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ПРОГРАМ 

РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 
 

 Вршилац функције председника суда је на основу чл. 12 Судског пословника у 

обавези да донесе Програм решавања старих предмета најкасније до 31.01.2014.године, за  

2014.годину,ако при разматрању годишњег извештаја о раду за 2013.г. утврди да у суду 

постоји већи број нерешених предмета. 

            После анализе извештаја о раду Основног суда у Зајечару за 2013.годину, у делу 

извештаја који се односи на тадашњу Судску јединицу у Књажевцу, В.Ф. председника суда је 

утврдио да је укупан број старих предмета према датуму иницијалног акта на крају 

2013.године износио 229 предмета.  

 У циљу решавања нерешених старих предмета В.Ф.председника суда је одлучио да у 

2014.години, донесе програм решавања старих предмета којим се уводе посебне обавезе 

поступајућих судија усмерене на решавање старих предмета у најкраћем могућем року.  

 Поступајућим судијама који имају у раду старе предмете налажу се следеће мере на 

решавању истих предмета:  

 -судија је обавезан да најмање једанпут месечно закаже расправу или главни претрес у 

сваком старом предмету ; 

 -судија је обавезан да води посебно рачуна о потреби решавања старих предмета и на 

тај начин што ће, између осталог, од свих предмета решених у току једног месеца, најмање 

10% решених предмета бити стари предмети ; 

 -уколико дође до решавања старог предмета судија је обавезан да одлуку изради у 

законом прописаном року и отправак исте одмах достави странкама; 

 -уколико расправа, односно претрес буду одложени, судија је обавезан да  у року од 3 

дана од одлагања у писменом облику обавести Вршиоца функције председника суда о 

разлозима одлагања; 

 -ако постоје оправдани разлози да расправа, односно претрес не могу бити поново 

заказани у наредном периоду од 30 дана, судија је обавезан да о таквим разлозима у 



писменом облику упозна Вршиоца функције председника суда у року од 3 дана од дана 

настанка таквих  разлога; 

 -по истеку рока од три месеца од дана ступања на снагу овог Програма, судија је 

обавезан да поднесе комплетан писмени извештај Вршиоцу функције председника суда о 

свим старим предметима који нису решени са описним извештајем зашто нису решени и 

описним извештајем о томе које мере је предузео на решавању таквих предмета и какав 

исход и у ком наредном периоду очекује; 

 -до краја текуће 2014.године, судије које имају у раду старе предмете се обавезују да 

такве предмете реше а у колико постоје оправдани разлози и објективне немогућности у 

решавању таквих предмета да најкасније до 15.јануара 2015.године, Вршиоцу функције 

председника суда доставе комплетан и потпун извештај о свим разлозима не решавања 

таквих предмета, са предлогом могућих мера и активности ради решавања истих. 

 Из свега напред изложеног произилази обавеза Вршиоца функције председника суда 

да најмање једанпут месечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене и 

допуне, односно обустављања његовог даљег спровођења. 

 Програм решавања старих предмета В.Ф.председника суда је доставио на разматрање 

седници свих судија и исти је једногласно прихваћен.  

 Програм решавања старих предмета у Основном суду у Књажевцу, ступа на снагу 

даном доношења. 

  

 

 

 

Вршилац функције председника суда  

Зоран Ристић   

   

 

 

 

 

 

   

 

 


