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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Основни суд у Брусу 

Су VIII - VIII -307/2014 

05.01.2015. године  

Б р у с 

 

 

На основу чл. 12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09, 70/11 и 

19/12 и 89/2013),  а на основу  утврђеног броја  старих  предмета у Основном суду  

у Брусу, председник  Основног суда  у Брусу доноси  

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М   

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА  

У  ОСНОВНОМ СУДУ У БРУСУ 

 

 

 

 Основни суд у Брусу, са Судском јединицом у Александровцу, основан је 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл.гласник 

РС" бр. 101/2013), за територију општина Брус и Александровац, а са радом је 

започео 01.01.2014. године. 

 

 Судијску функцију врши седам судија. 

 

 За обављање послова из делокруга рада Суда систематизовано је 12 радних 

места са 30 запослених то:   два судијска помоћника, један судијски приправник, 

један самостални извршилац за финансијско пословање, седам дактилографа, шест 

референата, један руководилац правосудне страже, шест правосудних стражара, 

један возач-достављач, два домара и три спремачице. 

  

 Ваља напоменути да радно место судијског приправника још увек није 

попуњено, с обзиром да није стигло одобрење Владе РС за пријем. 

 

 С обзиром на број предмета у раду, као и на чињеницу да Суд обавља 

делатност у две судске зграде, напред наведени број запослених није довољан, 

посебно у погледу броја референата, тако да суд има знатних потешкоћа у 

организацији рада. 
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А  Н А Л И З А 

 

 На основу извештаја о раду Суда за 2014. годину утврђено је следеће: 

 

 

Основни суд у Брусу је  на дан 01. јануара 2014. године имао укупно 8.013 

нерешених предмета, од чега старих предмета  4.897, што је чинило 61,11 % од 

укупног број нерешенх предмета у свим правним областима. 

- У току извештајног периода од 01.01.2014. -31.12.2014. године овај Суд  

примио 3.605 предмета, што значи да је у раду у 2014. години било 11.618 

предмета. 

- У истом периоду решено 4.517 предмета, од чега 1.332 старих предмета, 

што представља 29,49 % од укупног броја решених предмета. 

- На дан 31.12.2014. године остало је нерешено 7.101 предмета, од чега 4.829 

старих, што чини 68% од укупног броја нерешених предмета. 

- У извештајном периоду евидентирано је 33 предмета старијих од десет 

година, што чини 0,68% укупног броја нерешених старих предмета;  1.702 

предмета старијих од пет година, што чини 35,24 % укупног броја нерешених 

старих предмета и 4.829 предмета старијих од две године, што чини 64,08%. 

 

АНАЛИЗА ПО МАТЕРИЈАМА 

 

  

У КРИВИЧНОЈ МАТЕРИЈИ: 

 

У "К" материји  нерешено је  411 предмета, од  тога  старих  114  предмета, 

па стари предмети чине  27,73 % од укупно нерешених предмета. 

 

 

У ПАРНИЧНОЈ МАТЕРИЈИ : 

 

     - "П" предмети - од укупно нерешених 407 остало је у раду  126 старих 

предмета, па стари предмети чине 30,95%   од укупно нерешених предмета, 

     - "П 1" предмети - од укупно нерешених 169 остало је у раду 71 старих 

предмета, па стари предмети чине 42 %  од укупно нерешених предмета 
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     - "П2" предмети - од укупно нерешених 31 остало је у раду 5 старих 

предмета, па стари предмети чине 16,13 % од укупно нерешених предмета. 

 

  Имајући у виду изнето у парничној материји нерешено је 607  

предмета, а од тога је 202 стара предмета, па стари предмети  чине  33,28%  од 

укупно нерешених предмета . 

 

 

  

  У ИЗВРШНОЈ МАТЕРИЈИ: 

 

    - "И" од укупно нерешених  1.545 предмета   остало је у раду 990 старих 

предмета, па стари предмети чине  64 % од укупно нерешених предмета. 

 

    - "Ив" од укупно нерешених  3.501 предмета   остало је у раду  3.370 

старих предмета, па стари предмети чине  96,25 % од укупно нерешених предмета.

  

 Имајући у виду  изнето   у извршној материји од укупно нерешених 5.046 

предмета  остало је у раду 4.360 старих предмета, па стари предмети  чине  86,40% 

од укупно нерешених предмета. 

 

 

 

    У ВАНПАРНИЧНОЈ МАТЕРИЈИ: 

 

      - "О" од укупно  нерешених 741  предмета  остало је у раду 115 старих 

предмета, па стари предмети чине  15,51%  од укупно нерешених предмета. 

      - "1Р" од укупно нерешених 56 предмета  остало је у раду 27 старих 

предмета, па стари предмети чине 48,21 %  од укупно нерешених предмета. 

      - "Р" остали предмети од укупно нерешених 45 предмета  остало је у 

раду 9 старих  предмета, па стари предмети чине 20 %  од укупно нерешених 

предмета. 

 

Имајући у виду  изнето укупно у ванпарничној материји: О, 1Р и Р од 

укупно нерешених 842 предмета  остало је у раду 151 старих предмета, па стари 

предмети  чине 17,93 % од укупно нерешених предмета. 
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СТАРОСТ ПРЕДМЕТА 

 

 

 Према  стању на дан  31.12.2014.године старост предмета  Основног суда у 

Брусу који су на дан  31.12.2014.године остали нерешени по материјама је : 

 

      - У кривичној материји "К"  од укупно 114  нерешених старих 

предмета који су старији од две године има  67  предмета   који су старији од пет 

година.  

 

     -У парничној материји "П" од укупно нерешених 126 старих предмета  

који су старији од две године,  има 27 предмета  који су старији од  пет година.   

 

     - У материји радних спорова "П1" од укупно нерешених 71 старих 

предмета  старијих од две  године има  1 предмет  који је старији од  пет година,   

 

       - У извршној материји:  

 

       - "И" - од укупно нерешених 990 старих предмета старијих од две  

године, има 622  предмета  који су старији од  пет година. 

 

       - "Ив" - од укупно нерешених 3.370 старих предмета  старијих од две  

године, има 983  предмета  који су старији од  пет година. 

 

 

       - У ванпарничној материји: 

 

       - "О" од укупно нерешених 115  старих предмета  старијих од две  

године, има 23 предмета  који су старији од  пет година. 

 

       - "Р" од укупно нерешених 36 старих предмета старијих од две  године  

има 11 предмета  који су старији од  пет година. 
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ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ  ПРОГРАМА 

 

 

 Циљ доношења  овог Програма је смањење броја старих предмета у 

Основном суду у Брусу, а у складу са Јединственим програмом решавања старих 

предмета у Републици Србији и Судским пословником. 

 

 Ради остваривања Програма  формира се тим за смањење  броја старих 

предмета који чине: 

 

 -  Љиљана Станковић,  председник Суда, 

 -  Живан  Бићанин, заменик  председника Суда, 

 -  Добривоје Лазаревић, судија на кривичној материји, 

 -  Даница Михајловић, судија на парничној материји, 

 -  Љубинка Милисављевић, судија на извршној и ванпарничној материји, 

 -   Радица Бачевић, судија на извршној и ванпарничној материји 

 -  Ивана Тоскић, судијски помоћник и 

 -  Радмила Синђелић, уписничар.  

 

 Да би се смањио  укупан број нерешених старих предмета, а што је циљ овог 

Програма,  за период до  31.12.2015.године, одређују се следећи конкретни 

циљеви: 

- смањење  укупног броја нерешених старих предмета у парничној 

материји који су старији  од две године: смањење за 15 % до 01. априла 

2015.године, смањење за 20 % до 01. јула 2015.године  и смањење за  40 % до 01. 

септембра 2015.године. 

 

-  смањење укупног броја нерешених старих предмета у кривичној 

материји који су старији  од две године: смањење за 20 % до 01. априла 

2015.године, смањење за 30 % до 01. јула 2015.године  и смањење за 40 % до 01. 

септембра 2015.године. 

 

- смањење укупног броја нерешених старих предмета у извршној  материји 

који су старији  од две године: смањење за  15 % до 01. априла 2015.године, 

смањење за 20 % до 01. јула 2015.године  и смањење од 40 % до 01. септембра 

2015.године. 

  

-смањење укупног броја нерешених старих предмета у ванпарничној 

материји који су старији  од две године: смањење за 15 % до 01. априла 
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2015.године, смањење за 30 % до 01. јула 2015.године  и смањење од 40 % до 01. 

септембра 2015.године. 

 

 

 

- смањење укупног броја старих предмета за око 40 %  на нивоу Суда. 

 

- потпуно окончање свих  најстаријих предмета у кривичној и 

грађанској и извршној материји који су старији од  пет година. 

 

 

 

МЕРЕ И ТЕХНИКЕ 

 

 

 У оквиру мера и техника за смањење  укупног броја старих предмета у 

Основном суду у Брусу предузеће  ће се  следеће мере : 

 

- У кривичној материји: 

 

-  издвајање предмета којима прети застарелост, 

-  посебно-видљиво означавање ових предмета, 

     - праћење од стране кривичне писарнице свих предмета који у току 

године постану старији о пет, односно десет година и изношење ових предмета 

председнику Суда, 

          - давање наредби од стране председника Суда за хитно и прекоредно 

поступање у старим предметима 

          - сугерисање судијама које раде на кривичној материји да се предмети 

заказају у краћим временским размацима између рочишта, 

      - да се предузимају све законом прописане мере да се безбеди присуство 

окр. на рочишту, 

          - да се   предузимају потребне мере за благовременост и уредност 

доставе, како преко судског достављача, тако и  одређеним ургенцијама и 

интервенцијама преко поште, а посебно коришћењем могућности да се  достава 

врши уз асистенцију  полицијских станица у Брусу  и Александровцу. 

          - стављање предмета у предевиденције пре датума  одржавања рочишта 

ради  праћења уредности доставе, 

      - да се на редовним седницама свих судија разматрају спорна правна 

питања, да се иста достављају вишим судским инстанцама преко Вишег суда у  

Крушевцу, а ради разјашњења истих и заузимања правних ставова и уједначавања 

судске праксе, 

      - да се одлуке благовремено израђују и отправљају из Суда. 
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- У парничној материји и ванпарничној материји: 

 

- издвајање најстаријих предмета и  хронолошко сређивање, 

- посебно-видљиво означавање ових предмета, 

- праћење од стране парничне и ванпарничне писарнице свих предмета који 

у току године постану старији о пет, односно десет година и изношење ових 

предмета председнику Суда, 

- давање наредби од стране председника Суда за хитно и прекоредно 

поступање у старим предметима, 

-чешће заказивање рочишта са краћим временским размаком између 

рочишта,  

- праћење доставе, 

- стављање предмета у предевиденције пре датума  одржавања рочишта ради     

праћења уредности доставе, 

     - коришћење могућности да се  достава врши уз асистенцију  полицијских 

станица у Брусу  и Александровцу. 

 

     - да се на редовним седницама свих судија разматрају спорна правна питања, 

да се иста достављају вишим судским инстанцама преко Вишег суда у  Крушевцу, 

а ради разјашњења истих и заузимања правних ставова и уједначавања судске 

праксе, 

   - да се одлуке благовремено израђују и отправљају из Суда. 

 

 

 

 

 

 

- У извршној материји : 

 

- издвајање  најстаријих извршних предмета и њихово хронолошко 

сређивање ,  

- праћење од стране извршне писарнице свих предмета који у току године 

постану старији о пет, односно десет година и изношење ових предмета 

председнику Суда, 

- давање наредби од стране председника Суда за хитно и прекоредно 

поступање у старим предметима, 

- издвајање  "Ив" предмета,  
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- благовремено  достављање судском извршитељу свих предмета за које је 

законом предвиђена његова надлежност, 

- одвајање предмета са истим повериоцима ради њиховог груписања, 

- праћење поступања судских извршитеља у овим предметима, 

- предузимање свих законом прописаних радњи и мера на  принудном  

спровођењу извршења, 

- редовно месечно обавештавање председника Суда о решавању старих 

извршних предмета, 

- прерасподела најстаријих извршних предмета између судија, у циљу 

ефикаснијег решавања ових предмета и једнаке оптерећености судија 

старим предметима. 

 

У свим материјама ће се на омотима списа  посебном  етикетом у боји, или 

оловком у одређеној боји ради лакшег праћења, бити обележени ови списи. 

 

Уколико се покаже потребним, на исти начин ће се  означавати и доставнице 

и повратнице које се на те предмете односе, како би се скренула пажња на исте. 

 

 Судска  писарница  ће водити посебне евиденције о старим кривичним и 

парничним предметима, као и предметима извршења. 

 

 У складу са  предлогом мера  Вишег  суда у Крушевцу који је саставни део 

Извештаја о извршеном обиласку и надзору рада  Основног суда у Брусу са 

Судском јединицом у Александровцу који је извршен на дан 23.10.2014.године,  а 

који је  достављен овом Суду  под бројем I Су-5-14/14 од 31.10.2014.године,  као  

додатне мере  усмерене на  решавању што већег броја старих предмета у Суду, 

предузеће се  следеће:  

 

 - сугерише се судијама које поступају у кривичној  и у грађанској материји, 

да предмете  старије од  5 година у кривичној материји, односно старије од 10 

година у другим материјама, заказују у кратким роковима, да концентришу доказе  

и да применом законских одредби за испуњење  процесних услова за одржавање 

рочишта, омогуће да се  рочишта  одржавају, то јест да не  долази до непотребног 

одлагања рочишта,   

 

 - да се  посебна пажња обрати на уредност тужби, како се не би десило да се 

поступа по неуредним тужбама и да се изводе непотребни докази, што доводи до 

нејасних  и неразумљивих пресуда,  које самим тим не могу да  опстану, а што 

самим тим доприноси повећању броја старих предмета, 

 

 - да се одлуке  израђују законском року и експедују из Суда  без одлагања 

након испуњења законских услова, с обзиром да је приликом контроле утврђен 

већи број  одлука израђених мимо законских рокова,  
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 - да се предузму конкретне мере у предметима извршења, а посебно  у 

предметима старијим од 10 година, и да се  изврши прерасподела предмета "И" и 

"Ив", те да судије  које поступају у извршној материји председника Суда редовно 

месечно извештавају о решеним предметима. 

 

 - уписничарима је наложено да  председника Суда обавештавају  о сваком 

приспелом предмету  старијем од 5  у кривичној материји и старијем од 10 година 

у грађанској материји, ради доношења  наредбе о хитном и прекоредном 

поступању која мора да постоји у сваком од тих предмета. 

 

 Тим за решавање старих предмета  ће се по потреби састајати  ради  праћења  

испуњавања програма решавања старих предмета  те ради  расправљања спорних 

питања везаних за  евентуалне  тешкоће и проблеме у реализацији овог програма. 

 

 

 Програм решавања старих предмета биће уручен свим судијама, као и 

члановима тима за решавање старих предмета. 

 

 

 

                                 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 

                                                                                      Љиљана Станковић 
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