
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ 

Број: Су I-1/2016-16 

Дана: 28.01.2016. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 
 
                             На основу члана 12 Судског пословника („Службени гласник РС“, 

број 110/09 ….), председник Вишег суда у Зрењанину, након разматрања годишњег 

извештаја о раду Вишег суда у Зрењанину за 2015. годину и утврђеног броја 

нерешених старих предмета у свим судским одељењима, након што је предлог 

Програма размотрен и усвојен на седници свих судија одржаној дана 28. јануара 2016. 

године, доноси 

 

 

 

 

                               ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 

                        ВИШЕГ СУДА У ЗРЕЊАНИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

                                                                1. 

 

                                                        АНАЛИЗА 

 
                        На основу годишњег извештаја о раду Вишег суда у Зрењанину за 

2015. годину, суд је утврдио следеће чињенично стање: 

 

                       - Да је Виши суд у Зрењанину на дан 01. јануара 2015. године имао 

укупно 1149 нерешених предмета, од чега старих предмета 251, што чини 21,84% од 

укупног броја нерешених предмета у свим правним областима. 

  

                     - Да је у току извештајног периода од 01.01.2015. године до 31.12.2015. 

године овај суд примио 3.915 предмет, што значи да је у раду у 2015. години било 

5.064 предмет. 

 

                      - Да је у истом периоду решено 4.095 предмета, од чега 718 старих 

предмета, што представља 17,53% од укупног броја решених предмета. Старих 

предмета по датуму пријема решено је укупно 19 предмета. 
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                      - Да је на дан 31.12.2015. године остало нерешено 969 предмета, од чега 

305 старих предмета, што чини  31,47% од укупног броја нерешених предмета. Старих 

предмета по датуму пријема нерешено је укупно 17 предмета. 

  

 

                 По материјама однос нерешених и старих предмета у означеном периоду 

је: 

 

                  У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 83 предмета, остало је у 

раду 25 старих предмета, па стари предмети чине 30,12% од укупно нерешених 

предмета; 

 

                  У кривичној материји „Кж1“ од укупно нерешених 38 предмета остао је у 

раду 0 стари предмет, па стари предмети чине  0% од укупно нерешених предмета. 

Старих нерешених предмета по иницијаном акту је укупно 14 предмета, па стари 

предмети по иницијалном акту чине  36,84% од укупно нерешених предмета. 

 

 

                   У кривичној материји „Кж2“ од укупно нерешених 27 предмета остао је у 

раду 0 стари предмет, па стари предмети чине  0% од укупно нерешених предмета. 

Старих нерешених предмета по иницијаном акту је укупно 3 предмета, па стари 

предмети по иницијалном акту чине  11,11% од укупно нерешених предмета. 

 

                  У малолетничкој материји „Км“ од укупно нерешених 35 предмета остало 

је у раду 0 старих предмета, па стари предмети чине 0% од укупно нерешених 

предмета; 

 

                  У малолетничкој материји „Ким“ од укупно нерешених 147 предмета 

остало је у раду 0 старих предмета, па стари предмети чине 0% од укупно нерешених 

предмета. 

 

 

                  У парничној материји: 

 

                  „П“ од укупно нерешених 41 предмет остало је у раду 8 старих предмета по 

иницијалном акту, па стари предмети по иницијалном акту чине 19,51% од укупно 

нерешених предмета; 

 

                  „П1“ од укупно нерешених 2 предмета остало је у раду 0 старих предмета, 

па стари предмети чине 0% од укупно нерешених предмета; 

 

                   „П2“ од укупно нерешених 9 предмета остало је у раду 1 стари предмет по 

иницијалном акту, па стари предмети по иницијалном акту чине 11,11% од укупно 

нерешених предмета; 
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                   „Гж“ од укупно нерешених 457 предмета остало је у раду 0 старих 

предмета, па стари предмети чине 0% од укупно нерешених предмета. Старих 

нерешених предмета по иницијаном акту је укупно 250 предмета,  па стари предмети 

по иницијалном акту чине  54,70% од укупно нерешених предмета. 

 

                   „Гж1“ од укупно нерешеног 1 предмет остало је у раду 0 старих предмета, 

па стари предмети чине 0% од укупно нерешених предмета. Старих нерешених 

предмета по иницијаном акту је 0 предмета, па стари предмети по иницијалном акту 

чине  0% од укупно нерешених предмета. 

 

                   Имајући у виду изнето у парничној материји „П“, „П1“ и „П2“ од укупно 

нерешених 52 предмета остало је у раду 9 старих предмета по иницијалном акту, па 

стари предмети чине 17,30% од укупно нерешених предмета.  

 

                 Према извештају за период од 01.01.-31.12.2015. године, старост предмета 

Вишег суда у Зрењанину који су са 31. децембром 2015. године остали нерешени 

по материјама је: 

 

                 У кривичној материји „К“ од укупно нерешених 25 старих предмета у овој 

материји има  6 предмета који су старији од 5 година, док је  19  предмета старијих од 

2 године. 

                  

               У малолетничкој материји „Км“ од укупно нерешена 0 старих предмета у 

овој материји нема предмета који су старији од 5 година, нити предмета старијих од 2 

године. 

 

               У малолетничкој материји „Ким“ од укупно нерешених 0 стара предмета у 

овој материји нема предмета који су старији од 5 година, нити предмета старијих од 2 

године. 

 

               У парничној материји: „П“ од укупно нерешених 8 старих предмета у овој 

материји има 1 предмета који је старији од 5 година, док је 7 предмета старијих од 2 

године. 

 

                У парничној материји: „П1“ од укупно нерешених 0 стара предмета у овој 

материји нема предмета који су старији од 5 година, нити предмета старијих од 2 

године. 

 

                У материји: „Рех“ од укупно нерешених 3 стара предмета у овој материји 

нема предмета који су старији од 5 година. Нерешени стари предмети старији су од 2 

године. 
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                                                                          2. 

 

                                                ЦИЉ ПРОГРАМА 

 
                 Циљ доношења овог Програма је решавање предмета дугог трајања 

поступка и смањење броја предмета дугог трајања поступка, у 2016. години, ради 

обезбеђења правилног, благовременог рада суда и отклањања одуговлачења решавања 

старих предмета, према датуму иницијалног акта. 

 

                    Утврђује се да је конкретан циљ решавања овог Програма за период 

01.01.2016. године до 31.12.2016. године смањење учешћа укупног броја нерешених 

старих предмета свих врста на нивоу суда за 50% у односу на укупан број нерешених 

предмета посматрано у односу на проценат учешћа старих предмета у укупном броју 

нерешених предмета са стањем на дан 31.12.2015. године.   

 

                    

                                                                           3. 

 

                   МЕРЕ И ТЕХНИКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  

 

 
1. Приоритет у поступању; 

2. Сачињавање тромесечних извештаја о броју нерешених предмета 

који су обухваћени програмом; 

3. Одређивање тима за праћење реализације програма; 

4. Мере спречавања настанка старих предмета.  

                                     
                  

3.1. Приоритет у поступању 

 

                    У предметима, који се сматрају старим предметима, посебно ће се водити 

рачуна да се приоритетно поступа, а решаваће се по плану решавања који ће се 

утврдити на кривичном и грађанском одељењу суда. 

 

                 У кривичним предметима који се сматрају старим предметима посебно ће се 

водити рачуна о динамици заказивања главних претреса, у циљу бржег окончања 

поступка и на овај начин ће се обезбедити спречавање наступања застарелости 

кривичног гоњења. 

 

                 У грађанским предметима судије су дужне да приоритетно поступају у 

предметима у којима поступак траје дуже од две године, имајући у виду датум 

подношења иницијалног акта. Судије које поступају у првостепеним и другостепеним 

предметима посебно ће водити рачуна о динамици заказивања предмета, као и о 

благовременом решавању другостепених предмета. 
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               3.2. Сачињавање тромесечних извештаја о броју нерешених предмета 

који су обухваћени програмом 

    

               

               Управитељ судске писарнице ће списак старих предмета по правним 

областима и већима, из АВП програма на крају сваког тромесечја достављати 

председнику суда и председнику кривичног и грађанског одељења. 

 

                Председници кривичног и грађанског одељења су дужни да тромесечно 

одржавају радне састанке са судијама ради разматрања извештаја о старим предметима 

о чему ће обавештавати председника суда.  

 

                Судијски помоћници биће укључени у програм решавања старих премета по 

налогу судија кривичног и грађанског одељења Вишег суда у Зрењанину. 

                                                                      3.3. 

 

                            ОДРЕЂИВАЊЕ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ  

                                     РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
               Одређује се тим за праћење реализације програма: 

 

- Председник кривичног одељења 

- Председник грађанског одељења 

- Управитељ судске писарнице 

- Секретар суда 

- Систем администратор. 

 

 

                                                                         3.4.  

                           МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НАСТАНКА СТАРИХ 

                                                       ПРЕДМЕТА 

 

 
                Судије кривичног и грађанског одељења ће настојати да предност дају 

предметима који ће се решавати приоритетно, одмах иза предмета у којима је поступак 

„хитан“ (у складу са процесним законима и Судским пословником), без обзира на 

утврђен редослед по бројевима. 

 

                    Управитељ судске писарнице дужан је да организује рад судске писарнице 

тако да: 

 

 

1. Сви стари предмети на омотима буду означени посебном етикетом у боји или 

другом пригодном ознаком у боји, а ради лакшег праћења старих предмета. 
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2. Референти – уписничари судске писарнице имају обавезу да се према старим 

предметима односе са посебном пажњом у погледу свих рокова.  

     

               У циљу поспешивања ефикасности у решавању старих премета подржава се 

едукација судија, као и путем размене правних схватања у складу са инструкцијама 

Апелационог суда у Новом Саду из извештаја о обиласцима и контроли рада виших 

судова у 2015. години, билтена судске праксе и међусобне сарадње судија. 

 

               Све судије су дужне да благовремено обавештавају председнике одељења у 

ком поступају и председника суда о свим застојима и проблемима које уоче при раду 

на предметима и у реализацији овог Програма.  

 

               Председник суда ће вршити надзор над спровођењем програма и саопштавати 

резултате на седницама свих судија, заједно са тромесечним извештајима о раду суда. 

          

             У складу са одредбом члана 12 став 5 Судског пословника о донетом Програму 

решавања старих предмета Вишег суда у Зрењанину за 2016. годину, обавестити 

председника Апелационог суда у Новом Саду и председника Врховног касационог 

суда. 

 

              Овај Програм ступа на снагу одмах. 

                 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

                                                                                                  Биљана Мартиновић,с.р.   

 
 
 


