
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ 

БРОЈ: СУ I-2-4/14  

ДАНА: 24.01.2014. год. 

П А Н Ч Е В О 

 

Вршилац функције Председника Основног суда у Панчеву, судија Станка Симоновић 

након разматрања извештаја о раду овог суда за 2013. годину и утврђеног броја 

нерешених старих предмета у свим судским одељењима, на основу чл. 12 Судског 

пословника („Сл. гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13), донео је  

 

Н А Ц Р Т 

 

ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ОСНОВНОМ СУДУ У ПАНЧЕВУ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

АНАЛИЗА 

 

На основу годишњег извештаја о раду Основног суда у Панчеву за 2013. годину 

утврђено је следеће чињенично стање: 

 

- да је Основни суд у Панчеву дана 01.01.2013. године имао укупно 45.683 

нерешених предмета, од чега старих предмета 25.775, што чини 56,4% од 

укупног броја нерешених предмета у свим правним областима 

- да је у току извештајног периода од 01.01. – 31.12.2013. године примљено 19.586 

предмета, тако да је у раду у 2013. години било 65.269 предмета. 

- да је у истом периоду решено 30.896 предмета, од чега 11.806 старих предмета, 

што представља 38,2 % од укупног броја решених предмета. 

- да је на дан 31.12.2013. године остало нерешено 34.373 предмета, од чега 22.905 

старих, што чини 66,6 % од укупног броја нерешених предмета. 

 

По материјама однос нерешених и старих предмета у означеном периоду је: 

 

У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 1.922 предмета остало у раду 508 

старих предмета, па стари предмети чине 26,4 % од укупно нерешених предмета. 

 

У истражној материји „Ки“ од укупно нерешених 85 предмета остало је у раду 55 

старих предмета, а стари предмети чине 64,7 од укупно нерешЕних предмета. 

 

У парничној материји: 

 

„П“ од укупно нерешених 1.503 предмета остало је у раду 428 старих предмета, па стари 

предмети чине 28,4 % од укупно нерешених предмета. 

 

„П1“ од укупно нерешених 726 предмета остало је у раду 191 старих предмета, па стари 

предмети чине 26 % од укупно нерешених предмета. 
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„П2“ од укупно нерешених 219 предмета остало је у раду 5 старих предмета, па стари 

предмети чине 2,2 % од укупно нерешених предмета. 

 

Имајући у виду изнето, у парничној материји: П, П1 и П2 нерешено је 2.448 предмета, а 

од тога је 624 старих предмета, па стари предмети чине 25,4 % од укупно нерешених 

предмета. 

 

У извршној материји: 

 

„И“ од укупно нерешених 3.047 предмета остало је у раду 1.152 старих предмета, па 

стари предмети чине 37,8 % од укупно нерешених предмета. 

 

„Ив“ од укупно нерешених 25.822 предмета остало је у раду 20.542 старих предмета, па 

стари предмети чине 79,5 % од укупно нерешених предмета. 

 

„Ипв“ од укупно нерешених 0 предмета остало је у раду 0 старих предмета, па стари 

предмети чине 0 % од укупно нерешених предмета. 

 

Имајући у виду изнето, укупно у извршној материји: И, Ив и Ипв од укупно нерешених 

28.929 предмета остало је у раду 21.694 старих предмета, па стари предмети чине 74,9 % 

од укупно нерешених предмета. 

 

У ванпарничној материји: 

 

„О“ од укупно нерешених 451 предмета остало је у раду 15 старих предмета, па стари 

предмети чине 3,3 % од укупно нерешених предмета. 

 

„1Р“ од укупно нерешених 52 предмета остало је у раду 9 старих предмета, па стари 

предмети чине 17,3 % од укупно нерешених предмета. 

 

„Р“ остали предмети, од укупно нерешених 313 предмета остало је у раду 0 старих 

предмета, па стари предмети чине 0 % од укупно нерешених предмета. 

 

Имајући у виду изнето, укупно у ванпарничној материји: О, 1Р и Р од укупно 

нерешених 816 предмета остало је у раду 24 старих предмета, па стари предмети чине 

2,9 % од укупно нерешених предмета. 

 

Према извештају за период од 01.01. – 31.12.2013. године, старост предмета 

Основног суда у Панчеву који су са 31.12.2013. године остали нерешени по 

материјама је: 

 

У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 508 старих предмета у овој материји 

има 53 предмета који су старији од 5 година, док је 455 старијих од 2 године. 

 

У истражној материји „Ки“ од укупно нерешених 55 старих предмета у овој материји 

има 0 предмета који су старији од 5 година, док је 16 старијих од 2 године. 

 

У парничној материји: „П“ од укупно нерешених 428 старих предмета у овој материји 

има 104 предмета који су старији од 5 година, док је 324 старијих од 2 године. 

 

У материји радних спорова: „П1“ од укупно 191 нерешених старих предмета у овој 

материји има 6 предмета који су старији од 5 година, док је 185 старијих од 2 године. 
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У извршној материји: 

 

„И“ од укупно нерешених 1.152 старих предмета у овој материји има 302 предмета који 

су старији од 5 година, док је 850 старијих од 2 године. 

 

„Ив“ од укупно нерешених 20.542 старих предмета у овој материји има 3.958 предмета 

који су старији од 5 година, док је 16.584 старијих од 2 године. 

 

„ИпвИ“ од укупно нерешених 0 старих предмета, у овој материји има 0 предмета који 

су старији од 5 година, док је 0 старијих од 2 године. 

 

„ИпвИв“ од укупно нерешених 0 старих предмета, у овој материји има 0 предмета који 

су старији од 5 година, док је 0 старијих од 2 године. 

 

У ванпарничној материји: 

 

„О“ од укупно нерешених 15 старих предмета, у овој материји има 7 предмета који су 

старији од 5 година, док је 8 старијих од 2 године. 

 

„Р“ од укупно нерешених 9 старих предмета, у овој материји има 3 предмета који су 

старији од 5 година, док је 6 старијих од 2 године. 

 

II 

 

ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА 

 

Циљ доношења овог Програма је увођење и примена мера ради благовременог 

обављања послова у суду у складу са Јединственим програмом решавања старих 

предмета у Републици Србији и Судским пословником и одговарајућим позитивно-

правним прописима из области уређења судова и о судијама, као и поштовања рокова 

прописаних процесним законима. 

 

У имплементацији Програма примењују се наведене мере и технике за успешније 

решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка радом на убрзању судских 

поступака. 

 

За период до 31.12.2014. године, суд доноси следеће конкретне циљеве: 

 

- Смањење укупног броја нерешених старих предмета у грађанској материји који 

су старији од 2 године за 18 % у односу на број нерешених старих предмета са 

31.12.2013. године, и то смањење од 1 % до 01.04.2014. године, смањење од 3 % 

до 01.07.2014. године и смањење од 2 % до 01.09.2014. године. 

 

- Смањење укупног броја нерешених старих предмета у кривичној материји који 

су старији од 2 године за 16 % у односу на број нерешених старих предмета са 

31.12.2013. године, и то смањење од 1 % до 01.04.2014. године, смањење од 3 % 

до 01.07.2014. године и смањење од 2 % до 01.09.2014. године. 

 

- Смањење укупног броја нерешених старих предмета у извршној материји који су 

старији од 2 године за 20 % у односу на број нерешених старих предмета са 

31.12.2013. године, и то смањење од 5 % до 01.04.2014. године, смањење од 7 % 

до 01.07.2014. године и смањење од 4 % до 01.09.2014. године. 
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III 

 

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

- Сви предмети у кривичној и грађанској материји обухваћени овим Програмом 

имају приоритет у заказивању и суђењу. 

Приоритет у заказивању и суђењу предмета подразумева заказивање суђења у 

разумним интервалима имајући у виду одредбе ЗКП-а и ЗПП-а а водећи рачуна о 

целисходности и економичности поступка. 

У извршној материји акценат ће се ставити на све старе предмете, а посебно на 

оне где је средство извршења непокретност и где су велике вредности 

потраживања. 

 

- Председници судских одељења су дужни да једном месечно одржавају радне 

састанке са судијама ради разматрања извештаја о старим предметима, анализе 

постигнутих резултата и проблема у решавању старих предмета, као и 

планирања активности и о истом обавештавају в.ф. председника суда. 

 

- У Основном суду у Панчеву у складу са задацима из ранијих Програма 

решавања старих предмета у употреби је штамбиљ – „Програм“ (означено 

црвеном бојом) и наставиће се означавање старих предмета у горњем десном 

углу корица предмета а све под надзором управитеља судске писарнице. 

 

- Референти у судским писарницама дужни су да поштују наредбе судије везане за 

евиденцију а у ИВ писарници због великог броја предмета извршиће се 

груписање предмета тако што ће исту групу сачињавати исти повериоци и 

дужници ради заједничког и ефикаснијег поступања у предметима. 

 

- Овим Програмом установљена је обавеза свих судија Основног суда да предмете 

(у кривичној и грађанској материји)  искључиво држе у писарници суда а да се у 

кабинету  налазе само предмети у којима су заказана суђења или у којима се 

налази неки поднесак по којем треба хитно поступати. У извршној материји 

акценат ће се ставити на све старе предмете а посебно на оне где је средство 

извршења непокретност и где су велике вредности потраживања. 

 

- Списак старих предмета који су обухваћени овим Програмом добија сваки 

судија и у списку је садржано име судије којима је задужен сваки од судија 

(обавеза управитеља писарнице и систем адиминстратора). 

 

- В.ф.председника суда месечно прати и надзире спровођење Програма ради 

евентуалне измене или допуне Програма, обустављања од даљег спровођења. 

 

- Сваких шест месеци председник суда обавештава све судије о старим 

предметима сваког судију понаособ (број, врста и старост предмета) а сваки 

судија је дужан да председнику судског одељења поднесе писано образложење о 

сваком од својих старих предмета а посебно зашто предмет још увек није решен, 

очекивано време  његовог решавања. Председници судских одељења потом 

подносе заједнички извештај председнику суда. 

 

- В.ф.председника суда и заменици в.ф.председника суда одржаваће редовну 

комуникацију са спољним Институцијама које утичу на рад суда као: Полиција, 

Тужилаштво, Управа затвора, Локална адвокатска комора, Пошта, Центри за 

социјални рад, тако што ће на састанцима суда са представницима Институција 
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присуствовати и председници одељења суда с тим што ће судови покушати да са 

спољним Институцијама постигну договор или да закључе протоколе о сарадњи. 

 

- Ради решавања проблема уочених у решавању старих предмета одржаваће се 

консултације са Вишим судом у Панчеву. 

 

- Колегијум свих судија разматра и одобрава наредни Годишњи Програм за 

смањење старих броја предмета. 

 

- Сваки судија мора да објасни због чега стари предмет није завршен и ако разлог 

није оправдан в.ф.председника суда саставља белешку о томе а када је потребно 

може издавати и наређења и директиву појединим судијама да окончају 

одређене старе предмете. 

 

IV 

 

ТИМОВИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА, ЗАДАЦИ ТИМА 

 

 

КРИВИЧНА МАТЕРИЈА 

 

У кривичној материји образује се тим за праћење реализације Програма у саставу: 

 

- председник кривичног одељења – судија Лидија Гујаш  

- судија Милошић Милијан 

- судија Костић Мојсе 

 

ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА 

 

У грађанској материји образује се два  тима за праћење реализације  Програма у 

саставу: 

 

1. тим за предмете преко 5 година и од 3 до 5 година: 

 

 - председник парничног одељења – судија Јасмина Петровић 

- судија Ружена Медић  (координатор) 

- судија Нела Петрушевић 

- судија Милена Корновић 

 

2. тим за предмете од 2 до 3 године: 

 

-  председник парничног одељења – судија Јасмина Петровић 

- судија Горица Стојаков Вујасиновић  

- судија Елвира Дражилов 

- судија Љиљана Синђић (координатор) 

 

 

ИЗВРШНА МАТЕРИЈА 

 

У извршној материји образују се два тима за праћење реализације Програма у саставу: 

 

1. тим за праћење Програма решавања стрих предмета у седишту суда: 
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- председник одељења – судија Моника Абци Тадић 

- судија Драган Чукић 

- судија Споменка Хркаловић 

 

2. тим за праћење реализације Програма у седишту суда и у судској јединици у 

Ковачици: 

 

- председник извршног одељења – судија Моника Абци Тадић 

- судија Милица Филиповић 

- судија Ненад Станисављевић 

 

V 

 

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА СТАРИХ ПРЕДМЕТА: 

 

Писарнице видно обележавају новопримљене предмете у којима поступак траје дуже од 

2 године. 

 

У материји кривичног права посебно се евидентира и обележава на корицама - 

предмети апсолутни рок застаре. 

 

В.ф. председника суда обавештава о донетом Програму в.ф. председника Вишег суда у 

Панчеву и председника Апелационог суда у Београду и председника Врховног 

Касационог суда. 

 

Програм решавања старих предмета ступа на снагу даном објављивања на огласној 

табли суда. 

 

 

 

                          В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                         ОСНОВНОГ СУДА У ПАНЧЕВУ 

 

        _________________________ 

          СТАНКА СИМОНОВИЋ 
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