
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ 

Су.бр. I-10/15 

ДАНА: 16.01.2015.год. 

В Р Ш А Ц  

 

 

 Председник Прекршајног суда у Вршцу, судија Берлован Лућијан, након 

разматрања извештаја о раду Прекршајног суда у Вршцу за период 01.01.2014.-

31.12.2014.године и утврђивања да постоји одређени број нерешених старих 

предмета, на основу чл. 12. Судског пословника, дана 16.01.2015.године, донео је: 

 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2015.ГОДИНИ 
 

I 
 

                Програм решавања старих предмета обухвата мере неопходне за хитно 

окончавање најстаријих судских прекршајних поступака, како у седишту Суда, 

тако и у судским одељењима у Белој Цркви и Пландишту. Програм обухвата две 

групе предмета и то прву групу чине предмети чији су поступци започети у 2010., 

2011.  и 2012.години, а чија је релативна застарелост 3 године, односно 5, а 

апсолутна 6 година и 10 година, а другу групу чине предмети чији су поступци 

започети у 2013.години. 

 

II 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
  

                Потпуно окончавање свих најстаријих предмета у којима су поступци 

започети у 2010.години, 2011.години и 2012.години, до краја септембра 

2015.године, а окончавање предмета чији су поступци започети у 2013.години до 

31.12.2015.године. 

                  

III 

 

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
 

 У циљу реализације мера за спровођење програма, неопходно је 

предузети следеће активности: 
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1. Преко судске писарнице и у сарадњи са судијама, утврдити број 

незавршених предмета, поготово незавршених старих предмета, чији су 

поступци започети у 2010.,2011. и 2012. години, а у којима прети 

застарелост, благовремено предузети процесне радње и донети мериторну 

одлуку. 

 

2. Утврдити да ли постоји очигледна несразмера оптерећености судија са 

нерешеним преузетим предметима са посебним акцентом на најстарије 

нерешене предмете, због евентуалне прерасподеле нерешених предмета по 

судијама. 

 

IV 

 

ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ 
 

 

           Сваки судија је дужан да за предмете чији су поступци започети у 

2010., 2011. и 2012.години, најхитније одреди рочишта, предузме благовремено све 

процесне радње у предмету, те да доноси мериторну одлуку како не би дошло до 

застарелости у тим предметима. У вези ових предмета све судије су дужне да 

месечно писмено обавести Председника Суда о стању тих предмета, предузетим 

мерама и процесних радњи у циљу благовременог решавања и доношења одлуке, а 

за предмете у којима није донета одлука које ће процесне радње још предузети у 

циљу решавања.   

        Сваки судија је дужан да у предметима чији су поступци започети у 

2013.години и 2014.години,  благовремено предузму све процесне радње потребне 

на решавању ових предмета и доношењу мериторних одлука.   

        Све судије су дужне да најмање два до три пута имају одређена 

рочишта недељно, са акцентом на старе предмете. 

 

 

V 

 

ДУЖНОСТИ УПРАВИТЕЉА ПИСАРНИЦЕ 
 

 

  Управитељ писарнице је дужан да организује рад писарнице, тако да 

најстарији предмети који улазе у програм у сваком тренутку буду доступни 

судијама, да се предмети који се воде на евиденцијама на време достављају 

судијама и да о њиховом кретању обавести Председника Суда. 

          Управитељ писарнице је дужан да у свим предметима у којима су 

изјављене жалбе на пресуду, благовремено достави свим судијама, како би исти у 

року од 3 (три) дана од пријема жалбе доставили спис предмета заједно са жалбама 

Прекршајном апелационом суду. 

          Управитељ писарнице је дужан да у случају сазнања да су одређени 

стари предмети остали нерешени о томе најхитније обавести Председника Суда.          
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VI 

 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
 

 

 Председник Прекршајног суда и управитељ писарнице обавезни су 

за прећење реализације овог програма решавања старих предмета са задатком 

надзора за праћење спровођења програма. 

 

 

VII 

 

МЕРЕ КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ 

ПРЕДМЕТА 

 
 

 Писарница ће све ново примљене предмете хитно износити судијама, 

који ће одмах размотрити да ли су испуњени сви услови ради покретања 

прекршајног поступка и у случају да ти услови нису испуњени, одмах затражити 

допуну захтева, а у случају испуњености  да се у тим предметима што пре започну 

поступци.  Деобу предмета по судијама писарница је дужна да врши на сваких 15 

(петнаест) дана у месецу, или једном месечно. 

 

 

 

VIII 
 

 

 Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах. 

                          

                        Од момента ступања на снагу програма, судије су дужне да поступе 

по Програму и о томе обавесте Председника Суда.   

 

                       Председника Суда надзираће спровођење овог програма и 

истовремено је одговоран за његово функционисање и успешно испуњење.  

 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК ПРЕКРШАЈНОГ СУДА 

                                                           ЛУЋИЈАН БЕРЛОВАН 


