
            

Република Србија 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 

СУ VIII 41  26/13 

Дана 01.02.2013.год. 

З А Ј Е Ч А Р  
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ЗАЈЕЧАРУ 
 

 

 

 

 

I ОПИС СТАРИХ И ЗАОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ 
 

 

 

    ТАБЕЛА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2012. ГОДИНОМ 

 

 СУДИЈА БРОЈ СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 

2012.ГОДИНИ 

ВРСТА ПРЕКРШАЈА 

1. Мирјана Каменовић 4 3 – пореска,  

1 – царински 

2. Драгослав Виденовић 2 2 – девизна 

3. Живанка Ђорђевић 15 4 – царинска,  

11 – пореска 

4. Душанка Милошевић 6 4 – пореска,  

2 – царинска 

5. Милена Станисављевић 2 2 – пореска 

6. Нена Миленковић 12 12 – пореска 

7. Слађан Савић 11 11 – пореска 

8. Весна Николић 27 4 – девизна,  

23 – пореска 

9. Жељка Петровић 5 5 – пореска 

10. Ивица Цонић 5 5 – пореска 

11. Нађенка Стојичић 19 7 – царинска,  

11 – пореска,  

1 – девизни. 

Укупно старих  

нерешених предмета: 

108  
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II         ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

 

 

1. Решити заостале предмете и испланирати начин решавања старих предмета са 

циљем ефикаснијег поступања по истим. 

2. Оснива се Тим за праћење смањења броја страрих предмета у саставу: 

1) Жељка Петровић, в.ф. Председника суда; 

2) Десанка Ивковић, шеф писарнице; 

3) Милан Самарџије, ИТ техничар. ; 

 

 

 

 

 

 

 

III         МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

1. Затражити од Министарства правде и државне управе да изврши избор судије на 

упражњено место, због одласка судије у пензију, како би судије ажурније и 

квалитетније поступале са мањим бројем предмета. 

 

2. Наложити судијама да узму у приоритет решавање предмета који се сматрају 

старим. 

 

3. Поново активирати предмете у којима је донето решење о прекиду поступка, 

тако што ће се од Фонда пензијско инвалидског осигурања затражити адресу 

запослења окривљених, поново тражити проверу адресе од СУП-а и 

предузимати друге радње. 

 

4. Ове послове поверити судијским помоћницима. 

 

5. Обавити разговор са начелником Полицијске управе Зајечар, због непоступања 

полиције по наредбама за довођење окривљених по предметима који су стари и 

који евентуалано застаревају у кратком временском периоду. 

 

 

6. Наложити судијама да на 2 (два) месеца достављају извештај о пружању правне 

помоћи прекршајним судовима и поступању по замолницама других 

прекршајних судова. 
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7. В. Ф. Председника Прекршајног суда у Зајечару, обратиће се Вишем 

Прекршајном суду са молбом да затраже ажурније поступање свих судова по 

замолницама у циљу спречавања застаревања предмета. 

 

8. Наложити судијама да у предметима у којима постоје наредбе за довођење, 

једном у два месеца достави ургенцију Полицијској управи у Зајечару. 

 

 

 

 

IV        ИЗВЕШТАВАЊЕ И НАДЗОР 

 

 

 

1. На крају месеца судије достављају В.Ф. Председнику Прекршајног суда у 

Зајечару извештај о поступању у старим предметима, за сваки предмет понаособ. 

 

 

2. В.Ф. председника Прекршајног суда у Зајечару, позива чланове тима одговорне 

за креирање и надзор над применом годишњег програма решавања старих 

предмета и упознаје их са извештајем сваког од судије појединачно. 

 

 

3. В.Ф. председника Прекршајног суда у Зајечару врши надзор над применом 

програма и начином рада формираног тима за решавање старих предмета. 

 

      4.   В.Ф. председника суда о постигнутим резултатима рада Суда на решавању 

старих предмета обавештава Канцеларију Пројекта за Реформу правосуђа и одговорну 

власт (УСАИД) ради за разматрања. Ово је врло значајно јер добро структуиран и 

образложен Програм за смањењ броја старих предмета који се у потпуности примењује, 

контолише и извештава, може да буде веома корисно средство за добијање пристанка 

Министарства правде за добијање додатног броја судија и запослених, ако се упркос 

Програму решавања старих предмета тај број не смањује. 

 

 

 

 

 

 

 

 В. Ф. ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                              ПРЕКРШАЈНОГ СУДА, 

 

  Жељка Петровић 


