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I 
 
 
 Чланом 12 Судског пословника предвиђено је да уколико се при 
разматрању Годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број 
нерешених предмета да је председник у обавези да донесе Програм 
решавања старих предмета (у даљем теску: Прогам) и то најкасније до 
31.01. за текућу годину.  
  
 Како је у Основном суду у Лазаревцу према периодичним 
извештајима о раду Судске јединице Лазаревац и седишта Другог основног 
суда у Београду за 2013. годину остао већи број нерешених предмета, то је 
сачињен предлог Програма који је разамтран на седници свих судија која 
одржаној дана 22.01.2014.г. са почектом у 13,30 часова и на исти није 
стављена ни једна примедба.  
  
 Програм решавања старих предмета обухвата мере за хитно 
окончање најстаријих судских поступака у свим судским одељењима.  
 
 Стари предмети су предмети који трају више од две године. Дужина 
се рачуна од датума када је предмет први пут примљен у суд. У истрази, 
старим предметима се сматрају они у којима истрага није окончана после 9 
месеци трајања.  
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II 
 

 Према евиденцији писарнице број старих предмета према датуму 
иницијалног акта суда по основним материјама на дан 31.12.2013.г. је 
следећи  
 
 

редни  
број  

Материја Остало у раду  

1 П 150 

2 П1 329 

3 П2 5 

4 О 38 

5 К 169 

6 Ки 25 

7 И 927 

8 Ив 6678 

 
 
 

III 
 

 
МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
1. Сваки судија је дужан да својим већем управља тако што ће у 

заказивању суђења и решавању предмета дати приоритет старим 
предметима из овог програма.  

2. Приоритет подразумева заказивање суђења у разумним интервалима 
који подразумевају убрзано поступање у свим фазама поступка.  

3. Судије су у обавези да врше концентрацију доказа који се изводе  на 
једном рочишту, што сигурно има за циљ брже окончање поступака у 
старим предметима.  

4. Судије су такође у обавези да буду потпуно упознати са стањем 
старог предмета (који најчешће нису од почетка додељени у рад 
судећем судији), ради ефикаснијег одржавања рочишта. 

5. Обавезно стављање старих предмета у предевиденцију ради 
праћења и провере испуњености процесних услова за одржавање 
рочишта и благовремено поступање ради отклањања недостатака.  
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6. Евидентирање предмета који се налазе на вештачењу а ради 
евентуалног ургирања у предметима који се дуже време налазе код 
вештака ради брже израде налаза и враћања предмета суду.  

7. Судије су дужне да нарочито воде рачуна о роковима застарелости, 
што би значило да ће судије приоритетно решавати предмете са 
најранијим датумом иницијалног акта (стари предмети). 

8. Строга и стриктна примена одредби ЗКП-а и ЗПП-а, које се односе на 
обезбеђење присуства учесника у поступку. 

9. Чешћа примена дисциплинских одредби ЗКП-а и ЗПП-а кажњавање 
сведока и вештака, јер ће се применом ових одредби повећати 
сигурно ефикасност у раду, убрзати поступак.  

10. Судије су у обавези да нарочито воде рачуна о роковима 
застарелости кривичног гоњења. То значи да ће поступати по 
предметима са најранијим датумом иницијалног акта.  

11. Референти у писарници су дужни да посебну пажњу обрате приликом 
руковања овим предметима нарочито када су у питању рокови или 
евиденције који не би смеле бити дуже од 30 дана.  

 
IV 

 
 У циљу спровођења наведених мера предвиђено је и праћење и 
надзирање спровођења истих а на следећи начин:  
 

1. Сваки судија је дужан да до 5-ог у месецу достави извештај о 
поступању по старим предметима председницима судских одељења 
и председнику суда. 

 
 

V 
 

 По чл. 12 Судског пословника в.ф. Председника суда у оквиру 
припреме и спровођење програма, а на предлог седнице свих судија 
предложиће упућивање судија из другог суда након чега ће се донети 
измена годишњег распореда у зависности од те одлуке а обзиром на број 
предмета у већима, посебно у грађанској материји. 
 
 

VI 
 

 
Примена мера по овом Програму започиње одмах, а трајање истих 

биће ограничено у зависности од ефикасности у примени Програма, до 
евентуалне измене наведених мера или нових мера као што су додатни рад 
судија и судског особља итд.  
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Председник суда ће месечно пратити спровођење Програма, ради 
његовог успешног испуњења, односно како би се програм изменио, допунио 
или евентуално обуставило његово спровођења  

 
Уколико ове мере предвиђене Програмом не буду биле ефикасне и 

не буду дале резултате, председник суда ће евентуално извршити промену 
судећег већа о чему ће обавестити Виши суду Београду, наводећи разлоге 
одузимања предмета.  

 
Овај суд ће поступати по Јединственом програму решавања старих 

предмета у РС бр. Су I-1-384/2013-49 од 25.12.2013.г. и предузимати мере 
предвиђене истим.  

 
О донетом Програму а на основу чл. 12 ст. 5 Судског пословника вф 

председника суда обавести ће в.ф. председника Вишег суда у Београду и 
председника Врховног касационог суда.  

 
 
 
 

Вф Председника суда  
  ЉЉууббииввоојјее  ККооввааччееввиићћ    


