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Основни суд у Суботици

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ



АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПРОГРАМА

Материја

Број судија у материји

Број нереш
ених предмета (на почетку

извеш
тајног периода)

Број старих
нерешених предмета

(на почетку
извештајног периода)

Просечно предмета по судији (на почетку
извеш

тајног периода)

%
 старих нереш

ених предмета у односу на
укупан број нереш

ених предмета (на
почетку извеш

тајног периода)

Број старих предмета у раду у току
извеш

тајног периода

Број нереш
ених предмета (на крају

извеш
тајног периода)

Број нерешених
старих предмета (на

крају извештајног
периода)

Просечно предмета по судији (на крају
извеш

тајног периода)

%
 старих нереш

ених предмета у односу на
укупан број нереш

ених предмета (на крају
извеш

тајног периода)

Ц
иљ

 на основу Програма (планирани број
старих предмета)

Проценат испуњ
ености циљ

ева из Програма

Укупно 3-5
год.

5-10
год.

преко
10

год.
Укупно 3-5

год.
5-10
год.

преко
10

год.

П 9 800 21 16 5 0 88,00 2,63% 100 934 49 42 7 0 103,00 5,25% 21 64,56%
П1 3 1002 3 3 0 0 334,00 0,30% 13 815 4 4 0 0 271,00 0,49% 3 90,00%
П2 8 284 0 0 0 0 35,00 0 1 229 1 1 0 0 28,00 0,44% 0 0
И 2 468 19 17 2 0 234,00 4,06% 46 122 0 0 0 0 61,00 0 19 170,37%
Ив 2 30 12 8 4 0 15,00 40,00% 17 1 0 0 0 0 0 0 12 340,00%
О 1 335 1 1 0 0 335,00 0,30% 4 589 3 2 1 0 589,00 0,51% 1 33,33%
К 4 266 10 5 5 0 66,00 3,76% 26 328 9 8 1 0 82,00 2,74% 10 106,25%
 
Укупно
сви 19 4794 67 51 16 0 252,00 1,40% 210 3946 67 57 10 0 207,00 1,70% 67 100,00%



Образложење: 
-Суд није остварио циљеве постављене Програмом решавања старих предмета за 2020.годину из разлога што суд функционише без 8
судија, а друго од 2018.године, 2019.године и 2020.године у суду је повећан прилив предмета у материјама П1, Прр и Прр1. У
2017.години у материји П1 примљено је 471 предмет, у Прр 28 у Прр1 је примљено 0 предмета. У 2018.години у материји П1 примљено
је 1469 предмета, у Прр 942 предмета у Прр1 примљено је 0 предмета . У 2019.години у матерји П1 примљено је 926 предмета, у Прр
620 и у Прр1 940 предмета. У 2020.години у материји П1 примљено је 875 предмета у Прр 614 предмета у материји Прр1 655 предмета.
-Поред тога на резултате рада суда одразили су се и услови у којима је суд функционисао за време пандемије Цовид-19. Рочишта су се
доста одлагала у периоду од 21.03.2020.године па до краја маја. Новембар месец је био посебно проблематичан јер је било доста од
запослених који су оболели од Короне или су били у карантину због болести чана породице, да би се од 24.11.2020.године поново
радило од куће и у две смене, што је свакако утицало на резултате рада суда јер без присуства странака мало шта се може урадити.
Свакако су рађени предмети са хитним мерама, притворски, предмети насиља а у грађанској материји предмети са привременим
мерама, али је било доста одлагања јер једноставно и за адвокате и странке, сведоке, вештаке, достављане су потврде да имају
повишену температуру па самим тим нису ни могли ући у зграду суда.



ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА ЗА НОВИ ПРОГРАМ

Материја

Број судија у материји

Број нереш
ених предмета (на почетку

извеш
тајног периода)

Број старих нерешених
предмета (на почетку
извештајног периода)

Просечно предмета по судији (на почетку
извеш

тајног периода)

%
 старих нереш

ених предмета у односу на
укупан број нереш

ених предмета (на
почетку извеш

тајног периода)

Ц
иљ

 на основу Програма (планирани број
нереш

ених старих предмета)

Укупно 3-5
год.

5-10
год.

преко 10
год.

П 9 934 49 42 7 0 103 5,25% 56
П1 3 815 4 4 0 0 271 0,49% 18
П2 8 229 1 1 0 0 28 0,44% 3
И 2 122 0 0 0 0 61 0 2
Ив 2 1 0 0 0 0 0 0 0
О 1 589 3 2 1 0 589 0,51% 6
К 4 328 9 8 1 0 82 2,74% 17
 
Укупно
сви 19 3946 67 57 10 207 1,70% 100



Образложење: 
- Сматрамо да је нужно циљеве поставити реално а не апстрактно. Овај суд још увек функционише тако да постоји 8 непопуњених
судијских места, конкурс је расписан, када ће судије бити изабране, то прецизно није познато, свакако очекујемо ове године. Поред тога
још двоје судија ће остварити право на пензију, једна судија из грађанске материје 01.05.2021.године а један судија из кривичне
материје 28.09.2021.године. Поред тога велики број предмета у 2021.години ће постати старо, највише по предикцији се повећава број
предмета старости од 3-5 година. По предикцији, на крају 2021.године у П материји би било старих предмета 113 у П1 36, у материји П2
5, у И материји 4 предмета, у Ив материји 0, у О материји 12 предмета, у К 34 предмета. Од планираног броја старих предмета на крају
2021.године, Програмом је постављен циљ да број нерешених старих предмета на сваком кварталу не пређе 50% од планиране бројке
предмета која ће постати стара на крају 2021.године. Сматрамо да најбољи резултат можемо дати ако пратимо рад у 20 најстаријих
предмета у П материји, у К материји у 5 најстаријих предмета и у П1 материји у 5 најстаријих предмета.



МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ПРИМЕЊЕНЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦИЉЕВА

Опис мера: -Сваки судија je дужан да у предметима који су обухваћени овим Програмом поступа тако, што ће приоритет у заказивању и
решавању предмета дати старим предметима из овог Програма, и то тако, да ће првенствено приоритет имати најстарији предмети
-На крају сваког месеца референт за статистику проверава да ли су заказани сви предмети старији од 3 година и уколико нису
председник суда издаје писмену наредбу за заказивање
-Сви предмети у кривичној и грађанској материји, обухваћени овим Програмом имају приоритет у заказивању и суђењу и треба да буду
заказани најкасније у року од 30 дана од почетка примене овог Програма
-Посебна контрола предмета: у К материји 5 најстаријих, у П материји 20 најстаријих и у П1 материји 5 најстаријих
-Судија стање у старом предмету усмено реферише по позиву председника суда где присуствује председник одељења и о томе се води
записник. Реферисање обухвата датум иницијалног акта, да ли већ постоји првостепена одлука, да ли је предмет заказан, шта је разлог
зашто предмет није окончан и када судија планира да оконча поступак
-По потреби, достављање у старим предметима организовати путем судског достављача
-Израда нацрта одлуке у старим предметима има приоритет у раду судијских помоћника
-Континуирана обука судија и запослених у суду 
-Током 2021.године се очекује да ће на судијску функцију ступити 6 нових судија у Основном суду у Суботици
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