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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Основни суд у Брусу 

VIII -Су 24/2014 

17.01.2014.године  

Б р у с 

 

 

На основу чл.12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09, 70/11 и 

19/12 и 89/2013),  а на основу  утврђеног броја  старих  предмета у Основном суду  

у Брусу,  ВФ председника  Основног суда  у Брусу доноси  

 

 

ПРОГРАМ  РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА  

У  ОСНОВНОМ СУДУ У БРУСУ 

 

 

 Основни суд у Брусу, са Судском јединицом у Александровцу, основан је 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл.гласник 

РС" бр101/2013), за територију општина Брус и Александровац. 

 

 На дан  31.12.2013.године, имајући у виду предмете  којима  су се дужиле 

Судска јединица  у  Брусу и Судска јединица у Александровцу, а који  од 

01.01.2014.године припадају Основном суду у Брусу,  по материјама,  Суд има  

следећи број старих предмета: 

 

У "К" материји  нерешено је  498  предмета, од  тога  старих  162  

предмета, па стари предемети чине  32,50 % од укупно нерешених предмета. 

 

У "Ки" (истражној материји) нерешено је  4  предмета, од  тога  старих 4 

предмета, па стари предемети чине 100  % од укупно нерешених предмета. 

 

- У парничној  материји : 

 

     - "П" предмети - од укупно нерешених 490  остало је у раду 134  старих 

предмета, па стари предмети чине 27,35  % од укупно нерешених предмета, 

     - "П 1" предмети - од укупно нерешених 209 остало је у раду 115 старих 

предмета, па стари предмети чине 55,02 % од укупно нерешених предмета 

     - "П2" предмети - од укупно нерешених 36 остало је у раду 5 старих 

предмета, па стари предмети чине 13,88 % од укупно нерешених предмета. 
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 Имајући у виду изнето у парничној материји нерешено је 735  предмета, а од 

тога је 254 старих предмета, па стари предмети  чине  34,55 % од укупно 

нерешених предмета . 

  

 - У извршној материји: 

 

    - "И" од укупно нерешених  1598  предмета   остало је у раду 1378 старих 

предмета, па стари предмети чине  86,23  % од укупно нерешених предмета. 

 

    - "Ив" од укупно нерешених  4074  предмета   остало је у раду  4017 старих 

предмета, па стари предмети чине  98,60 % од укупно нерешених предмета. 

 

       - "Ипв" од укупно нерешених ___/___ предмета   остало је у раду __/__ 

старих предмета, па стари предмети чине __/__% од укупно нерешених предмета. 

 

 Имајући у виду  изнето   у извршној материји од укупно нерешених 5672 

предмета  остало је у раду 5395  старих предмета, па стари предмети  чине  95 % 

од укупно нерешених предмета. 

 

- У ванпарничној материји: 

 

      - "О" од укупно  нерешених 888  предмета  остало је у раду 420  старих 

предмета, па стари предмети чине  47,30 %  од укупно нерешених предмета. 

      - "1Р" од укупно нерешених 56 предмета  остало је у раду 21 старих 

предмета, па стари предмети чине 37,50 %  од укупно нерешених предмета. 

      - "Р" остали предмети од укупно нерешених 44 предмета  остало је у 

раду 2 старих  предмета, па стари предмети чине 4,54 %  од укупно нерешених 

предмета. 

 

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

укупно нерешених 988  предмета  остало је у раду 443 старих предмета, па стари 

предмети  чине 44,84 % од укупно нерешених предмета. 

 

 Према  стању на дан  31.12.2013.године старост предмета  Основног суда у 

Брусу који су на дан  31.12.2013.године остали нерешени по материјама је : 

 

      - У кривичној материји "К"  од укупно 498  нерешених старих 

предмета има  10  предмета   који су старији од пет година, а  162  предмета  

старијих од две године, 

 

      - У  истражној материји "Ки" од укупно 4  нерешених старих предмета 

има __/___ предмета   који су старији од пет година, а  4  предмета  старијих од 

две године, 
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     -У парничној материји "П" од укупно нерешених 134 старих предмета  

у овој материји има 22  предмета  који су старији од  пет година,  а 134  старијих 

од две  године. 

 

     - У материји радних спорова "П1" од укупно нерешених 115 старих 

предмета  у овој материји има __/___  предмета  који су старији од  пет година,  а 

115 старијих од две  године. 

 

 

-   У извршној материји: 

 

       - "И" - од укупно нерешених 1378  старих предмета  у овој материји 

има 567   предмета  који су старији од  пет година,  а  476 старијих од две  године. 

 

       - "Ив" - од укупно нерешених 4017 старих предмета  у овој материји 

има 544   предмета  који су старији од  пет година,  а 2549  старијих од две  године. 

 

 

- У ванпарничној материји: 

 

       - "О" од укупно нерешених 420  старих предмета  у овој материји има 19   

предмета  који су старији од  пет година,  а 74   старијих од две  године. 

 

       - "Р" од укупно нерешена 23 стара предмета  у овој материји има 2  

предмета  који су старији од  пет година,  а 23  старијих од две  године. 

 

 

ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ  ПРОГРАМА 

 

 

 Циљ овог програма је увођење и примена мера  ради  смањења  броја старих 

предмета у Основном суду у Брусу, а у складу са Јединственим програмом 

решавања старих предмета у Републици Србији и Судским пословником. 

 

 У циљу  остваривања програма  формира се тим за смањење  броја старих 

предмета који чине: 

 

 -  Љиљана Станковић, ВФ председника Суда, 

 -  Живан  Бићанин, ВФ заменика  председника Суда, 

 -  Добривоје Лазаревић, судија на кривичној материји, 

 -  Даница Михајловић, судија на парничној материји, 

 -  Љубинка Милисављевић, судија на извршној и ванпарничној материји, 
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 -  Бранко Радивојевић, приправник - волонтер, 

 -  Радмила Синђелић, уписничар,  

 

 Циљ овог програма је решавање - смањење укупног броја нерешених старих 

предмета.  За период  до 31.12.2014.године, Суд доноси следеће конкретне  

циљеве: 

- смањење  укупног броја нерешених старих предмета у парничној 

материји који су старији  од две године: смањење  15 % до 01. априла 

2014.године, смањење за 20 % до 01. јула 2014.године  и смањење од 40 % до 01. 

септембра 2014.године. 

 

-  смањење укупног броја нерешених старих предмета у кривичној 

материји који су старији  од две године: смањење  20 % до 01. априла 

2014.године, смањење за 30 % до 01. јула 2014.године  и смањење од 40 % до 01. 

септембра 2014.године. 

 

- смањење укупног броја нерешених старих предмета у извршној  материји 

који су старији  од две године: смањење  15 % до 01. априла 2014.године, смањење 

за 20 % до 01. јула 2014.године  и смањење од 40 % до 01. септембра 2014.године. 

  

-смањење укупног броја нерешених старих предмета у ванпарничној 

материји који су старији  од две године: смањење  15 % до 01. априла 

2014.године, смањење за 30 % до 01. јула 2014.године  и смањење од 40 % до 01. 

септембра 2014.године. 

 

- смањење укупног броја старих предмета за око 40 %  на нивоу Суда. 

 

- потпуно окончање свих  најстаријих предмета у кривичној и грађанској и 

извршној материји који су старији од  пет година. 

 

 

МЕРЕ И ТЕХНИКЕ 

 

 

 У оквиру мера и техника за смањење  укупног броја старих предмета у 

Основном суду у Брусу предузеће  ће се  следеће мере : 

 

- У кривичној материји: 

 

-  издвајање предмета којима прети застарелост, 

          - сугерисање судијама које раде на кривичној материји да се предмети 

заказају у краћим временским размацима између рочишта, 
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          - да се   предузимају потребне мере за благовременост и уредност 

доставе, како преко судског достављача, тако и  одређеним ургенцијама и 

интервенцијама преко поште, а посебно коришћењем могућности да се  достава 

врши уз асистенцију  полицијских станица у Брусу  и Александровцу. 

 

- У парничној материји и ванпарничној материји: 

 

- издвајање најстаријих предмета и  хронолошко сређивање. 

- брже и чешће заказивање рочишта са краћим временским размаком између 

рочитша,  

- праћење доставе, 

- стављање предмета у предевиденције пре датума  одржавања рочишта ради  

праћења уредности доставе, 

     - коришћењем могућности да се  достава врши уз асистенцију  полицијских 

станица у Брусу  и Александровцу. 

 

- У извршној материји : 

 

- издвајање  најстаријих извршних предмета и њихово хронолошко 

сређивање , 

- издвајање  "Ив" предмета  

- одвајање предмета са истим повериоцима ради њиховог груписања, 

- праћење поступања судских извршитеља у овим предметима, 

- предузимање свих законом прописаних радњи и мера на  принудном  

спровођењу извршења, 

 

У свим материјама ће се на омотима списа  посебном  етикетом у боји, или 

оловком у одређеној боји ради лакшег праћења, бити обележени ови списи. 

 

Уколико се покаже потребним, на исти начин ће се  означавати и доставнице 

и повратнице које се на те предмете односе, како би се скренула пажња на исте. 

 

 Судска  писарница  ће водити посебне евиденције о старим кривичним и 

парничним предметима. 

 

 Тим за решавање старих предмета  ће се састајати  ради  праћења  

испуњавања програма решавања старих предмета  те ради  расправљања спорних 

питања везаних за  евентуалне  тешкоће и проблеме у реализацији овог програма. 

 

                                 

                                                                                ВФ  ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

                                                                                             Љиљана Станковић 
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