Република Србија
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПИРОТУ
Ул. Српских владара 126
СУ I 1-12/2014-3
Дана 28.01.2015. године
Пирот
Председник Прекршајног суда у Пироту, Миливоје Минић, након разматрања
извештаја о раду овог Суда за 2014. годину и утврђеног броја нерешених старих
предмета у седишту Суда и одељењима у Белој Паланци и Димитровграду, на основу
чл. 12. Судског пословника (''Сл. гласник РС'' бр. 110/09 и 19/12), дана 28.01.2015.
године доноси,
ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
АНАЛИЗА
На основу годишњег извештаја о раду Прекршајног суда у Пироту за 2014. годину
утврђено је да је Прекршајни суд у Пироту на дан 31.12.2014. године имао укупно у
раду 4.788 предмета, од тог броја 31 предмет чини ''старе предмете'' што износи 0,65%.
Од укупног броја нерешених старих предмета, 18 предмета је из области
царинских прекршаја, 1 предмет је из области девизног пословања, док је 12 предмета
из области пореских прекршаја.
ДЕФИНИЦИЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
Стари предмети чине оне предмете за које је по иницијалном акту поступак
започет пред неким другим органом и који су због промене надлежности примљени у
прекршајни суд у Пироту после 01.01.2010. године и предмети који су по датуму
пријема примљени у Прекршајни суд у Пироту после 01.01.2010. године.
Програм решавања старих предмета, који су примљени у Прекршајни суд у
Пироту у периоду 01.01.2010. године до 31.12.2014. године, обухвата мере неопходне
за хитно окончавање истих, утврђивање циљева, утврђивање програма, као што су
евидентирање и праћење предмета по старости решавања у роковима предвиђеним
овим програмом, утврђивање неопходних мера за решавање старих предмета и
дужности судија и других запослених.
Програм решавања старих предмета за 2015. годину обухвата 2 групе предмета.
Прву групу предмета представљају предмети који су означени као ''стари''
предмети по иницијалном акту, односно предмети за које је поступак започет пред
неким другим органом, а настављен пред Прекршајним судом у Пироту - има укупно 4
оваквих предмета.
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Другу групу предмета представљају предмети који су означени као ''стари''
предмети по датуму пријема у Прекршајни суд у Пироту, примљени после 01.01.2010.
године – има укупно 27 оваквих предмета.

ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Основни циљ програма јесте смањење укупног броја нерешених предмета
чији поступци трају више од две године означени као ''стари'' у Прекршајном суду
у Пироту.

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Формирати тим за праћење смањења броја ''старих'' предмета, који се састоји од
Председника суда Миливоја Минића, заменика председника Снежане Николић,
уписничара Драгане Здравковић и Миленице Радивојевић, и референта извршења
Снежане Станишић. Тим суда је одговоран за креирање и надзор над применом
програма за решавање старих предмета.
Потребно је на омоту списа предмета, сваки предмет из ове групе обележити као
''стари'' на тај начин што ће се црвеном оловком изнад пословног броја обележити са
ознаком ''стари''.
Поступајући судија ће редовно прегледати своје предмете означене са ознаком
''стари'', извршити увид у предмете и предузимати процесне радње у циљу окончања
предмета, тако што ће се обратити надлежним државним органима у циљу
проверавања података које надлежни државни органи евидентирају кроз своје
службене евиденције, и то: теренске провере утврђивања пребивалишта односно
боравишта, односно седишта правних лица, провере ликвидности правних лица кроз
АПР регистре, ургирати преко председника надлежних судова у циљу хитности
поступања по предметима правне помоћи и предузимати друге радње које ће се у
пракси показати као потребне, а све сходно индивидуалности сваког предмета.
С обзиром да се већи број предмета налази у прекиду из разлога што окривљени
нису доступни државним органима, јер им је пребивалиште или боравиште непознато,
или је суд обавештен да се не налазе на територији Републике Србије, те је у тим
предметима потребно периодично затражити проверу адресе преко полицијских
управа, а све у циљу да наведена лица буду процесуирана.
Уколико постоје предмети у којима се као окривљена лица јављају страни
држављани који имају пребивалиште односно боравиште у иностранству, потребно је
користити институт међународне правне помоћи увек када су за то испуњени услови, а
на начин предвиђен законом.
Једном месечно обавештавати тим за решавање старих предмета о реализацији
предузетих мера, односно о евентуалним сметњама које се јављају.

-3
МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОВЕЋАЊА БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
У оквиру програма тим ће пратити предмете, који су примљени у Прекршајни суд
у Пироту после 01.01.2010. године, такође и после 01.01.2013. године, а који ће у 2015.
години постати ''Стари предмети'', тако што ће контролисати поступање судија и
предлагати да се узимају у рад најстарији предмети по датуму пријема. За исте
предузимати све неопходне законом допуштене процесне радње, а посебно обратити
пажњу на: заказивање претреса односно рочишта за извођење доказа у роковима који
нису дужи од 30 дана и предузимање ургенција упућеним надлежним државним
органима, а све у циљу добијања одређених података и обезбеђење присуства
окривљених и сведока и осталих учесника у поступку на рочиштима. По потреби
упућивати пожурнице, тражити међународну правну помоћ и сва друга средства која су
предвиђена прописима.
Сваки судија који има старе предмете дужан је да поштује приоритет у решавању
предмета по датуму пријема у рад и да месечно обавештава тим уколико има
проблема приликом решавања предмета.
Такође је сваки судија дужан да се стара о својој ажурности и да предмете
решава у краћем року, не дужем од 30 дана од последње извршене процесне радње у
предмету, а у све у циљу да у наредном периоду исти не добију статус ''стари
предмет''.
Председник суда и заменик председника суда одржаваће редовне комуникације
са државним органима који се јављају у предметима као подносиоци захтева, и остали
државни органи и службе који могу пружити помоћ у циљу решавања ''старих''
предмета.
Тим суда за праћење смањења броја старих предмета одржава састанке на
тромесечном нивоу ради разматрања извештаја приликом решавања старих предмета.
Програм се примењује даном доношења и о истом обавестити судије
Прекршајног суда у Пироту.
ПРЕДСЕДНИК
Прекршајног суда у Пироту
Миливоје Минић

