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            Поводом Вашег дописа,који је овом суду прослеђен Email-oм СУ I-1 384/13-3   

од 20.12.2013.године (у петак), са захтевом да се Прекршајни суд изјасни поводом 

нацрта плана програма за решавање старих предмета у вези са Акционим планом за 

спровођење Националне стратегије  реформе правосуђа у периоду 2013-2018.године, 

обавештавам Вас да је в.ф. предесдника суда тим поводом,сазвао ванредну седницу 

свих судија дана 23.12.2013.године, ради заузимања заједничог става по овом питању. 

           На одржаној седници свих судија Прекршајног суда у Пироту, усвојен је општи 

закључак о прихватању горе поменутог  нацрта програма који је сачинила радна група 

Врховног Касационог суда, али истовремено напомињем да овај суд нема потребу за 

сачињавањем појединачног програма решавања старих предмета, имајући у виду да 

закључно са 23.12.2013.године на нивоу суда има укупно 35 нерешених старих 

предмета ( где поступак траје дуже од две године), јер су се од 2010. до 2013.године 

активно предузимале мере за решавање старих предмета, на основу годишњег плана и 

програма решавања старих предмета, што је у наведеном периоду дало резултата. 

           Наиме, напомињем да су неке мере из програма већ примењене у раду 

прекршајних судова, тачније почев од септембра месеца ове године сачињавају се 

појединачни извештаји судија о броју нерешених предмета преко једне и преко две 

године – уз обележавање броја предмета и ознаке (шифре судије ), који се сваког 5-ог у 

месецу збирно прослеђују председнику Вишег прекршајног суда у Београду, уз 

навођење које су процесне радње предузете у поступку, и из којих разлога прекршајни 

поступак још увек није окончан (објективни и субјективни разлози ). 

           У поступцима извршења за 2012.годину, Прекршајни суд у Пироту извршио је 

преко 60 % правноснажних и извршних одлука – у односу на укупан број предмета у 

раду, а норма остварења износила је преко 100 % у односу на прилив предмета. 

Проценат предмета у којима је наступила застарелост у извршењу је 14,66 %, а у 

питању су објективни разлози који не зависе од ажурности суда, односно зависили су 

од пружања помоћи и асистенције полицијских органа управе, везано за реализацију 



издатих наредби за довођење лица због неплаћених новчаних казни по правноснажним 

и извршним пресудама суда . 

              Такође напомињем, да су  у тромесечним,  шестомесечним, деветомесечним и 

годишњем извештају о раду суда, већ садржане табеле – у којима је одређен рок 

трајања поступка ( до три месеца, од 3-6 месеци,  од 6-9 месеци, од 9-12 месеци и преко 

12 месеци), тако да сваки судија појединачно попуњава ове табеле и уписује број 

решених предмета, као и њихов временски период решавања. 

               Подаци о оствареној норми судија и реализација програма решавања старих 

предмета саставни су део писаног извештаја о раду Прекршајног суда у Пироту за 

2012.годину, који Вам је прослеђен у току јануара месеца 2013. године, а приликом 

израде годишњег статистичког извештаја. 

 

 

 

           С` поштовањем, 

 

 

                                                                                                    В.Ф председника  

                                                                                         Прекршајног суда у Пироту 

                                                                                                 Ивана Младеновић 


