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На основу члана 52. Закона о уређењу судова („Сл. Гласник РС“ број 

116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 и 13/16) и члана 

12. Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр.110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 

104/15, 113/15 и 39/16), председник Прекршајног суда у Чачку Данка Ђорђевић-

Грујичић, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2016.годину и 

утврђеног броја нерешених предмета, дана 25.01.2017.године, доноси:  

 

 

ПРОГРАМ 

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПРЕКРШАЈНОГ СУДА  

У ЧАЧКУ У 2017. ГОДИНИ 

 

 

Програм решавања старих предмета обухвата мере и активности које ће се 

у Прекршајном суду у Чачку предузети ради што хитнијег окончања рада на 

старим предметима,  а у циљу повећања  свеукупне ажурности суда и 

остваривања веће ефикасности у раду, а посебно да би се смањио број предмета у 

којима поступци трају дуже од две године, тим пре имајући у виду да кључне 

компоненте ефикасног правосудног система су квалитет, ефикасност и 

независност који треба да обезбеди једнаку грађанско правну заштиту у  законито 

спроведеном поступку као и поступање по предметима у разумном року. 

 

Када је реч о нерешеним старим предметима исти захтевају предузимање 

системских, свеобухватних и дугорочних мера како би се повећао ниво 

ефикасности, смањио број нерешених старих предмета, скратило трајање судских 

поступака и повећало поверење јавности у судство. 

 

 

А Н А Л И З А  

 

 

На основу годишњег извештаја о раду Прекршајног суда у Чачку за 2016. 

годину као и табеле нерешених предмета суд је утврдио следеће чињенично 

стање:  

 

На дан 31.12.2016.године у Прекршајном суду у Чачку је укупно нерешено 

40 предмета од чега 3 предмета из 2011.године, 14 предмета из 2012.године, 13 

предмета из  2013.године и 10 предмета из 2014.године. 

 

Стари предмети у смислу Судског пословника су предмети који трају више 

од две године па би се у том смислу као стари предмети сматрали сви нерешени 

предмети из 2010, 2011,  2012,  2013 и 2014. године. Укупан број тих предмета 

према извештају и стању на крају 2016.године је 40 предмета, што у односу на 

број укупно нерешених предмета из области финансија износи 5,76% што је 

0,45% у односу на укупан број свих нерешених предмета на нивоу Прекршајног 

суда у Чачку.  

 



Укупан број старих предмета у раду током 2016.године за временски 

период од 01.01. до 31.12.2016.године у Прекршајном суду у Чачку је 89, 

процентуално   8,54% у односу на укупан број предмета из области финансија, 

што износи 0,51% у односу на укупан број свих предмета у раду.   

 

Укупно решено старих предмета на нивоу 2016. године је 49,  проценат 

који показује однос решених старих предмета у односу на укупно решене 

предмете из области финансија је 14,12 % , што износи 0,52 % у односу на укупан 

број свих решених предмета у току 2016.године.   

 

У прекршајном поступку апсолутни рок застарелости  предвиђен Законом 

о прекршајима је две године осим за прекршаје где је посебним Законом прописан 

дужи рок застарелости  а који се односи  на прекршаје из области царинског, 

спољнотрговинског, девизног пословања јавних прихода, финансија и слично. 

Истовремено се као са старим предметима има поступати и у свим предметима 

који су нерешени тј.предмети из 2015.године јер постоји могућност да уколико 

исти не буду узети приоритетно у поступање дође до застарелости вођење 

прекршајног поступка.   

 

ПЛАН ПРОГРАМА 

 

 

Чланом 84.Закона о прекршајима прописани су рокови застарелости у 

прекршајном поступку тако да програм обухвата две групе старих предмета у 

Прекршајном суду у Чачку и то: 

 

1. Нерешени предмети из 2011.године, 2012.године, 2013.године и 

2014.године,  који  захтевају  хитно решавање. 

2. Смањење броја нерешених предмета из 2015.године са приоритетом 

решавања предмета где поступак застарелости наступа са 

30.06.2017.године.  

 

У циљу континуираног смањења броја старих предмета  неопходно је 

предузети низ мера зарад постављеног циља и то: 

 

1. Увођење тима судија за смањење броја старих предмета који тим чине 

судије Прекршајног суда у Чачку Марија Ћаловић, Светлана Аћимовић и 

референт извршења Миросанда Тошић. 

2. Систематично и континуирано праћење као и посебна евиденција старих 

предмета, 

3. Обележавање старих предмета односно идентификација истих посебним 

штамбиљом на корицама-„Стари предмет“ што је већ учињено, 

4. Подстицање активне сарадње са спољним институцијама чије активности 

утичу на рад суда и то превасходно са полицијом , тужилаштвом, јавним 

правобранилаштвом, управом затвора, локалном адвокатском комором, 

поштом, центром за социјални рад, Пореском управом, Управом  царина и 

др. 

5. Повећање степена поверења јавности, 



6. Једном месечно одржавати стручне колегијуме на којима ће се заузимати 

правни ставови о спорним питањима и који ће уједно допринети бржем 

решавању старих предмета,  

7. У циљу ефикасне  и правилне доставе писмена  и то у ситуацијама када се 

достава не може реализовати путем ПТТ, председник суда одржаће 

редовне месечне састанке са запосленима који раде у оквиру службе за 

доставу у суду,  

8. Обнављати ургенције по замолницама у оптималним роковима, 

9. Учешће судија и по потреби других запослених на семинарима и 

саветовањима ради стручног оспособљавања и обуке, 

10. Пратити судску праксу, 

11. Старати се о максималној ажурности у извршном поступку 

 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

 

Стари нерешени предмети захтевају свеобухватне и дугорочне мере које 

треба предузети да би се повећао ниво ефикасности, број старих нерешених 

предмета смањио и повећало поверење јавности у судству односно увођење и 

примена мера ради  благовременог обављања послова у суду у складу са судским 

пословником и одговарајућим позитивно правним прописима   из области 

уређења судова и о судијама као и поштовање рокова прописаних  процесним 

законима. Превасходно циљ програма је решавање нерешених предмета из 2011., 

2012., 2013.године као и смањење укупног броја нерешених предмета из 

2014.године и заведених у 2015. години. 

 

ДУЖНОСТИ СУДИЈА  

 

 

Све судије су дужне да направе план поступања по старим предметима, да 

председника суда месечно обавештавају о броју нерешених старих предмета са 

образложењем због чега исти нису решени као и изношење било каквих 

недоумица у погледу решавања старих предмета како би на основу тога постојала 

иницијатива од стране председника суда за сазивање стручних колегијума који би 

за циљ имали заједнично решавање спорних питања, а самим тим и решавање 

старих предмета у што краћем року.  

 

Судије крајем сваког месеца достављају вишој инстанци обавештење о 

трајању поступка предмета старијих од годину дана – табеле. 

 

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  

 

Кључне компоненте ефикасног правосудног система су квалитет, 

ефикасност и независност. 

 

Ефикасан правни систем треба да обезбеди једнаку грађанско правну 

заштиту у законито спроведеном поступку, поступање по предметима у разумном 

року. 

 



Показатељи ефикасности односе се на број нерешених предмета што се 

постиже реализацијом програма решавања старих предмета како би се смањили 

нерешени предмети и то како у прекршајном тако и у извршном поступку,  

повећање ажурности, јачање свести запослених, а самим тим и угледа 

Прекршајног суда у Чачку који ће у јавности бити оличење достојанства, 

способности, одговорности, струке и морала свих запослених који раде на 

спровођењу закона.  

 

 

ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА  

 

Са садржином програма упознати све судије и запослене овог суда а у 

циљу успешне реализације програма. 

 

Председник Прекршајног суда месечно прати и надзире спровођење 

програма ради његове реализације, као и евентуалних  измена и допуна и то тако 

што колегијум на почетку сваког месеца је посвећен програму решавања старих 

предмета у вези са којим судија  Марија Ћаловић задужена за праћење решавања 

старих предмета након добијених извештаја  од сваког судије појединачно 

детаљно извести колико је старих предмета решено на  крају сваког месеца као и 

колико нерешених старих предмета је остало на нивоу Прекршајног суда.  

 

 

Овај програм ступа на снагу одмах.  

 

 

                                                          ТИМ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

                    1.Судија Ћаловић Марија 

 

                                   __________________________ 

 

                         2.Судија Аћимовић Светлана 

 

                                 __________________________ 

 

                                          3.Референт уписничар Тошић Миросанда 

 

                                 ___________________________ 
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                                                           ПРЕКРШАЈНОГ СУДА 

                                                           Данка Ђорђевић-Грујичић 

 

                                                           _________________________ 

                                                                                                              


