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Д е с п о т о в а ц 

 

 

 

        В.ф. Председник Основног суда у Деспотовцу Велисављевић 

Јован,  након разматрања броја старих предмета  у Основном суду 

Деспотовац на дан  о1.о1.2о14 године,  на основу члана 12 Судског 

пословника, доноси дана 24.о1.2о14 године следећи 

 

 

        ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2О14 

ГОДИНУ 

 

 

 

Основни суд у Деспотовцу је почео са радом о1.о1.2о14 године и  

ради  што квалитетнијег решавања старих предмета  направљена је 

анализа  старих предмета на дан о1.о1.2о14 године из које се утврђује 

да Основни суд у Деспотовцу  има укупно  2611 старих предмета и то у 

Деспотовцу тј у седишту суда 1878 старих предмета а у Судској 

јединици Свилајнац 733 стара предмета. 

 

 У седишту суда од укупно 1878 стара предмета  број ових 

предмета по материјама је следећи: 

 

- у парничној материји  9о предмета, 

- у радним споровима 22 стара предмета, 

- у оставинама  31 стари предмет 

- у породичним споровима нема старих предмета, 

- у ванпарничним предметима  који носе ознаку Р1 8 стара 

предмета, 
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- у ванпарничној материји  у предметима који носе ознаку Р 3 

нема старих предмета, 

- у извршној материји  у предметима који носе ознаку И 43о 

стара предмета, 

- у извршној материји у предметима  који носе ознаку ИВ  1259 

стара предмета, 

- у кривичној материји у предметима који носе ознаку Ки 1 

предмет а који носе ознаку К 38 предмета, 

 

У Судској јединици Свилајнац од укупно 733 стара предмета  

број старих предмета по материјама је следећи: 

 

- у парничној материји 37 предмета, 

- у радним споровима 258 предмета 

- у породичнимм споровима 3 предмета, 

- у оставинама 25 предмета, 

- у ванпарничним предметима који носе ознаку Р1  1 предмет, 

- у ванпарничним предметима који носе ознаку Р2 и Р3 нема 

старих предмета, 

- у извршној материји у предметима који носе ознаку И 49 

предмета 

- у извршној материји у предметима који носе ознаку ИВ 3о4 

предмета 

- у кривичној материји у предметима који носе ознаку К 56 

предмета. 

 

 

        ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

 

 Циљ  овог  програма је смањење укупног броја старих предмета  

који су Судским пословником дефинисани као предмети који трају 

дуже од две године а у истрази који трају дуже од девет месеци., и то 

на следећи начин: 
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- до краја 2о14 године  потпуно окончање предмета старијих од 

пет година у свим материјама, 

- до краја 2о14 године смањење  грађанских  и кривичних 

предмета који трају од три до пет година за 8о%. 

- до краја 2о14 године смањење грађанских и кривичних 

предмета који трају од две до три године за 6о%. 

 

 

                            МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 - све писарнице овог суда  и то у седишту суда и у Судској 

јединици су обавезне  да до  15.о2.2о14 године  саставе спискове старих 

предмета   по судијама  и да   ове спискове доставе судијама и в.ф. 

председнику суда  такође до 15.о2.2о14 године,  

 

 - горе наведене писарнице су обавезне  да  изврше  обележавање  

старих предмета  црвеном бојом  тако што ће  у горњем десном углу  

изнад пословног броја  за предмете старе преко 2 године  ставити 

ознаку  СТАРИ ПРЕДМЕТ,  за предмете  старе преко 5 година  ХИТНО 

– СТАРИ ПРЕДМЕТ и за предмете старе преко  1о година НАРОЧИТО 

ХИТНО – СТАРИ ПРЕДМЕТ   (наведено обележавање обавити  

најкасније до 15.о2.2о14 године), 

 

 - у случају неуредне доставе код старих предмета  писарнице су у 

обавези  да предмет одмах изнесу поступајућем судији  на даље 

поступање како би се обезбедила уредна достава. 

 

 - све судије овог суда   који су задужени старим предметима   

заказиваће их   из месеца у месец односно   у року до 3о дана  осим у 

случајевима обављања вештачења  и у другим законом предвиђеним 

процесним  ситуацијама, 

 

 - председници грађанског, кривичног, ванпарничног и извршног 

одељења  су у обавези  да у писарницама  преко водилаца уписника 

прате на крају сваког месеца  да ли судије задужене старим предметима   

исте заказују у року од 3о дана о чему ће обавештавати в.ф. 

председника суда  на  колегијуму на коме ће се анализирати рад по  
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старим предметима,   

 

 -  на крају сваког месеца  све судије задужене старим предметима 

су дужни  да  председнику суда достављају писмени извештај  са 

подацима  колико је старих предмета окончано у текућем месецу,  

затим образложење због чега стари предмет није решен , затим која је 

следећа радња у предмету и очекивани датум решавања предмета,  

 

 -  судије су обавезне да  у старим предметима  који се налазе код 

вештака дуже од 3о дана одмах  писмено ургирају како би се предмет 

са налазом вештака вратио у суд на даљи поступак одређујући рок  за 

враћање предмета, 

 

 - судија  који је задужен старим предметом  уколико  наилази на 

проблеме и тешкоће приликом решавања старог предмета  може 

затражити од председника одељења а по потреби и од председника 

суда заказивање стручног састанка  или евентуално колегијума  на коме 

би се  расправљало  о проблему  и доносили закључци  и ставови 

везани  за благоремени рад и квалитетно решавање старих предмета, 

 

 - на захтев судије председник одељења  или председник суда ће у 

року од 3 дана од дана захтева заказати стручни састанак тј. састанак 

одељења или колегијум  а ради решавања проблема у вези са старим 

предметима.  

 

 Председници одељења и председник суда  надзираће спровођење 

овог програма  уз обавезу да се једном месечно на колегијуму судија  

анализирају месечни извештаји судија о решавању старих предмета. 

 

 Програм и мере за решавање старих предмета  ступа на снагу 

одмах. 

 

 Програм за решавање старих предмета доставити председницима 

одељења, судијама и водиоцима уписника, председнику Вишег суда у 

Јагодини и председнику Врховног касационог суда у Београду. 

 

       В.ф. Председник   судија, 

 

                           мр   Јован Велисављевић 



 

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  


