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Лазаревцу, Милица Живојиновић, дана 15. 01. 2019. године доноси 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ЛАЗАРЕВЦУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Циљ програма 

 

 Овим програмом се дефинише појам ''старих предмета'' у Прекршајном суду у Лазаревцу, 

начин утврђивања њиховог броја, разлози за доношење програма, пројектовани циљеви 

спровођења програма, формирање и задаци тима за смањење броја старих предмета, начин 

спровођења програма и начин обавештавања надлежних органа о спровођењу програма.  

 

 Појам старих премета означава пре свега предмете који су примљени и први пут заведени у 

Прекршајном суду у Лазаревцу услед законског преношења надлежности од царинских органа, 

порескопрекршајнох органа и девизног инспектората, као и премети по захтевима за покретање 

прекршајног поступка поднети од стране Агенције за борбу против корупције, Државне 

ревизорске институције и ПД Екорибарство.  

 Предмети оформљени по захтевима који су примљени и први пут заведени у Прекршајном 

суду у Лазаревцу сматрају се старим предметима ако је од дана када су примљени у Суд протекло 

више од две године. Дефинисање старих предмета није везано за датум када је предмет додељен у 

рад поступајућем судији, у складу са одредбама Судског пословника.  

 

 Разлози за доношење овог програма су стварање извесног броја старих предмета у раду 

суда и изналажење начина за смањење тог броја предмета и њихово убрзано решавање.  

 

 Пројектовани циљеви овог програма су смањење броја старих предмета у раду 

Прекршајног суда у Лазаревцу, смањење броја предмета који се окончавају застаревањем, 

откривање узрока који доводе до дужег трајања поступка у појединим предметима и изналажење 

начина отклањања тих узрока, и као крајњи циљ, повећање ефикасности рада суда у целини.  

 

 Програм обухвата нерешене предмете из 2010. године, 2011. године, 2012. године, 2015. 

године , 2016. године и 2017. године.  

 Из 2013. и 2014. године стари предмети су решени. 

 

Опис старих предмета 

 



 Увидом у Уписнике који се воде у Прекршајном суду у Лазаревцу, утврђено је да у Суду на 

дан 31. 12. 2018. године има укупно 8 старих предмета. 

 

 Анализом структуре предмета према врсти и години настанка утврђено је да у Суду има: 

- предмета из 2010. године  - укупно 2 

- предмета из 2011. године  - укупно 1 

- предмета из 2012. године  - укупно 1 

- предмета из 2013. године  - нема 

- предмета из 2014. године  - нема 

- предмета из 2015. године  - укупно 1 

- предмета из 2016. године  - укупно 2 

- предмета из 2017. године  - укупно 1 

 

 Предмети из 2015. године се преводе у старе предмете уколико нису решени а на 

тромесечном нивоу када се раде и статистички извештаји за тај период времена.  

 Уписничар је дужан да Председницу суда о томе извештава, која не колегијуму обавештава 

Тим за праћење решавања старих предмета.  

 Предмети из 2017. и 2018. године, иако по Судском пословнику нису стари предмети, су 

они предмети који су укинути, нису решени и налазе се у суду, као и предмети у којима, због 

кратких рокова застарелости, у 2019. години наступа апсолутна застарелост за вођење 

прекршајног поступка. 

 Анализом предмета из 2010. и 2011. године утврдила сам да су остали предмети у којима су 

окривљени лица страни држављани као и да су окривљени на раду у иностранству, па је присуство  

таквих лица тешко обезбедити у поступку пред домаћим судом. 

  

Мере за решеавање старих предмета 

 

 1. Одређује се Тим Прекршајног суда у Лазаревцу за праћење смањења броја старих 

предмета у саставу:  

  1. Љиљана Рисовић, судија, 

  2. Орле Масловарић, судија и 

  3. Јелена Павловић Шошкић, судијски помоћник.  

 Тим Суда је одговоран за креирање и надзор над применом Програма решавања старих 

предмета у 2018. години са освртом на решавање старих предмета, посебно оних из 2010.  2011.  

2012. и 2013. године као и спречавање настанка старих предмета. 

 Тим суда је у обавези да одржава месечне и тромесечне састанке на којима ће разматрати 

статистички извештај Суда  и писарнице о старим предметима и разматрати нове стратегије и 

технике решавања старих предмета. 

 

 2. Уписничари ће пописати бројеве старих предмета, хронолошки, ставити на те предмете  

ознаку ''СТАРИ ХИТНО'' и доставити судији у рад.  

  

 3. Судије су у обавези да сваког месеца закажу најмање 50% старих предмета и да до 5-ог у 

месецу, за предходни месец известе Тим о броју урађених и неурађених предмета и разлозима 

непостизања одговарајућих резултата на решавању сваког предмета.  

 

 4. Поново активирати предмете у којима је донето решење о прекиду тако што ће се од 

Фонда пензијско инвалидског осигурања затаржити адреса запослења окривљених, поново 

тражити провере адреса од Полицијске станице, расписивати у сваком предмету ошту наредбу о 

довођењу окривљеног у складу са одредбом чл. 189а Закона о прекршајима и предузимати и друге 

потребне радње, а што је и предлог судија приликом контроле Прекршајног апелационог суда. 
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 Број старих предмета по судијама са стањем на дан 31. 12. 2018. године: 

 

- Орле Масловарић – 1 

- Милица Живојиновић – 0 

- Љиљана Рисовић Николић – 2 

- Јовица Недељковић – 5 

 

 Свака три месеца Председница суда на колегијуму саопштава резултате и заостатке на 

решавању старих предмета за сваког судију понаособ. 

 

 

Мере за спречавање настанка старих предмета 

 

 Уписничари су у обавези да пре почетка сваког тромесечја попишу и доставе судијама 

бројеве предмета у којима прети могућност да постану стари предмети. Судије су у обавези да по 

тим предметима хитно поступају. 

 

 Судије се обавезују на посебну процедуралну дисциплину у погледу предмета из овог 

програма. Уколико учесници поступка затраже одлагање по предмету, судија одмах и истог 

момента заказује нови претрес, саопштавајући странци датум и време одржавања истог, а ако 

окривљени предлаже саслушање сведока, одмах му се уручује позив за сведока применом одредбе 

чл. 209. Закона о прекршајима, ограничити број сведока на разуман број са обавезним питањем 

окривљеном о чему ће предложени сведок сведочити, искористити могућност доношења решења о 

кажњавању сведока или вештака уколико његово неодазивање доводи до одуговлачења поступка. 

 

 Код предмета код којих је затражена правна помоћ, а по истој није поступљено дуже време, 

упутити замољеном суду ургенцију, затражити образложење зашто није удовољено по замолници 

и по потреби известит Прекршајни апелациони суд.  

 

 Ургирати и по замолницама код других органа, по издатим наредбама о довођењу као и код 

инспекција и подносиоца захтева уколико је затражена допуна или разјашњење у доношењу 

одлуке о прекршају. Обавештавати командира Полицијске станице о неодазивању овлашћених 

службених лица по уредно примљеним позивима ради саслушања као сведока у поступку. 

 

 Успоставити сарадњу са ПТТ службом у граду ради решавања неправилности у достави 

поштанских пошиљки које постоје. 

 

 

Извештавање и надзор 

 

 Председница суда ће са свим судијама и судијским помоћником одржавати састанке по 

завршетку сваког квартала а по потреби и чешће, где ће се разматрати извештаји о раду са 

нарочитим акцентом на старим предметима, пратити ефикасност рада, уочавати проблеме и 

предлагати нове стратегије за решавањ старих предмета.  

 

 У циљу јачања стручних капацитета судија и постизање ефикасности у решавању старих 

предмета судије ће се едуковати путем билтена судске праксе, семинара и размене правних 

схватања на колегијумима.  
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 Овај програм, Прeдседница суда ће представити на седници свих судија Прекршајног суда 

у Лазаревцу заказаној за 21. 01. 2019. године. 

 

 

           Председница суда,  

У Лазаревцу, 15. 01. 2019. године        Судија, 

           Милица Живојиновић 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


