
            
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ 

I Су.бр.1/15-1 

Дана, 12.01.2015. године 

Р А Ш К А 

 

 Председник Основног суда у Рашкој Стојан Срећковић, након разматрања 

извештаја о раду овога суда за 2014. годину и утврђеног броја нерешених старих 

предмета у свим материјама, на основу чл.12 Судског пословника („Сл.гласник“ РС 

бр.110/09, 70/11 и 19/12), донео је  

 

   ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

           ОСНОВНОГ СУДА У РАШКОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

      I 

 

 На основу одлуке о броју судија у судовима („Сл.гласник“ РС бр.106/13 од 

05.12.2013. године) коју је донео Високи савет судства, у Основном суду у Рашкој је 

одређен број од 7 судија. Међутим од почетка рада овога суда односно од 01.01.2014. 

године у Основном суду у Рашкој судијску функцију обавља 5 судија рачунајући и 

председника суда. 

 Годишњим распоредом послова у Основном суду у Рашкој за 2015. годину  I 

Су.бр. 2/14-13 утврђена је обавеза решавања предмета по редоследу пријема и у складу 

са Законом и Судским пословником. 

 У Основном суду у Рашкој тренутно поступа 5 судија, укључујући и 

председника суда, 2 судијска помоћника, 7 референата, 13 намештеника и 4 волонтера 

дипломираних правника, 1 волонтера референта и 1 волонтера записничара. Од 

поменутог броја у радном односу на одређено време су: 4 радника и то 2 референта и 2 

намештеника. 

 Имајући у виду Одлуку о броју судија у судовима и Правилник о 

систематизацији радних места у Основном суду у Рашкој, тренутно недостаје 2 судија, 

1 судијски помоћник и 3 референта. 

 

      II  

 

         АНАЛИЗА 

 

 На основу годишњег извештаја о раду у Основном суду у Рашкој за 2014. годину 

утврђује се следеће чињенично стање: 

- да је Основни суд у Рашкој на дан 01.01.2014. године имао укупно у раду 

7520 предмета а од тога 4939 старих предмета, 

- да је у току године примљено укупно 2747 предмета тако да је у раду у 2014. 

години било укупно 10269 предмета, 

- у 2014. години је укупно решено 3051 предмет а од тога старих предмета 862, 

- на дан 31.12.2014. године остало је нерешено 7217 предмета а од тога старих 

предмета 5352, по годинама: 

- 27 предмета старих преко 10 година, 
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- 1506 предмета старих преко 5 година, 

- 975 предмета старих преко 2 године. 

- У кривичној материји је у току године решено укупно 226 предмета а од тога 

броја је решено 55 старих предмета а остало је нерешено 345 предмета а од 

тога старих 115. 

- У парничној материји је у току године решено 480 парница а од тог броја 130 

старих предмета, док је остало нерешено 466 предмета а од тога старих 69 

предмета. 

- У предметима радних спорова – П1 решено је у току године 165 предмета а 

од тога старих 48, па је остало нерешених 396 предмета а од тога старих 143. 

- У предметима П2 решено је укупно 73 предмета од чега 3 стара предмета а 

остало нерешено 142 предмета од чега је стар 1 предмет. 

- У предметима И решено је укупно у току године 788 предмета, од чега 

старих 186 предмета а остало нерешено 1184 предмета од чега старих 627 

предмета. 

- У Ив материји решено је укупно 510 предмета од тога старих 400 а остало је 

нерешено 4410 предмета а од тога старих остало 4331 предмет. 

- У оставинској материји решено је 416 предмета од чега 21 стари а остало 

нерешено 159 предмета и од тога 58 старих предмета. 

- У Р1 предметима,  решено је укупно 18 предмета од чега старих 11 а остало 

нерешено 18 предмета од чега 4 стара. 

- У материји Р2 и Р3 решено је укупно 61 предмет, нема старих а остало је 

нерешено 12 предмета од чега 1 стари. 

- У К материји од укупно 115 стара предмета: 

– нема предмета старијих од 10 година 

– 18 предмета је старије од 5 године 

– 97 предмета старије од 2 године. 

- У П материји од укупно 69 старих предмета: 

– нема предмета старијих од 10 година 

– 10 предмета је старије од 5 година 

– 59 предмета је старије од 2 године 

- У П1 материји од укупно 143 стара предмета: 

– нема предмета старијих од 5 и 10 година 

– 143 предмета су старији од 2 године. 

- У П2 материји има 1 стари предмет који је старији од 2 године. 

- У извршној материји: 

1. од укупно нерешених 1184 - И предмета: 

– 8 предмета старије од 10 година 

– 193 предмета је старије од 5 година 

– 426 предмета је старије од 2 године 

2. од укупно нерешених Ив 4410 предмета: 

– 12 предмета је старије од 10 година 

– 1241 предмет је старији од 5 година 

– 3078 предмета је старије од 2 године. 

- У оставинским предметима од укупно 159 предмета: 

– 7 предмета је старије од 10 година, 

– 13 предмета је старије од 5 година 

– 38 предмета је старије од 2 године. 

- У Р материји од укупно 18 предмета: 

– 1 предмет је старији од 5 година, 
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- 3 предмета су старија од 2 године. 

 

 

III  

 

           ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

  

 

Циљ Програма јесте да би се повећао ниво ефикасности, смањио број старих 

предмета, скратило трајање судских поступака и повећало поверење јавности у судство. 

 Циљ доношења овог програма је увођење и примена мера ради благовременог 

обављања послова у суду у складу са Судским пословником и позивно правним 

прописима из области уређења судова и о судијама, као и поштовање рокова 

прописаних процесним законима. 

 Поред тога циљ овог програма је и убрзање судских поступака како би се 

спречило да новопримљени предмети постану стари. 

 Овим програмом се остварују циљеви предвиђени у јединственом програму 

решавања старих предмета и Посебном програму мера за решавање старих извршних 

предмета у Републици Србији, да се у разумном року на ефикасан и доступан начин, уз 

поштовање људских права учесника у поступку, реше сви предмети и тиме допринесе 

јачању поверења грађања у суд и владавину права. 

 Циљ Програма јесте и да се смањи укупан број старих предмета на нивоу суда за 

50% а по могућству и више. 

 Даље циљ Програма је потпуно окончање свих предмета на нивоу суда који су 

старији од 10 година и од 5 година. 

 Циљ Програма и ефикасно управљање новопримљеним предметима, избегавање 

кашњења у поступку и убрзање судских поступка. 

 О спровођењу овог програма стараће се председник суда, заменик председника 

суда, све судије у суду, као и одговарајући радници. 

 Председник суда 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. 

 

      IV  

 

- Сви стари предмети се у одговарајућим писарницама морају видно 

обележити са штамбиљем на корицама предмета „стари предмет“. 

- Приликом разврставања и расподеле предмета доследно проштовати чл.49 до 

56 Судског пословника и старим предметима равномерно задуживати све 

судије. 

- У кривичној материји вршити спајање предмета у којима су истоветни 

окривљени. 

- Кривична и грађанска писарница ће водити посебну евиденцију о старим 

предметама у основним  материјама – К, П, П1 и О. 

- Свим судијама је достављен списак свих старих предмета, у свим материјама 

којима су задужени, па су дужни да редовно, благовремено обавештавају 

председника суда о трајању поступка, да ли има разлога који утичу на 

дужину трајања поступка, шта је потребно предузети да би се поступак  
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окончао и да дају своју орјентациону процену у погледу рока потребног за 

окончање поступка. 

- Старе предмете је потребно заказивати сваког месеца са стављањем у 

преевиденцију тих предмета на 15 дана пре дана одржавања рочишта 

односно претреса, како би се благовремено проверила достава. 

- Уколико је могуће у одговарајућој врсти предмета предузети мере за 

спровођење поступка медијације односно поравнања, споразума о признању 

кривице и другим начинима мирног решавања спора. 

- Примена овог програма и смањење старих предмета не сме утицати на 

квалитет одлука и решавања предмета у којима је тужба заведена у суду 

после 01.01.2014. године. 

- У редовним месечним, тромесечним, полугодишњим и годишњим 

извештајима стари предмети се морају посебно исказати. 

- У случају да се јаве проблеми у вези са доставом, потребно је иницирати 

поступак којим би председник суда својом одлуком омогућио односно 

обезбедио уредну и благовремену доставу странкама, по потреби и ван 

радног времена. 

- Ради праћења спровођења мера за решавање старих предмета извршења и 

решавања истих, формираће се посебан тим који ће интензивно радити на 

решавању предмета из извршне материје на чијем челу ће бити извршни 

судија. Извештаји о решеним и нерешеним предметима из извршне материје 

ће се приказивати одвојено, у посебним табелама од осталих материја. 

- У складу са праксом која је заживела у 2014. години, колегијуми судија овога 

суда ће се и даље одржавати свакога дана у 12.00 сати и на њима ће се, поред 

актуелних проблема у раду суда, расправљати о току реализације овог 

програма и предлагати и предузимати потребне и неопходне мере. 

- Са садржином Програма упознати све судије овога суда и писарнице суда. 

 

V 

  

      Овај програм ступа на снагу 15.01.2015. године. 

      Овај програм истакнути на огласној табли суда и доставити судској 

писарници. 

 

12.01.2015. године          Председник суда 

            Стојан Б. Срећковић   

    

   

 

 


