Република Србија
Прекршајни суд у Новом Пазару
Су бр. III-19-3/17
18.01.2017.године
На основу чл. 12 Судског Пословника,а а по прибављеном мишљењу са седнице судија
овог суда, доносим
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
1. Оснива се Тим Суда за праћење смањења броја старих предмета у саставу:
1.
2.
3.
4.

Друштинац Рубина, председник суда
Радомировић Милан, заменик председника суда
Асовић Вања, шеф писарнице
Личина Шефћета, секретар суда

Тим суда је одговоран за креирање и надзор над применом годишњег Програма
решавања старих предмета из 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.године
2. Записничари – дактилографи, треба да идентификују (попишу) бројеве предмета
по хронолошком реду, врсти и друго, а по већ подељеним обрасцима, и иста предају
Асовић Вањи шефу писарнице до 25.01.2017.године.
На омот предмета мора се ставити посебна ОЗНАКА, како би се скренула пажња на
његову важност.
3. Судије су у обавези у току једног месеца да заказују 8 дана по 10 предмета
дневно из 2010, 2011, 2012 и 2013.године на тај начин би се заказало око 50% предмета у
којима може да се спроведе доказни поступак, док се у осталих 8 дана у месецу могу
заказивати предмети из 2014. и 2015.године.
4. Поново активирати предмете у којима је донето решење о прекиду поступка,
тако што ће се од Фонда пензијско инвалидског осигурања затражити адреса запослења
окривљених, поново тражити проверу адресе од СУП-а и предузимати друге радње.
5. Неизвршене НАРЕДБЕ о довођењу странака поново послати ПУ Нови Пазар са
назнаком „ХИТНО – 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 или 2015.година, ради
приоритетног решавања.
6. Заказивање суђења старих предмета, мора се вршити у интервалима који нису дужи
од 30 дана.

7. Уколико Тим за праћење смањења броја старих предмета утврди да је недовољан
број предмета решен, увешће се прековремени рад судија као и запослених како би
се посветило додатно време решавању старих предмета, а што је у складу са чл. 12
Судског Пословника.
8. Сваки судија је дужан да прати и извештава Тим о евентуалној преоптерећености и
разлозима непостизања одговарајућих резултата рада на решавању старих предмета
из 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.године,
9. Тим суда је у обавези да одржава месечне и тромесечне састанке, где се разматрају
извештаји судова и писарнице,и дискутује о новим стратегијама и техникама за
смањење броја старих предмета и предлажу измене Програма утврђених циљева.

Председник суда
Рубина Друштинац

