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П Р О К У П Љ Е 

       

                                          
Председник Прекршајног суда у Прокупљу, Слађана Драшковић, након разматрања извештаја о раду 

овог Суда за 2015. годину и утврђеног броја нерешених старих предмета у седишту Суда и одељењима у Блацу 

и Куршумлији, на основу чл.12. Судског пословника (“Сл.гласник РС” бр.110/09 и 19/12), дана 20.01.2016. 

године доноси, 
 

                                                       ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
                                                                            I 
      АНАЛИЗА                                                                           
 
 На основу годишњег извештаја о раду Прекршајног суда у Прокупљу за 2015. годину утврђено је да је  

Прекршајни суд у Прокупљу на дан 31.12.2015. године имао укупно у раду 7.029 предмета, од тог броја 66 

предмета у раду чини ''старе предмете'' што износи 0,93 %, а који износ је мањи у односу на 31.12.2014.годину. 
Током 2015.године, решено је укупно 50 предмета означених као ''стари''. Од укупног броја -16 

нерешених предмета - 3 предмета су из области царинских прекршаја,  док је 13  предмета из области 

пореских прекршаја. 

 
                                             ДЕФИНИЦИЈА   СТАРИХ  ПРЕДМАТА 

 
 Програм решавања старих предмета, који су примљени у Прекршајни суд Прокупље у периоду 

01.01.2010. године до  31.12.2015. године, обухвата мере неопходне за хитно окончавање истих, утврђивање 

циљева, утврђивање програма као што су евидентирање и праћење предмета по старости решавања у роковима 

предвиђеним овим програмом, утврђивање неопходних мера за решавање старих предмета и дужности судија 

и других запослених. 

 
 Програм решавања старих предмета  за 2016. годину обухвата 3 групе предмета. 

 Прву групу предмета представљају предмети који су означени као ''стари'' предмети по иницијалном 

акту. 

 Другу групу предмета представљају предмети који су означени као ''стари'' предмети по датуму 

пријема у Прекршајни суд Прокупље. 

 Трећу групу предмета представљају предмети означени као ''стари'' предмети по датуму пријема 

предмета у Прекршајни суд Прокупље а који су укинути од стране  Прекршајног апелационог суда. 

 
 Прву групу старих предмета чине  предмети за које је по иницијалном акту поступак започет пред 

неким другим органом, царинским односно пореским и који су због промене надлежности примљени у 

Прекршајни суд Прокупље после 01.01.2010 године и  таквих  предмета  има 2. 

 Другу групу старих предмета чине предмети који су у Прекршајни суд Прокупље примљени, после 

01.01.2010 године и по иницијалном акту и датуму пријема.Таквих  предмета   има   12. 

 Трећу групу старих предмета чине предмети који су у Прекршајни суд Прокупље примљени као 

укинути у 2014. и у 2015.години. Таквих  предмета  има 2. 

 
                                                      ПРИОРИТЕТИ И   ЦИЉЕВИ   ПРОГРАМА 
 

  Смањење  укупног  броја  нерешених  предмета  чији  поступци  трају  више  од  две  године 

означени као ''стари''. 

 



   

 
                                            МЕРЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА        

 

 Формиран је тим за праћење смањења броја ''старих'' предмета, који се састоји од Председника суда 

Слађане Драшковић, заменика председника, Лелице Савић,  Председника Прекршајног суда у Прокупљу-

одељења у Блацу, Златице Северовић, управитеља судске писарнице овог суда Славице Пауновић и 

уписничара суда Данијеле Миленковић.Тим суда је одговоран за креирање и надзор над применом програма за 

решавање старих предмета. 
     Поступати  са  старим  предметима  преко  судске  писарнице,  тако  што  ће  се  исти  евидентирати  

по   
редоследу   уписног   броја а  ''стари''  предмети  означити  као  стари на тај начин што ће се   црвеном оловком 

изнад пословног  броја обележити са ознаком ''програм'' црвеном бојом.                                                                
Поступајући судија ће прегледати своје предмете означене са ознаком ''програм'', извршити увид у 

предмете и предузети процесне радње у циљу окончања предмета, тако што ће обратити надлежним  

државним органима у циљу проверавања података које надлежни државни органи евидентирају кроз своје 

службене евиденције, и то: теренске провере утврђивања пребивалишта односно боравишта,  односно седишта 

правних лица, провере ликвидности правних лица кроз АПР регистре, ургирати преко председника надлежних 

судова у циљу хитности поступања по предметима правне помоћи и предузимати друге радње које ће се у 

пракси показати као потребне а све сходно индивидуалности сваког предмета. 

Имајући у виду да се већи број предмета налази у прекиду из разлога што се окривљени са 

пребивалиштем  налазе на територији Косова и Метохије и као такви недоступни нашем Суду, тражити од ПУ 

Прокупље-ПС Куршумлија информацију о томе: да ли постоји могућност уручења писмена наведеним лицима 

и уколико постоји да ли је потребно сачинити протокол о сарадњи између Прекршајног суда у Прокупљу и 

овлашћених полицијских служби које обављају своју дужност на ЗТП Мердаре  а све у циљу да наведена лица 

буду процесуирана. 

 Имајући  у  виду  да  се  један  број  лица  налази  у  иностранству користити   институт  Међународна  

правна  помоћ  увек  када  су  за  то  испуњени  услови. 
Једном месечно обавештавати тим за решавање старих предмета о реализацији предузетих мера. 

 
МЕРЕ ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ ПОВЕЋАВАЊА БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 
У оквиру програма тим ће пратити предмете, који су примљени у Прекршајни суд Прокупље после   

01.01.2010. године, такође  и после 01.01.2013. године а  који  ће  у  2015. години  постати '' Стари предмети'', 

тако што ће контролисати поступање судија и  налагати да се узимају у рад најстарији предмети по датуму 

пријема. За исте  предузимати све неопходне законом допуштене процесне радње, а посебно обратити пажњу 

на:заказивање претреса односно рочишта за извођење доказа у роковима који нису дужи од 30 дана и 

предузимање ургенција упућеним надлежним државним органима а све  у циљу добијања одређених података 

и обезбеђење присуства окривљених и сведока и осталих учесника у поступку на рочиштима. По потреби 

упућивати пожурнице, тражити међународну правну помоћ и сва друга средства која нам се позитивним 

прописима дозвољавају. 

Сваки судија који има старије предмете дужан је да поштује приоритет у решавању предмета по 

датуму пријема у рад и да месечно обавештава тим уколико има проблема приликом решавања предмета. 

  Такође  је  сваки  судија  дужан  да  се  стара  о  својој  ажурности  и  да  предмете  решава  у  краћем  

року,  не  дужем  од  30 дана  од  последње  извршене  процесне  радње  у предмету,  а  у  све  у  циљу  да  у  

наредном  периоду  исти  не  добију  статус  ''стари предмет''. 

Председник суда и заменик председника суда одржаваће редовне комуникације са државним 

органима:полиција, тужилаштво, Центар за социјални рад. 

Тим суда за праћење смањења броја старих предмета одржава састанке на тромесечном нивоу ради 

разматрања извештаја приликом решавања старих предмета. 

 Програм се примењује даном  доношења и о истом обавестити судије Прекршајног суда у Прокупљу.       
 

                                           ПРЕДСЕДНИК ПРЕКРШАЈНОГ СУДА    
                                      Слађана Драшковић 

  

 

 


