
         
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 

                I  Су.бр.1-117 /14 

      Датум: 24.01. 2014. године 

             П О Ж А Р Е В А Ц 

 

 

 

     

             

 

 На основу чл. 12.  Судског пословника, након разматрања предлога 

на седници свих судија, в.ф. председника Прекршајног суда у Пожаревцу,  

Славица Петровић, дана  24.01.2014. године, доноси 

 

 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

  

            1. 

 

 Под старим предметом подразумевају се  предмети  који  трају више 

од 2 године из области пореског, царниског и девизног пословања, као и   

укинути другостепени предмети из наведених области.   

 

 

2. 

  

 У Прекршајном суду у Пожаревцу, укупан број  нерешених старих   

предмета  је 123  од тога појединачно по судијама:  

 

1) Наташа Динчић – / 

2) Весна Бајић – 5 

3) Љиљана Флорић- Миладиновић – 19 

4) Живка Папић –3 

5) Славица Петровић – 7 

6) Божана Буквић – 9 

7) Владимир  Богићевић – 14 

8) Мирјана Миловановић –19 

9) Саша Стојановић – 14          

10)    Предраг Мирчевски – 4 

           11)   Горан Милић – 16 

           12)  Јагода Ђурђевић – 8 



          13)   Бранко Јеремић –3 

          14)   Гордана Владић -  2 

 

 

 

3. 

 

Судије које поступају по старим предметима дужне су да имају тачну 

евиденцију свих старих предмета. 

Све старе предмете третирати приоритетно приликом решавања и 

то тако да буду заказани обавезно  најамање једном у  30 дана.  

Од дана примања овог програма, сви предмети који су заказани на 

рок дужи о рока предвиђеног  у ставу 1.  ове тачке, биће поново заказани у   

роковима предвиђеним у ставу  1.  ове тачке.  

Судије су дужне да у предметима који су у наредбама и правној 

помоћи раде ургенције и о томе обавештавају  начелнике одељења или 

председнике судова.  

За праћење рокова задужена  је управитељ писарнице. 

 

 

4. 

 

 Управитељ писарнице једном месечно председнику суда доставља 

писмени извшетај о броју старих предмета који су решени током 

једномесечног периода  и о броју још увек  нерешених старих предмета, за 

сваког судију понаособ. 

         

5. 

 

 Судија  који суди у предмету, председнику суда подноси свака три 

месеца извшетај (квартални извештај) о поступању по старим предметима,  

разлозима њиховог нерешавања, мерама које треба предузети да би се они 

што пре окончали, као и очекивани датум решавања предмета.  

 

 

6. 

 

 Код израде одлука у старим предметима  потребно је максимално се 

придржавати законских одредби у погледу рокова израде одлука и исте 

одмах радити или  у најкраћем могућем року. 

 

  

7. 

 

 Потребно је максимално примењивати законске одредбе које се 

односе на  одредбе о кажњавању сведока и  вештака у складу са Законом о 

прекршајима.  

 

  

 



8. 

 

 О разлозима немогућности поступања  или  о непоступању по напред 

наведеним тачкама, одмах писмено обавестити председника суда.  

 

 

9. 

 

 Председник месечно прати и надзире спровођење програма ради  

његове измене и допуне, односно обустављања  његовог даљег спровођења, 

као и могућност увођења додатног рада судијама и судском особљу и 

предузимања других мера ради смањења броја старих предмета.  

 

    

10. 

 

 Председник суда ће сваких три месеца по добијању кварталнх 

извештаја судија, размотрити  извршење напред наведених мера, у циљу 

смањења броја нерешених  старих предмета и о резултатима тих мера, на 

седници свих судија, обавештавати судије, као и  предузимати  евентуалне  

друге мере. 

    

 

11. 

 

 Програм решавања старих  предмета биће саопштен  свим  судијама 

и истакнут на огласној табли суда дана 24.01.2014. године и примењиваће се  

наредног дана од дана истицања на огласној табли.  

 

 

 

 

          В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 

     ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ 

          Славица Петровић 

 


