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На основу члана 12. став 1. Судског пословника (Сл. гл. РС. бр. 110/09,
70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16 и 77/16 ), председник
Прекршајног суда у Ужицу, Слободан Маринковић, након разматрања
извештаја о раду суда за 2016. годину, и утврђеног броја нерешених старих
предмета, дана 25.01.2017. године доноси

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У УЖИЦУ

Програм решавања старих предмета обухвата мере које су неопходне за
хитно решавање старих предмета ради благовременог обављања послова у суду.
АНАЛИЗА
На основу годишњег извештаја о раду Прекршајног суда у Ужицу за
2016. годину, суд је утврдио следеће чињенично стање:
Укупан број старих предмета, у смислу Судског пословника, који трају
више од две године, на крају 2016. године износи - три предмета.
Нерешена три предмета из 2012. године су:
7 Пр.бр. 3707/12, са датумом пријема у суд дана 21.06.2012. године,
7 Пр.бр. 3990/12, са датумом пријема у суд дана 18.07.2012. године и
2 Пр.бр. 6478/12, са датумом пријема у суд дана 13.11.2012. године.
Решени су сви предмети примљени у суд током 2011., и 2013. године.

ПЛАН ПРОГРАМА

Програмом се обухватају две групе старих предмета у Прекршајном суду
у Ужицу, и то:
1. Хитно решавање три нерешена предмета из 2012,
2. Смањење броја нерешених предмета из 2014. и 2015. године.
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Ради што ефикаснијег решавања и смањења броја старих предмета
потребно је предузети следеће радње у суду:
- Од стране уписничара Слађане Вучићевић, најкасније до 31.01.2017.
године, све судије ће добити табеларни преглед нерешених предмета из 2014. и
2015. године.
- Од укупног броја нерешених предмета потребно је издвојити све
предмете код којих поступак траје дуже од две године (царински, девизни и сл.)
и решавати их приоритетно, а у предметима у којима је наступила застарелост
за вођење прекршајног поступка донети решења о обустави поступка, и о
донетим одлукама обавестити председника суда, најкасније до 15.02.2017.
године;
- Приоритетно решавати предмете из 2014. и 2015. године, у смислу
хитног предузимања судских радњи, ради стварања услова за доношење судске
одлуке;
- Доносити одлуке без саслушања окривљеног, када су се за то стекли
законски услови (имајући у виду и ставове Прекршајног апелационог суда);
- Заказивати старе предмете у интервалима који нису дужи од 30 дана;
- У предметима у којима је донето решење о прекиду поступка поново
позивати окривљене, вршити проверу адресе у циљу настављања прекинутог
поступка;
- Израђивати одлуке у законском року;
- Ургирати код полицијских управа за поступање по издатим наредбама
за довођење окривљених и сведока;
- Обнављати ургенције по замолницама и чешће од три месеца;
- Учешће судија, и по потреби других запослених, на семинарима и
саветовањима ради стручног оспособљавања и обуке;
- Пратити судску праксу;
- Старати се о максималној ажурности у извршном поступку;
- По потреби извршити прерасподелу радног времена.
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљ доношења овог програма је увођење и примена мера ради
благовременог обављања послова у суду, у складу са судским пословником и
одговарајућим позитивно правним прописима из области уређења судова и о
судијама, као и поштовање рокова прописаних процесним законима.
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Циљ програма је решавање нерешена три предмета из 2012., решавање
нерешених 20 предмета из 2014. године, као и смањење укупног броја
нерешених предмета из 2015. године.
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Председник суда формира тим за смањење броја старих предмета који је
задужен за праћење и спровођење програма решавања старих предмета.
У тиму за смањење броја старих предмета су:
1. Председник Прекршајног суда у Ужицу, судија Слободан
Маринковић,
2. Председник Одељења прекршајног суда у Бајиној Башти, судија
Љиљана Лазић,
3. Председник Одељења прекршајног суда у Чајетини, судија Видоје
Весовић, и
4. Уписничар, Душица Глишић.
Анализа нерешених предмета и утврђивање разлога нерешавања вршиће
се свака три месеца.
Од стране уписничара ће се исказивати подаци о броју старих предмета и
достављати судијама. Судије ће након тога, у року од 15 дана, о разлозима
нерешавања предмета обавестити председника суда, који ће у циљу ефикаснијег
рада на старим предметима доносити упутства и вршити непосредни увид у
предмете који су у току, а који се у складу са судским пословником сматрају
старим, као и у друге предмете по принципу случајног узорка, и о томе
сачињавати записник, а вршиће се и непосредан увид у предмете у току
извршења.
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
Реализацијом програма решавања старих предмета очекује се хитно
решавање три предмета из 2012. године, решавање 20 предмета из 2014. године
и значајно смањење броја нерешених предмета из 2015. године, као и повећање
ажурности, јачање свести запослених и угледа суда.
Са садржином програма упознати све судије и запослене у суду, у циљу
успешне реализације Програма.

председник суда
Слободан Маринковић
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