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ПРОГРАМ  РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

  Старим предметима сматрају се сви предмети  од чијег је пријема у суд 

протекло више од 2 године. 

 

  На дан   31. 12. 2014. године, остало је нерешених старих предмета:  

 

 

  - у кривичним предметима "К" укупно 134 стара предмета, према датуму 

иницијалног акта;   у наведеним старим предметима поступци трају и то,  у 76 од 2 до 3 

године, у 38 од 3 до 5 година и у 20 од  5 до 10 година; 

 

  - у парничним предметима "П" укупно 295 старих предмета, према датуму 

иницијалног акта;  у наведеним старим предметима поступци трају и то, у 7 преко 10 

година, у 74 од 5 до 10 година, у 121 од 3 до 5 година и у 93 од 2 до 3 године; 

 

  - у предметима "П-1" (радни спорови) укупно 123 старих предмета, према 

датуму иницијалног акта;  у наведеним старим предметима поступци трају и то,   у 43 од 2 

до 3 године, у 66 од  3 до 5 година и у 14 од 5  до 10 година; 

 

  - у предметима "П-2" (спорови из породичних односа)  укупно 3 стара 

предмета, према датуму иницијалног акта; у тим  старим предметима поступци трају  и то, 

у 2 од 2 до 3 године и у 1-ом од 5 до 10 година; 

 

  У ванпарничним предметима "Р-1", "Р-2" и "Р-3" остало је нерешених 27 

старих предмета,  према датуму иницијалног акта; у тим предметима поступци трају и то, 

у 7 предмета од  2 до 3 године,  у 17 предмета од  3 до  5 година и у 3 од 5 до 10 година; 

 

  У предметима расправљања заоставштине "О" остало је   нерешених 50 

старих предмета, према датуму иницијалног акта; у тим предметима поступци трају и то, у 
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19 предмета  од 2 до 3 године, у 22 предмета од  3 до 5 година и у 9 предмета од 5 до 10 

година. 

 

  У предметима извршења, према датуму иницијалног акта остало је 

нерешених:  574   "И" предмета,  у којим  предметима поступци трају и то, у  108 предмета 

од 2 до 3 године, у 221 предмета од  3 до 5 година, у 245 предмета од 5 до 10 година и у 5 

предмета преко 10 година, затим 1338 старих   "Ив" предмета,  у којим  предметима 

потупци трају и то, у 165 предмета од  2 до 3 године, у 924 предмета од 3 до 5 година, у 

246 предмета од 5 до 10 година и у 3 предмета преко 10 година, те 4 стара  "ИпвИв" 

предмета, у којим поступци трају и то, у 3 предмета од 2 до 3 године и у 1-ом од 3 до 5 

године. 

 

  Предвиђа се могућност да се број старих предмета у току 2015. години 

промени у погледу укупног броја предмета у раду, обзиром да постоји могућност да се  

парнични, ванпарнични,  предмети расправљања заоставштине и предмети извршења 

наставе након прекида. 

 

  Стари  предмети су евидентирани, управитељу писарнице је наложено да 

сваком судији појединачно на крају сваког тромесечја достави табеларни извештај о свим 

старим предметима у њиховим већима.  

 

  На основу постигнутих резултата и до сада уочених пропуста,   планира се 

следеће: 

 

  1. У кривичним предметима "К",  у парничним предметима "П", "П-1" и "П-

2",  приоритет ће се дати старим предметима. Судије  већ имају обавезу да  по старим 

предметима поступају, не уобичајеном динамиком, већ у складу са начелом хитности, да 

их приоритетно решавају, да се   старају да се рочишта и претреси  редовно заказују, да се  

сконцентришу докази, да се обезбеде ефикаснија вештачења,  те да настоје и старају се да 

се сви предмети старији од 10 година заврше најкасније у првом полугођу  2015. године, а 

старији од 5 година,   најкасније до краја ове године, а остали стари предмети, такође до 

краја године, односно у разумном року. 

  

 

     2. Судијама које поступају у извршној материји се налаже да изврше 

преглед свих старих предмета и да судским извршитељима наложе  ефикасно спровођење 

извршења у сваком  од тих предмета појединачно, да предмета извршења старије од 10 

година заврше најкасније до  30. 06. 2015. године, а старије од 5 година, најкасније до 

краја ове године, а остале старе предмете извршења, такође до краја године, односно у 

разумном року;  

 

  - председник суда ће,  након прибављеног мишљења судија грађанског 

одељења,  судским извршитељима  одредити  норму - број извршних предмета,  које 

морају завршити на месечном нивоу; 

 

  - судским извршитељима ће се на крају сваког квартала достављати 

извештај о предметима извршења које су завршили у том кварталу, ово према подацима из 

евиденције посебно устројене за праћење рада судских извршитеља; 
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  - извршиће се раздвајање евиденција о нерешеним предметима из судећих 

материја од нерешених предмета извршења; 

 

  - утврдиће се стварни број нерешених предмета извршења и сравњење са 

подацима из електронских база података; 

 

  - у прекршајним извршним предметима обуставити сва апсолутно застарела 

извршења и обавештавати о спровођењу извршења, односно апсолутној застарелости 

судове којима су предмети уступљени ради спровођења извршења; 

 

  - преко НБС, редовно пратити податке о спроведеним извршењима, 

обустављати извршења због немаштине и евентуално због стечаја; 

 

  - евидентирати извршне предмете према упистницима "И" и "Ив", са 

исказивањем трајања поступка ( преко 2 године, преко 5 година и преко 10 година). 

 

 

  3. Судије ће председнику суда тромесечно достављати извештај  о стању  

старих предмета у којима поступају. 

 

      

  4. На седницама грађанског и кривичног одељења анализираће се рад судија, 

број завршених старих предмета и квалитет рада у погледу донетих  другостепених 

одлука. 

 

  5. У циљу бржег и ефикаснијег решавања старих предмета,  предузети  

расположиве мере у правцу коришћења медијације у ту сврху. 

 

 

  6. У свим судећим предметима  и то, кривичним, парничним, ванпарничним 

и извршним, планира се постизање ажурности предвиђене мерилима. 

 

 

   7. У циљу реализације Јединственог програма решавања старих предмета 

Су -I-1  384/13-49,  који је Врховни касациони суд усвојио  25. 12.2013. године, а у чију су 

реализацију укључени  сви судови РС,  предузети и друге мере, предвиђене тим 

програмом. 

   

   

   

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СУДА-СУДИЈА, 

 

                                                                            ЉИЉАНА МИЛОЈКОВИЋ 


