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 Сходно чл.12.Судског пословника, „Сл.гласник РС“ бр.110/09, В.Ф. председника 

Прекршајног суда у Пријепољу, судија Споменка Дивац дана 11. јануара 2014.године,  д о 

н о с и 

 

  

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПРИЈЕПОЉУ 
 

 

 

 Програм решавања старих предмета обухвата мере које су неопходне за хитно 

решавање старих предмета у Прекршајном суду,а ради благовременог обављања послова у 

суду. 

 

 

 ПЛАН ПРОГРАМА: 
 

 С обзиром да су у прекршајном поступку рокови застарелости прописани чл.76. 

Закона о прекршајима, програмом се обухватају две групе старих предмета у 

Прекршајном суду у Пријепољу и то:  

  

I. Хитно решавање нерешених предмета из 2010.године 

 

 II. Смањење броја нерешених предмета из 2011, 2012 и 2013.године (ажурирати 

примљене предмете у царинским, девизним и пореским прекршајима). 

 

 У Прекршајном суду у Пријепољу је на крају 2013.године остало нерешено 7127 

предмета (од чега је 48 предмета из 2010.године, 98 предмета из 2011. године, 2379 

предмета из 2012.године и 4602 предмета из 2013. године ). 

 

 Задуженост судија Прекршајног суда у Пријепољу са пренетим предметима је 

следећа: 

 

 

 

 

 



 

 

2. 

 

Р

е

д.

б

р. 

Судија 2010 2011 2012 2013 Укупно 

1 Споменка 

Дивац 

8 4 268 502 782 

2 Гојко 

Јањушевић 

5 28 410 914 1357 

3 Рагиб 

Хаџишеховић 

10 36 422 648 1116 

4 Видојко 

Јасика 

4 3 416 947 1370 

5 Бехија Хаџић 9 18 573 981 1581 

6 Момчило 

Видовић 

12 9 290 610 921 

 укупно 48 98 2379 4602 7127 

   

 

 Ради што ефикаснијег решавања и смањења броја старих предмета потребно је 

предузети следеће радње: 

 

-    Упућивање судија из другог мање оптерећеног суда. 

- Равномерно расподелити рад судијских помоћника са судијама; 

- Чешће заказивати старе предмете у интервалима који нису дужи од 30 дана; 

- Активирати предмете у којима је донето решење о прекиду поступка. Поново 

позивати окривљене и проверавати адресе; 

- Израда одлука у законском року; 

- Ургирати код ПУ Пријепоље на извршење већ издатих наредби за довођење 

окривљених и сведока; 

- Обнављати ургенције по замолницама сваког месеца; 

- Учешће судија на семинарима и саветовањима ради стручног оспособљавања и 

обуке; 

- Рад одељења судске праксе; 

- Максимална ажурност у извршном поступку; 

- Извршити прерасподелу радног времена; 

    

 ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:  

 

 Решавање нерешених предмета из 2010.године  

 Смањење укупног броја нерешених предмета из 2011, 2012 и 2013.године 

  

 СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА:  
 

 О спровођењу програма решавања старих предмета стараће се Тим: 

 

 В.Ф председника Прекршајног суда у Пријепољу,Споменка Дивац 

 Судија Гојко Јањушевић 

 Судија Бехија Хаџић, 



 

       3. 

 

 Судија Момчило Видовић 

 Уписничар Ранка Пејовић. 

 

 

 Свака три месеца вршиће се анализа нерешених старих предмета и утврђивати 

разлози нерешавања. 

  

 

 ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ: 
  

 Смањење броја нерешених предмета, како у прекршајном тако и у извршном 

поступку, повећање ажурности, јачање свести запослених, образованих, високоморалних 

и квалитетних кадрова,као и угледа Прекршајног суда у Пријепољу који ће у јавности 

пројектовати слику достојних, способних, стручних и моралних запослених који раде на 

спровођењу закона. 

 

  

  

 

 

                                                                                          В.Ф ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                        ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ПРИЈЕПОЉУ 

                                                                                               Споменка Дивац 


