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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр.Су III-19-13/13  
Дана: 15.01.2014.године 
Нови Сад 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
 за период од 01.01.2013. до 31.12.2013.године 

 
РАД СУДА ОД ОСНИВАЊА 

 
  Апелациони суд у Новом Саду основан  Законом о седиштима и подручјима судова 
и јавних тужилаштава („Сл.гласник РС“ бр.116/08 од 22.12.2008.године), са радом почео дана 
01.01.2010.године, поступао је као жалбени суд у предметима са подручја 6 виших и 8 
основних судова са 32 судске једнице. 
  

Од оснивања Апелациони суд у Новом Саду бележио је константан раст прилива 
предмета у раду суда, постизао константно повећање броја решених предмета, а уједно и 
смањење броја нерешених предмета. 

У претходне четири године у раду овог суда било је укупно 82.409 предмета, а 
решено је 77.181 предмета, што представља 93,66 % укупног броја предмета у раду овог 
суда. 
 

Табеларни приказ о оптерећености, расту прилива и постигнутом учинку 
 

 преузето/пренето примљено укупно решено остало у раду 

2010 13.329 13.936 27.266 19.392 7.874 
2011 7.874 16.743 24.617 18.008 6.609 
2012 6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 
2013 5.395 19.969 25.364 20.135 5.229 

 
 На крају 2013.године у поређењу са 2010.годном смањен је број нерешених предмета 
осталих на крају године за 33,59 %, а у односу на 2012.годину смањење износи 3,08 %. 
 

Односи и сарадња   
 

Неговање добрих односа између судија, судијских помоћника и осталих запослених 
представља предмет сталне пажње са циљем одржавања складних односа. И поред отежаних 
услова рада, у суду је одржана радна атмосфера на високом нивоу. 
 Стална сарадња остваривана је и са другим апелационим судовима, Врховним 
касационим судом, Високим саветом судства, Министарством правде и државне управе, 
вишим и основним судовима, другим органима и организацијама, Правосудном академијом и 
факултетима, као и бројним удружењима.  
 Континуирана сарадња и одлична комуникација са подручним вишим и 
основним судовима, заступљена је била током целе године, о чему најбоље говоре сви 
благовремено достављени извештаји, обавештења и други тражени акти, као и успешне 
контроле рада судова са овог подручја. 
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СУДИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИ 
 
           Одлуком Високог савета судства за Апелациони суд у Новом Саду утврђена су 54 
судијска места.  
  На судијску функцију ступило је 05.01.2010.године укупно 47 судија изабраних за овај 
суд, затим 11.08.2010.године још троје изабраних судија, потом 05.04.2011.године једна 
судија и 20.11.2013.године изабрано је још шест судија. 
 

Пензионисано је 5 судија, од тога 3 судије су навршиле радни век у 2013.години. 
 
На раду у другим органима налази се 5 судија овог суда: 
1. судија овог суда Душан Војновић је све време био на раду у Посебном одељењу за 

организовани криминал Вишег суда у Београду 
2. судија овог суда Бранка Банчевић, изабрана за члана Високог савета судства 

31.03.2011. године, налази се на раду у ВСС 
3. судија овог суда Драган Скоко је дана 24.05.2013.године постављен за вршиоца 

функције председника Вишег суда у Новом Саду, а од 16.12.2013.године је упућен на рад у 
Врховни касациони суд 

4. судија овог суда Персида Јовановић је дана 18.11.2013.године премештена у 
Апелациони суд у Београду и 

5. судија овог суда Дарко Тадић је дана 21.11.2013.године постављен за вршиоца 
функције председника Основног суда у Новом Саду, а потом дана 16.12.2013.године 
постављен за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду 

 
Број судија на раду у овом суду у 2013. години – 48 судија и в.ф.председника суда 

Новица Пековић, судија Врховног касационог суда. 
 

 У 2013.години у судећим предметима у овом суду поступало је 44 судија.  
 
  
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом 

суду у Новом Саду који је ступио на снагу 01.07.2010.године, са изменама и допунама од 
28.10.2011.године и 14.06.2013.године, систематизовано је 32 радна места и 121 запослени.  

На радно место судијски помоћник систематизовано је 57 извршилаца. 
Потреба за већим бројем судијских помоћника од систематизованог, заснована је 

на реалним показатељима о броју предмета у раду суда и обиму других послова у суду ове 
инстанце. 
 
            Распоред послова судија у 2013.години 
 
 Распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2013.годину донет је 
26.11.2012.године. Приговора на распоред није било, као ни у ранијим годинама. 
 
 Послове судске управе до 07.05.2013.године обављао је као в.ф.председника суда 
судија Слободан Надрљански са замеником судијом Јелицом Бојанић Керкез.  

Од 07.05.2013.године за в.ф.председника Апелационог суда у Новом Саду постављен 
је Новица Пековић, судија Врховног касационог суда, а његови заменици су судија Слободан 
Надрљански и судија Јелица Бојанић Керкез. 
  
 Председници одељења су: 
 судија Бранислава Апостоловић – председник Одељења судске праксе 
 судија Петер Киш – председник Кривичног одељења 



 4

 судија Петар Јовановић – председник Грађанског одељења 
 судија Персида Јовановић – председник Одељења за радне спорове  
 
 У Кривично одељење са Одељењем за поступке према малолетницима распоређено је 
укупно 14 судија. 

 У Грађанско одељење са специјализованим већима за спорове из породичних односа 
распоређено је укупно 21 судија. 

 У Одељење за радне спорове распоређено је 9 судија.  
 
 Утврђени распоред послова је мењан и допуњаван, и то: 
- измењен 15.01.2013.године, у погледу организације послова у Одељењу судске праксе 
- измењен 07.03.2013.године, због престанка судијске функције једној судији – смањен је 
број већа у Грађанском одељењу 
- измењен  07.05.2013.године, због постављања новог в.ф.председника суда  
- измењен 27.05.2013.године, због постављања једног судије за в.ф.председника подручног 
вишег суда 
- измењен и допуњен 20.11.2013.године, због ступања на функцију новоизабраних судија 
 
           Распоред послова судијских помоћника у 2013.години 
 
            Распоред послова судијских помоћника за 2013.годину донет је такође 
21.11.2012.године.  
           Уз распоређивање судијских помоћника по одељењима суда, ближе је одређена врста 
послова коју обављају судијски помоћници у суду овог ранга, и то: 
- судијски помоћници распоређени на рад у већима  
- судијски помоћници распоређени на послове судске праксе  
- судијски помоћници распоређени на послове судске управе 
                 
           Број радних дана судија  
 
           2013.година имала је укупно 250 радних дана. 
           Укупан број радних дана судија које су поступале у предметима је 9.879.      

 
            Одобрена су плаћена одсуства појединим судијама у трајању од 1 до 5 дана,  што је 
укупно 5 радних дана. 
 
           Ометања рада у току 2013.године 
 
           У 2013.години било је 15 дојава о подметнутим бомбама у згради суда, што је 
изазивало евакуацију присутних у згради, с прекидима рада судија и запослених у просечном 
трајању од 2 сата односно у укупном трајању као 3,75 радна дана.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. до 31.12.2013.године 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013 до 31.12.2013.године 
 
 

 
Материја 

Број судија 
у материји 

 
Нерешено на 
почетку 
периода 

 
 

Примљено 

Просечан 
месечни 
прилив по 
судији 

 
 Укупно у раду 

 
Укупно решено 

Просечно 
месечно 
решено по 
судији 

 
Нерешено на 
крају периода 

Просечно 
предмета 

остало у раду 
по судији 

Гж 21 2.135 5.402 23,39 7.537 5.427 23,49 2.110 100,48 
Гж2 11 40 792 6,55 832 797 6,59 35 3,18 
Р 21 6 42 0,18 48 45 0,23 3 0,14 
Р1 1 - 1 0,09 1 - - 1 1 
Р3 21 - 169 0,73 169 152 0,66 17 0,81 

Рех-ж 21 22 270 1,17 292 215 0,93 77 3,67 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ                   21 2.203 6.676 28,90 8.879 6.636 28,73 2.243 106,81 

Гж1 9 732 4.209 42,52 4.941 3.996 40,36 2.280 105 
Р4 9 - 186 1,88 186 149 1,51 37 4,11 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ     9 732 4.395 44,39 5.127 4.145 41,87 982 109,11 
УКУПНО ГРАЂАНСКО  и 
РАДНО ОДЕЉЕЊЕ                    30 

 
2.935 

 
11.071 

 
33,55 

 
14.006 

 
10.781 

 
32,67 

 
3.225 

 
107,50 

Кж1 14 2.256 4.601 29,88 6.857 5.027 32,64 1.830 130,71 
Кж2 14 154 3.929 25,51 4.083 3.955 25,68 128 9,14 
Кж3 6 4 10 0,15 14 4 0,06 10 1,67 
Кжм1 2 36 166 7,55 202 174 7,91 28 14 
Кжм2 2 3 46 2,09 49 49 2,23 - - 
Кр 13 6 138 0,97 144 138 0,96 6 0,46 
Крм 2 1 8 0,36 9 7 0,32 2 1 

УКУПНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ   
14 

 
2.460 

 
8.898 

 
57,78 

 
11.358 

 
9.354 

 
60,74 

 
2.004 

 
143,14 

УКУПНО АПЕЛАЦИОНИ 
СУД У НОВОМ САДУ        44 

 
5.395 

 
19.969 

 
41,26 

 
25.364 

 
20.135 

 
41,60 

 
5.229 

 
118,84 
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АНАЛИЗА О КВАНТИТЕТУ И КВАЛИТЕТУ РАДА СУДА У 2013.ГОДИНИ 

  
Преглед о броју предмета по одељењима суда и укупно: 

 
 пренето примљено укупно решено нерешено 
Кривично 
одељење 2.460 8.898 11.358 9.354 2.004 
Грађанско 
одељење 2.203 6.676 8.879 6.636 2.243 
Одељење за радне 
спорове 732 4.395 5.127 4.145 982 
Укупно  5.395 19.969 25.364 20.135 5.229 
 

У извештајном периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године у раду је било 
укупно 25.364 предмета, што представља повећање броја предмета у раду за 1,27% у 
односу на број предмета у раду у 2012.години који је износио 25.041 предмета.  
 

Укупно је решено 20.135 предмета, што представља повећање броја решених 
предмета за 2,43% у односу на број решених у 2012.години, који је износио 19.646 
предмета.  

На крају 2012. године остало је у раду 5.229 предмета, што представља смањење 
броја предмета осталих у раду од 3,17% у односу на број нерешених на крају 2012. 
године, а који је износио 5.395 предмета. 
 
 Табеларни преглед о квалитету рачунатом по Упутству из СП 
(укупан број решених предмета умањен за збир укинутих и преиначених одлука, подељен са бројем 
укупно решених предмета помножен бројем 100, изражен у %) 
 

 
број 

решених 
предмета 

разматрано 
по правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. 

преиначено, 
дел. укинуто 

укупан 
квалитет 

Кривично 
одељење 

9.354 25 13 3 9 - 99,39 % 

Грађанско 
одељење 

6.636 313 288 8 12 5 99,70 % 

Одељење за 
радне спорове 

4.145 465 413 21 28 3 98,82 % 

Укупно 20.135 803 714 32 49 8  
Проценат квалитета 88,92 % 3,98 % 6,10 % 0,99 %  

 
Укупан квалитет – 99,60% 

 
Квалитету одлука у 2013. години значајно је допринео функционални 

механизам пажљиве и вишеструке контроле судских одлука и њихове  
усклађености са судском праксом, кроз ефикасан рад Одељења судске праксе, 
организован уз ангажовање више судија и судијских помоћника на тим пословима.  
 

Повећан је број јавних седница, претреса и отворених расправа пред 
другостепеним судом, којих је у 2012.години било укупно 1.226,  а у 2013.години 
укупно 1.647, што је повећање од 25,56 %. 
 
 У 2013.години настављена је пракса одржавања седница судских одељења, 
којих је у извештајном периоду било укупно 20, од тога: 1 седница Одељења судске 
праксе, 5 седница Кривичног одељења, 6 седнице Грађанског одељења и 8 седница 
Одељења за радне спорове.  
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Приказ о умањењу задужења: 
 

ПЕРИОД: од 01.01.2013.године од 07.05.2013. године од 27.05.2013. године 
Слободан Надрљански - 50% 

заменик в.ф. председника суда 
- 

Јелица Бојанић Керкез  30% 
заменик в.ф.председника суда и 
председник већа 

- - 

Петер Киш  30% 
председник Кривичног одељења и 
председник већа 

 - 

Петар Јовановић  30% 
председник Грађанског одељења и 
председник већа 

 - 

Персида Јовановић -  30% 
председник Одељења за радне 
спорове и председник већа 

 - 

Бранислава Апостоловић   30% 
председник Одељења судске 
праксе и 
председник већа 

 - 

Драган Аћимовић   30% 
руководилац судске праксе 
Кривичног одељења и председник 
већа 

 - 

Драгољуб Вујасиновић  30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Кривичног одељења 

 - 

Ђура Тамаш   30% 
заменик председника Одељења 
судске праксе, руководила судске 
праксе у Грађанском одељењу и 
председник већа 

20% 
председник већа и уредник 
Билтена 

- 

Радослава Мађаров  30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Грађанског одељења 

- - 

Снежана Кецман   30% 
руководилац судске праксе у 
Одељењу за радне спорове и 
председник већа 

- - 

Драгиња Вујић  10%  
председник већа  
 

- - 

Милорад Дедић   10% 
председник већа 

- - 

Владимир Вујић   10% 
председник већа 

- - 

МираТубин Чанак  10% 
председник већа 

- - 

Милица Богдан Личен   10% 
председник већа 

- - 

Душанка Бабић   10% 
председник већа 

- - 

Душица Шалић   10% 
председник већа 

- - 

Љиљана Цицмил 10% 
председник већа (до повратка 
судије Тамаш) 

- - 

Драган Скоко 30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Грађанског одељења 

 - 

Јулијана Будинчевић 30% 
заменик руководила судске праксе 
у Грађанском одељењу и 
председник већа 

 - 

Мирјана Андријашевић   30% 
заменик руководиоца 
судске праксе 
Грађанског одељења 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 

Програм решавања старих предмета за 2013.годину донет је 15.01.2013 године.  
Након анализе и оцене о добрим резултатима у његовој реализацији уследила је 

Допуна Програма 09.05.2013. године, а после анализе деветомесечних резултата донета 
је Друга Допуна Програма 11.10.2013.године. 
 Поступање у старим предметима према Програму и допунама Програма 
анализирано је на месечном нивоу од стране формираног Тима у саставу:  
заменик в.ф. председника суда – судија Јелица Бојанић Керкез, координатор Тима 
председник Одељења за радне спорове – судија Персида Јовановић 
председник Грађанског одељења – судија Петар Јовановић 
председник Кривичног одељења – судија Петер Киш 
секретар суда – Слободанка Милић Жабаљац 
статистичар - Анка Томашевић 

Месечни извештај о реализацији Програма разматрани су на састанцима 
колегијума и достављани судијама сваког месеца.   
 

Реализација Програма на нивоу суда у целини – 96,82%. 
  
 

Приказ о реализацији Програма и допуни Програма по одељењима суда: 
 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
 
Судија 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.12.2011 
 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.03.2012 
(ПРВА ДОПУНА ПРОГРАМА 

од 30.09.2013) 

 
% 

испуњења 

 Стање на 
дан 

31.12.2012 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

30.09.2012 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

14 524 429 95 191 113 78 

 
87,42 

 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 
 
Судија 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

30.09.2012 
 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.12.2012 
(ПРВА ДОПУНА ПРОГРАМА

 од 09.05.2013) 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.03.2013 
(ДРУГА ДОПУНА ПРОГРАМА 

од 30.09.2013) 

 
% 

испуњења

 Стање на 
дан 

31.12.2012 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

09.05.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

30.09.2013 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

9 269 234 35 178 169 9 108 104 4 

 
99,22 

 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 
 
Судија 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

30.06.2012 
 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.12.2012 
(ПРВА ДОПУНА ПРОГРАМА 

од 09.05.2013) 

Предмети примљени на 
жалбено решавање до 

31.03.2013 
(ДРУГА ДОПУНА ПРОГРАМА

од 30.09.2013) 

 
% 

испуњења

 Стање на 
дан 

31.12.2012 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

09.05..2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

30.09.2013 

 
Решено  

Остало 
нерешено 

21 532 447 29 707 676 31 486 479 7 

 
99,58 
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Реализација Програма и допуне Програма по судијама и судским већима 
Кривичног одељења 

 
Предмети примљени на жалбено 

решавање до 31.03.2012 
(ДОПУНА ПРОГРАМА од 30.09.2013) 

 
Веће 

 
Судија 

Стање на дан 
30.09.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

1-председник већа Драган Аћимовић 2 2 - 
 Весна Остојић - - - 
 Ђурђина Бјелобаба - - - 

Укупно за веће 2 2 - 
2-председник већа Драгиња Вујић 1 - 1 
 Слободан Надрљански - - - 
 Смиљка Матковић - 5 3 

Укупно за веће 1 5 4 
3-председник већа Петар Киш 3 1 2 
 Сњежана Лековић 1 - 1 
 Мирослав Алимпић - - 8 

Укупно за веће 4 1 11 
4-председник већа Милорад Дедић 12 11 1 
 Дејан Терзић 1 - 1 
 Љубомир Бачић 25 14 11 

Укупно за веће 38 25 13 
5-председник већа Нада Коларски 81 41 40 
 Саво Ђурђић - 5 3 

Укупно за веће 81 46 43 
6-председник већа Драгољуб Вујасиновић 1 - 1 

 Зденка Стакић - 3 4 
 Зоран Париповић - 6 2 

Укупно за веће 1 9 7 
прекид 31.10.2013 Драган Којић 2 - - 

 Владимир Вујић - - - 
 Јагода Радосављевић 62 25 - 

Укупно за веће 64 25 - 
УКУПНО за одељење 191 113 78 

 
Реализација Програма и допуне Програма по судијама и судским већима Одељења 

за радне спорове 
 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 31.03.2013 

(ДРУГА ДОПУНА ПРОГРАМА од 
30.09.2013) 

 
Веће 

 
Судија 

Стање на 
дан 

30.09.2013 
 

Решено 
Остало 
нерешено 

прекид 17.11.2013 Персида Јовановић - - - 
1-председник већа Боривоје Гајић 1 - 1 
 Јасмина Даниловић Стојковић 51 51 - 

Укупно за веће 52 51 1 
2-председник већа Снежана Кецман 17 15 2 
 Драгана Штрбац 14 14 - 
 Љиљана Влајковић Смук 10 10 - 

Укупно за веће 41 39 2 
3-председник већа Мира Тубин Чанак 5 5 - 
 Марија Габрић 3 2 1 
 Габриела Миловановић 7 7 - 

Укупно за веће 15 14 1 
УКУПНО за одељење 108 104 4 
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Реализација Програма и допуне Програма по судијама и судским већима 
Грађанског одељења 

 
Предмети примљени на жалбено 

решавање до 31.03.2013 
(ДРУГА ДОПУНА ПРОГРАМА од 

30.09.2013)  
Веће 

 
Судија 

Стање на 
дан 

30.09.2013 
 

Решено 
Остало 
нерешено 

1-председник већа Јелица Бојанић Керкез 4 3 1 
 Радослава Мађаров 1 1 - 
 Нада Бачкалић - - - 
 Милена Ковачевић 48 48 - 

Укупно за веће 53 51 1 
2-председник већа Милица Богдан Личен 10 10 - 

 Мирјана Андијашевић 2 2 - 
 Бранка Маљковић 6 6 - 

Укупно за веће 18 18 - 
3-председник већа Душица Шалић 3 2 1 

 Верица Бајић 1 1 - 
 Матилда Момчиловић 18 14 4 

Укупно за веће 22 17 5 
4-председник већа Бранислава Апостоловић 2 2 - 

 Татјана Миљуш 54 54 - 
Укупно за веће 56 56 - 

5-председник већа Јулијана Будинчевић - - - 
 Вера Кнежевић Мандић 58 58 - 
 Душко Перичин 52 52 - 

Укупно за веће 110 110 - 
6-председник већа Ђура Тамаш 4 4 - 

 Љиљана Цицмил 14 14 - 
 Здравко Василић 36 36 - 

Укупно за веће 54 54 - 
7-председник већа Петар Јовановић 63 63 - 

 Бранка Бајић 51 51 - 
 Споменка Драгаш 59 58 1 

Укупно за веће 173 172 1 
УКУПНО за одељење 486 479 7 
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АНАЛИЗА О ПРЕДМЕТИМА ДУГОГ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА 
према критеријумима из електронског уписника 

 
У пренетим предметима из 2012.године којих је било 5.395, учешће старих 

предмета је износило:  
- према критеријуму - по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2012.године и у 
грађанском и радном до 31.03.2012.године - укупно 1.705 предмета или 36,60 % 
- према критеријуму - по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године - укупно 
3.691 предмета или 68,42 % 
 
 Кроз прилив предмета у 2013.години примљено је 19.969 предмета. 

Од укупног броја решених 20.135 предмета, старих предмета је решено: 
- према критеријуму - по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2013.године и у 
грађанском и радном до 31.03.2013.године - укупно 3.433 решених предмета  
- према критеријуму - по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године - укупно 
9.786 решених предмета 
 
 На крају 2013.године нерешених предмета у раду је остало укупно 5.229, од тога 
старих: 
- према критеријуму - по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2013.године и у 
грађанском и радном до 31.03.2013.године - укупно 1.032 предмета или 19,74 %  
- према критеријуму - по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године - укупно 
3.323 предмета или 63,55 %  
 

Наведено говори о великом смањењу учешћа старих предмета према 
критеријуму пријема у суд са 36,60% на 19,74%, а такође и о смањењу учешћа 
старих предмета према критеријуму датума иницијалног акта са 68,42% на 
63,55%.  

 
Резултати постигнути у смањењу броја старих предмета 

-за 39,47 % по критеријуму пријема у суду (са 1.705 на 1.032 предмета) и  
-за 9,97 % по критеријуму иницијалног акта (са 3.691 на 3.323 предмета) 
   
Извод из електронског уписника о дужини трајања поступка од пријема у другостепени 

суд до експедовања предмета из суда: 
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АНАЛИЗА О  РАСТУ  ПРИЛИВА 
 
       Повећани прилив предмета представља објективни показатељ оптерећености са 
којом се овај суд суочава од почетка свог рада - константно од 2010.године, на нивоу 
суда у целини и по судским одељењима. 
       Повећање прилива у 2013.години у односу на прилив у 2010.години износи 30,04%. 
       Прилив предмета у 2013.години је повећан у односу на прилив у 2012.години за 
1.537 предмета или 7,69 %.  
       Ванредним напорима у 2013.години прилив је савладан са 100,83 %.  
    

                                  
Приказ о повећању прилива на нивоу суда 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

2010 13.329 13.936 27.265 19.385 7.880 139,10 % 
2011 7.874 16.743 24.617 18.008 6.609 107,56 % 
2012 6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 106,59 % 
2013 5.395 19.969 25.364 20.135 5.229 100,83 % 

 
 
Приказ о повећању прилива на нивоу Кривичног одељења 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

2010 3.054 6.582 9.636 7.117 2.519 108,12 % 
2011 2.515 8.258 10.773 7.661 3.112 92,77 % 
2012 3.112 8.255 11.367 8.907 2.460 107,90 % 
2013 2.460 8.898 11.358 9.354 2.004 105,12 % 

 
 
Приказ о повећању прилива на нивоу Грађанског одељења 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

2010 7.122 4.893 12.015 8.047 3.941 164,46 % 
2011 3.939 5.757 9.696 7.052 2.644 122,49 % 
2012 2.644 6.355 8.999 6.796 2.203 106,94 % 
2013 2.203 6.676 8.879 6.636 2.243 99,40 % 

 
 
Приказ о повећању прилива на нивоу Одељења за радне спорове 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
Прилива 

2010 3.153 2.641 5.614 4.194 1.420 158,80 % 
2011 1.420 2.728 4.148 3.295 853 120,78 % 
2012 853 3.822 4.675 3.943 732 103,17 % 
2013 732 4.395 5.127 4.145 982 94,31 % 
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ОЦЕНА О РАДУ СУДА 
 
 

На основу изнете анализе о резултатима рада суда, изводим оцену да је у 
2013.години постигнут изванредан учинак, по квантитету и квалитету рада.  
 

Сматрам да су одлични резултати постигнути: 
 
1. одговорним и преданим радом свих судија на решавању предмета, као и 

изузетним залагањима појединих судија на пословима од значаја за суд у целини  
 
2. марљивим радом и стручним напредовањем судијских помоћника  
 
Раду судских одељења, већа и судија значајно су допринели судијски помоћници 

распоређени на рад у већима, који су учествовали у изради нацрта судских одлука у и 
изради сентенци, судијски помоћници у Одељењу судске праксе који су прегледали 
одлуке у и уредно водили регистраторе, као и секретар суда и судијски помоћник у 
судској управи који су спремали материјале за седнице, водили записнике, прикупљали 
и систематизовали извештаје, обавештења и анализе, израђивали нацрте аката из 
делогруга управе. 

 
           3. тачним и ажурним обављањем послова и радних задатака: у писарници, 
са пријемном канцеларијом и архивом, дактилобироу, рачуноводству, 
информатичкој служби и техничкој служби. 
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РАД У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ 
 
 Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кж3, Кжм1, Кжм2, 
Крм и Кр. 

У Кривичном одељењу поступало је 14 судија до 07.05.2013.године. У 
периоду од 07.05.2013. до 01.11.2013.године поступало је 15 судија, затим до 
20.11.2013.године поступало је 14 судија, од 20.11.2013.године поступало је 19 
судија и од 14.12.2013.године поступа 18 судија распоређених у шест трочланих већа 
сталног састава.  

Једно од наведених трочланих већа сталног састава чинило је Одељење за 
кривичне поступке према малолетницима. Судије овог специјализованог већа су 
задуживане и осталим предметима у кривичној материји до равномерног броја са 
другим судијама Кривичног одељења. 
 
 Председник Кривичног одељења био је судија Петер Киш, а заменик судија 
Милорад Дедић. 

Председник Одељења за кривичне поступке према малолетницима био је 
судија Владимир Вујић, а заменик судија Нада Коларски. 
 Руководилац на пословима судске праксе био је судија Драган Аћимовић, 
који је послове судске праксе делио са судијом Драгољубом Вујасиновић. На 
пословима судске праксе у притворским предметима поступао је судија Драган Којић, а 
на пословима судске праксе у кривичним предметима према малолетницима поступао 
је судија Владимир Вујић. 
 Председници већа - судије: Драган Аћимовић, Драгиња Вујић, Петер Киш, 
Милорад Дедић и Владимир Вујић 
 

Квантитет рада 
 

 Кж1 Кж2 Кжм1 Кжм2 Кж3 Крм Кр укупно 

пренето из 
2012.године 2.256 154 36 3 4 1 6 2.460 
примљено у 
2013.години 4.601 3.929 166 46 10 8 138 8.898 

УКУПНО: 6.857 4.083 202 49 14 9 144 11.158 
 

 
            Проценат решених 82,36 %: укупно у раду 11.358, решено 9.354 предмета: 
                                         од тога мериторно 9.300 или 99,53 % 
                                         а на други начин         54 или  0,58 % 
            Прилив 8.898, савладавање прилива 105,12 %      
            Ажурност 2,48.  
 
 Просечно у раду по судији 811,29 предмета. 
 Просечан прилив по судији 635,37 предмета. 
 Просечан број решених по судији 668,14 предмета. 
 Просечан број мериторно решених по судији 664,29 предмета. 

Просечан број решених старих по судији: 
-     примљених на жалбено решавање до 31.08.2013.године 175,35 предмета 

            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године 285,64 предмета 
Просечан број нерешених по судији 143,14 предмета. 
Просечан број нерешених старих по судији:  

            -     примљених на жалбено решавање до 31.08.2013.године 72,86 предмета 
            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године 103 предмета. 
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У извештајном периоду број одржаних јавних седница и претреса - 1433. 

 
 

Укупан квалитет рада – 99,39 
 

 
разматрано по 

правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Кривично одељење 25 13 3 9 - 
Проценат квалитета  52 % 12 % 36 % - 

 
 
 
ОЦЕНА: 
 
 У 2013.години судије Кривичног одељења су надмашиле престижне 
резултате постизане у претходним годинама. Њихов рад завређује поштовање и 
похвалу. Интезитет рада судија овог одељења је изузетан.  
 Одељење је крајем 2013.године кадровски оснажено избором нових судија, те се 
у 2014.години очекује да ће стање оптерећености судија бити прихватљиво. 
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 Табела о раду судија у Кривичном одељењу: 
 

Р Е Ш Е Н О К в а л и т е т 
Умањење задужења 

у % 
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Драган Аћимовић  30 30 30 10,00 51 583 636 601 6 607 29 9 0,55 2 - - 2 - 99,67 

Весна Остојић    10,27 177 741 922 804 3 807 115 39 1,71 3 1 1 1 - 99,75 

Ђурђина Бјелобаба     9,86 132 681 817 707 2 709 108 20 1,74 1 1 - - - 100 

I веће                    
Драгиња Вујић  10 10 10 10,00 145 659 780 624 3 627 153 69 2,55 2 1 1 - - 99,84 

Слободан Надрљански - 50 50 6,59 - 359 361 284 - 284 77 26 2,36 - - - - - 100 

Смиљка Матковић    1,23 - 57 187 44 - 44 143 86 27,60 - - - - - 100 

II веће                    
Петер Киш  30 30 30 9,86 173 604 743 576 4 580 163 78 2,97 1 1 - - - 100 

Сњежана Лековић     9,36 159 616 768 708 1 709 59 17 1,05 2 1 - 1 - 99,86 

Мирослав Алимпић    1,23 - 47 178 3 - 3 175 106 40,96 - - - - - 100 

III веће                    
Милорад Дедић  10 10 10 10,23 281 625 774 653 5 658 116 63 2,04 1 - - 1 - 99,85 

Дејан Терзић     9,77 118 662 782 697 1 698 84 21 1,40 7 3 1 3 - 99,43 

Љубомир Бачић    10,73 225 697 861 703 4 707 154 95 2,43 1 1 - - - 100 

IV веће                    
Нада Коларски  - - 10 10,18 323 724 913 724 7 731 182 130 2,77 2 2 - - - 100 

Саво Ђурђић    1,23 - 76 201 56 - 56 145 92 20,99 - - - - - 100 

V веће                    
Драгољуб Вујасиновић  30 30 30 9,95 77 564 637 584 6 590 47 6 0,92 1 1 - - - 100 

Зденка Стакић    1,23 - 53 181 54 - 54 127 83 26,36 - - - - - 100 

Зоран Париповић    1,23 - 53 179 52 - 52 127 80 26,36 - - - - - 100 

VI веће                    
Драган Којић  Прекид 31.10.2013 7,41 145 463 456 456 - 456 - - - - - - - - 100 

Владимир Вујић   8,68 36 612 632 625 7 632 - - - - - - - - 100 

Јагода Радосављевић Прекид 14.12..2013 8,14 418 22 350 345 5 350 - - - 2 1 - 1 - 99,71 

УКУПНО: (17 СУДИЈА) 2.460 8.898 11.358 9.300 54 9.354 2.004 1.020 2,48 25 13 3 9 - 99,39 

ПРОСЕК: (14) 175,71 635,57 811,29 664,29 3,86 668,14 143,14 72,86  % 52 12 36 -  
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РАД У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ 

 
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж2, Гж3, Р, Р3 и Рех-

ж. 
У Грађанском одељењу поступало је 23 судије до 01.03.2013.године, затим 22 

судије и од 24.05.2013.године поступа 21 судија, распоређених у пет трочланих већа, 
једно четворочлано и једно двочлано веће. Судије три специјализована већа за 
предмете из породичних односа задужују се и осталим предметима у материји опште 
парнице до равномерног броја са другим судијама Грађанског одељења. 
 

Председник Грађанског одељења био је судија Петар Јовановић, а заменик је 
судија Бранка Бајић. 

Руководилац на пословима судске праксе за ово одељење била је судија 
Радослава Мађаров, а заменици судија Драган Скоко, судија Јулијана Будинчевић и 
судија Мирјана Андријашевић. 

Председници већа - судија: Јелица Бојанић Керкез, Милица Богдан Личен, 
Душица Шалић, Бранислава Апостоловић, Јулијана Будинчевић, Ђура Тамаш и Петар 
Јовановић  
 

Квантитет рада 
 

 Гж Гж2 Р Р1 Р3 Рех-ж укупно 

пренето из 
2012.године 2.135 40 6 - - 22 2.203 
примљено у 
2013.години 5.402 792 42 1 169 270 6.676 

УКУПНО 7.537 832 48 1 169 292 8.879 
 
 
            Проценат решених 77,74 %: укупно у раду 8.879, решено 6.636.  
                                         од тога мериторно 5.351 или 80,64 % 
                                         а на други начин    1.285 или 19,36 % 
            Прилив 6.676, савладавање прилива 99,40 %. 
            Ажурност 99,70. 
 

Просечно у раду по судији 422,81 предмета. 
 Просечан прилив по судији 317,90 предмета. 
 Просечан број решених по судији 316 предмета. 
 Просечан број мериторно решених по судији 254,81 предмета. 

Просечан број решених старих по судији: 
-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2013.године 40,57 предмета 

            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године 186,95 предмета 
Просечан број нерешених по судији 106,81 предмета. 

            У раду је остало укупно нерешених предмета 2.243 од тога старих: 
-  примљених на жалбено решавање до 31.03.2013.године предмета 8 или 0,38 %  
-  по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године предмета 1.361 или 60,68 %  
 

Пред другостепеним судом отворене су расправе у 103 Гж и 9 Гж2 предмета. 
На основу одржаних расправа решено је 73 Гж и 7 Гж2 предмета. Нерешено је остало 2 
Гж предмета у којима су расправе отворене. 
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Табеларни приказ о старим предметима:        
             
 

стари предмети по жалбама 
приспели до 31.03.2013.године 

стари предмети по тужбама 
поднетим до 31.12.2011.године 

 пренето решено нерешено пренето решено нерешено 

Гж 279 844 7 1.486 3.681 1.343 

Гж2 - - - 4 104 4 

Р 3 3 - 2 10 1 

Р1 - - - - - - 

Р3 - - - - 131 12 

Рех-ж - 5 1 - 10 1 

укупно 282 852 8 1.492 3.936 1.361 

          
  

 
Укупан квалитет – 99,70 % 

 

 
разматрано по 

правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Грађанско одељење 313 288 8 12 5 
Проценат квалитета  92,01 % 2,56 % 3,84 % 1,59 % 

 
            
 
ОЦЕНА: 
 
 У 2013.години судије Грађанског одељења су показале доследну преданост 
раду, постигле одличне резултате на елиминацији старих предмета и испољиле 
ефикасност у усаглашавању судске праксе. 
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 Табела о раду судија у Грађанском одељењу:  
Р Е Ш Е Н О К в а л и т е т Умањење 

задужења у 
% 

 
 
 

Судија 

од
 0

1.
01

.2
01

3 

од
 1

6.
01

.2
01

3 

од
 2

4.
05

.2
01

3 

Б
р
ој

 р
ад
н
и
х 
м
ес
ец
и

 

Б
р
ој

 п
р
ед
м
ет
а 

п
р
ен
ет
и
х 
и
з 

20
12

 Број 
примљених 
предмета 
за период 

од 
01.01.2013. 

до 
31.12.2013. 

Број 
предмета 
укупно у 
раду 

м
ер
и
то
р
н
о 

 

н
а 
др
уг
и

 н
ач
и
н

 

У
к
уп
н
о 
ре
ш
ен
о 

 
 

Број  
нерешених 
предмета 

 на дан  
31.12.2013 

Број 
нерешених 
старих 
предмета 
примљених 
на жалбено 
решавање 

до 
31.03.2013. 

А
ж
ур
н
ос
т 

Р
аз
м
ат
ра
н
и
х 

ж
ал
би

 

П
от
вр
ђе
н
о 

П
р
еи
н
ач
ен
о 

У
к
и
н
ут
о 

Д
ел

. п
ре
и
н

. и
л
и

 
ук
и
н
ут
о 

У
к
уп
ан

 к
ва
л
и
те
т 

%
 

Јелица Бојанић Керкез  30 30 30 10,09 35 231 280 201 37 238 42 1 2,00 11 11 - - - 100 

Радослава Мађаров  30 30 30 10,14 33 233 282 207 47 254 28 - 1,32 10 9 1 - - 99,61 

Нада Бачкалић     9,82 50 316 376 288 33 321 55 - 1,91 14 13 - - 1 100 

Милена Ковачевић     10,00 287 377 606 296 83 379 227 - 6,62 14 13 - 1 - 99,74 

I веће     405 1.157 1.544 992 200 1.192 352 1  49 46 1 1 1  
Милица Богдан Личен  10 10 10 10,09 53 297 357 231 45 276 81 - 3,00 9 6 2 - 1 99,28 

Андријашевић Мирјана - - 30 9,91 58 276 339 242 64 306 33 - 1,32 23 21 - 2 - 99,35 

Бранка Маљковић     10,09 88 332 429 261 53 314 115 - 3,81 15 13 1 - 1 99,68 

II веће     199 905 1.125 734 162 896 229 -  47 40 3 2 2  
Душица Шалић  10 10 10 10,18 68 337 408 268 72 340 68 1 2,22 12 12 - - - 100 

Верица Бајић     9,91 57 337 406 275 71 346 60 - 1,96 18 16 - 1 1 99,71 

Матилда Момчиловић     8,50 102 340 439 235 48 283 156 5 5,05 10 9 - 1 - 99,65 

III веће     227 1.014 1.253 778 191 969 284 6  40 37 - 2 1  
Бранислава Апостоловић 30 30 30 9,95 14 244 268 184 49 233 35 - 1,58 15 15 - - - 100 

Татјана Миљуш     9,95 164 367 533 264 93 357 176 - 5,28 12 12 - - - 100 

IV веће     178 611 801 448 142 590 211 -  27 27 - - -  
Јулијана Будинчевић  30 30 30 10,05 24 242 283 233 37 270 13 - 0,59 12 12 - - - 100 

Вера Кнежевић Мандић     9,27 153 372 526 277 82 359 167 - 4,94 21 19 - 1 1 99,72 

Душко Перичин     10,23 147 370 518 240 83 323 195 - 5,80 13 12 - 1 - 99,68 

V веће     324 984 1.327 750 202 952 375 -  46 43 - 2 1  
Ђура Тамаш  30 20 20 9,77 48 259 323 223 50 273 50 - 2,12 3 2 1 - - 99,63 

Љиљана Цицмил  10 - - 10,23 94 313 412 259 54 313 99 - 3,48 19 17 1 1 - 99,36 

Здравко Василић     9,91 131 335 467 278 59 337 130 - 4,27 13 12 - 1 - 99,70 

VI веће     273 907 1.202 760 163 923 279 -  35 31 2 2 -  
Петар Јовановић  30 30 30 9,45 146 264 412 207 60 267 145 - 6,04 14 12 1 1 - 99,25 

Бранка Бајић     10,05 172 358 533 278 74 352 181 - 5,56 13 13 - - - 100 

Споменка Драгаш     9,73 179 339 520 265 68 333 187 1 6,07 17 15 - 2 - 99,40 

VII веће     497 961 1.465 750 202 952 513 1  44 40 1 3 -  
Драган Скоко  30 30 - 4,23 73 90 110 100 10 110 - - - 17 17 - - - 100 

Душанка Бабић               прекид 28.02.2013 1,73 27 47 52 39 13 52 - - - 8 7 1 - - 98,08 

У К У П Н О:  (21 судијa) 2.203 6.676 8.879 5.351 1.285 6.636 2.243 8 3,69 313 288 8 12 5 99,70 

ПРОСЕК: (21 судијa) 104,90 317,90 422,81 254,81 61,19 316 106,81 0,38  % 92,01 2,56 3,84 1,59  
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РАД У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 
 

Судије овог одељења поступају у предметима Гж1, Гж4 и Р4. 
 

У Одељењу за радне спорове поступало је 9 судија распоређених у три 
трочлана већа сталног састава, а од 18.11.2013.године када је једна судија премештена у 
други апелациони суд поступа 8 судија распоређених у два трочална већа и једно 
двочлано веће у сталном саставу које се попуњава трећим судијом редом из осталих 
већа. 

 
Председник одељења била је судија Персида Јовановић, а њен заменик судија 

Драгана Штрбац. 
Руководилац судске праксе била је судија Снежана Кецман, која је послове 

судске праксе делила са судијом Персидом Јовановић. 
 
 Председници већа - судије: Персида Јовановић, Снежана Кецман и Мира Тубин 
Чанак 
 

Квантитет рада 
 

 пренето из 2012. године примљено у 2013.години УКУПНО 

Гж1 732 4.209 4.941 
Р4 - 186 186 

УКУПНО: 732 4.395 5.127 
 
 
            Проценат решених 80,85%: укупно у раду 5.127, решено 4.145 предмета Гж1 
                                         од тога мериторно  3.744 или 90,32 % 
                                         а на други начин 401 или 9,67% 
 
            Прилив 4.395, савладавање прилива 94,31%. 
            Ажурност - 2,45. 
 

Просечно у раду по судији 569,67 предмета. 
 Просечан прилив по судији 488,33 предмета. 
 Просечан број решених по судији 460,56 предмета. 
 Просечан број мериторно решених по судији 416 предмета. 

Просечан број решених старих по судији: 
-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2013.године 14 предмета 
-     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године 205,66 предмета  

Просечан број нерешених по судији 109,11 предмета. 
Просечан број нерешених старих по судији:  

-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2013.године 0,44 предмета 
-     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2011.године 54,53 предмета. 
 

Пред другостепеним судом отворене су расправе у 102 Гж1 предмета, на 
основу одржаних расправа решено је 62 Гж1 предмета. Нерешено је остало 10 Гж1 
предмета у којима је расправа отворена. 
 
 
 
 



 22

 
Укупан квалитет 98,82 % 

 
 разматрано по 

правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Одељење за радне 
спорове 465 413 21 28 3 

Проценат квалитета  88,82 % 4,52 % 6,02 % 0,64 % 

 
             
 
ОЦЕНА: 
 

Судије Одељења за радне спорове истичу се, пре свега због околности 
очуване ажурности у раду у условима изузетно великог прилива, а такође и због 
евидентне преданости у решавању старих предмета, чиме је значајно смањен број 
предмета дугог трајања поступка у области радног права. Премештајем једне 
судије у други суд актуелизује се потреба хитне попуне овог одељења, упућивањем 
или избором новог судије, нарочито због наглашеног повећања прилива предмета 
Гж1. 
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 Табела о раду судија у Одељењу за радне спорове: 
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Боривоје Гајић         - 10 10,05 29 525 566 509 41 550 16 1 0,34 55 46 4 5 - 98,36 

Јасмина Даниловић 
Стојковић 

- - 10,27 149 536 682 454 51 505 177 - 3,63 60 55 1 4 - 99,01 

I веће                   
Снежана Кецман  30 30 10,05 82 388 471 310 31 341 130 2 3,69 39 35 1 3 - 98,83 

Драгана Штрбац  - - 9,14 127 503 632 443 38 481 151 - 3,30 48 44 1 3 - 99,17 

Љиљана Влајковић 
Смук  

- - 10,05 85 551 633 449 52 501 132 - 2,64 61 54 4 3 - 98,60 

II веће                   
Мира Тубин Чанак 10 10 9,98 60 479 543 383 41 424 119 - 2,73 42 36 2 4 - 98,58 

Марија Габрић - - 10,14 98 534 634 452 48 500 134 1 2,76 63 56 3 3 1 98,80 

Габриела 
Миловановић  

- - 10,18 77 533 608 443 42 485 123 - 2,54 56 51 1 3 1 99,18 

III веће                   
Персида Јовановић  

(прекид 17.11.2013)
30 - 8,77 25 346 358 301 57 358 - - - 41 36 4 - 1 98,88 

УКУПНО:  (9 СУДИЈА) 732 4.395 5.127 3.744 401 4.145 982 4 2,45 465 413 21 28 3 98,82 

ПРОСЕК: (9 судија) 81,33 488,33 569,67 416 44,56 460,56 109,11 0,44  % 88,82 4,52 6,02 0,64  
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РАД У ОДЕЉЕЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
 

            Одељење судске праксе прати и проучава праксу судова и међународних 
судских органа, примену прописа и правних схватања, упознаје судије и судијске 
помоћнике са одлукама од битног значаја за судску праксу, врши избор и 
анонимизацију одлука које се објављују на WEB страници суда, евидентира, прегледа и 
у одговарајуће регистраторе улаже судске одлуке и правна схватања. 

Прегледно се воде следећи регистратори, а у складу са Номенклатуром која је 
усаглашена на нивоу апелационих судова у 2012.години: 

- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Европског суда за људска 
права 

- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Уставног суда објављене у 
Службеном гласнику Републике Србије почев од 01.01.2011.године 

- регистратор правних схватања (закључака ВКС) 
- регистратор правних схватања апелационих судова 
- регистратор у који се хронолошки уносе одлуке ВКС 
- општи регистратор у који се уносе одлуке Апелационог суда из Кривичног 

одељења и Одељења за кривичне поступке према малолетницима, из Грађанског 
одељења и Одељења за радне спорове 

У 2013.години објављен је Билтен судске праксе Апелационог суда у Новом 
Саду.  

Рад овог одељења је организован на високом нивоу.  
 

 Одељењем судске праксе руководи председник одељења судија Бранислава 
Апостоловић, а њен заменик је судија Радослава Мађаров. 
 
 За праћење и проучавање праксе Уставног суда и Европског суда за људска 
права задужена је судија Бранислава Апостоловић. 
 
 Одлуке овог суда из Кривичног одељења и Одељења за кривичне поступке 
према малолетницима, прегледају судијски помоћници Весна Трифковић, Синиша 
Надрљански и Анита Будимир и судије Драган Аћимовић, Драгољуб Вујасиновић, 
кога замењује судија Драгиња Вујић, Драган Којић (притворски) и Владимир 
Вујић (малолетнички). 

Одлуке из Грађанског одељења, укључујући и одлуке из области породичног 
права, прегледају судијски помоћници Гордана Вујичић, Јелена Грубор и Милан 
Кнежевић и судије Радослава Мађаров, Јулијана Будинчевић и Мирјана 
Андријашевић.  

Одлуке из Одељења за радне спорове прегледају судијски помоћници Бранка 
Мајер и Љиљана Добрковић и судије Снежана Кецман и Персида Јовановић.  

 
Судије ангажоване на пословима судске праксе о свакој одлуци за коју 

сматрају да одступа од дотадашње судске праксе, обавештавају веће које је донело 
такву одлуку у року од 5 дана. Код враћања предмета на поновно разматрање 
сачињавају образложену примедбу којом се указује да се у донетој одлуци одступило 
од правног става, усвојених правних схватања, ставова и закључака суда, судског 
одељења и праксе суда или Врховног касационог суда. Уз писмено образложење 
доставља се правни став, односно примерак одлуке у којој је изражен супротан став од 
става у одлуци која се враћа. У Одељењу се води посебна евиденција када је предмет 
који се враћа већу примљен у Одељење и када је враћен већу. Уколико веће остаје код 
своје одлуке, предмет са писмено образложеним примедбама и осталом 
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документацијом Одељење судске праксе доставља председнику одговарајућег судског 
одељења ради сазивања седнице одељења. 
 
             У периоду од 01.01.2013.године до 31.12.2013.године је евидентирано,  
прочитано и уложено у регистраторе одлука:  
 за Кривично одељење: 

- Кж 1 предмета - 5090 
            - Кж 2 предмета - 4012 
            - Кжм 1 предмета - 173 
            - Кжм 2 предмета - 48 
            - Кр предмета - 139 
            - Кж 3 предмета -3 
            - Кзз предмета - 82 
            - Крм предмета -5 
           за Грађанско одељење: 
            -   Гж предмета – 5447 
            -   Гж 2  предмета – 792 
            -   Рех ж предмета - 219 
            -   Р предмета – 43 
            -   Р 3 предмета -   166                                                                                                                        
            -   Одлуке ВКС на одлуке Окружних и Виших судова - 34 
            -   Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 405 
 за Одељење за радне спорове: 
       -    Гж1 предмета – 4094 
       -    Р4 предмета - 179 
       -    Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 9 
       -    Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 508 
 
           Одељење судске праксе у кривичном одељењу је у 57 предмета Кж1 указало да 
се у одлукама одступило од праксе или да постоје недостаци у поступку, из којих 
разлога су исте превећане. 
 

Одељење судске праксе у грађанском одељењу је у 28 Гж предмета указало да 
се у донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама 
известиоцима на поновно разматрање. У 20 Гж предмета донета је нова одлука у складу 
са судском праксом. На седници Грађанског одељења у 8 Гж предмета одлучено је да се 
одлуке отправе из праксе.  

 
  Одељење судске праксе за радне спорове је у 42 Гж1 предмета указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда, те су предмети враћени председницима 
већа на поновно разматрање. У 14 предмета већа су остала код одлуке и предмети су 
изнети на седнице одељења. Након разматрања установљено је да исказани став у овим 
одлукама није супротан пракси суд, те је одлучено да се одлуке експедују. У 26 
предмета одлуке су превећане у складу са судском праксу. Два предмета нису 
достављена овом одељењу. 
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РАД СУДСКЕ УПРАВЕ 
 
 

            Судском управом руководи в.ф.председника суда Новица Пековић, чији први 
заменик је судија Слободан Надрљански, а други заменик судија Јелица Бојанић 
Керкез.  
 
            У обављању стручних послова судске управе помажу секретар суда 
Слободанка Милић Жабаљац и судијски помоћници Анђелка Газивода и 
Братислава Миленковић. 
            Послови унутрашње организације врше се у складу са Законом о уређењу судова 
и Судским пословником, као и низом донетих нормативних аката, упутстава, одлука и 
наредби, као и добром припремом седница судија и бројних радних састанака, 
извештаја и анализа. 
 

Листа аката, упутстава и програма од значаја за рад допуњена је у 
2013.години следећим: 

 -  Програм решавања старих предмета за 2013.годину, са допунама; 
- План решавања старих предмета по иницијалним актима за прво тромесечје 

2013.године 
-   Програм контроле рада виших судова; 
- Програм контроле о поступању основних судова, са судским јединицама, у 

предметима из породичних односа 
 - План о прегледању предмета по притужбама у основним и вишим судовима са 
подручја Апелационог суда у Новом Саду  
 - Упутство за обављање контроле и израду извештаја о контроли рада судова са 
подручја Апелационог суда 

- Годишњи распоред послова судија и судијских помоћника за 2014.годину; 
- Предлог Кадровског плана за 2014.годину 

 - План интегритета 
 - Правилник о поклонима 
 
  Седнице свих судија 
 

У 2013.години одржано је 6 седница свих судија. 
  На седницама су разматрана актуелна питања, извештаји, програми и 
благовремено доношене одлуке из надлежности седнице свих судија. 
  Разматран је Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 
2013.годину, Програм решавања старих предмета за 2013.годину, измене и допуне 
Годишњег распореда послова за 2013.годину, разматран Програм контроле рада виших 
судова, извештаји о раду суда, разматран је Годишњи распоред послова судија и 
судијских помоћника за 2014.годину. 
 
 Радни састанци у судској управи 
 
 У извештајном периоду редовно су одржавани радни састанци Колегијума суда, 
в.ф.председника и његових заменика са председницима Кривичног, Грађанског, 
Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе. По потреби одржавани су 
састанци и са другим судијама, председницима већа, као и са шефовима појединих 
служби суда.  

Разматрани су месечни извештаји о раду суда, одељења суда и судија, извештаји 
о реализацији програма, организациона и друга питања од значаја за функционисање и 
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усклађивање рада у суду, побољшање ефикасности и унапређење квалитета рада и 
организације послова. Заједнички су планиране активности, утврђивани приоритети и 
мере за побољшање ефикасности рада, уз одговарајућу поделу задужења. 
 
 Организовани су радни састанци са представницима виших и основних 
судова, ради што непосредније сарадње како би се рад свих подручних судова учинио 
ефикаснијим и квалитетнијим, а неправилности отклониле. 
 
 
          Стручно усавршавање судија, судијских помоћника и запослених 
  

Судије и судијски помоћници овог суда су током извештајног период 
учествовале на бројним стручним скуповима, семинарима и саветовањима, а поједине 
судије су ангажоване као чланови радних група за израду нацрта прописа и других 
стратешки важних аката. Више судије је учешће узимало у јавним расправама о 
нацртима закона. 
 Обуке и семинари који су били организовани за запослене из појединих служби, 
такође су обухватиле одговарајући број запослених из овог суда. 
 
   
 Поступање по захтевима за изузеће и искључење: 
 
 У току 2013.године овом суду поднето је укупно 99 захтева за изузеће и 
искључење судија.  

По свим поднетим захтевима је поступљено благовремено. 
У два предмета је утврђено да о поднетом захтеву за изузећу одлуку треба да 

донесе подручни суд, из којих разлога су исти и прослеђени надлежним подручним 
судовима на даље одлучивање. 
 

Приказ о поступању по поднетим захтевима за изузеће и искључење: 
 

ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ ИСКЉУЧЕЊЕ СУДИЈЕ 
 

кривична материја грађанска материја 
кривична 
материја 

грађанска материја 

усвојен захтев 53 9 - 4 
одбијен захтев 7 11 - - 
одбачен захтев 8 3 - - 
УКУПНО: 68 23 - 4 

 
 Апелациони суд у Новом Саду је одлучивао и о жалбама на решења о изузећу 
судија нижестепених подручних судова, и то у кривичној материји у 2 предмета, у 
којима је жалба одбијена односно одбачена. 
 
 
 Поступање по притужбама: 
   
 По притужбама поднетим Апелационом суду у Новом Саду поступао је 
в.ф.председника суда. 
 У току 2013.године примљено је 157 притужби странака, које су све и решене у 
извештајном периоду. 
 Од укупног броја решених притужби, 21 притужба је оцењена као основана или 
делимично основана, што преставља 13,37%, а 136 притужби су оцењене неоснованим. 
 Подносиоцима су достављана писмена обавештења о основаности притужби. 
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  Поднете притужбе су се односиле како на рад подручних судова, тако и на рад 
самог Апелационог суда у Новом Саду. 
 
  

Поступање по молбама за хитно решавање предмета (преференцијама): 
 

             У суду се примењује Упутство о поступању по молбама за хитно решавање 
предмета – преференцијама, којим је ближе уређен начин поступања по молбама 
такве врсте, уз коришћење одговарајућих образаца, процедура и вођење посебне 
евиденције у електронском облику. Евиденција се води тачно и ажурно, тако да служи 
као основа за давање информација, одговора, израду извештаја, прегледа о поступању и 
за предузимање одговарајућих мера. 
 Укупан број преференција примљених у 2013.години је 767. 
 Знатном смањењу броја примљених преференција у 2013.години у односу на 
раније године рада овог суда, допринела је ажурност судија у раду на старим 
предметима и у реализацији делотворног Програма решавања старих предмета који се 
испуњава на завидном нивоу. 
 
Табела о преференцијама за Грађанско одељење и Одељење за радне спорове: 
 

 
број 

примљених 
преференција 

одобрене 
преференције 

неодобрене 
преференције 

преференције  
ураду 

решени предмети 
по одобреним 

преференцијама 

нерешени 
предмети по 
одобреним 

преференцијама 

Гж 505 488 2 15 429 59 
Гж1 139 135 - 4 127 8 
Гж2 7 7 - - 7 - 
Р 2 2 - - 2 - 
Рех-ж - - - - - - 
Укупно 653 632 2 19 565 67 
 
Табела о преференцијама за Кривично одељење 
 

 
број 

примљених 
преференција 

одобрене 
преференције 

неодобрене 
преференције 

преференције 
у раду  

решени предмети 
по одобреним 

преференцијама 

нерешени 
предмети по 
одобреним 

преференцијама 

Кж 1 103 101 - 2 99 2 
Кж 2 9 7 - 2 6 1 
Кж 3 - - - - - - 
Кжм 1 1 1 - - 1 - 
Кжм 2 1 1 - - 1 - 

Укупно 114 110 - 4 107 3 
 

 
Решавање о жалбама на  решења о извршењу казне затвора у просторијама 

у којима осуђени станује: 
 
 В.ф.председника Апелационог суда у Новом Саду одлучује о жалбама на одлуке 
председника првостепеног суда о поднетим предлозима да се осуђеном коме је 
изречена казна затвора до 1 године казна изврши без напуштања просторија у којима 
осуђени станује. 
 Од укупно разматраних предмета по жалби у 128 предмета, у 81 предмету жалба 
је одбијена, док је у 44 предмета жалба усвојена, а у 3 предмета је жалба одбачена. 
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      Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
 

   У периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.године, у Апелационом суду у Новом 
Саду примљено је укупно 36 захтева за приступ информацијама од јавног значаја.  
Поступајући по поднетим захтевима, усвојено је 29 захтева, једном захтеву није 
удовољено, по једном захтеву је донет закључак о одбачају а у 5 захтева је тражилац 
обавештен да се тражени документи не налазе у поседу овог органа или да тражени 
подаци и документи не постоје. По једном захтеву се није могло поступити јер тражена 
информација не представља информацију од јавног значаја, у смислу Закона.  

На све захтеве одговорено је у законском року.   

У току наведеног периода ниједна жалба није изјављена Поверенику за 
информације од јавног значаја  и заштиту података о личности.  

 
Табеларни приказ броја и структуре захтева о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године 
 

 

Тражилац 
информације 

 
Број поднетих 

захтева 

Број усвојених-
делимично 

усвојених захтева 

 
Број одбачених 

захтева 

Број захтева  
којима није 
удовољено 

Грађани 24 17 
 

6 1 

Адвокати - - - - 

Медији 7 7 - - 

Невладине 
организације и др. 
удружења грађана 

5 5 - - 

Политичке 
странке 

- - - - 

Државни и други 
органи 

- - - - 

Остали - - - - 

УКУПНО 36 29 
 

6 1 

 

  Сходно члану 48 Закона о заштити података о личности, који се односи на 
обавезу образовања и вођења евиденција збирки података о личности, те достављања 
истих ради уписа у Централни регистар Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података  о личности (чл. 51 ЗПЛЛ), Апелациони суд у Новом Саду, у периоду 
од 01.01.2013. до 31.12.2013.године доставио је 13 нових пријава евиденција, и то: 
- евиденцију другостепених предмета из опште грађанске материје, 
- евиденцију другостепених предмета из области радног права 
- евиденцију другостепених предмета из области породичних односа, 
- евиденцију другостепених предмета рехабилитације, 
- евиденцију предмета у којима се одлучује у грађанскоправним споровима о сукобу и 

преношењу надлежности основних и виших судова, када су спречени или не могу 
да поступају 

- евиденцију предмета о предлогу за изузетну дозвољеност ревизије у области радног 
права, 

- евиденцију предмета о предлогу за изузетну дозвољеност ревизије у парници, 
- евиденцију другостепених предмета по изјављеним жалбама на пресуду првостепеног 

суда из материје кривичног права, 
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- евиденцију предмета по изјављеним жалбама на пресуде другостепеног суда из 
материје кривичног права 

- евиденцију предмета којима се решава о предлогу истражног судије за продужење 
притвора, као и решавање о сукобу и преношењу надлежности судова, из месне 
надлежности Апелационог суда у Новом Саду 

- евиденцију другостепених предмета по изјављеним жалбама на одлуке првостепеног 
суда донете у поступцима према малолетним  учиниоцима кривичних дела 

- евиденцију другостепених предмета по изјављеним жалбама на одлуке о притвору 
донете у поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела 

- евиденцију предмета по изјављеним жалбама на одлуке другостепеног суда донете у 
поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела. 

 
         Законска обавеза испуњена је у складу са Уредбом о обрасцу за вођење 
евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности („Сл.гласник 
РС“, бр.50/09), а предстоји обавештавање Повереника и о другим евиденцијама збирки 
података о личности које се воде у овом суду. 
  Имајући у виду права лица чији се подаци обрађују (чл. 19, 20, 21 и 22 ЗПЛЛ), те 
законску обавезу на одлучивање о поднетим захтевима за обавештење, увид и копију 
које је поднело лице на кога се ти подаци односе, Апелациони суд у Новом Саду већ је 
поступао по једном захтеву лица које се позвало на одредбе Закона о заштити података 
о личности, међутим у конкретном случају, захтеву није могло бити удовољено у 
форми у којој су подаци тражени, о чему је странка обавештена. 
 

Јавност рада суда 
 
 У области сарадње са медијима Апелациони суд у Новом Саду је наставио и 
извештајном периоду у 2013.години са праксом и устаљеним начином комуникације са 
јавношћу. Јавност рада је обезбеђена кроз саопштења и важније податаке о 
организацији рада суда на интернет страници као и давањем усмених и писмених 
саопштења за јавност. 
  
  У извештајном  периоду настављен је исти тренд интересовања медија за 
поступке из надлежности Апелационог суда у Новом Саду. Контакти са 
представницима медија се без изузетка одвијају на принципу једнакости, без 
фаворизовања појединих медија или дискриминисања других.  
  
  Комуникација суда и представника медија најчешће се одвија телефонским 
путем, као и у електронској форми. Ово је последица не само захтева брзине и 
ефикасне комуникације са јавношћу већ и све веће употребе рачунарске и 
информатичке опреме у процесу рада. Комуникација са медијима путем веб сајта суда 
(постављањем саопштења за јавност на сајт суда) и путем електронске поште омогућава 
једнообразност, поштовање принципа једнаке доступности и брзину у пласирању 
одређене информације.    
   

У поређењу са 2012.годином, у току 2013.године забележен је значајан пораст 
броја посетилаца и броја прегледаних страница на интернет сајту Апелационог 
суда у Новом Саду. 
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КОНТРОЛЕ РАДА ПОДРУЧНИХ ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА 
 
 У току 2013.године обављене су следеће контроле рада подручних виших и 
основних судова: 
 
1. Редовна контрола рада виших судова 
 

Програм контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом 
Саду за 2013.годину донет је 25.02.2013.године и у целости је реализован. 

Обављена су два круга контроле рада виших судова (од 12.04.2013. до 
10.05.2013.године и од 01.11.2013. до 29.11.2013.године).  

Контрола у 2013.години као наставак контроле из 2012.године усмерена је 
била на предмете дужег трајања поступка, прегледање предмета и оцену о предузетим 
мерама на превазилажењу проблема на које је указано у претходној контроли, приказ о 
објективном стању и уоченим пропустима у контролисаним предметима, уз анализу и 
излагање конкретних запажања, на основу којих су дате препоруке. 

У контроли је учествовало укупно 36 судија Апелационог суда у Новом 
Саду. 

Извештаји о контролама, са препорукама, достављени су Врховном 
касационом суду, Високом савету судства, Министарству правде и државне управе и 
свим контролисаним судовима.  
 
2. Контрола рада основних судова у предметима из породичних односа 
 
 Дана 25.01.2013.године донет је Програм контроле о поступању основних 
судова, са судским јединицама, у предметима из породичних односа, а у циљу 
утврђивања стварног стања о поступању првостепених судова у поступцима из 
породичних односа, као и сагледавања организационих, персоналних и других 
проблема који се јављају у раду судова у наведеној правној области. 
 Контрола је обављена у временском периоду од 01.03.2013. до 
15.03.2013.године. 
 У контроли је учествовало 11 судија распоређених у специјализованих већа 
за спорове из породичних односа Апелационог суда у Новом Саду.  
 Контрола је резултирала свестраном анализом, на основу које је израђен 
обједињени извештај, који је достављен контролисаним судовима и подручним вишим 
судовима, а уједно одржан и заједнички састанак судија основних судова које 
поступају у споровима из породичних односа и судија које су обавиле контролу. 
 
3. Контрола о поступању по притужбама подручних судова  
 
 У циљу спровођења мера предложених од стране Врховног касационог суда, 
након контроле коју је тај суд обавио у овом суду у 2012.години, донет је План о 
прегледању предмета по притужбама у основним и вишим судовима са подручја 
Апелационог суда у Новом Саду, који је реализован у временском периоду од 
01.03.2013.године до 19.04.2013.године. 

У контроли је учествовало 5 судија и 1 судијски помоћник овог суда. 
Циљ контроле био је у томе да се сагледа стање и поспеши поступање на 

правилан начин у раду по притужбама, све уз увид у поједине предмете, начин 
прибављања потребних података за формирање закључака и оцена о њиховој 
основаности, као и давања разложних обавештења подносиоцима притужби. 
 Извештаји о обављеној контроли су достављени контролисаним судовима. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 
 У извештајном периоду 2013.године, Апелациони суд у Новом Саду је остварио 
укупне приходе из Републичког буџета у износу од 329,08 милиона динара. Од 
наведеног износа 198,49 милиона динара пренето је на име текућих расхода за плате и 
накнаде судија и расходe у оквиру категорије 42 -коришћење роба и услуга, а износ од 
130,59 милиона динара пренет је на име текућих расхода за плате и накнаде судског 
особља - државних службеника и намештеника.  
 Анализирајући трошкове по структури, на трошкове зарада и накнада судија 
утрошено је 158,43 милиона динара, док је за остале текуће расходе неопходне за 
функционисање - рад овог суда укупно утрошено 40.06 милиона динара. 
 Апелациони суд у Новом Саду, као "домаћин" зграде правосудних органа 
(судова и тужилаштaва смештених у истој згради), остварио је  укупне трошкове у 
износу од 50,68 милиона динара. Од наведених трошкова  неизмирене обавезе на дан 
31.12.2013.године  износе 10,62 милиона динара. 
 Стални трошкови (трошкови комуналних услуга) остварени су у износу од 
39,94 милиона динара и учествују 78,81% у укупним трошковима. На овој групи 
трошкова остале су неизмирене обавезе у износу од 8,18 милиона динара. 
 Услуге по уговору (трошкови судског поступка), остварени су у износу од 5,34 
милиона динара и учествују 10,54% у укупним трошковима. На овој групи трошкова 
остале су неизмирене обавезе у износу од 2,44 милиона динара.  
 Остварени приходи из Републичког буџета, за измирење обавеза на осталим 
трошковима (трошкови материјала, текућих поправки и одржавања и др.), били су 
довољни за покриће свих насталих расхода. 
 У другој половини 2013.године, одступања између дозначених и потребних 
средстава су значајно смањена, а са тим и наше обавезе које су постигле најнижи ниво. 
 Због недостатка финансијских средстава, суд је често био принуђен да 
финансијска средства троши према тренутно утврђеним приоритетима, а не према 
наменама по којима су дозначена. То је првенствено урађено  због обезбеђивања 
основних услова за рад свих правосудних органа у згради, чиме смо успели да 
избегнемо прекид рада у решавању судских предмета. 
 Неизмирене обавезе, на дан 31.12.2013.године, у износу од 10.624.267,52 динара, 
указују на финансијске проблеме који нас очекују и у наредном периоду.  
 Имајући у виду напред изнето, очекујемо од Високог савета судства  да пренесе 
средства за износ неизмирених обавеза (доцњи), како би нам било омогућио 
несметано функционисање и измиривање обавеза у складу са законом. 
 

Путни и други трошкови судија 
 
 Од укупног броја судија Апелационог суда у Новом Саду, пребивалиште ван 
Новог Сада има 26 судија. 

Две судије се користе правом изнајмљивања стана у Новом Саду, уз које 
остварују накнаду за одвојен живот, посете породици и градски превоз.Износ закупа 
стана за две судије на годишњем нивоу износи 1.349.798,21 динара, а износ накнаде за 
одвојени живот од породице на годишњем нивоу износи 1.419.893,83 динара. 

Превозом, ради доласка и одласка са рада, уз накнађивање путних трошкова, 
користи се 24 судија, и то: 

- из Суботице - 3 судије, из Сомбора - 3 судије, из Врбаса - 2 судије, из Сремске 
Митровице - 4 судије, из Кикинде - 1 судија, из Зрењанина - 6 судија и из Панчева - 2 
судија. 

Износ путних трошкова за судије на годишњем нивоу износи 5.104.414,05 
динара. 
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О ПРОБЛЕМИМА 
 
 1. Постојећи број судија на раду у овом суду је недовољан наспрам пораста 
прилива и чињенице да је двоје судија отишло у пензију, а у наредној години троје 
судија испуњава услове за престанак судијске функције, због навршења радног века.  
 
 2. Систематизовани број судијских помоћника је недовољан, с обзиром на 
инстанциону надлежност и одговорност за стање праксе, број предмета у раду суда, 
обим потреба судских већа којих је 16, обим послова у Одељењу судске праксе у које је 
стално ангажовано 8 искусних и стучних судијских помоћника, те обим послова у 
судској управи суда ове величине. Недовољан број судија и судијских помоћника 
условио је немогућност ангажовања више од једног судијског помоћника у судској 
управи у 2013.години, као и организовања Припремног одељења у суду жалбене 
надлежности. 
 

3. Неодговарајући смештајни и технички услови не трпе даље одлагање 
решавања крајње озбиљног проблема које овај суд има са смештајем судија и свог 
судског особља  

У постојећој згради, у коју је смештено 7 правосудних органа, просторија за рад 
овог суда нема довољно у тој мери да поједине судије деле канцеларију површине не 
веће од 12м2, суђења се одвијају у неприкладним условима, а у канцеларијама описане 
величине смештено је по 3-4 судисјка помоћника.  

Осим тога, услови су небезбедни због дотрајале електроинсталације, дотрајале 
фасадне столарије, не постоји систем за дојаву пожара и видео надзор, не функционише 
техничка-сигурносна провера на главном улазу, а вишестрани улази у зграду захтевају 
додатне мере обезбеђења.  
           Савременија техничка опрема је нужна у условима интензивног рада и 
амортизације постојеће опреме, као и коришћења Програма САПС. 
 
 
 Мере које се планирају унутар суда у 2014.години су: 
 
 1. доношење Програма решавања старих предмета за 2014.годину; 
 2. доношење Програма контроле рада виших судова и обилазака виших и 
основних судова 
  
 Мере које се предлажу за превазилажење проблема у 2014.години 
 

1. хитно упућивање недостајућих судија за Апелациони суд у Новом Саду 
због акутне потребе комплетирања судских већа, посебно у Одељење за радне 
спорове (1 судија) и Грађанско одељење (2 судија), а такође избор судија до 
равномерне оптерећености у поређењу са другим апелационим судовима 

   2.  повећање броја судијских помоћника сразмерно броју предмета у раду суда 
и других послова у суду ове величине, као и очекиваном повећању броја судија 
 3. обезбеђење одговарајућег простора за рад овог суда  
 4. набавка савременије техничке опреме у условима коришћења Програма 
САПС 
 
  

  В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
НОВИЦА ПЕКОВИЋ 


