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На основу чл. 12 Судског Пословника,а а по прибављеном мишљењу са седнице  судија овог 
суда, доносим  

 
 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ИЗ 2010 и 2011. и 2012. године 
 
 

 Овим програмом у 2012.години основан је тим овог суда за праћење смањења броја 
старих предмета , који и даље ради у истом саставу односно како је судија Јасмина Мурселовић 
на породиљском боловању  све до краја 2014.године, судија Нермина Махмутовић и судијски 
помоћник Васојевић Новица  вршиће праћење смањења броја старих предмета. 
 

Тим суда је одговоран за креирање и надзор над применом годишњег Програма решавања 
старих предмета из 2010. и 2011 и 2012. године. 
 

2.  Записничари – дактилографи, треба да идентификују (попишу) бројеве предмета по 
хронолошком реду, врсти  и друго, а по већ подељеним обрасцима, и  иста предају Невзети 
Абдулаховић референту  писарнице  до 25.01.2014.г. 
 

На омот предмета мора се ставити посебна ОЗНАКА, како би се скренула пажња на 
његову важност. 
 

3.   Судије су у обавези у току једног месеца да заказују старе предмете  и по истима раде 
како би се  благоврмено донела одлука и спречила застарелост истих.  
 

4.  Поново активирати предмете у којима је донето решење о прекиду поступка, тако што 
ће се од Фонда пензијско инвалидског осигурања затражити адреса запослења окривљених, 
поново тражити проверу адресе од СУП-а , од подносиоца захтева за покретање прекршајног 
поступка и предузимати друге радње. 
 
      Ове послове поверити судијском помоћнику. 

 
5. Неизвршене НАРЕДБЕ о довођењу странака поново послати  ПС Сјеници са назнаком 

„ХИТНО – 2010-2011 -2012 ,, ГОДИНА“, ради приоритетног решавања.  
 

 
 

6. Заказивање суђења старих предмета, мора се вршити у интервалима који нису дужи од 
30 ДАНА.  

 



7.  Уколико Тим за праћење смањења броја старих предмета утврди да је недовољан број 
предмета решен, увешће се прековремени рад судија као и запослених како би се 
посветило додатно време решавању старих предмета, а што је у складу са чл. 12 Судског 
Пословника. 

 
8. Сваки судија је дужан да прати и извештава Тим о евентуалној преоптерећености и 

разлозима непостизања одговарајућих резултата рада на решавању старих предмета. 
 

 
9. Тим суда је у обавези да одржава месечне и тромесечне састанке, где се разматрају 

извештаји судова и писарнице,и дискутује о новим стратегијама и техникама за смањење 
броја старих предмета и предлажу измене Програма утврђених циљева.  

 
               ВФ Председник Суда излаже закључке Тима Суда на седници свих судија.  
 

10. Број старих предмета по судијама на дан  31.12.2013. године 
 
BROJ PREDMETA IME I PREZIME OBLAST Datum inicijalnog  akta Datum prijema u sud sudija 

595/10 Vrljanović Branica Poreska uprava N.Varoš 24.08.2009 05.02.2010 2 

623/10 Muratović Sead Carinarnica Kraljevo 01.10.2009 11.02.2010 1 

637/10 Balšić Slavoljub Carinarnica Kraljevo 15.07.2008 11.02.2010 2 

1226/10 Vukoičić Đorđe Poreska uprava Nova 
Varoš 

23.12.2010 28.12.2010 2 

 
2011 god. 

 

BROJ PREDMETA IME I PREZIME OBLAST Datum inicijalnog 
akta 

Datum prijema u sud sudija 

3/11 Škrijelj Rafet Carinarnica Kraljevo 27.12.2011 18.01.2011 1 

91/11 Dacić Nezir Poreska uprava 

Kraljevo 

02.02.2011 11.02.2011 2 

165/11 Bubanja Borko Poreska uprava 

Kraljevo 

22.02.2011 14.03.2011 2 

306/11 Graca Denis Carinarnica Kraljevo 08.04.2011 19.11.2011 2 

540/11 Pilica Sead Poreska Uprava 06.06.2011 14.06.2011 2 

570/11 Koštrebić Emin Poreska Uprava Nova 

Varoš 

05.06.2011 08.07.2011 2 

 
2012 

 

BROJ PREDMETA IME I PREZIME OBLAST Datum inicijalnog 
akta 

Datum prijema u sud sudija 

7/12 Avdović Mustafa Poreska uprava N. 

Varoš 

12.01.2012 17.01.2012 1 

63/12 Zagradjanin Dzon Poreska uprava 
Kraljevo 

11.01.2012 18.01.2012 2 

 

 

            ВФ. Председника Суда 
         Нермина Махмутовић  


