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ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2014. ГОД.

Како  је  на  крају 2013.  године  у  Вишем суду у  Зајечару остало  укупно  176 
нерешених старих предмета и то: у материји К – 6 предмета,  у материји Гж – 162 предмета, у 
материји Гж1 – 3 предмета и у материји П – 5 предмета, у складу са одредбама чл. 12 ст. 1 
Судског пословника Вршилац функције Председника Вишег суда у Зајечару доноси  програм 
решавања старих предмета за 2014. годину.

1.  За потребе  овог програма  стари предмети  сврставају се у две групе

Прву  групу  чине  стари  предмети  у  кривичној  и  грађанској  материји  у 
првостепеном поступку

Другу  групу  чине  стари  предмети   у  кривичној  и  грађанској  материји  у 
другостепеном поступку. 

2. Циљ програма је да се реше стари предмети постојећи на дан доношења овог програма и 
да се спречи да убудуће буде старих предмета.

Ради остваривања наведених циљева предмети  који су примљени у овај  суд   26.07.2013 
године и 19.08.2013.године из Вишег суда у Београду морају бити решени до краја фебруара 
2014. године, док предмети  примљени дана 25.11.2013. године из Вишег суда у Новом Саду 
морају бити решени до краја марта 2014. године.

У  првостепеној  кривичној  и  грађанској  материји   главне претресе  односно  рочишта 
заказивати у краћим временским интервалима и користити све Законом прописане процесне 
претпоставке.

3. Формира се тим за смањење броја старих предмета који се састоји од Вршиоца функције 
Председника  суда,  Председнка  кривичног  одељења,  Председника  грађанског  одељења  и 
управитеља писарнице.



Наведени тим састајаће се свака три месеца и то по сачињавању тромесечних извештаја о 
раду.

4. Ради остварења постављених циљева одређује се:

Предмети  се  решавају  искључиво  по  редоследу  пријема  у  Виши  суд  са 
одступањима предвиђених чл. 177 Судског пословника.

Председници  већа  стараће  се  да  се  предмети  већају  по  редоследу  који  не 
одступа од напред наведеног.

5. По истеку сваког месеца управитељ писарнице доставиће сваком Председнику већа списак 
нерешених предмета сачињен по редоследу пријема у Виши суд.

6. Сваки судија ће до 5-ог у месецу Председнику одељења поднети писани извештај о броју 
старих  предмета  који  су  решени у  предходном месецу,  броју нерешних старих  предмета 
преосталих на крају месеца и броју нових предмета који су у предходном месецу ушли у 
категорију старих предмета.

На седници одељења која се одржава једанпут месечно све судије одељења биће упознате са 
овим изваштејем.

7. Председници већа  ће председнику одељења сваког месеца и то до 5-ог у месецу доставити 
извештај  са  бројевима  предмета  и  разлозима  за  одступање  од  редоследа  решевања  у 
предходном месецу.

8.  За  састанак  тима  за  решавање  старих  предмета,  председници  одељења  ће  на  основу 
извештаја управитеља писарнице припремити појединачан извештај за сваког судију о броју 
решених и броју нерешених старих предмета у предходном тромесечју и броју предмета у 
којима је дошло до одступања од редоследа решавања са оценом да ли је то одступање било 
оправдано или не.

9. Код разматрања тромесечних извештаја о раду на састанку свих судија разматраће се и 
извештај о реализацији овог програма, а све судије ће бити упознате са списком нерешених 
старих предмета сачињеном према судијама који су задужени тим предметима.
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