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С М Е Д Е Р Е В О 

 

  

  На основу чл. 12. Судског пословника  (“Службени гласник РС“ број 110/09 )  и 

члана 28. Закона о судијама (“Службени гласник РС“ број 116/08 и 104/09)  в.ф. 

председника суда Невенка Станојловић, дана 14. 01. 2014. године доноси  

 

 

ПРОГРАМ 

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У СМЕДЕРЕВУ 

 

I 

 

Прекршајни суд у Смедереву је у 2013. године примио у рад 12 196 предмета тако 

да  је укупно у раду било 22 108 предмета, укупно је решено 14 529 прекршајних предмета 

а остало у раду 7579.  Од укупног броја предмета осталих у раду 158 предмета је  старих 

прекршајних предмета, а по судијама: 

 

01-Невенка Станојловић                              0                                     

02-Драгана Васић                                          0                              

03-Оливера Манић                                      15                              

04-Милица Ђорђевић Вељкови                    1                

05-Соња Шакић                                              1             

06-Јелица Мирић                                          15         

08-Драгослав Бајовић                                   45 

09-Гордана Здравковић                                18 

10-Верица Петковић                                       7 

11-Мирослав Стошић                                    31 

12-Весна Илић                                                 9 

13-Славица Петровић                                   16 

 

 

II 

 



Ради смањивања броја нерешених старих предмета, није могуће извршити измену 

унутрашње организације у Прекршајном суду због недовољног броја судија и судског 

особља а великог прилива нових захтева. 

 

 

 

III 

 

У циљу смањења броја нерешених предмета уводе се следеће мере: 

 

1.шеф писарнице има обавезу да води посебну евиденцију о кретању старих 

предмета, те да председнику суда доставља редовне усмене извештаје једном у месец дана, 

односно писмено истовремено са редовним извештајима о раду суда. Референти-

уписничари судске писарнице имају обавезу да се према старим предметима односе са 

посебном пажњом и да благовремено износе предмете  судији коме је предмет додељен у 

рад, 

2.ради бржег и ефикаснијег решавања старих предмета, достављање треба вршити и 

преко судских достављача у свим старим предметима а увек када је прва достава преко 

поште била неуспешна. На захтев судије достава се може вршити и преко МУП-а, 

3. Суд ће одржавати и редовне састанке са институцијама чије активности утичу на 

рад суда и то посебно са  Полицијском управом најмање једном у три месеца у циљу 

побољшања сарадње Прекршајног суда у Смедереву и ПУ Смедерево нарочито у погледу 

извршавања наредби за довођење окривљених лица или сведока у старим предметима, а 

како би се смањио број предмета у којима је наступила апсолутна застарелост вођења 

прекршајног поступка односно скратило трајање поступка, 

4. препорука је да судије у свим предметима у којима су издате наредбе 

Полицијској управи за привођење окривљених или сведока ургирају по издатим наредбама  

а уколико се у појединим предметима већ упућене више од две ургенције, следећу 

ургенцију упутите начелнику Полицијске управе а у прекршајним предметима у којима су 

издате наредбе и ургирано по њима у хитном року затражити од Полицијске управе да се 

писмено изјасне зашто наредбе нису реализоване, 

5. у предметима у којима је затражена правна помоћ других прекршајних судова, 

ургирати да се удовољени предмети врате у што краћим временским  роковима, ургирати 

да се издају наредбе за привођење лица која треба саслушати по замолници а уколико су у 

појединим предметима већ упућене ургенције, следећу ургенцију упутити председнику тог 

суда 

6. у предметима у којима су упућени дописи подносиоцима захтева, ургирати да се 

поступи по достављеним дописима а уколико је протекао дужи временски период од 

упућивања дописа ургенцију упутити непосредном руководиоцу службе или овлашћеног 

службеног лица које је подносилац захтева 

7. у случају неодазивања сведока или подносиоца захтева поступити у складу са 

чланом 190. Закона о прекршајима, 

 

 

IV 

 



У циљу спречавања повећања броја старих предмета в.ф.председника суда ће у 

складу са чл. 12. Судског пословника месечно пратити и вршити надзор над спровођењем 

овог програма ради евентуалне измене и допуне програма. 

Ради ефикаснијег и бржег праћења спровођења програма све судије су дужне да у 

прекршајним предметима у којима се застарелост вођења прекршајног поступка ближи, 

хитно предузимају  све напред наведене мере и о томе као и о разлозима наступања 

евентуалне застарелости писмено обавесте в.ф.председника Суда. 

Судије су дужне да в.ф.председнику Суда достављају писмене извештаје о 

предузетим мерама у предметима који су остали нерешени из 2010. и 2011. године, сваког 

месеца за предмете у којима се ближи застарелост вођења прекршајног поступка, а у 

осталим случајевима на 2 месеца. 

 

V 

Са програмом решавања старих предмета у Прекршајном суду у Смедереву 

упознате су судије Прекршајног суда на седници свих судија. 

 

VII 

 

Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана истицања на огласној табли 

Прекршајног суда у Смедереву. 

 

 

                                                                                   ВФ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

                                                                              Невенка Станојловић 


