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ПРОГРАМ
РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Председник суда је на основу чл. 12. Судског пословника у обавези да донесе
Програм решавања старих предмета најкасније до 31.01.2017.године, за 2017.годину, ако
при разматрању годишњег извештаја о раду за 2016.годину утврди да у суду постоји већи
број нерешених предмета.
После анализе извештаја о раду Основног суда у Књажевцу за 2016. годину,
Председник суда је утврдио да је укупан број нерешених старих предмета према датуму
иницијалног акта на крају 2016.године износио 516 предмета.
У циљу решавања нерешених старих предмета Председник суда је, без обзира на
чињеницу да је укупан број нерешених старих предмета релативно низак, одлучио да у
2017.години, донесе програм решавања старих предмета којим се уводе посебне обавезе
поступајућих судија усмерене на решавање старих предмета у најкраћем могућем року.
Анализа:
На основу годишњег извештаја о раду Основног суда у Књажевцу за 2016.годину
утврђено је следеће чињенично стање:
- у току извештајног периода од 01.01.2016.године.до 31.12.2016.године, овај суд је
примио у рад 5325 предмета, па је заједно са предметима пренетим из претходног
извештајног периода имао укупно у раду 7888.
- у истом периоду решено је 5495 предмета, од чега је решено 151 старих предмета,
што представља 2,75 % од укуног броја решених предмета.
- на дан 31.12.2016. године остало је нерешено 2393 предмета, од чега 516 старих,
што чини 21,56 %, од укупног броја нерешених предмета.
- у извештајном периоду није евидентиран ниједан предмет старији од 10 година а
евидентирано је само 29 предмета старијих од 5 година , што чини 1,21 % од укупног броја

нерешених предмета, као и 487 предмета старијих од 2 године, што чини 20,35 % од укупног
броја нерешених предмета.
У кривичној материји:
- у материји " К " од укупно нерешених 97 предмета остало је у раду 20 старих
предмета, па стари предмети чине 20,62 % од укупно нерешених предмета.
- у истражној материји " Ки, Кпп, Кппр ", од укупно нерешених 1 предмета нема
нерешених старих предмета.
У парничној материји :
" П "- од укупно нерешених 389 предмета, остало је у раду 24 старих предмета, па
стари предмети чине 6,17 % од укупног броја нерешених предмета,
" П1 " - од укупно нерешених 26 предмета, остало је у раду 4 старих предмета, па
стари предмети чине 15,38 % од укупног броја нерешених предмета.
" П2 " - од укупно нерешених 35 предмета, нема нерешених старих предмета.
Имајући у виду изнето, у парничној материји "П", "П1" и "П2" од укупно нерешених
450 предмета остало је у раду 28 старих предмета, па стари предмети чине 6,22 % од
укупног броја нерешених предмета.
У извршној материји:
" И " - од укупно нерешених 869 предмета, остало је у раду 356 старих предмета, па
стари премети чине 40,97 % од укупног броја нерешених предмета.
" Ив " - од укупно нерешених 208 предмета, остало је у раду 97 старих предмета, па
стари предмети чине 46,63 % од укупног броја нерешених предмета.
У ванпарничној материји :
" О " - од укупно нерешених 291 предмета, остало је у раду 14 старих предмета, па
стари предмети чине 4,81 % од укупног броја нерешених предмета.
" Р1 " - од укупно нерешених 2 предмета, нема нерешених старих предмета.
" Р2 ", " Р3 ", " Р4 ", " Р5 " - од укупно нерешених 187 предмета, остало је у раду 1
стари предмет у Р3, што укупно чини 0,53 % од укупног броја нерешених предмета.
Ц и љ е в и п р о г р а м а:
Циљ доношења овог Програма је увођење и примена мера ради благовременог
обављања послова у суду у складу са Судским пословником и одговарајућим позитивно правним прописима из области уређења судова и о судијама, као и поштовања рокова
прописаних процесним законима и убрзање судских поступака.
М е р е за с п р о во ђ е њ е п р о г р а м а :
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 7
% 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 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 Председника суда у року од 3 дана од дана настанка таквих
разлога.
П р аћ е њ е с п р о в о ђ е њ а п р о г р а м а :
- по истеку рока од три месеца од дана ступања на снагу овог Програма, судија је
обавезан да поднесе комплетан писмени извештај Председнику 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 2017.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 2018.године, Председнику суда
доставе комплетан и потпун извештај о свим разлозима нерешавања таквих предмета, са
предлогом могућих мера и активности ради решавања истих.
Из свега напред изложеног произилази обавеза Председника суда да најмање
једанпут тромесечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене и допуне,
односно обустављања његовог даљег спровођења.
Са садржином Програма упознати све судије и запослене у овом суду и друге
институције од значаја за рад суда, ради успешне реализације овог Програма.
Програм решавања старих предмета у Основном суду у Књажевцу, ступа на снагу
даном доношења.
Председник суда
Зоран Ристић
Службена белешка: Програм је истакнут на огласној табли суда
и достављен свим судијама суда.
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