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Предмет : Достављање програма решавања старих предмета за Прекршајни суд у 

Краљеву и Одељење суда у Врњачкој Бањи за период 01.01-30.06.2015.године. 
 
 

  
 

 На почетку прекршајног периода на правној класификацији 04 био је број 

нерешених 973 предмета, од тога пренето старих - нерешених 19 предмета. 
 

 На класификацији 05 било је пренето 243 предмета, односно 65 пренето 

старих - нерешених предмета. 
 

 У току извештајног периода број примљених предмета по класификацији 04 

је 1130 предмета, од тога број примљених старих је 536 предмета.  
 

 На позицији 05 класификације било је примљено 160 предмета, односно 163 

старих предмета. 
 

 У току овог извештајног периода судије овог Суда решиле су 1167 

предмета,  у клаисфикацији 04, односно 531 укупно решених старих предмета. 
 

 На класификацији 05 решено је 160 нових и 170 старих предмета. 
 

 Тако да је на дан 30.06.2015. године остало нерешено укупно на  04 

класификацији 936 нових предмета, односно 24 нерешено старих, а на позицији 05 

остало је нерешено 243 предмета, односно 58 нерешених старих предмета. 



 
 

 У циљу решавања овог броја старих предмета, који је занемарљиво низак у 

односу на укупан број предмета у раду, рачунајући и прилив предмета, судије су 

упознете са налогом председника суда на Колегијуму који је одржан почетком 

априла ове године, да се претреси морају заказивати што чешће, по потреби се 

одустаје од саслушања сведока-ОСЛ где њихово саслуашње није неопходно,  а све 

у циљу што бржег решеавања старих предмета. 
 

 Тамо где су замолнице у питању и где по њима замолни судови не пружају 

помоћ овом Суду у коректним роковима, шаљу се ургенције, те се интезивно 

замолнице понављају. 
 

 Такође, где год су законски услови сазрели за то, издају се наредбе за 

довођење окривљених, односно сведока, то су основни орјентири за што брже и 

ефикасније решавање старих предмета из области 04 класификације - Закон о 

одрживом коришћењу рибљег фонда и области 05 класификације - Финансјие и 

царине, заступљени у поступању сваког од судија овог Суда, а све у циљу што 

ефикаснијег решавања старих предмета. 

  
 

  

С поштовањем, 
 
 
 

             ПРЕДСЕДНИК  СУДА 
                                                                                   Марија Бажалац 

                  
 


