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   Република Србија 

Основни суд у Зајечару 

    I-СУ-1/2014-28 

Дана:24.01.2014.године 

             Зајечар 

 

 

 

 

 Вршилац функције председника Основног суда у Зајечару, Владан Николић, на 

основу члана 12 Судског пословника доноси  

 

 

 

ПРОГРАМ 

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 

 

 

 Вршилац функције председника суда је на основу члана 12 Судског пословника у 

обавези да донесе Програм решавања старих предмета најкасније до 31.01.2014.године, за  

2014.годину, ако при разматрању годишњег извештаја о раду за 2013.године, утврди да у 

суду постоји већи број нерешених старих предмета. 

 После анализе извештаја за 2013.годину, Вршилац функције председника суда је 

утврдио да је укупан број старих предмета према датуму иницијалног акта у 2013.години, 

износио 997 предмета, од чега је 8 предмета везано само за матирију „Ки“, дужине трајања 

од девет месеци до једне године, 12 предмета је, такође, везано само за материју „Ки“, 

дужине трајања од једне до две године.  

 У Основном суду у Зајечару је на крају 2013.године, било укупно 573 предмета 

старости од две до три године и то: 58 предмета у материји „П“, 4 предмета у материји „Ки“, 

32 предмета у материји „К“, 19 предмета у материји „О“, 13 предмета у материји „П1“, 300 

предмета у материји „Ив“, 142 предмета у материји „И“, 3 предмета у материји „П2“ и 2 

предмета у материји „Р1“. 

 На крају 2013.године је у Основном суду у Зајечару било укупно 274 предмета 

старости од три до пет година и то: 63 предмета у материји „П“, 2 предмета у материји „Ки“, 

28 предмета у материји „К“, 12 предмета у материји „О“, 24 предмета у материји „П1“, 66 

предмета у материји „Ив“, 73 предмета у материји „И“, 4 предмета у материји „П2“, 1 

предмет у материји „Р1“ и 1 предмет у материји „Р2“. Старости од пет до десет година је у 

Основном суду у Зајечару на крају 2013.године, остало у раду укупно 117 предмета и то: 46 

предмета у материји „П“, 11 предмета у материји „К“, 2 предмета у материји „О“, 46 

предмета у материји „П1“, 5 предмета у материји „Ив“ и 7 предмета у материји „И“, док је 

старијих од десет година, на крају 2013.године, у Основном суду у Зајечару, остало 13 

предмета и то: 8 предмета у материји „П“, 1 предмет у материји „О“, 3 предмета у материји 

„П1“ и 1 предмет у материји „И“. 

 У циљу решавања преосталих старих предмета, по овом Програму, сви стари 

предмети се разврставају у две групе приоритета. Прву групу приоритета чине предмети 



 2 

старији од три године у свим материјама, а којих је укупно на крају 2013.године, било 404 

предмета, од којих је 13 предмета старије од десет година. Другу групу приоритета, чине 

предмети старије од две године па до три године, а којих је укупно у Основном суду у 

Зајечару, на крају 2013.године, било 573. 

 У циљу решавања преосталих нерешених старих предмета Вршилац функције 

председника суда је одлучио да  у 2014.години, донесе програм решавања старих предмета 

којим се уводе посебне обавезе поступајућих судија усмерене на решавање старих предмета 

у најкраћем могућем року.  

 Налаже се свим писарницама Основног суда у Зајечару да врше посебно обележавање 

старих предмета, посебним ознакама на корицама предмета, где ће се предмети стари преко 

две године означити словом „С“, предмети стари преко пет година словом „С“ и ознаком 

„хитно“ и предмети стари преко десет година словом „С“ и речима „нарочито хитно“  

 Поступајућим судијама који имају у раду старе предмете налажу се следеће мере на 

решавању истих предмета:  

 -судија је обавезан да најмање једанпут месечно закаже расправу или главни претрес у 

сваком старом предмету; 

 -по истеку рока од три месеца од дана ступања на снагу овог Програма, судија је 

обавезан да поднесе комплетан писмени извештај Вршиоцу функције председника суда о 

свим старим предметима који нису решени са описним извештајем зашто нису решени и 

описним извештајем о томе које мере је предузео на решавању таквих предмета; 

 -за све предмете старије од три године судија је обавезан да једном месечно и то до 

10-тог у месецу достави извештај Вршиоцу функције председника суда о предметима који 

нису решени, са кратким извештајем шта је у предмету предузето у том месецу, а за 

предмете старости од две до три године, такав извештај је судија дужан да достави једном у 

три месеца и то до 10.04.2014.године, до 10.07.2014.године, до 10.10.2014.године и до 

10.01.2015.године. 

 У Основном суду у Зајечару формира се тим  за смањење броја старих предмета који 

се састоји од Вршиоца функције председника суда, председника кривичног одељења, 

председника грађанског одељења, секретара суда и управитеља писарнице.  

 Наведени тим ће се састајати свака  три месеца и то након сачињавања тромесечних 

извештаја о раду суда.  

 По истеку сваког месеца управитељ писарнице ће сваком судији достављати списак 

нерешених старих предмета, са којим извештајем ће једанпут месечно, све судије бити 

упознате на седници свих судија.  

 Програм решавања старих предмета Вршилац функције председника суда је доставио 

на разматрање седници свих судија и исти је једногласно прихваћен.  

 Програм решавања старих предмета у Основном суду у Зајечару, ступа на снагу дана 

27.01.2014.године.  

  

 

Вршилац функције председника суда  

Владан Николић    
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