
         
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЈАГОДИНИ 

III СУ.бр.19-4/2014  

Дана: 20.01.2014. године 

ЈАГОДИНА 

 

На основу чл. 12. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/09) након разматрања 

Годишњег извештаја о раду суда за 2013.годину и утврђеног броја  нерешених старих предмета  

у  суду, в.ф. председника Прекршајног суда Јагодина Драгана Милетић  дана  20 .01.2014.год. 

доноси:  

 

 

 

 ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА  У 2014. ГОДИНИ 

 

 

 

I 

 

           Програм решавања старих предмета обухвата мере за хитно окончање предмета који се 

према судском пословнику сматрају „старим“ тј. предмета који трају више од две године, а 

дужина се рачуна од датума када је предмет први пут примљен у суд. 

 

 

II 

                                                                  

        Доношење овог програма неопходно је у циљу смањења броја „старих предмета“ и 

повећања ажурности суда у целини  и  скраћења трајања поступка. Програм нема за циљ само 

решавање „старих предмета“, већ и настојање да се спречи да нови предмети добију статус 

„старих предмета“ 

 Ради смањења броја „старих предмета“ и побољшања ажурности, потребно је 

ангажовање свих запослених у суду, судија,  радника писарнице и записничара. 

  

 

III 

 

 

У том циљу у  суду је формиран тим за смањење броја старих предмета у 2014. години ( у 

даљем тексу: Тим ) који се састоји од ВФ Председника суда Драгане Милетић судије Ненада 

Петровића, заменика в.ф. председника суда, судије Слађане Ристић , задужене за судску праксу, 

судије Тање Николић , судије Биљане Јовановић, шефа писарнице Оливере Цвејић и референта 

за ИТ подршку Видаковић Оливера. 

Тим је задужен за сачињавање и праћење годишњег програма за смањење броја старих 

предмета. У том циљу тим ће  одржавати састанке свака три месеца а по потреби чешће на 

којима ће се разматрати динамика решавања ових предмета,  разлозима њиховог нерешавања, 

мерама које треба предузети да би се они што пре окончали.  

 

 



 

IV 

 

 

            На основу извештаја писарнице и месечног извештаја сваког судије појединачно о 

броју старих предмета,   у  Прекршајнм суду у Јагодини  укупан број старих предмета  је као у 

доле приказаној табели- приказано на нивоу суда  по судијама и по областима на дан 

31.12.2013.г. :    

 

 

Име и Презиме 

судије  и шифра 

Зак. заш.и 

одрж. 

Риб. 

фонду 

девизни царински порески 
Укупно по 

судији 

01  Драгана Милетић 1 0 1 7 9 

02  Биљана 

Јовановић 
1 0 4 11 16 

03  Слађана Ристић 8 0 0 20 28 

04  Тања Николић 1 0 0 9 10 

05  Наташа 

Радовановић 
3 0 0 7 10 

06  Славица 

Милосављевић 
3 0 8 42 53 

07  Чедомирка 

Марковић 
5 0 2 10 17 

08  Милева 

Шишмановић 
3 0 0 10 13 

09  Марина 

Никодијевић 

Коњевић  

2 0 6 16 24 

10  Ненад Петровић 6 0 4 20 30 

Укопан број 

предмета разврстано 

по категоријама 

33 0 25 152 210 

 

 

V 

 

 

    Запослени у суду дужни су: 

 

-да приоритено поступају по старим предметима,  контролишу уредност и правилност доставе, 

проверавају да ли су достављени тражени извештаји, да ли треба поновити доставу на исту или 

нову адресу, а све са циљем да се отклоне уочене неправилности ради обезбеђивања одржавања 

расправе и претреса.  

- сва писмена одмах износе судији истог дана а најкасније наредног дана по пријему 

писмена у суд.  

-  

 



 -  да се до 10.02.2014. године омот списа сваког старог предмета обележи етикетом црвене боје, 

у висини натписа "Омот списа»  како би стари предмет био уочљив међу другим предметима. 

 

 

 

VI 

                                 

  

Судија који суди у предмету председнику суда подноси сваког месец, најкасније до 5-ог у 

месецу, извештај о поступању по старим предметима, разлозима њиховог нерешавања, мерама 

које треба предузети да би се они што пре окончали.  

 

Код израде одлука у старим предметима потребно је максимално се придржавати 

законских одредби у погледу рокова израде одлука  

 

VI I 

 

Шеф писарнице и референт за ИТ подршку  једном месечно најкасније до 5-ог у месецу 

председнику суда доставља писмени извештај о броју старих предмета који су решени током 

једномесечног периода и о броју још увек нерешених старих предмета, за сваког судију 

понаособ.  

 

 

ВФ. председника суда ће у складу са чл. 12. ставом 6. Судског пословника месечно 

пратити и вршити надзор над спровођењем овог програма ради његове измене и допуне, 

односно ради евентуалног обустављања његовог даљег спровођења.  

 

 

VI I I 

 

 

 

Са садржином програма упознати све судије и запослене. 

Програм ступа на снагу одмах  након истицања на огласну таблу суда. 

 

 

 

 

 

Вф председник Прекршајног суда у Јагодини 

          Милетић Драгана, с.р. 


