
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
          ОСНОВНИ СУД СОМБОР 

Број: I-1-11/2014   
Дана: 21.јануара 2014. године 

С о м б о р 
 
 
 
 На основу члана 12.  Судског пословника („Сл.гласник РС“  бр.110/09) вршилац 
функције председника Основног суда у Сомбору, дана 21.јануара 2014.г., доноси: 
 
 
 
           

  ПРОГРАМА ЗА  РЕШАВАЊЕ СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
 

   Доношењем  Програма решавања старих предмета уводе се мере  неопходне 
за хитно решавање најстаријих предмета у Основном суду у Сомбору, у свим судским 
оделењима, а у циљу обезбеђења правилног и благовременог рада суда и 
отклањања одуговлачења у решавању старих предмета. 

 
Овим Програмом обухваћени су предмети у којима је иницијални акт 

запримљен у суд до 31.децембра 2011.г., односно до 31.марта 2013.г. 
(„Ки.“) 

 
  На основу годишњег извештаја о раду Основног суда у Сомбору за 2013.г. 

утврђујем: 
 

 Основни суд у Сомбору је на дан 01.јануара 2013.г. имао укупно 25026 
нерешених предмета, од чега старих 10506, што чини 41,9 % од оукупног 
броја нерешених предмета у свим правним областима. 
 

 У току извештајног периода 01.01.2013.г.-31.12.2013.г.овај суд је  примио 
62667 предмета, што значи да је у раду у 2013.г. било 87693 предмета. 
 

 У периоду од 01.01.2013.г.-31.12.2013.г. решено је 64201 предмета, од 
чега 3999 старих, што представља 6,22% од укупног броја решених 
предмета. 
 

 На дан 31.12.2013.г. остало је нерешено 23492 предмета, од чега 11659 
старих, што чини 49,62% од укупног броја нерешених предмета. 



 2 

 
 У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 1440 предмета остало је у раду 

154 старих предмета ( 139-старији од две године, а 15-старији од пет година), 
који чине 10,69% од укупно нерешених предмета.  

 
 У истражној материји „Ки“ од укупно нерешених 56 предмета остало је у раду 

43 старих предмета (11-старији од две године, а 1-старији од пет година), који 
чине 76,78% од укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји  „П“ од укупно нерешених 1097 предмета остало је у 

раду 245 старих предмета ( 196-старији од две године, а 49-старији од пет 
година), који чине 22,33% од укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји „П-1.“ од укупно нерешених 995 предмета остало је у 

раду 184 старих предмета ( 163-старији од две године, а 21-старији од пет 
година), који чине 18,49% од укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји  „П-2“ од укупно нерешених 194 предмета остало је у 

раду 19 старих предмета, који чине 9,79% од укупно нерешених предмета. 
 

 Укупно у  парничној материји  „П“, „П-1.“и П-2“ од укупно нерешених 2286 
предмета остало је у раду 448 старих предмета, који чине 19,59 % од укупно 
нерешених предмета. 

 
 У ванпарничној материји „О“ од укупно нерешених 1245 предмета остало је у 

раду 53 старих предмета предмета ( 39-старији од две године, а 14-старији од 
пет година), који чине 4,25% од укупно нерешених предмета. 

 
 У ванпарничној материји „Р-1.“ од укупно нерешених 76 предмета остало је у 

раду 30 старих предмета, који чине 39,47% од укупно нерешених предмета. 
 

 У ванпарничној материји „Р-2.“ И „Р-3.“ од укупно нерешених 621 предмета 
остало је у раду 22 старих предмета, који чине 3,54% од укупно нерешених 
предмета. 

 
 У ванпарничној материји „Р-1.“, „Р-2.“ и „Р-3.“ од укупно 52 стара предмета 46 

су старији од две година, док су 52 старији од пет година. 
 

 Укупно у  ванпарничној материји  „О“, „Р-1.“, Р-2“ и „Р-3." од укупно 
нерешених 1942 предмета остало је у раду 105 старих предмета( 85-старији од 
две године, а 20-старији од пет година), који чине 5,40% од укупно нерешених 
предмета. 

 
 У извршној материји „И“ од укупно нерешених 3393 предмета остало је у раду 

810 старих предмета, ( 659-старији од две године, а 151-старији од пет 
година) који чине 23,87% од укупно нерешених предмета. 

 
 У извршној материји „Ив“ од укупно нерешених 13400 предмета остало је у 

раду 10045 старих предмета, ( 9043-старији од две године, а 1002-старији од 
пет година) који чине 74,96% од укупно нерешених предмета. 
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 У извршној материји  „Ипв (и)“ од укупно нерешених 55 предмета остало је у 

раду 3 старих предмета, ( 1-старији од две године, а 2-старији од пет година) 
који чине 5,45% од укупно нерешених предмета. 

 
 У извршној материји  „Ипв (ив)“ од укупно нерешених 18 предмета остало је у 

раду 1 стари предмет, ( старији од две године) што чини 5,55% од укупно 
нерешених предмета. 

 
 Укупно у  извршној материји  „И“, „Ив.“, Ипв (и) и (ив)“од укупно нерешених 

16866 предмета остало је у раду 10859 старих предмета( 9703-старији од две 
године, а 1155-старији од пет година), који чине 64,38 % од укупно нерешених 
предмета. 

 
 Применом Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013) и преузимањем 
предмета  од стране  Основног суда у Врбасу у складу са Упутсвом за 
вршење расподеле и миграције предмета основних судова од 18.децембра 
2013.г., утврђујем: 
 

 У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 1128 предмета остало је у 
раду 102 старих предмета ( 92-старији од две године, а 10-старији од пет 
година), који чине 9,04% од укупно нерешених предмета.  

 
 У истражној материји „Ки“ од укупно нерешених 39 предмета остало је у 

раду 30 старих предмета (сви старији од две године), који чине 7,69% од 
укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји  „П“ од укупно нерешених 887 предмета остало је у 

раду 219 старих предмета ( 171-старији од две године, а 48-старији од пет 
година), који чине 24,68 % од укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји „П-1.“ од укупно нерешених 556 предмета остало је у 

раду 95 старих предмета ( 83-старији од две године, а 12-старији од пет 
година), који чине 17,08% од укупно нерешених предмета. 

 
 У парничној материји  „П-2“ од укупно нерешених 148 предмета остало је у 

раду 17 старих предмета, (13 -старији од две године, а 4-старији од пет 
година), који чине 11,48% од укупно нерешених предмета. 

 
 Укупно у  парничној материји  „П“, „П-1.“и П-2“ од укупно нерешених 1591 

предмета остало је у раду 331 старих предмета, који чине 20,80 % од укупно 
нерешених предмета. 

 
 У ванпарничној материји „О“ од укупно нерешених 1077 предмета остало 

је у раду 44 старих предмета предмета ( 30-старији од две године, а 14-
старији од пет година), који чине 4,25% од укупно нерешених предмета. 
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 У ванпарничној материји „Р-1.“ од укупно нерешених 65 предмета остало 
је у раду 27 старих предмета, ( 21-старији од две године, а 6-старији од пет 
година),који чине 41,53% од укупно нерешених предмета. 

 
 У ванпарничној материји „Р-2.“ И „Р-3.“ од укупно нерешених 335 

предмета остало је у раду 20 старих предмета, ( 18-старији од две године, а 2-
старији од пет година)који чине 5,97% од укупно нерешених предмета. 

 
 У ванпарничној материји „Р-1.“, „Р-2.“ и „Р-3.“ од укупно 47 стара предмета 39 

су старији од две година, док су 8 старији од пет година. 
 

 Укупно у  ванпарничној материји  „О“, „Р-1.“, Р-2“ и „Р-3." од укупно 
нерешених 1477 предмета остало је у раду 91 старих предмета( 69-старији од 
две године, а 22-старији од пет година), који чине 6,16% од укупно нерешених 
предмета. 

 
 У извршној материји „И“ од укупно нерешених 2605 предмета остало је у 

раду 447 старих предмета, ( 408-старији од две године, а 39-старији од пет 
година) који чине 17,15% од укупно нерешених предмета. 

 
 У извршној материји „Ив“ од укупно нерешених 8755 предмета остало је у 

раду 5781 старих предмета, ( 5143-старији од две године, а 638-старији од пет 
година) који чине 66,03 % од укупно нерешених предмета. 

 
 У извршној материји  „Ипв (и)“ остало је у раду 53 нерешених  предмета 

(нема старих). 
 

 У извршној материји  „Ипв (ив)“ остало је у раду  17 нерешених предмета. 
(нема старих) 

 
 Укупно у  извршној материји  „И“, „Ив.“, Ипв (и) и (ив)“од укупно нерешених 

11430 предмета остало је у раду 6228 старих предмета( 5551-старији од две 
године, а 677-старији од пет година), који чине 54,48 % од укупно нерешених 
предмета. 

 
 На дан 31.12.2013.г. у судећим материјама остало је нерешено 15665 

предмета, од чега 6782 старих, што чини 43,29% од укупног броја 
нерешених предмета. 

 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 
 
  Циљ доношења овог Програма је увођење и примена мера у складу са Судским 
пословником и одговарајућим позитивно-правним прописима из области уређења 
судова и о судијама, ради доследног поштовања рокова прописаних процесним 
законима и смањења броја нерешених старих предмета у парничној, кривичној 
судећој и истражној те ванпарничној материји. 
 
 За период од 01.02.2014.г. до 31.12.2014.г., утврђују се следећи конкретни 
циљеви: 
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 смањење укупног броја нерешених старих предмета у  парничној, 

кривичној судећој, и ванпарничној материји  за 30% у односу на број 
нерешених старих предмета на дан 31.12.2013. године. 

 
 смањење укупног броја нерешених старих предмета у  извршној 

материји  за 20% у односу на број нерешених старих предмета на дан 
31.12.2013. године. 

 
 окончање свих старих предмета истражне материје „Ки“ 

 
 окончање свих предмета саријих од пет година 

 
 предузимање мера у циљу  спречавања повећања броја старих предмета. 

 
  у извршној материји, обзиром на структуру и локацију предмета обухваћених 

овим програмом неопходно је доследно спроводити и појачати контролу рада 
судијских извршитеља и судијских помоћника 
 

 
Предмети обухваћени овим програмом имају приоритетни значај те се имају 

решавати по хронолошком реду завођења, осим када се ради о предметима хитним у 
складу са законом, који имају посебан приоритет. 
 
 

                МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 

             Сваки судија је дужан да у предметима обухваћеним овим Програмом 
поступа тако што ће приоритет у заказивању и решавању предмета дати старим 
предметима из овог Програма. 

 
             Сви предмети обухваћени овим Програмом, који су остали нерешени по 
истеку рока за решавање старих предмета по рограму од 29.јануара 2013.године, 
морају бити заказани најкасније у року од 15 дана, а предмети који су додатно 
обухваћени овим Програмом најкасније у року од 30 дана од дана почетка његове 
примене. 
 
             Приоритет у заказивању и суђењу парничних („П“ и „П-2.“) и  
ванпарничних предмета из овог Програма запримљених до 31.децембра 
2008.г. (старији од 5 година) подразумева заказивање рочишта у 
интервалима који не смеју бити дужи од 30 дана, а у осталим старим 
предметима од 45 дана. 
  

Приоритет у заказивању и суђењу кривичних („К“) и парничних („П-
1.“) предмета из овог Програма запримљених до 31.децембра 2010.г. 
(старији од 3 година) подразумева заказивање рочишта у интервалима 
који не смеју бити дужи од 30 дана, а у осталим старим предметима од 45 
дана. 
 



 6 

  Приоритет у заказивању истражних  предмета из овог Програма, те 
оних који су су по својој природи хитни  подразумева заказивање рочишта 
у интервалима који не смеју бити дужи од 30 дана. 
 
 Приоритет у заказивању предмета обухваћеним Програмом 
подразумева и убрзано поступање у другим фазама поступка. 
 
             Ако у наведеним предметима рочиште није заказано и одржано у 
року прописаном Програмом, од  30  дана, поступајући судија дужан је 
писмено образложење о разлозима непоступања доставити  вршиоцу 
функције председника суда. 
 
              Управитељ писарнице и шеф парничне  писарнице дужни су да организују 
рад судских писарница тако да предмети који су  обухваћени Програмом буду видно 
обележени црвеном бојом у горњем десном углу корица предмета, изнад пословног 
броја, сенчењем и речју „Програм“, да крајем сваког месеца приликом израде 
статистичког извештаја ажурирају спискове истих, те да их доставе  судијама након 
сваког тромесечног извештаја. 
 
               Уписничари у судским писарницама су дужни да посебну пажњу обрате 
приликом руковања предметима из Програма, нарочито када су у питању рокови и 
евиденције који не смеју бити дужи од 30 дана. 
 
               Како услед примене и спровођења  Програма не би дошло до смањења 
укупне ажурности у решавању предмета, судије су дужне  да рочишта заказују 
сваког радног дана када за то имају обезбеђену судницу и то са почетком од 8,оо 
часова до 14,30 часова. 
 
               У извршној реферади, у посебно оправданим случајевима на предлог 
поступајућег извршног судије, одобриће  рад овлашћених службених лица и ван 
радног времена ради изласка на лице места, о чему ће евиденцију и контролу водити 
извршни судија на чији предлог се овакав рад дозвољава. 
 
 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 
 

 
               Од момента поступања по Програму судије су дужне да једном месечно на 
Седници судског оделења реферишу о реализацији овог Програма, а нарочито о 
разлозима евентуалног непоступања по овом Програму. 
 
 В.ф. председника суда ће у складу са чланом 6. и 12. Судског пословника 
пратити и вршити надзор над спровођењем овог програма и вршити надзор над 
спровођењем програма ради његове измене и допуне. 
 
 Све судије дужне су да благовремено обавештавају председника одељења у 
ком поступају и в.ф. председника суда или заменика председника суда о свим 
застојима и проблемима које уоче на раду у предметима и у реализацији овог 
Програма. 
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 Непоштовање мера за спровођење Програма решавања старих 
предмета у погледу заказивања рочишта од стране судија,  уписиваће се у 
лични лист судије. 
 
        За предемте из овог програма у којима је расправа-претрес заказан протеком 
од 45 дана, рачунајући од дана почетка примене програма, а по наредбама 
поступајуће судије које су издате пре његовог доношења, сматра се да је 
испоштован рок заказивања. Са садржином Програма упознати све запослене овог 
суда који поступају у горњим материјама. Програма решавања старих  предмета у 
Основном суду у Сомбору за 2014.г. примењује се почев од 01.02.2014.г. 
               
          Списак старих предмета који су обухваћени овим Програмом, у коме је 
означено име судије, наведени појединачно сви предмети којима је сваки судија 
задужен са ознаком броја предмета, те назначењем учесника поступка чини саставни 
део овог Програма. 
 
                                                                                      В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                         МЕЛИТА ПАПИЋ ПАСА 
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