
 
Република Србија 

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

Пословни број: I Су 1 бр.12/2020 

Дана: 21.01.2020. године 

З р е њ а н и н 

 

 

 

Вф председник Привредног суда у Зрењанину, судија Александар Стоиљковски, на 

основу члана 51 и члана 52 Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 

104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 

106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 

и 88/2018 - одлука УС), те члана 12 Судског пословника ("Сл. гласник РС", бр. 110/2009, 

70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 

77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), члана 28 Закона о судијама ("Сл. гласник 

РС", бр. 116/2008, 58/2009 - одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - одлука УС, 

121/2012, 124/2012 - одлука УС, 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 

63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017), члана 12 Судског 

пословника, након разматрања Годишњег извештаја о раду Привредног суда у 

Зрењанину за 2019. годину број III Су.19 бр.1/2020 од 10.01.2020. године и утврђеног 

броја нерешених старих предмета по материјама, доноси 

 

 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У ЗРЕЊАНИНУ 

ЗА  2020. годину 

 

 

I  АНАЛИЗА  

 

 

У Привредном суду у Зрењанину тренутно судијску функцију обавља 5 (пет) судија 

заједно са вф председником суда.  

 

Одлуком о броју судија по судовима („Службени гласник РС“ број 88/2015, 6/2016 и 

11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 

58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019 и 67/2019) одређено је да Привредни суд у 

Зрењанину има 6 судија. 

 

Тренутно је у току и избор за шестог судију Привредног суда у Зрењанину по огласу који 

је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 66/19 од 18.09.2019. године. Високи савет 

судства је дана 09.12.2019. године донео одлуку о предлогу кандидата који се први пут 

бира на судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину. Предложени кандидат је 

судијски помоћник овог суда Срђан Голијанин.  
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Са стањем на дан 31.12.2019. године, у Привредном суду у Зрењанину води се четири (4) 

поступака старијих од десет година.  

Од наведена четири предмета, из парничне материје има 3 предмета старијих од 10 

година, док је 1 предмет из извршне рефераде и то: 

1. три (3) предмета су из материје привредних спорова-парнични предмети и то: 

П.232/2018, П.5/2019 и П. 224/2019. 

2. један (1) предмет, је из извршне материје и то: Ив. 1432/2011. 

Од ова четири предмета (старији од 10 година), два предмета су остарила у овом суду, док 

су друга два предмета према датуму иницијалног акта пристигли у овај суд на поступање 

знатно касније од дана подношења иницијалног акта у неком другом суду, што значи да та 

два стара нерешена предмета нису „остарила" у овом суду. 

Сви предмети из ове групе имали су приоритет у решавању у складу са Програмом за 

решавање старих предмета за 2019. годину. 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019. годину, 

утврђено је следеће чињенично стање у парничној реферади: 

 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 

123 нерешених парничних предмета, од чега старих предмета 43, што чини 34,95 

% од укупног броја нерешених парничних предмета. 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

овај суд примио 260 предмет, што значи да је у раду у 2019. години било укупно 

383  парничних предмета. 

- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 255 парничних предмета, од 

чега старих 48 предмета, што чини 18,82 % од укупног броја решених 

парничних предмета. 

 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019. годину, 

утврђено је следеће чињенично стање у реферади привредних преступа: 
 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 

312 нерешених предмета из Пк. рефераде, од чега старих предмета 10, што чини 

3,2% од укупног броја нерешених предмета. 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

овај суд примио 809 предмета Пк. рефераде, што значи да је у раду у 2019. 

години било укупно 1121  предмета Пк. рефераде. 

- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 799 предмета, од чега 25 

старих предмета, што чини 3,13 % од укупног броја решених предмета. 

 

У Пк реферади има укупно 33 предмета који су старији од 3 године, док је од ових 

старих предмета, само 3 предмета старија од 5 година. 
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ВАНПАРНИЧНА РЕФЕРАДА 

 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019. 

годину, утврђено је следеће чињенично стање у „Ст“ реферади: 

 

- Да је у току целе 2019. године овај суд примио 13 нових стечајних предмета и да 

је заједно са 43 пренетих нерешених предмета из претходног извештајног 

периода, укупно у раду било 56 предмета. 

- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 15 предмета из ове рефераде, 

од чега старих 8 предмета, што чини 53,33% од укупног броја решених 

предмета. 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 43 

нерешених „Ст“ предмета, од чега старих 27 предмета, што чини 62,79 % од 

укупног броја нерешених предмета у овој реферади. 

 

У стечајном одељењу у извештајном периоду примљена су два нова „Рео“ предмета, 

који су решена. 

 

У „РЕО“ реферади нема нерешених предмета на дан 01.01.2020. године. 

 

 

Предмети судског регистра „ФИ“   

 

У предметима „ФИ“ у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године     

примљено је 85 нових предмета, па је укупно у раду било 85 предмет. 

 

Од укупног броја ових предмета у раду решено је свих 84 предмет, док је један предмет 

(који није стари) остао нерешен. 

 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019. годину, 

утврђено је следеће чињенично стање да у „ФИ“ реферади нема старих предмета. 

 

 

Извршна материја  

 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019.  

годину, утврђено је следеће чињенично стање у извршној реферади: 

 

„И“ предмети: 

 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 66 

нерешених „И“ предмета, од чега старих 44 предмета, што чини 66,66 % од 

укупног броја нерешених предмета. 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

овај суд примио 32 предмета, пренето је 66 предмета, што значи да је у раду у 

2019. години било укупно 98  извршних предмета. 

- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 57 извршних предмета, од 

чега старих 25 предмета, што чини 43,85 % од укупног броја решених извршних 

предмета. 
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„И“ предмети: на дан 31.12.2019. године од укупно 29 нерешених – старих предмета 

предмета у овој материји има:  

- старијих од 3 до 5 година 16 предмета,  

- старих од 5 до 10  година 13 предмета,  

- старих преко 10 година нема предмета. 

 

„ИВ“ предмети: 

 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 

260 нерешених Ив предмета, од чега старих 228 предмета, што чини 87,69 % од 

укупног броја нерешених предмета. 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

овај суд примио 3 предмета, што значи да је у раду у 2019. години било укупно 

263  извршних предмета. 

- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 92 „ИВ“ предмета, од чега 

старих 88 предмета, што чини 95,65 % од укупног броја решених „ИВ“ 

предмета. 

 

„Ив“ предмети: на дан 31.12.2019. године од укупно 171 нерешених – старих предмета 

предмета у овој материји има:  

- старијих од 3 до 5 година 62 предмета,  

- старих од 5 до 10  година 108 предмета,  

- старих преко 10 година 1 предмет. 

 

У осталој ванпарничној материји: 

 

„Р" поступају све судије које су задужене парничним предметима случајним одабиром. 

 

Са стањем на дан 01.01.2019. године у Привредном суду у Зрењанину био је укупно у 

раду 1 предмет. 

 

У току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године примљено је 

укупно 5 „Р“ предмета.  

 

Решено је 3 предмета, док је остало 3 нерешена „Р“ предмета, који нису старији од 3 

године, дакле нема старих предмета у „Фи“ реферади. 

 

Чињенично стање о свим предметима у Привредном суду у Зрењанину на дан 

31.12.2019. године 

 

На основу Годишњег извештаја о раду Привредног суда у Зрењанину за 2019. 

годину, утврђено је следеће чињенично стање о свим предметима у којима се 

поступа  и то: 

 

- да је Привредни суд у Зрењанину на дан 01. јануар 2019. године имао укупно 

942 нерешених предмета, од чега старијих од 3 године предмета 352, што чини 

37,36 % од укупног броја нерешених предмета у свим правним областима. 

- Да је у току извештајног периода од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

овај суд примио 2390 предмета, што значи да је у раду у 2019. години било 

укупно 3332 предмета. 
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- Да је у истом извештајном периоду решено укупно 2577 предмета, од чега 

старих предмета 200, што чини 7,76 % од укупног броја решених предмета. 

 

 

ОДНОС НЕРЕШЕНИХ И СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

ПО МАТЕРИЈАМА У ИЗВЕШТАЈНОМ 

ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. године 

 

 

 „П“ предмети: од укупно 128 нерешених парничних предмета, од чега старих предмета 

27, што чини 21,09 % од укупног броја нерешених парничних предмета. (у прошлом 

извештајном периоду овај проценат је износио 42,27 %) 

 

„Пк“ предмети: од укупно 322 нерешених предмета из ове рефераде, од чега старих 

предмета 33, што чини 10,24 % од укупног броја нерешених предмета. (у прошлом 

извештајном периоду овај проценат је износио 12,82 %) 

 

„Ст“ предмети: од укупно 41 нерешених „Ст“ предмета, од чега старих предмета 30, 

што чини 73,17 % од укупног броја нерешених предмета. (у прошлом извештајном 

периоду овај проценат је износио 81,39%) 

 

„И“ предмети: од укупно 41 нерешених „И“ предмета, од чега старих предмета 29, што 

чини 70,73 % од укупног броја нерешених предмета. (у прошлом извештајном периоду 

овај проценат је износио 74,24 %) 

 

„Ив“ предмети: од укупно 171 нерешених Ив предмета, од чега старих предмета 171, 

што чини 100 % од укупног броја нерешених предмета. 

 

Дакле,  у Привредном суду у Зрењанину, закључно са даном 31.12.2019. године: 

- има укупно 290 предмета који су старији од 3 године (према датуму 

иницијалног акта) 

- од 3-5 године има укупно 131 предмет (према датуму иницијалног акта) 

- од 5-10 година има укупно 155 предмет (према датуму иницијалног акта) 

- преко 10 година има укупно 4 предмета (према датуму иницијалног акта) 

 

 

II ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА 

 

Циљ доношења овог Програма је увођење и примена мера ради благовремено 

обављања послова у суду у складу са Судским пословником и другим правним 

прописима из области уређења судова и Закона о судијама, као и поштовања рокова 

прописаних процесним законима. 

 

У инплементацији Програма примењују се наведене мере и технике које треба 

предузети да би се повећао ниво ефикасности, број старих нерешених предмета 

смањио, скратило трајање судских поступака и повећало поверење јавности у судство. 

 

Сврха доношења овог Програма је ефикасније решавање старих предмета, а посебно 

старих извршних предмета, чије решавање према овом Програму добија приоритетни 

значај.  
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Јединствени програм решавања, поред осталог садржи и одређене мере и активности за 

реализацију програма које се односе на унапређење сарадње између судова и других 

државних органа, нарочито полиције и јавног тужилаштва, социјалних установа, 

адвокатуре итд, спречавање појаве старих предмета увођењем унутрашњих 

организационих мера ради утврђивања стварног броја старих предмета, 

реорганизацијама у судским писарницама, као и повећање степена поверења јавности у 

судство као општи резултат позитивних ефеката овог националног плана за смањење 

броја старих предмета. 

 

У Привредном суду у Зрењанину пристигли су и предмети који су вођени у другим 

судовима опште и посебне надлежности, а да су у овај суд по атракцији надлежности 

након отварања стечајних поступака прослеђени на одлучивање.  

 

Како се старост предмета мери према датуму иницијалног акта, а не према датуму 

пријему предмета у суд, то се један део старих нерешених предмета односи и на ове 

предмете који су пристигли из основних судова и то извршних предмета, предмета из 

радних спорова и других. 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ у циљу смањења старих предмета су: 

 

- Сви стари предмети добијају приоритетни начај и морају се рашавати у хитном 

поступку. 

 

- Приликом одређивања врсте судијског посла по реферадама, нарочито је вођено 

рачуна да се оваквим распоређивањем послова судија смањује могућност захтева за 

искључење у смислу одредаба члана 67 - 71 ЗПП – а. 

 

- Управитељ писарнице ће свака три месеца достављати председнику суда преглед 

нерештених старих предмета по правним областима из АВП програма, који извештаји 

ће бити разматрани на првој редовној седници свих судија. 

 

- Председник суда организоваће периодичне састанке са стечајним управницима и 

стечајним судијама, за које састанке ће стечајни управници, односно повереници 

стечајног управника достављати извештај о предузетим мерама у циљу убрзања 

стачајних поступака ради њиховог бржег окончања. 

 

- Ради бржег и ефикаснијег решавања старих предмета достављање треба вршити и 

преко судског достављача у свим старим предметима, а ако то није могуће онда када је 

прва достава преко поште била неуспешна. На захтев судије који поступа у старом 

предмету судском достављачу може по одобрењу председника суда бити омогућена 

употреба службеног возила, а достава се може вршити и преко МУП-а или на други 

начин сходно одредбама ЗКП-а или ЗПП-а. 

 

- Суд ће одржавати комуникацију са спољним институцијама чије активности утичу на 

рад суда и то са: поштом, полицијом, тужилаштвом, јавним правобранилаштвом, 

локалном адвокатском комором, Агенцијом за лиценцирање стечајних управника-

центар за стечај, стечајним управницима, судским вештацима. Суд ће иницирати 

потписивање различитих Протокола о сарадњи којим ће се утврдитии међусобна права 

и обавезе, те предузети мере како би се оне доследно поштовале. Протоколи о сарадњи 
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служе као основ за редовно и стабилно пословање спољних институција када се ради о 

њиховим дужностима везаним за суд. Из тог разлога је закључен Споразум о сарадњи 

Привредног суда у Зрењанину са Привредном комором Србије на примени медијације у 

привреди од 13.11.2018. године, који би требао и да утиче и на брже и економичније 

решавање предмета. 

 

М Е Р Е 

којима се спречава повећање броја старих предмета 

 

 

 затражити од судске писарнице и свих одсека писарнице извештај о старим 

нерешеним предметима, који су постали „стари предмети“ у току јануара 

месеца 2019. године, те нису ушли као стари предмети у Годишњи извештај 

суда за 2018. годину, по броју предмета и врсти рефераде за које су задужене 

појединачне судије, 

 систематично праћење и посебна евиденција старих предмета, 

 обележавање старих предмета посебним печатом на корицама (СТАРИ 

ПРЕДМЕТ-за предмете старе преко 3 године, ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ-за 

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

предмете старе преко 10 година) 

 наложити  сваком судији појединачно да са управитељом судске писарнице 

изврши сравњење стања извештаја добијених из евиденција судских 

писарница и евиденција који сваки судија води појединачно, те усагласити 

чињенично,  право и тачно стање ствари, 

 управитељ судске писарнице има обавезу да води своју посебну евиденцију о 

кретању најстаријих и старих предмета, те да председнику суда доставља 

редовне усмене извештаје једном у 15 дана, а писмене извештаје 

истовремено са месечним и тромесечним извештајима о раду суда,  

 референти-уписничари судске писарнице имају обавезу да се према старим 

предметима односе са посебном пажњом у погледу свих рокова а посебно 

рокова предевиденције и евиденције које не могу бити дужи од 15 дана, 

 судска писарница је дужна да достави списак старих предмета  сваком судији 

у суду – који је њима задужен  

 наложити сваком судији да заказује рочишта у старим предметима, уколико 

је то могуће сваког месеца, са стављањем у предевиденцију тих предмета на 

15 дана пре дана одржавања рочишта, како би се достава благовремено 

проверила - ефикасније заказивање рочишта, 

 наложити сваком судији решавање и прекоредно поступање, решавање и 

експедовање из суда, предмета у којима поступак траје преко 5 односно 10 

година најкасније до 30.09.2020. године, 

 У предметима у којима не постоје услови за заказивање рочишта поступајући 

судија је дужан да тромесечно извести председника суда о оправданим 

разлозима који спречавају заказивање рочишта, 

 наложити сваком судији да уколико има ненаписаних одлука, исте изради у 

року од 10 дана, 

 упутити сваког судију да је ради реализације овог Програма, нужно 

примењивати одредбе позитивних процесних закона који се односе на 
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спречавање злоупотребе процесних овлашћења, а суђења ће се одлагати само 

у изузетним случајевима и из законских разлога, 

 једна од мера Програма је и редовно одржавање  састанака председника суда 

са стечајним управницима који су именовани за територију коју покрива 

Привредни суд у Зрењанину, 

 уколико је то могуће у одговарајућој врсти предмета треба предузети мере за 

мирно решавање спора 

 уколико поверено вештачење траје непримерено време, поступајући судија је 

дужан да обавести председника суда, те да одређеном вештаку да накнадни 

кратак рок за достављање налаза и мишљења, или да промени личност 

вештака, а све у циљу ефикаснијег и бржег решавања предмета 

 у ситуацијама када се у предмету чека нпр. допис, прикључење неког списа, 

извештај другог органа, у што хитнијем поступку ургирати поступање по 

дописима и осталим радњама.  

 

Сваки судија појединачно мора приоритетно решавати парничне предмете који су 

настали поводом тужби за утврђивање потраживања стечајних поверилаца која су 

оспорена у стечајним поступцима. 

 

Обзиром да су сви поступци стечаја хитни, а да је за окончање стечајних поступака 

потребно правноснажно окончања парница произишлих из стечаја, то судије које су 

Годишњим распоредом послова у Привредном суду у Зрењанину за 2020. годину, 

распоређене да поступају у парничним предметима, овим Програмом посебну пажњу 

морају да посвете решавању наведених парничних предмета, то јест да их приоритетно 

заказују и закључују.  

 

Судија који је распоређен да поступа у извршним предметима посебну пажњу мора да 

посвети решавању старих извршних предмета уз благовремена и децидна наведена 

упутства судском извршитељу и запосленима у извршној писарници. 

 

Напред наведене мере овог Програма имају се применити на све старе предмете овог 

суда и на тај начин остварити циљ доношења овог Програма  у сврху смањења броја 

старих  нерешених предмета. 

 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

Председник суда ће, у складу са одредбом члана 12 став 6 Судског пословника, месечно 

пратити и вршити надзор над спровођењем овог Програма, ради његове измене и 

допуне, односно ради евентуалног обустављања његовог даљег спровођења. 

 

Председник суда ће у оправданим случајевима издавати налоге за прекоредно 

поступање у старим предметима као и појединачне мере за остале службе задужене за 

успешно спровођење ових мера. 

 

Све судије дужне су да благовремено обавештавају председника одељења у ком 

поступају и председника суда о свим застојима и проблемима које уоче при раду на 

предметима и у реализацији овог програма. 

 

На крају сваког месеца о предузетим мерама из овог Програма извештава се 

председник суда. 
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Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах. 

 

 
                                                                                            

ВФ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

     

   

                                      АЛЕКСАНДАР СТОИЉКОВСКИ 

 

 

 

 

 
 


