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 На основу чл.12. Судског пословника, Председник суда доноси следећи: 

 

 

П Р О Г Р А М 

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

У ИЗВРШНОЈ МАТЕРИЈИ 

 

 

 I. Број старих предмета у суду 
 

 Под старим извршним предметима, сагласно Судском пословнику, подразумевају 

се предмети у којима поступци трају дуже од две године, при чему се дужина рачуна од 

момента када је предмет први пут примљен у суд. 

 Програм решавања старих предмета обухвата предмете у извршној материји у 

којима су поступци започети пре  18.01.2014.године, и то: 

 

1. У извршној материји „И“ укупно 39, односно просечно по судији13 

предмета. 

2. У извршној материји „ИВ“ укупно 318, односно просечно по судији  106 

предмета. 

 

 

 II. Приоритети и циљеви програма 
 

 На почетку 2016. године у раду је било 318 “ИВ“ предмета, у којима су поступци 

започети пре 18.01.2014. године. У овим предметима најчешће су повериоци јавна 

предузећа и банке, те како се ради о типским предлозима за извршење на основу 

веродостојне исправе у коjима су предложена више начина извршења, а на првом месту 

попис, процена и продаја покретне имовине, који начин извршења је најтеже спровести 

и дуго траје, потребно је предузети следеће радње: 

1. Све извршне предмете у којима се појављују исти дужници спојити и 

спровести јединствен поступак извршења. 

2. Поступке извршења наведених решења спроводити обуставом дуга од 

зараде или пензије дужника. 

3. Приоритетнији значај при решавању старих предмета имају они који су 

по иницијалном акту најстарији. 

4. Саставни део овог програма биће предмети који временом, а према 

иницијалном акту, постају стари. 
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  Спровођење извршења у „И“ материји  
 

  Налаже се судији Зорану Нешковићу да у нерешеним  „И“ предметима, старијим 

од 5 година, укупно 2, спроведе извршења закључно са 18.02.2016. године, полазећи од 

најстаријих предмета према иницијалном акту. 

 

  Налаже се судији Зорану Нешковићу да у нерешеним  „И“ предметима, старим 

од 2 до5 година, укупно 21, спроведe извршења закључно са 31.03.2016. године, судији 

Горици Радмилац да у нерешеним  „И“ предметима, старим од 2 до5 година, укупно 13, 

спроведe извршења закључно сa 01.03.2016. године, и судији Јасминки Стефановић да у 

нерешеним  „И“ предметима, старим од 2 до5 година, укупно 3, спроведe извршења 

закључно са 15.02.2016. године. 

 

 

 Спровођење извршења у „ИВ“ материји  

 

 1. Налаже се судији Зорану Нешковићу да у нерешеним „ИВ“ предметима и то: 

старијим од 10 година, укупно 2, спроведе извршења закључно са 18.02.2016. године;  

старијим од 5 година, укупно 9, спроведе извршења закључно са 31.03.2016. године, 

старијим од 3 године, укупно 8, спроведе извршења закључно са 15.04.2016. године и 

старијим од 2 године, укупно 151, спроведе извршења закључно са 30.06.2016. године. 

 Уколико извршења спроводи преко судских извршитеља, поступајући судија је у 

обавези да напред наведене предмете равномерно распоредити истим и свакодневно 

пратити да ли спроводе извршења полазећи од најстаријих предмета према 

иницијалном акту, као основном принципу у решавању старих предмета, као и да ли 

судски извршитељи спроводе извршења у овим предметима по динамици утврђеној 

програмом. 

 Како судија Зоран Нешковић има у раду 178 старих предмета, следи закључак да  

би три судска извршитеља, за наредних 6 месеци имали просечно у раду око 60 

предмета, односно 10  предмета месечно. 

                          

 2. Налаже се судији Горици Радмилац да у нерешеним „ИВ“ предметима и то:

  

старијим од 5 година, укупно 2, спроведе извршења закључно са 31.03.2016. године, 

старијим од 3 године, укупно 1, спроведе извршења закључно са 31.03.2016. године и 

старијим од 2 године, укупно 80, спроведе извршења закључно са 30.06.2016. године. 

 Како судија Горици Радмилац има у раду 83 стара предмета, следи закључак да  

би три судска извршитеља, за наредних 6 месеци имали просечно у раду око 28 

предмета, односно око 5 предмета месечно. 

  

 3. Налаже се судији Јасминки Стефановић да у нерешеним „ИВ“ предметима и 

то: 

старијим од 5 година, укупно 3, спроведе извршења закључно са 31.03.2016. године, 

старијим од 3 године, укупно 3, спроведе извршења закључно са 31.03.2016. године и 

старијим од 2 године, укупно 51, спроведе извршења закључно са 30.06.2016. године. 

 Како судија Јасминка Стефановић има у раду 57 стара предмета, следи закључак 

да  би три судска извршитеља, за наредних 6 месеци имали просечно у раду око 19 

предмета, односно око 3 предмета месечно. 
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 Како судски извршитељи за период од јануара до јуна месеца 2016. године 

спроводе извршења у просечно 18 старих предмета месечно, потребно је да поступајуће 

судије равномерно распореде истима предмете који за шест месеци прелазе у категорију 

старих, које ће спровести у што краћем року. 

 

 III. Стратегије и мере за спровођење Програма за решавање старих 

предмета и постизање циљева везаних за смањење броја старих предмет 

 

 Управитељ писарнице дужан је да организује рад писарнице тако да предмети 

који су укључени у Програм решавања старих предмета буду видно обележени црвеном 

бојом у горњем десном углу омота списа предмета, изнад пословног броја предмета, 

речју „ПРОГРАМ“. 

 

 

 IV. Праћење спровођења Програма решавања старих предмета и 

извештавање о постизању циљева програма 
 

1. За праћење примене Програма решавања старих предмета и успешну 

реализацију циљева програма задужен је Председника суда, извршне 

судије и управитељ писарнице. Управитељ судске писарнице, преко 

водилаца „И“ и Ив“ уписника, сачињава месечни извештај о решеним   

предметима који су обухваћени Програмом и исте доставља  Председнику 

суда. 

2. Извршне судије месечно одржавају састанке са судским извршитељима, 

анализирајући извештај о раду и броју решених предмета по Програму. 

3. Судски извршитељи се на истом изјашњавају о разлозима због којих нису 

спровели извршења по предметима којима су задужени, а у складу 

Програмом, као и мерама које ће предузети да се предмет у најкраћем 

периоду оконча. 

4. На основу напред наведених изјашњења извршне судије достављају 

обједињен извештај Председнику суда. 

 

 

 

 V. Завршне одредбе 

 

 Програм решавања старих предмета ступа на снагу одмах. 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК СУДА 

       ДРАГАНА АНИЧИЋ 

 


