
 

На основу члана 70. став 3. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 

104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13), Високи савет судства на седници одржаној 

23. децембра 2014. године, донео је 

 

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СУДОВА  

ЗА ПРЕДМЕТЕ ИЗВРШЕЊА  

У ОСНОВНИМ И ПРИВРЕДНИМ СУДОВИМА 
 

 

 Извештај о раду суда садржи следеће колоне:  

 

1. РЕДНИ БРОЈ  

2. МАТЕРИЈА (И и Ив) 

3. БРОЈ СУДИЈА У МАТЕРИЈИ - уписује се број судија који су ефективно поступали 

у материји И и Ив.  

4. УКУПАН БРОЈ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА НА ПОЧЕТКУ 

ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА - уписује се број предмета у раду на дан 01.01. за 

годину за коју се извештај саставља. 

5. УКУПАН БРОЈ НЕРЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА - 

ЕВИДЕНЦИЈА О ДУЖИНИ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА ПРЕМА ДАТУМУ 

ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА (преко две године, преко пет година и преко 10 година). 

 

У извршним предметима стари предмет је предмет који није окончан после шест месеци 

трајања. 

 

6. УКУПАН БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА - уписује се број укупно примљених 

предмета у извештајном периоду. 

7. УКУПАН БРОЈ НОВО ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА - уписује се број само 

новопримљених предмета у извештајном периоду. 

8. ПРОСЕЧАН ПРИЛИВ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ У МАТЕРИЈИ 

 

Просечан прилив предмета по судији у материји И и Ив израчунава се тако што се укупан 

број примљених предмета у извештајном периоду подели са бројем судија који су у том 

периоду активно поступали у материји И и Ив.  

 

9. УКУПНО ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА У РАДУ - уписује се број нерешених предмета 

извршења који су пренети из претходног ивештајног периода увећан за број укупно 

примљених предмета у извештајном периоду. 

 

10. УКУПНО РЕШЕНО ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ - 

уписује се број решених предмета извршења у односу на укупан број предмета у 

раду. 
 

11. УКУПАН БРОЈ РЕШЕНИХ СТАРИХ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА ПРЕМА ДАТУМУ 

ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - уписује се број решених старих предмета извршења од 

укупног броја решених предмета према датуму иницијалног акта. 



12. ПРОСЕЧНО РЕШЕНО ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА ПО СУДИЈИ - израчунава се тако 

што се укупан број решених предмета у извештајном периоду подели са бројем 

судија који су у том периоду активно поступали у материји И и Ив. 

13. УКУПНО НЕРЕШЕНО ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ 

ПЕРИОДА - израчунава се одузимањем броја решених предмета извршења од 

укупног броја предмета у раду. 

14. НЕРЕШЕНО СТАРИХ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ 

ПЕРИОДА ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА - уписује се број нерешених 

старих предмета извршења према датуму иницијалног акта који је остао нерешен на 

крају извештајног периода од укупног броја нерешених предмета извршења на 

крају извештајног периода. 

15. ПРОСЕЧНО НЕРЕШЕНО ПО СУДИЈИ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 

16. ПРОСЕЧНО НЕРЕШЕНО ПО СУДИЈИ ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА 


