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Република Србија 

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ 

Су. I–1 број 2/19-1 

Датум: 31.01.2019. године 

С у б о т и ц а 

              

        

 

 Председник Вишег суда у Суботици, судија Молнар Ференц, након разматрања 

извештаја о раду овог суда за 2018. годину и утврђеног броја нерешених старих предмета у 

свим судским материјама, на основу члана 8 и члана 12 Судског пословника („Службени 

гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18 и 

78/18), у складу са Измењеним Јединственим програмом решавања старих предмета у 

Републици Србији за период од 2016 - 2020. године донетим од стране Председника Врховног 

касационог суда под посл. бр. I Су 1 116/16 од 10.08.2016. године, дана 31.01.2019. године 

донео је 

 

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

ВИШЕГ СУДА У СУБОТИЦИ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 

УВОД 

 

 Сврха доношења програма је да се обезбеди ефикасан судски систем уз делотворно 

управљање предметима и рационално коришћење ресурса. 

 

 Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Сл. гласник РС“ бр. 88/15, 

6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18 и 102/18) 

утврђено је да у Вишем суду у Суботици поступа 10 судија. У 2019. години судијску функцију 

врши 7 судија у оквиру кривичног, грађанског и одељења за заштиту права на суђење у 

разумном року. 

 

 Као председници првостепених „К“ већа, као судије за малолетнике, судије за претходни 

поступак, у поступцима изручења и као истражне судије које поступају по одредбама Закона о 

међународној правној помоћи у кривичним стварима, поступају по 2 судије. У материјама „Кв“ 

и „Кж“, као и у предметима по жалбама против решења основног суда према Закону о 

спречавању насиља у породици, поступају 3 судије, док је један судија одређен за извршење 

кривичних санкција. 
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У предметима првостепеног парничног поступка, другостепеног парничног поступка и у 

предметима рехабилитације поступају 2 судије. У предметима по жалбама извршних дужника 

против решења о извршењу, у предметима у којима се одлучује о забрани растурања штампе и 

ширења информација средствима јавног информисања и у предметима из чл. 23 тач. 8 Закона о 

уређењу судова, поступају 3 судије. 

 

Високи савет судства је 26.12.2018. године у „Службеном гласнику РС“ објавио оглас за 

попуну 3 судијска места у Вишем суду у Суботици. 
 

 Судско особље Вишег суда у Суботици чини још 5 судијских помоћника и 33 државна 

службеника и намештеника, распоређених на 21 радно место у оквиру 6 организационих 

јединица суда. 

 

 Тешкоће у функционисању суда представља чињеница да је у току 2018. године повећан 

прилив предмета у првостепеној парничној материји „П“, по тужбама ради утврђења 

дискриминације, као и у другостепеној парничној материји „Гжрр“ по жалбама због одлуке 

првостепеног суда о приговору за заштиту права на суђење у разумном року, а број судија, 

судијских помоћника, државних службеника и намештеника, услед забране запошљавања и 

ограничености броја запослених у овом суду на 38 је недовољан.  

 

II 

 

АНАЛИЗА СТАЊА 

 

 У 2017. години, правосудну функцију је вршило 9 судија, са председником суда. 

 

У 2018. години, на почетку извештајне године,  правосудну функцију је вршило 9 судија, 

од 31.03.2018. године 8 судија, а од дана 26.04.2018. године 7 судија, како су двоје судија 

пензионисани. Избором једног судије у Виши суд у Суботици и одласком једне судије из Вишег 

суда у Суботици у Апелациони суд у Новом Саду, број судија у овом суду, са председником 

суда остао је до краја 2018. године - 7. 

 

 Укупан број нерешених предмета у Вишем суду у Суботици на дан 31.12.2017. године 

износио је 1015 предмета. 

 

 Укупан број нерешених предмета у Вишем суду у Суботици на дан 31.12.2018. године 

износио је 1768 предмета. 

 
      ТАБЕЛА бр.1. 

Приказ броја нерешених предмета у Вишем суду у Суботици 
 

2017 2018 

Број судија 

Укупно нерешено 

предмета на крају 

изв.периода 

Број 

судија 

Укупно нерешено предмета на 

крају изв.периода 

9 1015 7 1768 
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 Нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на дан 31.12.2017. године било 

је 325 предмета. 

 

 Нерешених старих предмета по датуму иницијалног акта на дан 31.12.2018. године било 

је 288 предмета. 

 

 Анализа указује на смањење броја старих предмета у 2018. години у односу на 2017. 

годину за 37 предмета, односно 11,38%. 

 

 
ТАБЕЛА бр. 2 

 

ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕШЕНИМ СТАРИМ ПРЕДМЕТИМА НА ДАН 31.12. 

- ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У грађанској материји, број старих нерешених предмета (П, П1, П2 Гж, Гж1) на дан 

31.12.2017. године износио је 292 предмета. 

 

 У грађанској материји, број старих нерешених предмета (П, П1, П2, Гж, Гж1) на дан 

31.12.2018. године износио је 247 предмета. 

 

 Анализа указује на смањење броја старих предмета у 2018. години у односу на 2017. 

годину за 45 предмета односно 15,41%. 

 

 У кривичној материји, број старих нерешених предмета (К, Кж, Кж1) на дан 31.12.2017. 

године износио је 23 предмета. 

 

 У кривичној материји, број старих нерешених предмета (К, Кж, Кж1) на дан 31.12.2018. 

године износио је 22 предмета. 

 

 Анализа указује на смањење броја старих предмета у кривичној материји у 2018. години 

у односу на 2017. годину за 1 предмет односно 4,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ 
б

р
о

ј 
су

д
и

ја
 

УКУПНО 

НЕРЕШЕНИХ 

СТАРИХ 

ПРЕДМЕТА НА 

ДАН 31.12.2017. 

б
р

о
ј 

су
д

и
ја

 

УКУПНО 

НЕРЕШЕНИХ 

СТАРИХ 

ПРЕДМЕТА НА 

ДАН 31.12.2018. 

2017 2018 

УКУПНО 9 325 7 228 
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ТАБЕЛА бр. 3 
 

ПРИКАЗ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ПО МАТЕРИЈИ 

 

2017 2018 

Редни 

број 
Материја 

Број 

судија 

Број 

предмета 

Редни 

број 
Материја 

Број 

судија 

Број 

предмета 

1 П 3 12 1 П 7 16 

2 П1 3 1 2 П1 2 1 

3 П2 3 0 3 П2 2 0 

4 К 3 19 4 К 5 14 

5 Гж 3 277 5 Гж 2 228 

6 Гж1 3 2 6 Гж1 2 2 

7 Кж 0 0 7 Кж 0 0 

8 Кж1 3 4 8 Кж1 3 8 

УКУПНО 6 315 УКУПНО 7 269 

 

 

У погледу дужине трајања поступка у старим предметима за материје П, П1, П2, Гж, 

Гж1, К, Кж и Кж1 упоређујући стање на дан 31.12.2017. године и на дан 31.12. 2018. године, 

Програм даје добре резултате у свим материјама. 

 

 
ТАБЕЛА бр. 4 

 

ПРИКАЗ СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

 

 
 

  

Прилив предмета на крају извештајног периода 2017. године је 3688 предмета. 

 

 Прилив предмета на крају извештајног периода 2018. године је 6809 предмета. 

 

 Анализа указује на изузетно повећан прилив предмета за 3121, што је 45,83%. 
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 Прилив предмета по материјама у 2017. години на крају извештајног периода: „П“ 359 

предмета у „П1“ 6 предмета, у „П2“ 24 предмета, „Гж“ 752, „Гж1“ 152, „Кж1“ 185  и у „К“ 130 

предмета. 

 

 Прилив предмета по материјама у 2018. години на крају извештајног периода: „П“ 3764 

предмета у „П1“ 2 предмета, у „П2“ 27, у „Гж“ 354, у „Гж1“ 29, у „Кж1“ 150 и у „К“ 826 

предмета. 

 

 Прилив је незнатно повећан у материјама „К“ и „П2“, незнатно је смањен у материјама 

„П1“ и „Гж“ док у материји „П“ имамо изузетно повећан прилив предмета у 2018. години, за 

3405 предмета или процентуално 1048,46%. 

 

 
ТАБЕЛА бр. 5 

 
БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И ПРОСЕЧАН ПРИЛИВ ПО СУДИЈИ 

  

 
 

Савладавање прилива по материјама на крају извештајног периода у 2017. години, у „П“ 

материји 39,55, у „П1“ материји 50,00, у „П2“ материји 87,50 и  у „К“ материји 96,15. 

 

 Савладавање прилива по материјама на крају извештајног периода у 2018. години, у „П“ 

материји 84,40, у „П1“ материји 150,00, у „П2“ материји 77,78,  у „К“ материји 108,04. 
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ТАБЕЛА бр. 6 

 

САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА 

 

 
 

 Просечно у раду по судији у 2017. години по материји: у „П“ материји 107,66, у „П1“ 

материји 3, у „П2“ материји 2, у „Гж“ 137,33, у „Кж1“ 5,66 и у „К“ материји 16. 

 

 Просечно у раду по судији у 2018. години по материји: у „П“ материји 130, у „П1“ 

материји 4, у „П2“ материји 6, у „Гж“ 219,50, у „Кж1“ 8,66 и у „К“ материји 6,40. 

 
 
ТАБЕЛА бр. 7 

 

ПРОСЕЧНО У РАДУ ПО СУДИЈИ 

 

 
 

 

Проценат укинутих у 2017. години по материји: у „П“ материји 8,11, у „П1“ материји 0, 

у „П2“ материји 33,33, у „Гж“ 0, у „Гж1“ 0, у „Кж1“ 0 и  у „К“ материји 25,81. Просечно за 

наведене материје је 22,42. 

 

 Проценат укинутих у 2018. години по материји: у „П“ материји 10,26, у „П1“ материји 0, 

у „П2“ материји 0, у „Гж“ 5,56, у „Гж1“ 0, у „Кж1“ 0,71 и  у „К“ материји 28,57. Просечно за 

наведене материје је 11,28. 
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 Анализа указује да је проценат укинутих одлука поредећи наведне две године знатно 

мањи у 2018. години, што указује на побољшање рада суда.  

 
ТАБЕЛА бр. 8 

 

ПРОЦЕНАТ УКИНУТИХ ОДЛУКА 

 

 
 

  

III 

 

ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА 

 

 

 Стари предмети добијају приоритетни значај и морају се решавати по хронолошком реду 

завођења, осим кад се ради о хитним старим предметима у складу са законом или одлуком 

председника суда нпр. када кривичном предмету прети застарелост и слично. 

 

 С обзиром да је допуном закључка „Проблем дискриминације и нематеријалне штете у 

предметима тзв. резервиста против државе“ (усвојених на седници Грађанског одељења 

Врховног касационг суда 14.11.2017. године) Врховног касационог суда од 22.01.2019. године 

одлучено да се у парницама по тужбама за накнаду штете, ако је у претходно окончаном, 

посебном поступку утврђено постојање доскриминације, за суђење у првом степену стварно 

надлежан виши суд на основу чл. 23 ст. 1 тач. 7 Закона о уређењу судова, као и стално повећан 

прилив предмета Гжрр по жалбама због одлуке првостепеног суда о приговору за заштиту 

права на суђење у разумном року, циљ програма је да се не повећа број старих предмета у 2019. 

години. 

 

 Сваки судија је дужан да води рачуна да у реферади у којој је задужен нема више од 10% 

старих предмета у односу на број нерешених предмета. 

 

 Посебни циљ је повећана активност у раду и посебна контрола за премете у „К“ 

материји старије од 5 година а за грађанску материју за предмете старије од 10 година. У 
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односу на ову групу предмета тим за координацију квартално ће одржати састанак са сваким 

судијом појединачно. 

 

 Посебни циљ је повећана активност и посебна контрола за 10 најстаријих предмета у 

свима материјама. 

 

Тим за праћење смањења броја старих предмета у свим материјама чине председник 

Кривичног одељења судија Гордана Којић, председник Грађанског одељења судија Александра 

Пекез Калинић, управитељ писарнице Мирјана Ардалић, уписичарка Весна Ивковић, судијски 

помоћник Слађана Пилиповић и судијски помоћник Младен Лазичић, шеф дактилобироа 

Биљана Штрбац и систем администратор Дејан Рашуо. Тим за праћење смањење броја старих 

предмета је задужен за систематично праћење и посебну евиденцију старих предмета. У случају 

да је достава узрок настанка старог предмета, у Тим се укључује и достављач суда. 

 

 Тим за праћење смањења броја старих предмета разматра старе предмете, састаје се са 

судијама којима су они додељени, дискутује о предметима и даје препоруке у вези корака који 

се могу предузети у циљу њиховог решавања.   

 

 Приликом планирања смањења броја старих предмета узето је у обзир колико је 

предмета решено, за које предмете постоји могућност да постану стари током 2019. године, и 

проценат укинутих одлука. 

 

 

IV 

 

МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

 Појединачне мере 

 

 Сваки судија je дужан да у предметима који су обухваћени овим Програмом поступа тако, 

што ће приоритет у заказивању и решавању предмета дати старим предметима из овог 

Програма, и то тако, да ће првенствено приоритет имати најстарији предмети. 

 На крају сваког месеца управитељ писарнице проверава да ли су заказани сви предмети 

старији од 5 година и уколико нису председник суда издаје писмену наредбу за заказивање. 

 Сви предмети у кривичној К и грађанској П и П2 материји, обухваћени овим Програмом 

имају приоритет у заказивању и суђењу и треба да буду заказани најкасније у року од 30 

дана од почетка примене овог Програма. 

 Сваки судија је нарочито дужан водити рачуна о поштовању процесне дисциплине како би 

спречио злоупотребу права и одуговлачење поступка. 

 Управитељ судске писарнице дужан je да организује рад судске писарнице, тако да 

предмети који су обухваћени Програмом буду видно обележени печатом у горњем десном 

углу корица предмета, изнад пословног броја, речју „СТАРИ ПРЕДМЕТ“, а за предмете 

старије од 5 године да се обележе речима „ХИТНО-СТАРИ ПРЕДМЕТ“. 

 Достава у свим старим предметима уколико је потребно вршиће се путем судског 

достављача. 
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 По потреби у току 2019. године председник суда ће са председницима грађанског и 

кривичног одељења, размотрити организовање послова тако да програмски предмети имају 

приоритет приликом израде нацрта одлуке. 

 Први извештај судије су дужне предати до 28.02.2019. године а поред тога је планирано да 

судија стање у старом предмету може усмено реферисати председнику суда где присуствује  

председник одељења и да се о томе сачини записник. Извештај садржи датум иницијалног 

акта, да ли већ постоји првостепена одлука, да ли је предмет заказан, шта је разлог зашто 

предмет није окончан и када судија планира да оконча поступак. 

 У случају потребе председник суда може организовати рад доставне службе у међусмени 

која траје од 10 до 18 сати радним даном. 

 Свака 3 месеца, председник суда на седници свих судија или на седницама одељења 

саопштава резултате и заостатке на решавању старих предмета за сваког судију 

појединачно. 

 По потреби састанак са установама, чији рад је везан за рад суда. 

 Боља припрема рада у типским предметима. 

 Код формирања нових реферада потребно је водити рачуна о чињеници да нова реферада 

буде оптерећена мањим бројем старих предмета од просечног броја на одељењу и да то не 

могу бити најстарији предмети. 

 

 

Опште мере 

 

-Континуирана обука судија и запослених у суду  

 

-Иницирати измене прописа за мотивацију судија који су спремни да раде само старе предмете 

 

V 

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

 Овај програм решавања старих предмета почиње се примењивати од 01.02.2019. године. 

 

 Председник суда и председници одељења ће у складу са ставом 6 чл. 12 Судског 

пословника месечно пратити и вршити надзор над спровођењем овог Програма ради његове 

измене и допуне, односно ради евентуалног обустављања његовог даљег спровођења. Детаљну 

анализу је потребно израдити квартално. 

 

 Приликом праћења реализације овог Програма, Председник суда ће поштовати чл. 421 

Судског пословника. 

 

 Са садржином Програма ће се упознати све судије и чланови Тима за праћење смањења 

броја старих предмета на тај начин што ће им бити достављен примерак Програма решавања 

старих предмета за 2019. годину. Исти ће се објавити на интернет презентацији суда. 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

               МОЛНАР ФЕРЕНЦ С.Р. 


