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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ 
БРОЈ: СУ I- 1-2/2015 
ДАНА: 11.02.2015. 
К И И Н Д А 
 
 
 
  Председник Основног суда у Кикинди, на основу чл. 12. Судског 
пословника доноси, а у складу са Посебним програмом мера за решавање 
старих извршних предмета у судовима за период 2015-2018.година, доноси 
 
 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ  ИЗВРШНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОМ 
СУДУ У КИКИНДИ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
 

 
 
 
  Циљ програма је да се уведу и примене мере ради 
благовременог обављања послова у складу са Судским пословником и убрзају 
извршни поступци, како би се спречило да новопримљени предмети постану 
стари. 
 
 Принципи овог програма су да се смањи укупан број нерешених 
старих предмета у извршној материји који су старији од 2 године за 20% у 
односу на број нерешених старих предмета на дан 31.12.2014.године и то 
смањење од 6% до 01.04.2015.године, смањење од 6% до 01.07.2015.године, и 
смањење од 8% до 01.09.2015.године. 
  Пре доношења овог Програма утврђен је стварни број нерешених 
предмета и сравњен  са подацима из електронске базе података, осим 
неслагања броја старих предмета по датуму пријема, због познате ситуације у 
вези са електронским програмом, који недостатак ће у међувремену бити 
отклоњен. 
  У извршној материји И. од укупно нерешених 2119 предмета у раду 
је 720 старих и они чине 33,98% од укупног броја нерешених предмета. 
  У извршној материји ИВ. од укупно нерешених 7839 предмета у 
раду је остало 6254 стара предмета и они чини 79,78% од укупног броја 
нерешених предмета. 
  У извршној материји  ИПВ нема старих предмета. 
  У извршној материји укупно је остало 9960 предмета, на дан 
31.12.2014.године од чега 6974 стара предмета који чине 70,02% од укупног 
броја нерешених предмета. 
  Према извештају о раду за 2014.годину старост предмета 
нерешених на крају извештајног периода је следећа: 
 
  - у И. од укупно нерешених 720 старих предмета има 7 предмета 
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старијих од 10 година, што је 0,97% укупног броја, 134 предмета старија од 5 
година, што је 18,61% од укупног броја нерешених старих предмета, док је 579 
предмета старијих од 2 године, што је 80,42% од укупног броја нерешених 
старих предмета. 
   
  - у ИВ. од укупно нерешених 6254 нема предмеета старијих од 10 
година, 842 предмета старија од 5 година, што је 13,46% од укупног броја 
нерешених старих предмета, док је 5412 предмета старијих од 2 године, што је 
86,532% од укупног броја нерешених старих предмета.    
  Председник суда и судије које поступају у извршној материји 
утврдиле су да највећи број наведених предмета је онај у којима су пописи и 
продаје покретних ствари извршних дужника остали без успеха.   
 
 Мере за решавање предмета са најдужим трајањем поступка су 
 
 1. приликом пописа и евиденције предмета који су састави део 
овог Програма и који постану стари током 2015 године, означиће се посебним 
ознакама тако што се иза броја предмета у загради наводи година пријема 
предлога за извршење 
  2. извршна писарница суда списак старих предмета доставља 
судијама ради лакшег и бољег праћења и узимања у приоритет прилоком рада 
тих предмета 
  3. сви стари предмети означавају се штамбиљем "ПРОГРАМ" у 
црвеној боји 
  4. писарница води посебну евиденцију о старим предметима 
према утврђеном обрасцу у прилогу у које судија оноси разлог дугог трајања 
поступка 
  5. старе предмете потребно је заказивати у роковима 
предвиђеним ЗИО  и редовно контролисати благовременост доставе 
  6. вођење посебне евиденције о нерешеним предметима кроз тзв. 
"старосне листе" уз исказивање трајања поступка преко 2, преко 5, односно 
преко 10 година, на обрасцу у прилогу. 
 7. ефикасно коришћење могућности која пружа ЗИО у вези са 
прибављањем података о спроведеном извршењу принудним путем преко НБС 
и благајне дужниковог дужника уз обавезу прибављања података од стране 
суда о радном статусу извршног дужника 
  8. комуникација са великим повериоцима ради евентуалног отписа 
потраживања најсиромашнијим категоријама становништва ради 
алтернативног начина решавања ових предмета 
 9. од великих поверилаца једном у 3 месеца тражити изјашњење у 
вези са намирењем или евентуалним закључењем споразума о измирењу дуга 
 
 Ради праћења спровођења мера формира се тим који чине 
Председник суда, судија Наташа Иветић, Председник ИПВ Већа, судија Радојка 
Радовановић, извршни судија Габријела Бартул. 
  Састанци тима одржаваће се једном у 3 месеца уз евентуално 
присуство извршитеља и уписничара који раде на извршној реферади ради 
разматрања извештаја о старим предметима. 
  Судије извршног одељења су дужне да обавештавају Председника 
свог одељења и Председника суда у вези са проблемима око реализације овог 
Прогарма. 
 Са садржином Прогарма упознате судије извршног одељења, 
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чланови тима и запослени у писарници. 
 Овај Програм ступа на снагу одмах 
  
 
 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК ОСНОВНОГ СУДА 
 
 
 
       НАТАША ИВЕТИЋ 
 
   
 
 
 Програм истакнут на огласној табли у седишту суда и Судској 
јединици 


