
 

 
Република Србија  

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

I Су.бр. 1/2015-16 

Дана 02.03.2015. године 

Н  и  ш 

 

          На основу одредбе члана 12. Судског пословника („Сл. гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011, 

19/2012 и 89/2013), након разматрања годишњег извештаја о раду Привредног суда у Нишу за 

2014. годину и Предлога Програма решавања старих предмета од 18.11.2014. године, председник 

суда Божидар Станковић, доноси дана 02.03.2015. године 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2015. ГОДИНИ 

             I БРОЈ СТАРИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ 

Под старим предметима, у смислу овог програма, подразумевају се предмети у којима 

поступци трају дуже од две године, при чему се дужина трајања рачуна од момента подношења 

иницијалног акта. Након разматрања годишњег извештаја о раду суда у 2014. години, утврђен је 

број старих предмета по предњем критерујуму, који у свим материјама заступљеним у суду 

износи укупно 2001 предмета. 

Програм решавања старих предмета обухвата предмете у којима су поступци започети 

пре 01.01.2013. године: 

1.  У материји привредних спорова - парница - 52 предмета, односно 7,43 предмета по 

судији. Посматрано према укупном броју нерешених парничних предмета, проценат старих 

предмета је 2,91%. Од укупно 52 стара предмета, 29 предмета је старости 2-3 године, 17 

предмета старости 3-5 година, 6 предмета старости 5-10 година, а нема предметa старости преко 

10 година.             

            2.   У материји стечаја - 83 предмета, односно 27,67 предмета по судији. У односу на укупан 
број нерешених предмета стечаја, проценат старих предмета је 44,39%. Структура старих предмета 
стечаја: 18 предмета стечаја у којима поступак траје 2-3 године, 52 предмета стечаја у којима 
поступак траје 3-5 година, 4 предмета у којима поступак траје преко 5 година (1 предмет стечаја из 
2004. године, 1 предмет из 2006. године, 1 предмет из 2007. године, 2 предмета из 2008. 
године). 

3.  У материји привредиих преступа - 9 предмета, што у односу на укупан број 

нерешених предмета привредних преступа износи 1,99%. Структура старих 

предмета привредних преступа: 8 предмета стечаја у којима поступак траје 2-3 

године, 1 предмет привредних преступа траје  3-5 година. 

 

 



 

 

4. У материји извршења - 1634 предмета извршења на основу веродостојне исправе, 

односно 817 предмета по судији и 223 предмета извршења на основу извршне 

исправе, што износи просечно 111,50 предмета по судији. У односу на укупан број 

нерешених предмета извршења, проценат старих предмета је 24,89 %. 

У односу на укупан број нерешених предмета на крају 2014. године, број старих предмета 

према датуму подношења иницијалног акта износи 46,44% и указује на благи пораст броја 

старих предмета у суду у односу на раније године. 

        

             II РАЗЛОЗИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ 

 

Анализом извештаја о раду суда у 2014. години и извештаја о старим предметима у 

Привредном суду у Нишу на дан 31.12.2014. године, дефинисани су разлози пораста броја 

старих предмета у суду, који се односе на следеће: 

Као последица измене Судског пословника („Сл. гласник РС", бр. 70/2011) у погледу 

решавања предмета извршења, као и свеопште економске и финансијске ситуација у привреди, 

те због отежаног спровођења поступка извршења, дошло је до благог повећања старих предмета 

у 2014. години, услед чега је највише старих предмета у извршној материји и то чак 94,87%; 

Такође, можда и кључни разлог повећања броја старих предмета у извршењима је у томе што се 

предмети који се налазе на спровођењу код Народне банке Србије воде као нерешени, где нема 

захтева и предлога самог повериоца за промену средстава извршења. Поред наведеног, у 

предметима у којима претходно није успело извршење на новчаним средствима на рачуну 

извршног дужника, а које се наставља на покретним стварима, због недостатка техничких услова 

(аутомобила) и недовољног броја извршилаца бива доста отежано спроведено. 

Специфичност у надлежности овог суда, у односу на друге судове, за територију АП 

Косово и Метохија, јер ситуација на овој територији отежава поступање суда, позивање, 

правоваљано прибављање података од Агенције за привредне регистре, државних и других 

органа и организација; проблеми везани за ток поступака, као што су проблеми у достави 

писмена (пре свега иницијалног акта), одлагање рочишта услед неодазивања сведока по позиву 

суда, одлагање рочишта вештачења услед недостављања документације од стране странака, 

непоштовање процесне дисциплине од стране странака и њихових пуномоћника, у смислу 

непредузимања одређених радњи у роковима које им је суд одредио, непримењивање законских 

овлашћења одстране поступајућег судије у делу кажњавања. Ово је главни разлог зашто постоји 

благо повећање броја старих предмета у материји привредних преступа. 

У погледу материје стечаја и привредним споровима, број нерешених старих предмета је 

идентичан као у предходној години, и у начелу представља корак унапред у односу на 

претходни период, јер је заустављен тренд повећања броја нерешених старих предмета 

извршења, а представља и подстрек да се настави са применом програма решавања старих 

предмета и у наредном периоду, јер очигледно доноси добре резултате. 
 

А)  ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Приоритет овог програма су предмети привредних спорова и стечаја, старији од 3 године, 

као и стари предмети извршења. 

Смањење броја нерешених предмета стечаја старијих од 3 године на дан 31.12.2014. 

године, у којима закључење поступка стечаја зависи од окончања парничних поступака за које 

су резервисана средства стечајног дужника, за 30% у односу на број предмета, закључно са 

30.06.2015. године, односно за 50% у односу на број предмета, закључно са 31.12.2015. године. 

 



 

 

Посебан акценат даје се предметима стечаја који су старији од 5 година. Смањење броја 

нерешених предмета стечаја старијих од 5 година, у којима је стечајни дужник друштвено 

предузеће, за 50% у односу на број предмета, закључно са 31.12.2014. године. 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета привредних спорова за 75% у 

односу на број нерешених старих предмета са 31.12.2014. године, и то до 30. јуна 2015. године. 

Смањење укупног броја нерешених старих предмета извршења у односу на укупан број 

ових предмета на дан 31.12.2014. године, за 25% закључно са 31. децембром 2015. године. 

              Б) СТРАТЕГИЈЕ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ 

ПРЕДМЕТА И ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ВЕЗАНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈА СТАРИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

Извештај о предметима старијим од две године од дана подношења иницијалног акта у 

свим материјама сачињава управитељ судске писарнице, употребом програма „Мега Либра".  

Исти ће израдити извештај о старим предметима сваком судији појединачно и преко судске 

писарнице, упознати судије са извештајем о старим предметима и редовно, почетком сваког 

месеца за претходни месец, достављати извештај о старим предметима који су решени. 

За предмете у којима поступак траје дуже од 3 године, неопходно је појединачно 

изјашњење судија о фази у којој се предмет налази, даљем току и времену потребном за 

окончање поступака и утврдити програм мера неопходних за што брже окончање ових 

поступака. 

Образовати тим за решавање старих предмета, састављен од председника суда и 

председника судских одељења. Тим разматра старе предмете, дискутује о предметима и даје 

препоруке у вези корака који се могу предузети у циљу њиховог решавања, које судије могу 

усвојити. 

У циљу реализације мера за спровођење програма, неопходно је предузети следеће: 

-  заказивање рочишта у старим предметима у краћим временским интервалима и израда одлуке        

   у року од 8 дана; 

-  давање прецизних упутстава судском достављачу приликом доставе, уз обавезу достављача да   

  се са појачаном пажњом ангажују у погледу достављања писмена у старим предметима, тако    

   што ће благовремено и по потреби више пута покушати достављање; 

-  по потреби успостављање контакта са директором Поште „Србије" у Нишу, да, у складу са   

   својим овлашћењима, предузме одређене мере, ради правилнијег рада у доставним службама   

   поште; 
-   подстицање активне сарадње са Полицијском управом у Нишу и Републичким геодетским  

    заводом - Службом за катастар непокретности, ради њиховог бржег поступања по захтевима        

    суда и скраћивања процедуре прибављања података неопходних у извршним предметима; 

-   контактирање и периодично одржавање састанака са стечајним управницима и Агенцијом за  

    приватизацију, у циљу обезбеђења услова за закључење поступака стечаја у којима је стечајни  

    управник Агенција за приватизацију; 

-  достављање судској управи месечних извештаја од стране поступајућих судија, о предузетим  

    радњама и проблемима у решавању старих предмета. 

 

        Управитељ судске писарнице, уз праћење предмета старијих од две године на дан 

31.12.2013. године, тромесечно ће пратити и састављати извештаје о броју предмета који су 

током периода између два извештаја ушли у категорију предмета старијих од две године. Тим за 

праћење решавања старих предмета квартално разматра извештаје и сачињава нову стратегију у 

решавању истих. 



             

 

 

 

             III ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

Праћење спровођења Програма решавања старих предмета вршиће тим за решавање 

старих предмета. Тим ће на састанку тромесечно разматрати извештаје о старим предметима 

сваког судије понаособ, након чега ће на седници свих судија бити разматране активности везане 

за смањење броја старих предмета и разматрано евентуално увођење других мера ради 

постизања циљева Програма. 

Управитељ судске писарнице сачињаваће извештаје прецизиране у тачки IV Програма и 

исте благовремено достављати судској управи ради упознавања и праћења спровођења 

Програма. 

По протеку шест месеци председник суда размотриће спровођење Програма и обавестити 

све судије о постигнутим резултатима на смањењу броја старих предмета. 

Судије подносе месечно извештаје о старим предметима судској управи, почетком 

наредног месеца за претходни месец. О спорним питањима и проблемима у решавању старих 

предмета обавештаваће вршиоца функције председника суда. 

            IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Предлог програма за смањење броја старих предмета разматра и одобрава седница свих 
судија. 

Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах. 

                                                                                                                           Председник суда 

                                                                                                                    Божидар Станковић 


