
             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ 

1-Су-1/14-2 

22.01.2014 године 

В а љ е в о 

 

Вршилац функције председника Вишег суда у Ваљеву, судија Биљана Савић, 

након утврђивања укупног броја нерешених старих предмета у суду, на дан 14.01.2014 

године, у свим судским одељењима, на основу чл.12. Судског пословника, доноси: 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА  

СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ВИШЕМ СУДУ У ВАЉЕВУ ЗА 2014 ГОДИНУ 

I 

Програма решавања старих предмета предвиђа предузимање неопходних мера 

ради благовременог обављања послова у суду у складу са законом и Судским 

пословником. 

II 

Програм обухвата начин решавања старих предмета у судским одељењима 

Вишег суда у Ваљеву (под старим предметима сматрају се они предмети у којима је 

иницијални акт поднет пре више од 2 године закључно са јануаром месецом 2012 

године, односно у истражној материји пре више од 6 месеци закључно са јулом 2013 

године). 

III 

Вршилац функције председника Вишег суда у Ваљеву је утврдила број старих 

предмета у свим одељењима суда, на дан 14.01.2014 године. На основу броја 

утврђених предмета и судија који те предмете задужују, вршилац функције 

председника суда, судија Биљана Савић, упутила је допис судијама Вишег суда у 

Ваљеву који задужују старе предмете I-Су-1/14-2 од 14.01.2014 године, којим је 

тражено од судија који задужују старе предмете да доставе изјашњење о истим, 

закључно са 20.01.2014 године. 

 

 

 



IV 

В.ф. председника суда, судија Биљана Савић 

1. КиМ.бр.48/13 – наведени предмет, судија Биљана Савић, задужила је почев 

од 04.07.2013 године (Виши суд у Београду решењем Ким.бр.447/11 од 23.05.2013 

године се огласио месно ненадлежним за поступање у овој кривичној ствари, јер је у 

току поступка утврђено да малолетни, сада пунолетни Миљан Марковић живи у селу 

Бранчић, општина Љиг). Како малолетник није пронађен на назначеној адреси, 

припремо рочиште није одржано, а ПС Љиг, преко које је затражена провера адресе 

становања за истог је обавестила суд да је малолетник, сада пунолетни Марковић, у 

месту Бранчић живео до маја 2013 године, а да је потом одселио у ромско насеље које 

припада општини Чукарица. Дописом ООУП Чукарица од 22.11.2013 године, суд је 

обавештен да Марковић Миљан није пронађен у наведеном ромском насељу, као и да 

исти није познат лицима која живе у наведеном насељу. 

Приликом давања изјаве коју је Марковић Миљан дао судији за малолетнике 

Вишег суда у Београду 26.03.2013 године, поучен је да суду пријави сваку промену 

адресе и пребивалишта. С тим у вези, судија за малолетнике који поступа у овом 

предмету (од 16.01.2014 године судија Митар Ђенисић), расписаће потерницу и према 

именованом одредити притвор. Завршетак поступања у овом предмету реално је 

очекивати у првом тромесечју 2014 године.  

 

2. Судија Зорица Бранковић 

1.П.бр.1/120 – наведени предмет налазио се у раду код судије Бранислава 

Џунића, који је током 2013 године отишао у пензију. Након доношења одлуке 

Апелационог суда о делимичној пресуди, овај предмет је задужио судија Бранислав 

Ивановић, који је изјавио захтев за изузеће, па је предмет додељен у рад судији 

Зорици Бранковић дана 25.04.2013 године. У наведеном предмету је одржано 

рочиште 28.05.2013 године, на коме је одређено вештачење од стране вештака 

економске струке. Пуномоћник тужиоца је тражио одлагање на неодређено време, 

ради изјашњења у погледу личности вештака. 

Пуномоћник тужиоца је изјавио ревизију против одлуке Апелационог суда од 

06.06.2013 године, па су списи наведеног предмета достављени Апелационом суду у 

Београду 08.07.2013 године, ради достављања Врховном касационом суду на даљу 

надлежност. Предмет још увек није враћен из Врховног касационог суда, тако да 

поступајући судија није могла да се изјасни када ће предмет бити завршен. 

Имајући у виду изнето, не може се предвидети када ће бити завршено 

поступање у овом предмету, обзиром да је још потребно извршити вештачење у 

погледу изгубљене зараде тужиоца због неспособности за рад. 

 



Судија Лепа Лаловић 

1.П.бр.12/13 – наведени предмет поступајући судија Лепа Лаловић задужује 

почев од 27.09.2011 године (Основни суд у Ваљеву, у чијој је надежности био 

наведени предмет, огласио се ненадлежним за поступање у овој правној ствари). У 

наведеном предмету донета је пресуда П.бр.25/11 од 28.03.2012 године, а иста је 

делимично укинута од стране Апелационог суда у Београди, Гж.бр.3492/12 од 

14.06.2013 године. Наведена одлука је достављена овом суду дана 04.10.2013 године. 

Након тога, од стране тужених је изјављена ревизија, па је предмет, преко 

Апелационог суда у Београду, достављен на даљу надлежност Врховном касационом 

суду, дана 27.12.2013 године. По повратку предмета Вишем суду у Ваљеву, рочиште 

ће бити одмах заказано и уколико ревизија буде одбијена, по процени поступајућег 

судије, довољно је једно рочиште да би се донела одлука. 

Судија Милан Алексић 

1.Ки.бр.52/12 – у наведеном предмету је потребно саслушати још једног 

сведока и спровести вештачење. 

2.Ки.бр.54/12 – наведени предмет је у међувремену завршен и почев од 

09.01.2014 године, налази се у ВЈТ Ваљево. 

3.Ки.бр.77/12 – наведени предмет се налази код вештака економске струке од 

31.12.2013 године, ради обављања неопходног вештачења. 

Судија Нада Живић 

     1.К.бр.17/13 – наведени кривични предмет, води се против окривљеног 

Матуновић Обрада, због кривичног дела тешко убиство у покушају из чл.114 у вези 

чл.30. став 1. КЗ. Након укидања првостепене одлуке од стране Апелационог суда у 

Београду, заказано је рочиште за одржавање главног претреса, али главни претрес није 

одржан обзиром да се окривљени налази у Холандији (КПЗ Тер Апел од 16.04.2013 

године, а најкасније ће ту бити до 08.08.2014 године). О наведеној чињеници суду је 

достављен извештај Службе поправних установа Министарства правде Холандије – 

преведен од стране сталног судског преводиоца за холандски језик Ђурић Зорана из 

Ваљева. Предмет ће бити заказан када окривљени буде пуштен из притвора. 

 2. К.бр.42/13 – предмет се води против окривљеног Нађ Јанеза из Ваљева, због 

кривичног дела разбојништво из чл.206. став 3. КЗ. Наведени предмет завршен је на 

главном претресу одржаном 22.01.2014 године. 

 3.К.бр.55/13 – завршен је на главном претресу одржаном 16.01.2014 године. 

 



Судија Весна Херцег 

   1.К.бр.138/10, поступак у наведеном предмету је завршен и пресуда је 

објављена у децембру 2013 године, а образложење пресуде је у фази израде, при чему 

је рок за израду пресуде продужен због празника и изузетне сложености предмета у 

коме је изведен велики број доказа. 

    2.К.бр.7/12 – наведени предмет је делимично правноснажно пресуђен, али се 

након укидања првостепене пресуде у једном делу главни претрес није могао одржати 

због процесних сметњи, обзиром да један од саоптужених, према мишљењу комисије 

вештака, није процесно способан да учествује у поступку. Обзиром да се ради о 

кривичном делу за које је прописана казна затвора преко 12 година, у ком случају је 

обавезно одржавање припремног рочишта, то је припремно рочиште заказано за 

24.01.2014 године, на коме ће суд одлучити и о евентуалном раздвајању поступка 

према опт.Тошићу и на коме ће бити донета одлука о датуму и часу одржавања 

главног претреса. 

Судија Митар Ђенисић 

 1. К.бр.44/10, који је председник већа задужио 09.11.2012 године. Током 2013 

године, у наведеном предмету,  поступајући судија је заказивао рочишта за одржавање 

главног претреса укупно осам пута, али није одржан ни један главни претрес због 

недоласка браниоца оптуженог, болести оптуженог, болести браниоца оптуженог и 

због захтева ВЈТ Ваљево за одлагањем главног претреса. Главни претрес у наведном 

предмету је одржан 17.01.2014 године и према предвиђању поступајућег судије, 

наведени предмет би требало да буде завршен доношењем неправноснажне пресуде у 

првом тромесечју 2014 године. 

Судија Драган Обрадовић  

   1. К.бр.61/13, који је председник већа задужио 25.12.2013 године. Предмет је 

заказан за 22.01.2014 године, а процена председника већа је да се предмет може 

завршити на максимално два главна претреса (у предмету су три оптужена лица, од 

којих једно није из Ваљева већ из Панчева). У одлуци Апелационог суда у Београду, 

којом је укинута раније првостепена пресуда, дати су конкретни налози за 

прибављањем одређених писаних доказа који тренутно недостају у списима предмета, 

а то ће бити могуће тек након одржавања првог главног претреса. Имајући у виду 

изнето, поступајући судија сматра да ће предмет бити окончан током 2014 године, а 

уколико се претреси буду одржавали у континуитету предмет ће бити окончан до краја 

првог тромесечја 2014 године. 

 2.К.бр.90/11 – наведени предмет се налази у раду код поступајућег судије од 

08.01.2013 године. Први главни претрес је био заказан за 11.04.2013 године, али није 

одржан због захтева ВЈТ Ваљево, због покушаја постизања споразума о признању 

кривице. Дана 17.04.2013 године, поступајући судија је обавештен да није дошло до 

постизања наведеног споразума, након чега је главни претрес у овом предмету 

заказиван шест пута, али ни један није одржан (најчешће због здравствених проблема 

оптужених, који су поткрепљени одговарајућом медицинском документацијом, 

промене браниоца итд.). нови главни претрес у овом кривичном предмету, заказан је за 

23.01.2014 године. На основу изнетог, поступајући судија процењује да је реално 

очекивати завршетак предмета до краја 2013 године. 



  

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Поступање по старим предметима одвијаће се у грађанском и кривичном 

одељењу, ком приликом ће рад обављати десет судија и седам судијских помоћника. 

 

Сваки судија је дужан да својим већем, односно рефератом, управља тако што 

ће приоритет при заказивању и решавању предмета дати старим предметима из овог 

програма. 

У остварењу програма препоручује се ангажовање судијских помоћника. 

Посебно хитно поступање је потребно у најстаријим предметима у којима 

поступање подразумева заказивање предмета у интервалима који не могу бити дужи 

од 15 дана и убрзано поступање у другим фазама судског поступка. 

Сваки судија је дужан да размотри разлоге због којих један стари предмет није 

завршен и да предузме одговарајуће мере. У том смислу, потребно је да све судије, 

које задужују старе предмете из овог програма, редовно ажурирају евиденције својих 

старих предмета, односно дужни су да овакве предмет одмах ставе у рад. 

Провером кроз службену евиденцију, утврђено је да у Вишем суду у Ваљеву, на 

дан 14.01.2014 године, нема „старих“ предмета који сису стављени у рад. Међутим, 

уколико у међувремену неки од предмета стекне статус „старог“ предмета, судија који 

задужује овакав предмет, обавезан је да одмах такав предмет стави у рад. 

Циљ доношења Програма решавања старих предмета јесте да најстарији 

предмети у суду буду завршени у што краћем временском року. Имајући у виду 

писана изјашњења поступајућих судија о старим предметима које задужују, разлозима 

због којих исти нису завршени у законом прописаном року и очекиваном року у коме 

би стари предмети требало да буду завршени, очекује се завршетак старих предмета у 

грађанској материји до краја месеца јуна 2014 године, а у кривичној материји до краја 

2014 године. 

VI 

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

У сваком старом предмету који доспе на ред, рочиште за главни претрес 

односно главну расправу, потребно је заказати што хитније, а најкасније у року од 15 

дана. За праћење ових рокова одговорна је писарница суда. 

 Уколико је било могуће правовремено одредити датум претреса, односно 

расправе, а то није учињено, председник суда је овлашћен да изда наређење или 

директиву да се то учини. 

Потребно је да поступајући судија контролише и прати стари предмет, а када се 

то покаже као неопходно и да спроведе следеће мере: одреди принудно довођење 

сведока, стране у поступку, односно вештака; кажњавање у поступку или кажњавање 

судског вештака због непоштовања рокова; да се изврши концентрација свих доказа у 



једном рочишту; одбијање прихватања извођења нових доказа уколико је то у складу 

са законом; искључење небитног сведочења; ограничавање броја сведока на разуман 

број уколико је предложен превелики број сведока... 

Референти судске писарнице дужни су да посебну пажњу обрате на рокове 

евиденције, који не могу бити дужи од 15 дана. У судској писарници ће се сачинити 

списак предмета, у оквиру сваке врсте предмета по хронолошком реду, укључујући 

број предмета, основ спора, датум подношења иницијалног акта, тренутну фазу у којој 

се предмет налази, као и следећи корак у поступку. 

Вршилац функције председника суда и председници грађанског и кривичног 

одељења Вишег суда у Ваљеву, у складу са чл.12. ст.6. Судског пословника, једном 

месечно вршиће надзор над спровођењем овог програма и одговорни су за његово 

функционисање и успешно остварење. 

Поступајуће судије су дужне да вршиоцу функције председника суда, на свака 

два месеца, доставе писано образложење о стању у сваком од својих старих предмета, 

због чега је предмет још увек нерешен, као и очекивани датум решавања наведеног 

предмета. 

VII 

Вршилац функције председника суда успоставиће редовну комуникацију са 

институцијама чије активности утичу на рад суда (полиција, тужилаштво, управа 

затвора, адвокатска комора, пошта, центар за социјални рад...) и покушати да са 

наведеним институцијама постигне договор, односно сачини споразум, као основ за 

редовно и стабилно пословање институција, а када се ради о њиховим пословима из 

надлежности везане за рад суда. 

VIII 

 

Програм решавања старих предмета ступа на снагу даном доношења.  

 

Ваљево 20.01.2014 године 

    Вршилац функције    

председника суда: 

         Биљана Савић 


