупно       101 предмета  ....                 0 предмета...                                              

                                                                                 

                                                                     

УКУПНО -208 предмета.... 

 

                                       

5. У РАДУ СУДИЈЕ  ГОРДАНЕ ИВИЋ, 

 

У  СТАРИМ   ПРЕДМЕТИМА ИЗ 2010.године, у предметима из области пореских и царинских 

прекршаја под бр. О-20/12(10),  О-55/12(10), О-80/12(10), О-30/12(10), О-125/12(10),О-130/12(10), 

О-135/12(10), О-140/12(10), О-161/12(10),  О-220/12(10), О-221/12(10), О-235/12(10), О-236/12(10), 

О-148/12(10), О-99/13(11), О-98/13(11), О-5/13(11), О-97/13(11), О-60/13(11), О-101/13(11) и О-

102/13(11),  укупно 2 предмет, судија ће приоритетно поступити и предузети све законом прописане 

процесне радње, као би се у тим предметима, у што краћем временском периоду донела мериторна 

судска одлука.  

 

Исти судија је дужан да у предметима примљеним у рад у току 2012.године, ажурније поступа, како 

би се предмети окончали доношењем мериторне судске одлуке пре него што наступи апсолутна 



застарелост за вођење поступка и то 

                                  2012. година                                                                 2011.година 

-материја прекршаји малолетника –укупно       9 предмета...                     0 предмета... 

-материја јавни ред- укупно                             101 предмета..                     1 предмет..... 

-материја прекршаји у привреди –укупно         45 предмета...                    

-материја остали прекршаји –укупно                 55 предмета....                 10 предмета... 

-материја саобраћајни прекршаји-укупно         121 предмет.....                 0 предмета... 

                                                                                                                                           

                                                                     

  УКУПНО -344 предмета.... 

 

                                                                                  III 

 

            Сваки судија  је дужан да својим радом у току 2014. године у погледу заказивања суђења и 

решавања предмета из овог Програма, да приоритет тим предметима, а приоритет подразумева 

хитно заказивање суђења и убрзано поступање у свим фазама прекршајног поступка у тим 

предметима.  

 

                                                                                  IV 

 

              Убрзано поступање  по предметима   подразумева не само чешће заказивања рочишта  већ 

подразумева и већу концентрацију доказа на рочиштима, што значи да се предмети по прекршајима 

које је починио један окривљени спајају, па се поједине процесне радње у тим предметима који су 

спојени изводе у истом дану.  

 

                                                                                  V 

 

              Сваки судија је дужан да строжије и стриктније примењује одредбе Закона о прекршајима 

које се односе на обезбеђивање присуства учесника у поступку  као и да чешће примењује 

дисциплинске одредбе Закона о прекршајима  чл.190.и чл.198. и чл.114 „кажњавање сведока и 

вештака“  јер ће се таквим мерама повећати ефикасност у раду  и спречити наступање застарелости 

пркршајног гоњења. 

                                                                                VI 

 

            Судије су дужне да у погледу прекршајних предмета по којима поступају, а који су бројчано 

утврђени овим програмом, осим примене мера из претходне тачке програма ,воде нарочито рачуна  

о роковима застарелости за вођење прекршајног  поступка. То значи да ће у поступању по тим 

предметима приоритетно решавати предмете са најранијим датумом почињеног прекршаја “било да 

је  временски опредељен датумом или временским периодом на дређено чињење или пропуштање“ 

тако да , у односу на рок застаре гоњења , предмети у раду судије, не застаревају. 

 

                                                                              VII 

 

              Судије су дужне да одмах започну са убрзаним поступањем по старим предметима  уз 

примену наведених мера, како би их законито окончали у што већем броју.  

 



                                          

                     

 

                                                                            VIII 

                                               

              Сваки судија је дужан да сваког месеца, до 05. у месецу, извести в.ф. председника суда о 

предметима по којима је поступио, односно које је окончао доношењем одлуке или о разлозима 

зашто одлука није донета. 

  

                                                                            IX 

 

              Вф председника суда надзираће спровођење програма у циљу његовог успешног испуњења 

и у циљу евентуалне измене или допуне, односно евентуалног обустављања спровођења овог 

програма. 

 

                                                                            X 

 

            У циљу што хитнијег поступања по предметима из овог програма, судијски помоћник ће 

бити ангажован у раду свих судија, сразмерно броју старих предмета, односно предмета из 

2012.године, сваког појединог судије, а уз могућност додатног рада судија и судског особља.  

 

                                                                          XI 

 

            Донети програм, у смислу чл.12.ст.5 Закона о прекршајима, биће достављен Прекршајном 

апелационом суду и Врховном касационом суду, а уколико мере програма не буду биле ефикасне и 

дале очекиване резултате вф председника суда  ће прерасподелити нерешене предмете и дати у рад 

другом или другим судијама, наводећи разлоге одузимања предмета, о чему ће бити такође 

обавештен председник Вишег прекршајног суда.   

 

                                                                                                В.Ф.  ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

                                                                                                  ДУШАНКА ТОДОРОВИЋ 

 

 

 


