
     
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОСНОВНИ СУД У РУМИ  
Посл.бр. Су I-1-3/18. 
Дана 23.01.2018. год. 
Р У М А 
 
 
 
 Председник Основног суда у Руми Мудренић Никола, након разматрања 
извештаја о раду Основног суда у Руми за 2017. Годину и утврђеног броја нерешених 
старих предмета на дан 16.01.2018. године, на основу јединственог Програма решавања 
старих предмета у Републици Србији Су I-1-384/13-49. од 25.12.2013. године, а у складу 
са чланом 12. Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09, бр.70/11, 
бр.19/12,бр.89/13, 96/15,104/15,113/15,39/16,56/16. и 77/16.) донео је, 
 
 
 
     ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ  ПРЕДМЕТА  
 
                  ОСНОВНОГ СУДА У РУМИ  
 
                 ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

    I 
      
 На основу Одлуке о броју судија у судовима (Службени гласник РС бр.106/13. 
од 05.12.2013.г одине и бр.88/15. од 23.10.2015. године), Високог савета судства у 
Основном суду у Руми судијску дужност врши 11 судија. Одлуком Високог савета 
судства о измени Одлуке о броју судија у судовима од 22.01.2016. године (Службени 
гласник РС 88/15.) у Основном суду у Руми судијску функцију врши 12 судија (1 судија 
на боловању од маја месеца 2016. па надаље, а један судија је решењем Високог савета 
судства број 119-00-842/2017-01 од 15.08.2017.године, упућен у Виши суд у Сремску 
Митровицу на период од најдуже годину дана, почев од 01.09.2017.године). 
 
 На основу чл. 3. ст.1. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 
тужилаштава (Службени гласник РС бр.101/13. од 20.11.2013.), Основни суд у Руми 
покрива 3 општине и то; Општина Рума, Општина Пећинци и Општина Ириг, с тим да 
у згради раније Судске јединице Ириг постоји Одељење за пријем поште и овере, с 
обзиром да за Општину Ириг није именован јавни бележник. У Основном суду у Руми 
запослено је 40 радника на неодређено време и 7 запослених на одређено време (од 
којих је једна запослена на породиљском боловању), од тог броја су 7 судијских 
помоћника (укључујући и секретара суда), 8 уписничара и 15 записничара-
дактилографа (од којих је један записничар на породиљском боловању), 1 управитељ 
судске писарнице. 
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                    II 
 
                       АНАЛИЗА 
 
 
 На основу Годишњег извештаја о раду Основног суда у Руми за 2017. годину 
(табела из прилога бр. 1.), утврђено је следеће чињенично стање; 
 
 У току 2017. године у Основном суду Рума решено је 1.012 старих предмета, а 
остало је нерешено 1.482 старих предмета, посматрајући у односу на датум подношења 
иницијалног акта. 
 
 У односу на укупан број решених предмета (11.248) у суду, наведени број од 
решених 1.012 старих предмета, представља решавање старих предмета од 9 % у 2017. 
години. Укупан број нерешених предмета на крају 2017. године је  4.024 од чега је 36,83 
% старих предмета (1.482), у односу на укупан број предмета у раду.  
 
 Од укупног броја нерешених старих предмета на крају 2017. године (1.482), 791 
предмета су извршни „И“  и „Ив“, због чега ће решавању наведених предмета и у току 
2018. Године, те у овом Програму бити посвећена посебна пажња. Укупан број старих 
предмета у свим другим материјама износи 691 предмет. 
 
 Подаци из претходног става указују на побољшање у погледу постигнутих 
резултата рада суда у решавању старих извршних предмета („И“ и „Ив“) у односу на 
крај 2016. године, с обзиром на чињеницу да се број извршних предмета („И“ и „Ив“) 
који је био на дан 31.12.2016. године 1.480 сада смањио  на 1.141 на дан 31.12.2017. 
године, односно за око 22,9 %. Број старих извршних предмета ( „И“ и „Ив“) 
31.12.2016. године је био 828, а на крају 2017. године 31.12.2017. године је био 791, што 
значи да је број старих предмета у току 2017. године смањен за 8,96 %.  
 

Наиме, у основним реферадама, на почетку извештајног периода и то 
01.01.2017.године, у грађанској реферади ''П'' било је 274 стара предмета, од ког броја је 
решено 217, дакле 79,2%, у  грађанској реферади ''П1'' било је 62 стара предмета, 
решено је 46 или 74,19%. Надаље, у извршној реферади ''И'' на почетку извештајног 
периода било је 281 стари предмет, решено је 210 предмета или 74,73%, у извршној 
реферади ''Ив'', било је 547 старих предмета, решено је 242 или 44,24%, док је у 
кривичној реферади, на почетку извештајног перода било 96 старих предмета, а 
закључно са даном 31.12.2017.године решено је укупно 80 старих предмета или 83,33%. 
 
 У циљу реалног планирања и утврђивања активности за решавање старих 
предмета овог суда,  Председник суда је извршио увид у пресек стања у погледу броја 
старих предмета Основног суда у Руми, а по унапред утврђеној класификацији 
предмета по старости (предмети од 2 до 3 године, 3 до 5 година, 5 до 10 година и преко 
10 година старости) и то за сваку рефераду посебно, као и за сваког судију посебно, те 
је утврђено да је по Програму решавања старих предмета за 2017.годину проценат 
решених старих предмета по судијама изузетно висок, али исто тако и даље постоји 
велики број старих предмета, из разлога што су исти постали стари током 2017.године.  
 
 Према подацима из АВП пословног софтвера на дан 16.01.2017. године, број 
старих предмета је према следећим табелама које се прилажу. 
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 Ради  прецизне анализе је потребно напоменути да од маја месеца  2016.године 
па до краја 2017. године, једна судија је на породиљском одсуству, док је једна судија 
почев од 01.09.2017.године упућена у Виши суд у Сремској Митровици, што је у 
сваком случају утицало да укупни резултати суда  буду слабији од очекиваних. 
 
 
                    III 
 
                 ЦИЉЕВИ И СВРХА ПРОГРАМА 
 
  
 Сврха доношења овог Програма је увођење и примена  мера ради благовременог 
обављања послова у суду у складу са одредбама  Судског пословника и одговарајућим 
прописима из области уређења судова, као и поштовања рокова прописаних процесним 
законодавством. 
 У имплеметанцији Програма примењиваће се прописане мере у циљу 
обезбеђења отклањања одуговлачења суда у поступању у старим предметима и 
благовременог рада суда. 
 Циљ доношења Програма је, да се применом посебних мера у току 2018. године, 
значајно смањи број старих предмета који се у овом тренутку налази у раду  у 
Основном суду у Руми. 
 Реално очекујемо, да ће  доследним спровођењем активности  које овај Програм 
налаже, на крају 2018. године број старих предмета у Основном суду Рума бити 
значајно смањен. 
 Примарни циљ Програма је да поступање у предметима  у којима је иницијални 
акт поднет пре пет и више година  буду у  потпуности  окончани у току 2018. године и 
да број старих предмета, старији од две године буде смањен за 50 %.  
  
 
                      IV  
 
           МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

У Основном суду у Руми формирани су електронски дневници којима су 
задужени сви судијски помоћници, као и судски извршитељи, са задужењем уредног 
вођења и бележења сваког поступања по предметима. 
 

1. Тим за праћење решавања стари премета 
 

Овим програмом  формира се Тим за праћење решавања старих предмета на 
нивоу суда. 

 
 Тим за праћење решавања старих предмета има сталне и повремене чланове. 
 
 Стални чланови;  
 

- Председник суда Мудренић Никола 
- Заменик Председника суда Биљана Спајић 
- Секретар суда Вукин Драгана 
- Управитељ судске писарнице Велес Дамир 
- Систем администратор Вуксановић Горан 
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Повремени чланови тима; 
 
- Председник кривичног одељења Хајдуковић Драгослав 
- Председник грађанског одељења Биљана Ђуричић 
- Извршни судија Сампор Босиљка 

 
Стални чланови тима састају се једном месечно, ради анализирања стања у 

погледу старих предмета  на нивоу целог суда. На састанцима се посебно прате  
постигнути резултати у претходном периоду, о чему се саставља посебни извештај и 
доносе закљуци о даљим мерама које ће бити предузимане. 

 
Основни задатак сталних чланова  Тима је да надзиру спровођење Програма, 

анализирају и прате поступање суда  у сваком појединачном старом предмету, раде на 
идентификацији проглема који у највећој мери утичу на дуго трајање поступка и 
доносе мере у циљу отклањања наведених узрока. 

 
Повремени чланови Тима су судије  председници одељења и извршни судија и 

њихове обавезе зависе  од тога  дали се  планиране активности  и њихова реализација 
односе на групу предмета одељења чији су они руководиоци, као и на рад целе 
писарнице и послове везане за  контролу доставне службе. Истовремено, повремени 
чланови тима имају задужење да врше контроле електронских уписника и на тај начин 
судијских помоћника и референата извршног одељења, ради што реалнијег сагледавања 
начина рада и поступања у појединим предметима. 

 
Кординацију рада Тима, његових сталних и повремених чланова, одржавање 

састанака и спровођења активности спроводиће Председник суда.  
 
2. Тим за праћење решавања старих предмета на нивоу судског одељења 

 
 Председник сваког судског одељења  као повремени члан Тима за решавање 
старих предмета на нивоу суда, који је задужен за праћење евиденције у електронским 
дневницима запослених у свом одељењу, има могућност да уколико процени да би то 
додатно допринело  решавању старих предмета на нивоу одељења, формира стручни 
тим - тимове, који би се састајао од двоје или више судија из одељења, уписничара 
писарнице и по потреби достављача (уколико је узрок за настанак старих предмета 
достава). 
 
 Задатак Тима би био разматрање старих предмета на нивоу одељења у којима 
поступа, састаје се са судијама којима су предмети додељени најмање једном месечно, 
дискутује се о предметима и даје препоруке у вези корака  који се могу предузети у 
циљу њиховог решавања, а које не би биле обавезујуће  за судије. Савет / препорука се 
не би односила на доношење одлуке у предмету. 
  

3. Идентификација предмета  
 
            Полазна тачка у циљу смањења броја старих предмета је  тачно утврђење броја 
предмета у којима је иницијални акт поднет пре две и више година. Запослени 
распоређени у писарници су дужни  да се старају о томе да предмети обухваћени 
Програмом буду видно означени. Писарница овог суда  списак старих предмета по 
правним областима и већима  из АВП Програма  на крају сваког тромесечја ће 
достављати Председнику суда,  председницима већа и Секретару суда. 
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 Сви стари предмети на омотима се означавају посебним штамбиљом „стари 
предмет“, а предмети старији од пет и десет година и посебном пригодном ознаком у 
црвеној боји ради лакшег идентификовања и праћења предмета.  
 Писарница води посебну евиденцију  о старим предметима у основним 
материјама („К“, „П“, „П1“, „И“, „О“) према одређеном образцу и то о времену 
подношења тужбе или другог иницијалног акта, броју предмета под којим је предмет 
заведен у уписнику приликом пријема и свим каснијим променама у пословодном 
броју, датуму завођења иницијалног акта, врсти предмета, датуму и врсти посебне 
радње када је у предмету предузета, датуму заказивања и врсти следеће радње. Након 
уношења означених података у образац  исти се без одлагања  износе поступајућем 
председнику већа који у образац наводи разлог због кога поступак дуго траје, односно 
разлог који је утицао на дужину трајања поступка, те које радње исти предлаже да 
треба предузети како би се поступак окончао и по могућности даје своју  оријентациону 
процену у погледу рока потребног за окончање поступка. 
 
 Систем администратор и управитељ писарнице су дужни да до 15.02.2018. 
године  Председнику суда доставе спискове старих предмета суда и то за сваког судију 
податак о укупном броју старих предмета којима је задужен, пословном броју тих 
предмета, а који ће бити разврстани по структури и старости предмета. 
 Наведени спискови, по претходној наредби достављаће се сваког месеца 
Председнику суда ради разматрања и презентовања  на месечним састанцима  Тима за 
праћење решавања старих предмета.  
 

4. Начин поступања и друге обавезе судије и запослених у писарници 
 
             Председници одељења као и извршни судија Сампор Босиљка дужни су да до 
15.02.2018. године сачине писани извештај о старим предметима.  
 У извештају Председник одељења треба да посебан акценат стави на уочене 
проблеме у организацији рада одељења који по мишљењу Председника одељења утичу 
на дуго вођење поступка уз навођење предлога и механизма за превазилажење ових 
проблема.  
 Извршни судија Сампор Босиљка има посебну обавезу  да у извештају о старим 
предметима извршног одељења идентификује све „Ив“ и „И“ предмета који се воде као 
стари уз навођење разлога који су утицали на дуго вођење ових поступака, као и мере 
које је неопходно предузети како би број старих „И“ и „Ив“ предмета на крају године 
био смањен, а у складу са утврђеним циљем.  
 Председник суда ће након идентификације наведених предмета као и након 
уочавања проблема  у раду извршног одељења  размотрити евентуалну потребу за 
изменом годишњег распореда послова суда. 
 
 Судије су дужне да у предметима који су обухваћени овим Програмом поступају 
тако што ће  приоритет у заказивању и решавању дати старим предметима, при чему ће 
посебну пажњу обратити на најстарије предмете, старије од пет и старије од десет 
година. 
 Сви предмети обухваћени овим Програмом морају се заказивати и интервалима 
који не могу бити дужи од 30 дана између два претреса односно рочишта и у свим 
другим фазама поступка се мора убрзано поступати. 
 Судије ће у свим старим предметима спречити одуговлачење и безразложно 
одлагање претреса/рочишта, користећи се  овлашћењима датим процесним законима у 
циљу јачања  процесне дисциплине и спречавања злоупотреба процесних права 
странака.  
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 Уколико је то могуће у одговарајућој врсти предмета, судије ће предузети мере 
за спровођење поступка медијације, односно окончање поступка мирним путем, 
применом одговарајућег процесног закона. 
 Приликом одлагања претреса/рочишта, судије су дужне да наведу разлог 
одлагања на записнику, с тим што се одлагање не може вршити на неодређено време, 
осим у изузетним случајевима  када за то постоје оправдани разлози, који се морају 
навести у записнику. 
 Сваки судија је дужан да на седницама одељења  на којима ће бити размотрени 
проблеми у вези старих предмета овог суда,  Председник одељења подноси извештај о 
броју старих предмета који су решени током периода за који се извештај подноси, о 
броју још увек нерешених предмета, уз обавезу попуњавања образца о старим 
предметима у којем ће се навести разлози због којих предмет није окончан. 
 Саставни део овог Програма су образци за извештавање о старим предметима 
наведени у претходном ставу, сачињени како би се избегло уношење сувишних и 
непотребних података у извештај. 
 На састанцима одељења у свим реферадама на којима ће бити разматрана 
питања везана за решавање старих предмета, присуствоваће и Председник суда, како би 
у усменом разговору са поступајућим судијама била разматрана конкретна питања 
везано  за проблем дугог вођења поступка у унапред одређеном предмету. 
 
 Предмет који ће бити предмет усмене расправе биће унапред утврђени  (пре 
седнице одељења) од стране Тима за праћење решавања старих предмета и о сваком 
конкретном предмету  биће унапред обавештен поступајући судија. 
 
 У циљу претходно наведеног руководиоци Судске праксе за кривичну и за 
грађанску област ће по потреби иницирати одржавање седнице одговарајућих одељења 
ради разматрања и заузимања ставова поводом спорних питања која проузрокују дуго 
вођење поступка. 
 
 Уколико уочи пропуст у раду пропратних служби суда у смислу грешака 
приликом достављања предмета поступања референата, али и рада других служби ван 
суда које служе  вршењу судске власти, као што су ПТТ служба, Полицијске управе, 
Центри за социјални рад, Тужилаштва, Управа за извршење кривичних санкција, 
Управе КПЗ и др.,обавеза је судије да о уоченом пропусту, обавести Тим за праћење 
решавања старих предмета. У оваквим ситуацијама као и у случају уочавања других 
проблема у решавању предмета, а који су повезани са радом наведених органа и 
институција, Председник суда и Председник судског одељења у чијем раду су уочени 
наведени проблеми ће иницирати одржавање састанка са надлежним лицима у 
поменутим органима и институцијама, као и сачињавање протокола о сарадњи у циљу 
решавања старих предмета.  
 
 Уколико се у току примене овог Програма уочи да би у циљу ефикаснијег и 
ажурнијег поступања у старим предметима то било целисходно, Председник суда ће 
након прибављања мишљења седнице судских одељења одредити двоје или више 
судија  који би поступали у старим предметима у одређеној материји, а по потреби  
обезбедити додатан број судијских помоћника који би помагали судијама у решавању 
таквих предмета.  
 

5. Посебне мере за решавање старих извршних предмета  
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Имајући у виду број утврђених нерешених старих извршних предмета поред 
напред наведених мера предузимају се посебне мере за смањење броја старих извршних 
предмета и то; 

 
              - Посебна евиденција о решеним и нерешеним старим предметима извршења ( 
„И и Ив“), коју је  у обавези да води управитељ судске писарнице и референт у 
извршној писарници, уношењем података  из пословног софтвера у посебне обазце о 
броју нерешених предмета у којима ће бити посебно исказани поступци који трају 
преко две, преко пет и преко десет година.  Наведене образце са подацима о броју 
старих предмета, управитељ писарнице или уписничар извршне рефераде  „И и Ив“, ће 
достављати једном недељно на крају радне недеље Председнику суда. 
 

- Спајање предмета ради истовременог решавања предмета по предлозима истог 
извршног повериоца  против истог  извршног дужника. 
 - У извршним „И“ и „Ив“ предметима старијим од пет година суд ће  на 
најефикаснији начин користити могућности које пружају одредбе  ЗИО а које се односе 
на утврђивање података о спроведеном извршењу принудним путем преко НБС и 
исплатне благајне послодаваца дужника, делимично наплаћених потраживања и  има 
обавезу да у свим предметима од надлежних служби  по службеној дужности прибави 
податке о имовини и радном статусу извршног дужника. 
            - Извршни „И“ и „Ив“ предмети старији од пет година морају се износити у рад 
судији односно судијским помоћницима и судским извршитељима на дан означене 
евиденције. Означена евиденција не може бити дужа од 30 дана.  
            - Од тзв.“великих поверилаца“ на унапред припремљеном образцу најмање два 
пута годишње суд ће тражити обавештења дали су намирени у свом потраживању и 
дали је евентуално извршни дужник закључио споразум о измирењу дуга. 
            - Судија и судско особље који поступају у извршном одељењу су дужни да 
приоритетно и убрзано поступају у извршним „И“ и „Ив“ предметима старијим од пет 
година, свако у складу са својим овлашћењима и описом послова радног места на које 
су распоређени, па су формирани електронски дневници за судијске помоћнике и 
судске извршитеље, са задужењем да уредно воде и бележе свако поступање по 
предметима, а контрола електронских дневника вршиће се сваких 15 дана. 
  
                     V 
 
             ДОСТАВНА СЛУЖБА 
 
 
 Годишњим распоредом послова, Секретару суда је поверена обавеза надзора над 
радом доставне службе Основног суда у Руми. 
 
 Секретар суда  задужен за надзор над радом доставне службе има обавезу да 
периодично организује обуку запослених у овој служби. 
 
 Секретар суда који је задужен да надзире рад доставне службе обавештаваће у 
писаном облику Тим за праћење решавања старих предмета о раду доставне службе, 
проблемима који се уочавају у раду исте, те предлагати мере за решавање уочених 
проблема који утичу  на одуговлачење судских поступака и ради унапређења рада ове 
службе. 
 



 8

 Доставна служба ће водити статистику о успешности извршених достава за 
сваког запосленог у достави и извештај ће достављати на захтев Тиму за праћење 
решавања старих предмета. 
 
 Тим за праћење решавања старих предмета  у току првог квартала 2018. године 
размотриће начин рада доставне службе суда у оквиру временског периода за 
достављање писмена прописаног процесним законима, односно ефективно коришћење 
могућности да се достава врши сваким даном на радном месту, у радно време или у 
стану. 
 У циљу смањења могућности да се претреси/расправе у старим предметима 
одлажу због неуредне или неблаговремене доставе, у најстаријим предметима 
доставнице ће бити посебно обележене речима „хитно стари“ црвеног оловком, како би 
служба доставе поступала приоритетно приликом достављања у овим предметима. 
 
 

      VI 
 
                           ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
           
 
 Стални чланови Тима за праћење решавања старих предмета пратиће 
спровођење активности које су предвиђене овим Програмом.  
 На састанцима који ће бити организовани на крају сваког кварталног периода, а 
по потреби и чешће, анализираће се унапред прикупљени извештаји предвиђени овим 
Програмом.  
 
 На крају састанка Тима за праћење решавања старих предмета доносиће се 
посебан закључак, у коме ће на сажет начин бити  утврђени постигнути резултати у 
претходном периоду и активности које ће бити у том правцу предузети у наредном 
периоду. 
 
 Председник суда и заменик Председника суда вршиће надзор над спровођењем 
овог Програма, ради утврђивања потребе за евентуалним изменама и допунама. 
 
 
 Овај Програм ступа на снагу одмах. 
  
 
 
        ПРЕДСЕДНИК  

ОСНОВНОГ СУДА У РУМИ; 
  Никола Мудренић 

 
 
 
 


