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Р е п у б л и к а   С р б и ј а      

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ 

I Су.2-1/16-1 

30.09.2016.године. 

В а љ е в о 

 

          
 

На основу Измењеног јединственог програма решавања старих предмета у Републици 

Србији за период 2016-2020. године, који је донео Врховни касациони суд у Београду бр.I Cy 1 

116/16 од 10.08.2016.године, ВФ Председника Основног суда у Ваљеву судија Бранка Марковић, 

након разматрања истог доноси 

 

 

 

  

 

ИЗМЕЊЕНИ  ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ ЗА 2016 годину 

 

I 

АНАЛИЗА 

  

 

 На основу извештаја о раду Основног суда у Ваљеву за 9 месеци 2016 годину утврђено 

је  следеће чињенично стање: 

 

- Да је Основни суд у Ваљеву на дан 01.јануара 2016.године имао укупно 11.072 

нерешених предмета, од чега старих предмета 4.829 што чини 43,61% од укупног броја 

нерешених предмета у свим материјама. 

 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2016 - 28.09.2016.године овај суд примио 

8.994  предмета, што значи да је укупно у  раду  20.066 предмета. 

 

- Да је у истом периоду решено 10.969 предмета, од чега 2.724 старих предмета, што 

представља 24,83% од укупног броја решених предмета. 

 

- Да је на дан 28.09.2016.године остало нерешено 9.097 предмета, од чега 3.220 старих, 

што чини 35,40 % од укупног броја нерешених предмета. 
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     По материјама однос нерешених и старих предмета у означеном периоду је : 

 

 

У кривичној материји: 

 

„К“ од укупно нерешених 397 предмета остао је у раду 71 стари предмет, па стари предмети 

чине 17,88 % од укупно нерешених предмета. 

Повећан број старих предмета у кривичној материји је из разлога што је Одлуком о делегацији 

Апелационог суда у Београду Cy.бр.VIII 1142/16 од 08.08.2016.год., крајем августа 2016.године 

уступљено 36 старих-програмских предмета Основног суда у Убу у рад нашем суду. Такође 

напомињемо да је и Одлуком Апелационог суда у Београду I.Cy.1-56/16 од 21.09.2016.године 

добијен и 1 притворски  предмет. 

 

 „Ик“ од укупно нерешених 35 предмета остао је у раду 1 стари предмет, па стари предмети 

чине 2,86 % од укупно нерешених предмета. 

 

 

У парничној материји: 

 

„П“ од укупно нерешених 1074 предмета остало је у раду 150 старих предмета, па стари 

предмети чине 13,97 % од укупно нерешених предмета. 

 

„П1“ од укупно нерешених 217 предмета остало је у раду 43 стара предмета, па стари 

предмети чине 19,82% од укупно нерешених предмета. 

 

„П2“ од укупно нерешених 115 предмета остао је у раду 1 стари предмет, па стари предмети 

чине 0,87 % од укупно нерешених предмета. 

 

Имајући у виду изнето укупно у парничној материји:П,П1 и П2 од укупно нерешених 1406 

предмета остало је у раду 194 старих предмета,па стари предмети чине 13,80% од укупно 

нерешених предмета.  

 

 

У извршној материји: 

 

„И“ од укупно нерешених 4352 предмета остало је у раду 1894 стара предмета, па стари 

предмети чине 43,52% од укупно нерешених предмета. 

 

„Ив“ од укупно нерешених 1828 предмета остало је у раду 1045 старих предмета, па стари 

предмети чине 57,17 % од укупно нерешених предмета. 
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Имајући у виду изнето укупно у извршној материји:И,Ив од укупно нерешених 6180 предмета 

остало је у раду 2939 старих предмета,па стари предмети чине 47,56% од укупно нерешених 

предмета. 

 

 

 

 

У ванпарничној материји: 

 

„О“ од укупно нерешених 823 предмета остало је у раду 9 старих предмета, па стари 

предмети чине 1,09 % од укупно нерешених предмета. 

 

„Р1“ од укупно нерешених 52 предмета остало је у раду 5 старих предмета, па стари 

предмети чине 9,62% од укупно нерешених предмета. 

 

„Р3“ од укупно нерешених 18 предмета остао је у раду 1 стари предмет, па стари предмети 

чине 5,55% од укупно нерешених предмета. 

 

Имајући у виду изнето укупно у ванпарничној материји: О,Р1 и Р3 од укупно нерешених 

893 предмета остало је у раду 15 старих предмета,па стари предмети чине 1,68% од укупно 

нерешених предмета. 

 

Број старих предмета по материјама на дан: 01.01.2016 и број старих предмета на дан: 28.09.2016: 

 

- у „П“ материји  144 старих (01.01.2016.) - на 150 старих (28.09.2016.) 

- у „П1“ материји   62 старих (01.01.2016.) - на  43 стари (28.09.2016.)  

- у „П2“ материји 2 стара (01.01.2016.) - на 1 стара (28.09.2016.)  

- у „И“ материји 2562 старих (01.01.2016.) - на 1894 старих (28.09.2016.)  

- у „Ив“ материји 1975 старих (01.01.2016.) - на 1045 старих (28.09.2016.)  

- у „К“ материји 75 старих (01.01.2016.) - на 71 стара (28.09.2016.)  

- у „О“ материји 6 старих (01.01.2016.)- на 9 старих (28.09.2016.)   

- у „ Р1“ материји 3 стара (01.01.2016.) - на 5 стара (28.09.2016.)  

- у „Ик“материји 0 стара (01.01.2016.)- на 1 стари (28.09.2016) 

- у „Р3“ материји 0 стара (01.01.2016)- на 1 стари (28.09.2016)  

 

 

 

На дан 28.09.2016.год. укупан број старих предмета у Основном суду у Ваљеву је 3220. 

 

Од тога  преко 10 год. има 1 и то у „К“ материји (добијен од Основног суда у Убу крајем 

августа  2016.г. а по Одлуци о делегацији Апелационог суда у Београд),од 5-10 год.старих 

предмета је 945, од 3-5 год. старих предмета је 1299 и  од 2-3.год.старих предмета је 975. 
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Према  Извештају о раду Основног суда у Ваљеву за 9 месеци  2016.г. утврђено је: 

 

 01.01.2016.год. по свим материјама је било  укупно 4.829 старих предмета, да је до 28.09.2016.г. 

решено 2724 старих предмета, а на крају наведеног периода остало је нерешено 3.220 старих 

предмета, док је 1.115 предмета стекло статус „старих“. Проценат решених старих предмета по 

свим материјама за период 01.01.2016. - 28.09.2016.г. износи 33,32%. 

 

 

 

 

 

За период до 31.12.2016.године суд доноси следеће конкретне циљеве: 

 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у парничној  материји (П),који су старији од 2 

године за 50% у односу на број нерешених старих предмета на дан 31.12.2015.године и то 

смањење за 15% до 01.04.2016.године,смањење од 15 % до 01.07.2016.године,и смањење од 5% до 

01.09.2016.године и смањењње од 15% до 31.12.2016.године.   

 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у кривичној материји (К) који су старији од 2 

године за 100% у односу на број нерешених старих предмета на дан 31.12.2015.године и то 

смањење за 15 % до 01.04. 2016.године, смањење од 35% до 01.07.2016.године, и смањење од 10% 

до 01.09.2016.године и смањење од 40% до 31.12.2016.године. 

 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у извршној материји (И и Ив), који су старији 

од 2 године за 50% у односу на број нерешених старих предмета на дан 31.12.2015.године и то 

смањење за 10% до 01.04.2016.године,смањење од 10% до 01.07.2016.године,и смањење од 20% до 

01.09.2016.године и смањење од 10% до 31.12.2016.године. 

 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета у ванпарничној материји (Р1 и Р3),који су 

старији од 2 године за 100% у односу на број нерешених старих предмета на дан 31.12.2015.године 

и то смањење за 15% до 01.04.2016.године,смањење од 35% до 01.07.2016.године ,и смањење од 

10% до 01.09.2016.године и смањење од 40% до 31.12.2016.године. 

 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета који су старији од 2 године за 50% у осталим 

одељењима овог суда до 31.12.2016.године. 

 

 

Ефикасно управљање новопримљеним предметима. 

 

 

Убрзање судских поступака.   
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Унутрашње организационе мере 

 

1.Да најстарије предмете у суду –суде све судије (аутоматским завођењем у АВП програму) , а 

према годишњем распореду послова. 

 

2.Обележавање старих предмета посебним штамбиљем на корицама,водећи рачуна којој категорији 

старих предмета припадају(СТАРИ ПРЕДМЕТ-за предмете старе преко 2 године;ХИТНО-СТАРИ 

ПРЕДМЕТ за предмете старе преко 5 година;НАРОЧИТО ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ за предмете 

старе преко 10 година). 

 

3.Сви запослени су дужни да посебну пажњу обрате приликом поступања по овим предметима, 

нарочито када су у питању рокови или евиденције који не би смели бити дужи од 20 дана. 

 

4.Приликом пописа и евиденције предмета који улазе у овај Програм и који постану стари током 

2016.године исти се имају означити са посебним ознакама тако што се при евидентирању иза 

пословног броја под којим је предмет уведен у уписнике Основног суда у Ваљеву у загради наводи 

година пријема нпр.К.бр.56/16(2013) 

 

5.Референти судских писарница дужни су да уредно и савесно обавештавају о свим проблемима 

управитеља писарнице ,а судијама достављају спискове старих предмета којима су задужени. 

 

. 

 

  

 

       

 

Процесне мере 

 

1.Сваки судија је дужан да својим већем управља тако што ће у заказивању суђења и решавању 

предмета дати приоритет старим предметима из овог Програма водећи рачуна о времену 

подношења иницијалног акта,осим у хитним предметима и предметима који спадају у најстарије 

предмете-предмети разврстани у четврту групу старих предмета,који морају приоритетно да се 

реше. 

 

2. Приоритет подразумева организовање припремних рочишта и заказивање суђења у интервалима 

који не могу бити дужи од 20 дана између суђења (ефикасније заказивање рочишта) и убрзаном 

поступању у другим фазама поступка. 

  

3. Судије су у обавези да врше концентрацију доказа који се изводе на рочишту,што сигурно има за 

циљ брже окончање поступака у старим предметима. 

 

4.Судије су такође у обавези да буду потпуно упознати са стањем старог предмета (који најчешће 

нису од почетка додељени у рад судећем судији),ради ефикаснијег одржавања рочишта. 
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5.Обавеза писарница да до дана одржавања рочишта, одмах износе доказе - враћене повратнице и 

доставнице о неуредној достави. 

 

 

6.Евидентирање предмета који се налазе на вештачењу, а ради евентуалног ургирања у предметима 

који се дуже време налазе код вештака ради брже израде налаза и враћања предмета суду,односно 

управљање улогом судских вештака. 

 

 

7.Судије су дужне да нарочито воде рачуна о роковима застарелости, што би значило да ће судије 

приоритетно решавати предмете са најранијим датумом иницијалног акта (стари предмет). 

 

 

8.Уколико је то могуће у одговарајућој врсти предмета треба предузети мере за спровођење 

поступка медијације, односно окончање поступка поравнањем, споразумом о признању кривице и 

другим начинима мирног решавања спора. 

 

 

9.Строга и стриктна примена одредби ЗКП-а и ЗПП-а које се односе на обезбеђивање присуства 

учесника у поступку. 

 

 

10.Чешћа примена дисциплинских одредби ЗКП-а и ЗПП-а, кажњавање сведока и вештака, јер ће 

се применом ових одредби повећати сигурно ефикасност у раду, убрзати поступак. 

 

 

11.Подстицање активне сарадње са екстерним партнерима суда коришћењем протокола о сарадњи 

(са полицијом,јавним тужилаштвом,медицинским институцијама,социјалним установама,Поштом 

и тд.) 

 

12.Коришћење смерница за квалитетну израду пресуда. 

 

 

13.Примена овог Измењеног програма и смањење старих предмета не сме утицати на квалитет 

одлука, ефикасност поступака и решавања предмета у којима је тужба или други иницијални акт 

заведен у овом суду после 01.01.2014.године. 

 

 

14. Ускладу са финансијским могућностима обезбедиће се даља обука судија и судског особља у 

свим областима које могу допринети ефикаснијем раду суда. 

 

15. Омогућено је анкетирање корисника услуга суда спровођењем општих анкета и формирањем 

књиге утисака на инфо-пулту суда. 

 

16.Управа суда доступна је свакодневно за комуникације са медијима. 

 

17.Одређен је један дан (петак),тзв.отворених врата за посете грађана суду 
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 Посебне мере за нерешене предмете извршења        
 

Како су стари предмети махом из извршне материје „И“ и „Ив“ неопходно је предузети следеће 

посебне мере: 

 

1.Формирање тима за решавање старих извршних предмета и отклањање застоја у решавању истих 

који чини:председник извршног одељења,све судије извршног одељења,4 судијска помоћника која 

су одређена за поступање у овој материји, шеф извршне писарнице и 4 судска 

извршитеља.Сатанци тима одржаваће се једном месечно , на којима поред чланова тима су дужни 

да присуствују и сви судски извршитељи овог суда и остали запослени у извршном одељењу, а 

ради разматрања месечних извештаја о старим предметима и реализације мера и анализе 

постигнутих резултата. 

 

2. Спајање извршних предмета ради истовременог спровођења извршења по предлозима истог 

извршног повериоца против истог извршног дужника, ради ефикаснијег спровођеа извршења и 

смањења трошкова извршења. 

 

3. Месечно прегледање евиденције свих извршних предмета. 

 

4. Кординација и комуникација са великим повериоцима-банкама и сл.фирмама најмање једном у 

три месеца, ради евентуалног отписа потраживања најсиромашнијим категоријама становништва и 

алтернативног начина решавања ових спорова. 

 

5. На најефикаснији начин примењивати могућности које пружају одредбе ЗИО  а које се односе на 

утврђивање података о спроведеном извршењу принудним путем преко НБС и исплатне благајне 

послодавца дужника делимично наплаћених потраживања, те обавеза да се у свим предметима од 

надлежних служби  по службеној дужности прибави податак о радном статусу извршног дужника.    

 

 

Напред наведене мере имају се примењивати на све старе предмете овог суда. 

 

Овај Измењени програм решавања старих предмета за 2016.годину почиње да се примењује од 

01.10.2016.године. 

 

Са садржајем Измењеног програма упознати руководиоце судских одељења, све судије, 

управитеља судске писарнице и свеписарнице. 

 

О донетом Измењеном програму решавања старих предмета за 2016.годину обавестити 

председника Вишег суда у Ваљеву и председника Врховног касационог суда.   

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          ВФ  ПРЕДСЕДНИКА  СУДА  

                                       

 

        Бранка Марковић          


