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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
   
            Апелациони суд у Новом Саду, у 2018. години поступао је у предметима из своје 
надлежности са подручја шест виших судова, петнаест основних судова и осам судских 
јединица.  
            Суд је смештен у згради правосудних органа у Новом Саду у Ул. Сутјеска бр. 3. 
Неодговарајући смештајни услови од оснивања суда 2010. године, утичу на организацију 
послова у суду која се прилагођава условима, а не стварним потребама. Због недовољног 
простора и технички неодговарајућих услова, ни у осмој години рада овог суда није било 
могуће модернизовати организацију рада, груписањем функционално повезаних служби и 
послова и коришћењем САПС програма у пуном капацитету. 
           Апелациони суд у Новом Саду је 2018.годину завршио са 48 судија на раду.  
           Одлуком Високог Савета судства утврђен је број судија за овај суд 54. Дана 
01.08.2018. године изабран је један судија за овај суд, док је четворо судија остварило право на 
старосну пензију, па им је судијска функција престала. 
           Број изабраних судија и надаље је мањи од утврђеног броја зa овај суд. На крају 2018. 
године изабраних судија за овај суд има 49, са Преседником суда укупно 50. Поред изнетог, 
број судија на раду био је константно мањи од броја судија изабраних за овај суд.  
 
 Током целе 2018. године на раду у другим органима налазило се четворо судија овог суда: 
               
              1. судија Дарко Тадић, изабран за председника Вишег суда у Новом Саду дана 
16.12.2013. године. 

 2.  судија Дејан Терзић, упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал 
Вишег суда у Београду од 01.05.2014. године. 
 3. судија Саво Ђурђић, члан Високог савета судства од 04.04.2016. године, 

              4. судија Мирослав Алимпић  постављен за вршиоца функције председника Вишег суда 
у Шапцу 26.10.2016 . 

 
У току 2018. године престала је судијска функција због навршења радног века: 
 

               4. судији Смиљки Матковић дана 07.08.2018. године, 
               5. судији Петру Јовановићу дана 20.12.2018 . године и 
               6. судији Славки Милисављевић Сточић дана 31.12.2018. године 
   7. судији Нади Бачкалић дана 31.12.2018. године 
  
 Судија Јелица Бојанић Керкез је дана 07.11.2018. године изабрана за судију Врховног 
касационог суда. 
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У току 2018. године изабрана је једна судија за овај суд : 

    
 Судија Марија Ракић дана 01.08.2018. године 
               
             У  2018. години у судећим предметима поступало је укупно 48 судија. 
. 
               Укупан број запослених на неодређено време је 86 на крају 2018.године. Број 
запослених на неодређено време је мањи од утврђеног актом о систематизацији и мањи је од 
утврђеног за овај суд  од 100, по одлуци Владе Републике Србије.  
               Судијских помоћника на неодређено време има 35 (са судијским помоћницима 
распоређеним у управи суда 37). На одређено време ради 17 судијских помоћника. 
               У постојећим приликама примењена је организација да на пословима судске управе 
раде 6 запослена: секретар суда, управитељ суда, координатор за медије, судијски помоћник у 
судској управи, сарадник за кадровске послове и административно-техничке послове и 
записничар у судској управи; у информатичком центру раде 3 извршиоца; у рачуноводству 4 
извршиоца; у писарницама са управитељем и уписничарима укупно 12 извршилаца; на 
пословима евиденције судске праксе 2 извршилац, архивар 1 извршилац; у дактилобироу 20 
извршилаца, на пословима фотокопирања и курира 2 извршиоца, возача 2 извршиоца, док 
техничка служба  са 5 извшилаца врши послове за више правосудних органа у згради ( 4 суда и 
3 тужилаштва).  
              У 2018. години, као и у ранијим годинама, сви пријеми на одређено време вршени уз 
прибављање сагласности Министарства правде Републике Србије. 
 
              Послови у суду су вршени искључиво од стране судија и запослених на неодређено 
и одређено време. Других видова радног ангажовања није било. 
 
           Акутни проблем у суду представља констатно недовољан број судијских помоћника за 
суд овог ранга и значаја. Седморо судијских помоћника распоређено је искључиво на пословима 
судске праксе, што представља приоритет Суда од ког се очекује да обезбеди усаглашену судску 
праксу. За рад у трочланим судским већима распоређено је од 2 до 3 судијска помоћника, од 
којих један врши послове секретара већа. На стручно правничким пословима судске управе 
ангажовани су само секретар суда и координатор за медије, с тим да је судијски помоћник у 
судској управи радио и у већу и у судској управи. Обим послова за суд овакве величине и 
инстанционе надлежности, изискује да се број судских помоћника оптимализује.  
            Поред смештајних проблема и недовољног броја запослених, рад је организован  на 
нивоу ажурног функционисања свих служби суда, свестраним залагањем запослених у суду, 
судија и судске управе, с тим да би ажурност била боља да је остварен оптималан број судија и 
сарадника. 
     
             Судском управом руководио је председник суда Новица Пековић, судија Врховног 
касационог суда, који је одлуком Народне скупштине од 23.05.2014. године изабран за 
председника Апелационог суда у Новом Саду. 
 
             У 2018. години заменици председника суда биле су судије овог суда Јелица Бојанић 
Керкез до 07.11.2018. године и судија Јулијана Будинчевић.  
 
             На пословима судске управе поред председника и двоје заменика, радили су:  секретар 
суда, судијски помоћник координатор, судијски помоћник у судској управи (који је већим 
делом обављао послове у већу), управитељ суда и сарадник за кадровске и административно-
техничке послове. 
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   У судећим предметима поступале су судије распоређене у одељењима суда: 
 
1. Кривично одељење 
2. Одељење за кривичне поступке према малолетним учиниоцима кривичних дела 
3. Грађанско одељење 
4. Одељење за радне спорове 
5. Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 
6. Одељење судске праксе. 
                  
            У 2018. години предузимане су мере путем којих је обезбеђена уравнотежена 
оптерећеност судија. Постигнуто је значајно смањење броја нерешених предмета, посебно 
старих предмета којих је на крају 2018. године било 16,  повећана је ажурност у раду и очуван 
висок квалитет. 

 
 
 
 

Стање у 2018. години у поређењу са ранијим годинама 
 

Посматрано од оснивања овог суда, захваљујући континуирано високом броју 
решених предмета у свим одељењима суда,  постизан је напредак, о којем  говоре 
подаци из табеле о постизаним учинцима у осмогодишњем периоду, од 2010. године 
закључно са 2018.годином. 

 
 
 
              Приказ по годинама о приливу и постизаним учинцима: 

 
 преузето/пренето примљено укупно у 

раду 
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 
2014 5.229 13.346 18.575 15.995 2.580 

  2015 2.580 13.263 15.843 13.901 1.942 
  2016 1.942 14.039 15.981 14.290 1.691 
  2017 1.691 12.191 13.882 12.605 1.277 
  2018 1.277 13.854 15.131 13.580 1.551 

 
 
 
 
 
 

Стање у 2018. години у поређењу са стањем у 2017. години 
 
 
Посматрано у односу на претходну годину резултати ефикасног рада у 

2018.години  по одељењима суда и суду у целини  осликавају побољшање, такво  да  се 
у даљем раду обезбеђује квалитетно суђење у разумном року. 
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Приказ по одељењима суда и за суд у целини о квантитету:  
 

пренето примљено 
укупно у 

раду 
решено нерешено  

2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018.
Кривично 
одељење 

204 144 3.636 3.722 3.840 3.866 3.696 3.749 144 117 

Грађанско 
одељење 

1.094 875 5.470 6.610 6.564 7.485 5.689 6.508 875 975 

Одељење за 
радне спорове 

393 258 3.085 3.522 3.478 3.780 3.220 3.321 258 459 

УКУПНО 1.691 1.277 12.191 13.854 13.882 15.131 12.605 13.580 1.277 1.551
   
 
 
 
 
 

Приказ по одељењима суда и за суд у целини о ажурности и квалитету: 
 

савладавање 
прилива ( %) 

ажурност квалитет 
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Кривично одељење 101,65 100,73 2,29 0,35 99,89 99,71 
Грађанско одељење 104,00 98,46 1,76 1,62 99,05 99,05 
Одељењ за радне 
спорове 

104,38 94,29 1,09 1,43 97,67 96,93 

УКУПНО 103,40 98,02 1,26 1,23 98,94 98,70 
 
 
 

ОБИМ ПОСЛОВА И РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2018. ГОДИНИ 
 

Апелациони суд у Новом Саду у 2018. години имао је у раду укупно 15.131 предмет:  
 

 - пренетих из 2017. године 1.277 предмета 
 - примљених у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године  13.854 предмета –прилив.  
           

У овој години просечан прилив предмета по судији износи  288,62 предмета, 
 просечно месечно 26,24 предмета.  

  
 

 
 
 У поређење са претходном 2017. годином, када  је овај суд је у раду имао 13.882 

предмета, од тога пренетих из 2016.године 1.691 и примљених у 2017.године 12.191 предмет, 
а по судији просечан прилив  259,38 предмета односно просечно месечно 23,58  предмета: 

 
 - укупан  прилив предмета у 2018. години је већи за 12% 
 - просечан прилив по судији је већи за 10,13 % 

 
  
Савладавање прилива у 2018.години износи  98,02.  
У 2017.години савладавање прилива износило је 103,40. 
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             У 2018. години решено је 13.580 предмета. 

Просечно по судији решено је  282,92, просечно месечно 25,72.                                       
  
У поређењу са претходном годином, када је укупно решено 12.605 предмета, 

просечно по судији решено 268,19 предмета, просечно месечно 24,38 предмета: 
-  за  7,18 %  више је решено предмета у 2018. години. 
 
 На дан 31.12.2018. године у раду  је остало 1.551 предмет,  
просечно  у раду по судији 32,31 предмет.  
  
У поређењу са претходном годином, када је на крају 2017. године у раду 

остало 1.277 предмета, просечно по судији остало 27,17 предмета 
 

-број нерешених предмета на крају 2018. године (1.551 предмет)  је већи за 
17,67% од нерешених на крају претходне године,  

 
Ажурност у 2018.години  износи 1,23, док је у 2017 години ажурност је износила 1,26.  

 
У погледу старих предмета по пријему у суд,  под којима се сматрају предмети 

који нису решени у року од 4 месеца у кривичној материји односно 3 месеца 
притворски предмети и  9 месеци у грађанско правној материји, стање је побољшано у 
односу на претходну годину. 

   
  На крају 2017. године у броју укупно нерешених 1.277 предмета, остало је 18 

старих предмета по пријему у суд, што представља 1,40 % учешћа старих предмета у 
укупном броју нерешених, док је на крају 2018. године од  укупно нерешених предмета 
1.551, старих предмета по пријему у суд је остало 16, што представља 1,03 % учешћа старих 
предмета у укупном броју нерешених. 
 

 Укупан квалитет рада суда у 2018. години износи 98,65%, задржан је на 
приближно једнаком нивоу као у претходној години, када је квалитет износио 98,88%.  

 
У 2018. години повећан је број разматраних предмета по правним лековима 

од стране Врховног касационог суда. У 2018. години разматрано је по правним 
лековима 1.499 предмета, а у 2017.години број разматраних предмета износио је 1.319. 

 
 

 
 
Анализа решавања старих предмета овог суда: 
 
Предмети се решавају у роковима : до 4 месеца-кривични предмети, односно до 3 

месеца –притворски предмети, а у грађанским ставрима и споровима из области радног права – 
до 9 месеци.  

 
На крају 2018. године, остало је 16 нерешених старих предмета према критеријуму 

датума пријема у суд, што износи 1,03 % укупно нерешених на крају ове године. На крају 
претходне године било је 18 предмета који нису били решени у наведеним роковима, што је 
износило 1,40 %, укупно нерешених на крају те године.   
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- у Кривичном одељењу – остао је 1 стари предмет по датуму пријема у суд, што 
износи 0,85% од укупно нерешених предмета  
- у Грађанском одељењу – је остало 15 старих предмета по датуму пријема у суд, што 

износи 1,54% од укупно нерешених предмета  
-у Одељењу за радне спорове – нема ни један стари предмет по датуму пријема у суд 

 
 О РОКОВИМА:  
 
 У погледу рокова у којима су након већања одлуке отправљене из суда током 2018. 
године, може се закључити да судије овог суда поштују рокове, с обзиром да од укупно 
решених 13.580 предмета у року до 30 дана отправљене су одлуке у 13.146 предмета или 
96,79%, док су 174 одлуке отпремљене преко 30 дана, што чини 1,28% од укупног броја 
решених предмета.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 У Апелационом суду у Новом Саду у 2018. години у условима уравнотежене 

оптерећености судија, повећаног прилива, високог нивоа решавања предмета, постигнуто 
је значајно смањење броја предмета у раду и очување квалитета. 

 
 Оствареним резултатима на плану решавања  старих предмета према датуму 

подношења иницијалног акта, настојало се и успело допринети остварењу циљева 
постављених Јединственим програмом решавања старих предмета у Републици Србији и 
Мерама за решавање старих нерешних предмета у којима поступак прекомерно дуго траје 
рачунајући од дана подношења иницијалног акта, донетим од стране Председника 
Врховног касационог суда. 

 
 

 
 

ПРЕГЛЕД  ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА СУДА  
 
 
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
  

 Нерешено на 
почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено на 
крају 

Кж1 109 1.259 1.368 1.283 85 
Кж2 10 1.583 1.593 1.578 15 
Кж3 5 41 46 42 4 
Кж уо 1 381 382 381 1 
Кжм1 16 159 175 166 9 
Кжм2 0 99 99 99 0 
Кжр 0 114 114 114 0 
Р4к 0 1 1 1 0 
Ржк 0 9 9 9 0 
У К У П Н О 141 3.646 3.787 3.673 114 
Просечно по судији(12) 11,75 303,83 315,58 306,08 9,50 
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ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 
 

 Нерешено на 
почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено на 
крају 

Гж 804 5.622 6.426 5.493 933 
Гж2 30 682 712 686 26 
Р 2 64 66 63 3 
Р3 4 14 18 17 1 
Рех-ж 33 195 228 217 11 
Р4г 0 6 6 6 0 
Ржг 2 25 27 26 1 
У К У П Н О 875 6.608 7.483 6.508 975 
Просечно по судији(26) 33,65 254,15 287,81 250,31 37,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 
 

 Нерешено на 
почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено на 
крају 

Гж1 257 3.502 3.759 3.300 459 
Р4 0 13 13 13 0 
Р4р 1 4 5 5 0 
Ржр 0 1 1 1 0 
У К У П Н О 258 3.520 3.778 3.319 459 
Просечно по судији(9) 28,67 391,11 419,78 368,78 51,00 
 
 

 
 
 
 
 

АНАЛИЗА О РАДУ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 
 

Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кж3, Кжм1, Кжм2, Кжм3, 
Крм, Кж-уо, Кжр Ас, Кж р, Кж1 Спк, Кж2 Спк, Кж-Кре, Кжм-р, Кжмр-Ас, Кжм-Уо, Р4к и Ржк. 

 У Кривичном одељењу поступале су судије распоређене у четири већа. 
               У оквиру Кривичног одељења постоји Одељење за кривичне поступке према 
малолетницима, као веће редовног састава које поступа у кривичним поступцима према 
малолетним учиниоцима кривичних дела. Судије овог специјализованог већа задужују се и 
осталим предметима у кривичној материји до равномерног броја са осталим судијама 
Кривичног одељења.  

 Један судија Кривичног одељења навршио је радни век у 2018.години: Смиљка 
Матковић дана 07.08.2018. године. 

Према распореду послова судија у 2018. години:  
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Председник Кривичног одељења био је судија Душан Војновић, а заменик 
судија Драгољуб Вујасиновић. 

Председник Одељења за кривичне поступке према малолетницима био је 
судија Милорад Дедић, а заменик судија Бранка Банчевић. 
 Први руководилац на пословима судске праксе био је судија Драгољуб 
Вујасиновић, а други руководилац  био је судија Душан Војновић. 
 У случају одсутности руководилаца судске праксе у притворским предметима 
одређена је судија Зденка Стакић . 

Председници већа биле су судије: Смиљка Матковић, после навршеног радног 
века судије Смиљке Матковић, преседник I већа је судија Ђурђина Бјелобаба, Сњежана 
Лековић, Драгољуб Вујасиновић и Милорад Дедић.  

 
 

У 2018.години у Кривичном одељењу: 
- у раду је било укупно 3.866 предмета 
- пренетих из 2017. године 144 предмета 
- примљених у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 3.722 предмета 
- просечно у раду по судији 322,16 предмета. 
 
У поређењу са претходном 2017. годином, када је Кривично одељење имало у раду 3.840 

предмета,пренетих из 2016. године 204  предмета и примљених у 2017. години 3.636 предмета, 
а по судији, просечан прилив 279,69  предмета, односно просечно месечно 25,43 предмета: 

-укупан прилив је већи за 2,31 % 
-просечан прилив по судији је већи за 13,18 % 
 
Савладавање прилива у Одељењу у 2018. години износи 100,73; у претходној години 

износило је 101,65. 
 
У 2018. години у Кривичном одељењу решено је 3.749 предмета, 
-просечно по судији у одељењу 312,41 предмета, 
-просечно месечно решено по судији 28,40 предмета. 

 
У поређењу са претходном годином, када је укупно решено 3.696 предмета, просечно по 

судији решено 284,31 предмета, просечно месечно 25,86 предмета: 
-за 1,41 % више је решено предмета у 2018. години 
-за 8,94 % више је решено предмета по судији. 
 

            На дан 31.12.2018. године у раду  је остало 117 предмета, просечно по судији 9,75.   
У 2017. години  у раду је остало 144 предмета, просечно по судији  11,07. 

 
 Ажурност у 2018. години износи 0,35. У претходној години је износила 2,29. 

 
             Квалитет рада у 2018.години износи 99,71%, приближно као у претходној 
години када је квалитет износио 99,89%. 

У 2018. години повећан је број предмета разматраних по правним лековима  од 
стране ВКС, разматрано је 60одлука. У 2017.години разматрано је 26 одлука. 
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ПРИКАЗ О БРОЈУ ЗАКАЗАНИХ ЈАВНИХ СЕНИЦА И ПРЕТРЕСА ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ 
КРИВИЧНИМ ВЕЋИМА У 2018. ГОДИНИ  

 
 

 БРОЈ ЗАКАЗАНИХ ЈАВНИХ 
СЕДНИЦА 

БРОЈ ЗАКАЗАНИХ ПРЕТРЕСА 

I  ВЕЋЕ 206 10 
II ВЕЋЕ 197 33 
III ВЕЋЕ 160 40 
IV ВЕЋЕ 121 11 
УКУПНО 684 94 

 
 
 БРОЈ СЕДНИЦА 

ПЕТОЧЛАНОВ ВЕЋА 
 

I  ВЕЋЕ -  
II ВЕЋЕ 3  
III ВЕЋЕ 5  
IV ВЕЋЕ -  
УКУПНО 8  

 
 
 БРОЈ СЕДНИЦА КЖ 3 БРОЈ ПРЕТРЕСА КЖ 3 

I  ВЕЋЕ -  
II ВЕЋЕ 3  
III ВЕЋЕ 13  
IV ВЕЋЕ -  
УКУПНО 16  

 
Засебно се исказују подаци о кривичним поступцима према малолетницима, а који су 
интегрисани у остале извештаје о раду Кривиичног одељења овог суда.   
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Одељење за кривичне поступке према малолетницима за период од 
01.01.2018. године до 31.12.2018. године 

 

Нерешено на 
почетку периода 

ПРИМЉЕНО Р Е Ш Е Н О Нерешено на крају  

од
 

то
га

 

од
 

то
га

 

од
 

то
га

  

од
 

то
га

 

Судија 

У
К

У
П

Н
О

 

К
ж

м
1 

К
ж

м
2 

К
ж

м
-р

 

У
К

У
П

Н
О

 

К
ж

м
1 

К
ж

м
2 

К
ж

м
-р

 

УКУ
ПНО 

У 
РАДУ У

К
У

П
Н

О
 

К
ж

м
1 

К
ж

м
2 

К
ж

м
-р

 

У
К

У
П

Н
О

 

К
ж

м
1 

К
ж

м
2 

К
ж

м
-р

 

Милорад 
Дедић 

6 6 - - 80 53 26 1 84 78 53 24 1 6 6 - - 

Б.Банчевић 4 4 - - 79 54 25 - 84 82 56 26 - 2 2 - - 

Душан 
Војновић 

6 6 - - 80 52 28 - 87 86 57 29 - 1 1 - - 

Сњежана 
Лековић 

- - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 - - - - - 

Светлана 
Томић Јокић 

- - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - 

Зоран 
Париповић 

- - - - 4 - 4 - 4 4 - 4 - - - - - 

Слободан 
Велисављевић 

- - - - 2 - 2 - 2 2 - 2 - - - - - 

Љубомир 
Бачић 

- - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 - - - - - 

Ђурђина 
Бјелобаба 

- - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 - - - - - 

Здравка 
Писарић 

- - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 - - - - - 

Смиљка 
Матковић 

- - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - - - 

Укупно 
 

16 16 - - 259 159 99 1 275 266 
16
6 

99 1 9 9 - - 

НАПОМЕНА: Табела Одељења за кривичне поступке према малолетницима садржана је 
у табели о раду Кривичног одељења 

 
  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК О РАДУ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА: 

 
 У Кривичном одељењу у условима повећаног прилива предмета за 2,31% у односу 
на предходну годину постигнута је и боља ажурност у раду. Резултати рада су добри, 
посебно у виду имајући да је на крају 2018. године  остало у раду 117 предмета, односно 
9,75 просечно по судији. На крају 2017. године, у раду је остало 144 предмета, односно 
11,07% просечно.  
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АНАЛИЗА О РАДУ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 
 
 
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж2, Р, Р3, Рех-ж, Гж уз, Гжрр, 

Р4г и Ржг.   
 
У оквиру Грађанског одељења постоје пет специјализованих већа за предмете из 

породичних односа. Судије специјализованих већа задужују се и осталим предметима у 
материји опште парнице до равномерног броја са осталим судијама Грађанског одељења. 

 
Према Распореду послова судија у 2018. години: 
 
Председник Грађанског одељења била је судија Бранка Бајић, а заменик  

судија Верица Бајић. 
Руководилац на пословима судске праксе била је судија Јулијана Будинчевић. 
Први руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење је 

судија Радослава Мађаров, а други руководилац је судија Мирјана Андријашевић. 
           Председници већа у 2018. години биле су судије: Јелица Бојанић Керкез, након 
што је судија Јелица Бојанић Керкез изабрана за судију Врховног касационог суда, 
председник већа I одељења је судија Љиљана Цицмил, радослава Мађаров, Душица 
Шалић, Мирјана Андријашевић, Татјана Миљуш, Бранка Бајић, Јулијана Будинчевић, 
Петар Јовановић и Ђура Тамаш. 

  
 
У Грађанском одељењу поступале су судије распоређене у девет већа. 
 
Поступало је 26 судија. У току 2018. године престала је судијска функција због 
навршења радног века: 
 

               1. судији Петру Јовановићу дана 20.12.2018 . године и 
               2. судији Нади Бачкалић дана 31.12.2018. године 
  
 Судија Јелица Бојанић Керкез је дана 07.11.2018. године изабрана за судију Врховног 
касационог суда. 

  
 
 
У  2018.години у Грађанском одељењу у раду је  било  7.485 предмета: 
- пренетих из 2017. године 875 предмет 
- примљених у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 6.610 предмета 
- просечан прилив по судији 254,23, а просечно месечно 23,11 

             - просечно у раду по судији 287,88 предмета, а просечно месечно 26,17. 
             

 У поређењу са претходном  годином, када је Грађанско одељење имало у раду 6.564 
предмета,пренетих из 2016. године 1.094 предмета и примљених у 2017. години 5.470 
предмета, а по судији просечан прилив 227,92 предмета, односно просечно месечно 20,72 
предмета: 
 -  укупан прилив је већи за 17,25 % 
 - просечан прилив по судији је већи за 20,83% 
  
 Савладавање прилива у Одељењу у 2018. години износи 98,46 %. 
 У претходној години савладавње прилива износило је 104,00 %. 
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У 2018.години у Грађанском одељењу решено је 6.508 предмета 
- просечно по судији у одељењу 250,31 предмета 
- просечно месечно решено по судији 22,76 предмета. 
 

             У поређеу са претходном 2017. годином, када је укупно решено је 5.689 предмета, 
просечно по судији решено 237,04  предмета, просечно месечно 21,55 предмета: 
             - за 12,58 % предмета више је решено у 2018. години 
            - за 5,32 % више је решено по судији. 

 
             На дан 31.12.2018. године у раду је остало 975 предмета, просечно по судији 37,50 
предмета, док је на крају године у раду остало 875 предмета, просечно по судији 36,46. 
   

 Ажурност у 2018. години износи 1,62, а у  2017.години је износила 0,56. 
 Квалитет рада у 2018. години износи  99,05 % је исти као и у претходној 

години када је квалитет износио такође 99,05 %. 
У 2018.години повећан је број предмета разматраних по правним лековима  

од стране ВКС, разматрано је 706 одлука по правним лековима у односу на 2017.годину  
кад је разматрано је 462 одлуке.  
 

Број отворених расправа у већима Грађанског одељења у 2018. години износи 
101, од тога Гж 79 предмета и 22 у Гж2 предметима. 
            
 

ЗАКЉУЧАК О РАДУ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА: 
 
 
               Имајући у виду примењену нивелацију оптерећености током године и 
хармонизовано залагање судија на подизању нивоа ажурности, уз високу стопу 
савладавања прилива од 99,05%, постигнут је учинак да са смањеним бројем нерешених 
предмета, судије Грађанског одељења су обезбедиле услове да предмете решавају у 
разумним роковима.  
 
 
 
 

АНАЛИЗА О РАДУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ ОВОГ СУДА 
 
  
Судије овог одељења поступају у предметима Гж1,  Р4 , Р4 р, Ржг и Гж1 уз. 
  
Према Распореду послова судија у 2018. години: 
 
Председник одељења била је судија Драгана Штрбац, а заменик судија 

Боривоје Гајић. 
Руководилац судске праксе била је судија Снежана Кецман, а заменик судија 

Боривоје Гајић. 
Председници већа су судије: Боривоје Гајић, Снежана Кецман, Мира Тубин 

Чанак и Драгана Штрбац. 
  
У Одељењу за радне спорове поступале су судије распоређене у четири већа. 
 Поступало је 11 судија.  
 Судији овог одељења судији Славка Милисављевић Стојчић дана 31.12.2018. године 

навршила је радни век, док је судија Марија Ракић дана 01.08.2018. године изабрана за судију 
Апелационог суда у Новом Саду и распоређена у Одељење за радне спорове. 
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             У 2018.години у Одељењу за радне спорове у раду је било укупно 3.780 предмета: 
- пренетих из 2017. године 258 
- примљених у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 3.522 предмета 
- просечно у раду по судији 343,63 предмета. 
 
У поређењу са претходном годином, када је Одељење за радне спорове имало у раду 

3.478 предмета, пренетих из 2016. године 393 предмета и примљених у 2017. години 3.085 
предмета, а по судији просечан прилив 280,45  предмета односно просечно месечно 25,50: 

-повећан је прилив у 2018. години за 22,53% 
 
Савладавње прилива у 2018. години износи  94,29 %. 
У претходној години савладавање прилива износило је 104,37%. 

 
У 2018. години у Одељењу за радне спорове решено је 3.321 предмет: 
- просечно решено по судији у одељењу 301,90 предмета 

             - просечно месечно решено по судији 27,45 предмета 
У поређењу са претходном годином, када је укупно решено 3.220 предмета, просечно по 

судији решено 322,00  предмета, просечно месечно 32,20 предмета: 
- за 3,14 % више је решено предмета у 2018. години 

 
             На дан 31.12.2018. године у раду је остало 459 предмета, по судији просечно 41,73 
предмета 
 У поређењу са претходном годином, када је на крају године у раду остало 258 
предмета, просечно по судији 25,80:  
 -на крају 2018. године је за 77,90% остало више нерешених предмета у Одељењу 
 -за 73,22 % више предмета нерешених просечно по судији 
 

 Ажурност у 2018.години износи 1,43. У  2017. години ажурност је износила 1,09. 
  
             Квалитет рада  у 2018. години износи  96,93 %. У претходној години је 
износио 97,67 %. 
 
              У 2018.години за смањен је број предмета разматраних по правним 
лековима  од стране ВКС. У 2018. години разматрано је по правним лековима 661 
одлука, а у 2017.години 761 одлука.  
  

  Број отворених расправа пред другостепеним судом у Гж1 предметима  
износи 28.  
 
 

ЗАКЉУЧАК О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ: 
 
 У Одељењу за радне спорове у условима повећаног прилива за 22,53%, успело се 
очувати ажурност. Резултати овог Одељења у решавању старих предмета, као и квалитет 
рада, су одлични. По наведеном се ово Одељење посебно истиче.  
 
 

АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 
 

У саставу Одељења било је осам судија са председником суда . У предметима Р4к 
поступале су судије Кривичног одељења, Р4г судије Грађанског одељења и Р4р судије 
Одељења за радне спорове. 

 Одељење поред редовних послова на предметима пред Апелационим судом,  прати 
исходе поступака пред Врховним касационим судом и Уставним судом по захтевима за 
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утврђење да је повређено право на суђење у разумном року пред Апелационим судом у Новом 
Саду. Такође, прати исходе поступака по жалбама на одлуке овог суда у материји заштите 
права на суђење у разумном року.  

 
У оквиру Одељења за заштиту права на суђење у разумном року поједини послови су 

вршени у организованом Припремном одељењу: прибављање предмета од подручних 
судова, комплетирање и обрада списа. 

У оквиру Одељења судске праксе вршени су послови у организованом Одсек за судску 
праксу у области заштите права на суђење у разумном року.  

 
  
 
Према Распореду послова судија у 2018. години:  
 
Председник Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у 

разумном року била је судија Јелица Бојанић Керкез, заменик председника суда, која је 
уједно руководила Припремним одељењем.  

 
 
У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године смањен је прилив предмета по захтевима 

за суђење у разумном року.  Примљено je 48 предмета по захтевима за заштиту права на суђење 
у разумном року, од којих се односило на поступке из области радног права 5 захтева,  
кривичне поступке 10 захтева и парничне поступке 33 захтева.  

 
Из претходне године пренето је само 3 предмета.  
Укупан број предмета у раду износио је 49 предмета. 
Решено је 50 предмета и то 6 Р4г, Ржг 26, 5 Р4р, Ржр 1, 1 Р4к и Ржк 9 предмета.  
У раду је остао 1  предмет, и то Ржг. 
Квалитет у овој материји износи 100,00%. 

             Од стране ВКС разматрано је по правним лековима 2 одлука овог суда, које су 
потврђене. 
 

 
Материја  Нерешено 

на 
почетку 

Примљено Укупно 
у раду 

Решено Нерешено 
на крају 

Ажурнот Квалитет

Р4г 0 6 6 6 0 0,00 100,00 
Р4к 0 1 1 1 0 0,00 100,00 
Р4р 1 4 5 5 0 0,00 100,00 
Ржг 2 25 27 26 1 0,44 100,00 
Ржк 0 9 9 9 0 0,00 100,00 
Ржр 0 1 1 1 0 0,00 100,00 

УКУПНО: 3 46 49 48 1 0,23 100,00 
 

 
 
             ЗАКЉУЧАК  
 
 У раду по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, овај суд је ефикасно 
поступао и постигао добре резултате. 
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АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ ОВОГ СУДА  
 
Одељење судске праксе пратило је праксу судова и међународних судских 

органа, примену прописа и правних схватања, упознавало судије и судијске помоћнике 
са одлукама од битног значаја за судску праксу, вршило избор и анонимизацију одлука 
које се објављују на WEB страници суда, евидентирало, прегледало и у одговарајуће 
регистраторе улагало судске одлуке и правна схватања. 
 

У суду се прегледно воде следећи регистратори: 
- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Европског суда за људска 

права 
- регистратор одлука Апелационог суда у којима се позива на 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 
- регистратори у које се уносе одлуке Апелационог суда према Номенклатури 

усаглашеној на нивоу апелационих судова у 2012. години                         
 
 
 
Одељење судске праксе Апелационог суда у Новом Саду обухвата: 
- одсек судске праксе у области кривичног права 
- одсек судске праксе у области грађанског права  
- одсек судске праксе у области радног права. 
 
Према Распореду послова судија и судијских помоћника у 2018. години: 
 Руководилац Одељења судске праксе у суду била је судија  Јулијана 

Будинчевић.  
            Руководилац судске праксе у суду задужена је за праћење и проучавање праксе 
Уставног суда и Европског суда за људска права и координацију послова судске праксе 
за сва судска одељења. Поред тих послова за суд у целини, обавља и део послова судске 
праксе за одељење у које је распоређена, Грађанско одељење. 

 
 Уредник Билтена судске праксе Апелационог суда у Новом Саду била је  

судија Јулијана Будинчевић, а заменик судија Душан Војновић. 
 У 2018. години објављен је Билтен судске праксе Апелационог суда у Новом 

Саду.  
 Први руководилац на пословима судске праксе за Кривично одељење био је 

судија Драгољуб Вујасиновић, а други руководилац судија Душан Војновић.  
Први руководилац на пословима судске праксе за Грађанско одељење била 

је судија Радослава Мађаров, а други руководилац судија Мирјана Андријашевић.  
             Први руководилац на пословима судске праксе за Одељење за радне 
спорове била је судија Снежана Кецман, а други руководилац судија Боривоје Гајић. 
 

 Ангажовање судијских помоћника на пословима судске праксе 
 

            Одлуке овог суда из Кривичног одељења и Одељења за кривичне поступке 
према малолетницима, прегледали су судијски помоћници Весна Трифковић и 
Александар Чакић.  
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Одлуке из Грађанског одељења, укључујући и одлуке из области породичног 

права, прегледали су судијски помоћници Гордана Вујичић, Сјенка Пјешчић и 
Светлана Ђорђевић. 

 
Одлуке из Одељења за радне спорове прегледали су судијски помоћници 

Љиљана Добрковић и Сузана Маријановић. 
 
 
 
 
 
 
 
             У периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године евидентирано је, прочитано и 
уложено у регистраторе одлука:  
 
 
 
 
  За Кривично одељење укупно 3.752 предмета, од тога: 

- Кж1 – предмета – 1.310 
- Кж2  - предмета – 1.560 
- Кжм1 - предмета - 165 
- Кжм2 - предмета - 97 
- Кж р -предмета 115 
- Кж3 - предмета - 43 
- Крм - предмета – 0 
- Ржк -предмета - 9 
- Кж-уо-предмета - 378 
- Кж-кре-предмета -31 
- Р4К – предмета – 1 
- Кжр Ас- предмета- 13 
- Кж1 Спк – предмета -3 
- Кж2 Спк – предмета- 14 
- Кж Пои – предмета- 11 
- Кж Тои – предмета -2 
- Кзз - предмета -39 
 

 
 

За Грађанско одељење укупно 7.174  предмета, од тога: 
         -      Гж – предмета – 6.098 

                      -      Гж2 – предмета -  736 
                      -      Рех.ж – предмета - 221 
                      -      Р – предмета – 63 
                      -      Р3 -  предмета – 21 
          -      Р4 г  - предмета – 7  
                      -      Ржг – предмета – 26 
                      -      Гж рр – предмета -2 
 
 
 
 
 
 

 17



 
     За Одељење за радне спорове укупно 4.053  предмета, од тога: 

         -      Гж1- предмета – 4.028 
         -      Р4 -  предмета – 14 
         -      Р4 р – предмета – 6  
         -      Ржр – предмета – 1 
         -      Гж1 уз – предмета -1 
         -      Гж уз – предмета - 3 

                      
  

На WEB страници овог суда налази се 1.374 анонимизoваних одлука. 
 

Одељење судске праксе у Кривичном одељењу је у 10 предмета указано да се у 
одлукама одступило од судске праксе или да постоје недостаци у поступку, из којих 
разлога су донете нове одлуке; у једном предмету је указано да није одлучено о свим 
жалбама; у 1 предмету је указано да је пропуштено одржавање јавне седнице; ни у 
једном предмету није указано да је претходно већ била укинута пресуда, ни у једном 
предмету није указано на неправилност код изрицања казне, ни у једном предмету не 
постоји повреда права пресудмпције невиности. 

Одељење судске праксе у Грађанском одељењу је у 15 Гж предмета указало да 
се у донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама 
известиоцима и већима на поновно разматрање. У 7 предмета донета је нова одлука у 
складу са судском праксом. На седници Грађанског одељења у 1 предмету одлучено је 
да се одлука отправи из праксе уз кориговање образложења одлуке, док је у 5 предмета 
веће одлучило да се пусти из судске праксе.  
  Одељење судске праксе за радне спорове је у 123 Гж1 предмету указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда, те су предмети враћени судијама 
известиоцима на поновно разматрање. У 115 предмета донета је нова одлука у складу 
са судском праксом, а 8 предмета се налази у већу, није враћен судској пракси. 
 
 

РАД СУДСКЕ УПРАВЕ 
 

               Судском управом руководио је председник суда Новица Пековић са заменицима: 
 - први заменик судија Јелица Бојанић Керкез. 
 - други заменик судија Јулијана Будинчевић. 
  
            У обављању стручних послова судске управе помажу секретар суда 
Александра Херак, Милица Јанча координатор за медије и Катарина Јованов судијски 
помоћник у судској управи. 
             Послови унутрашње организације врше се у складу са законским прописима и Судским 
пословником, као и низом донетих нормативних аката, упутстава, одлука и наредби.  

У 2018. години донети су посебно важни акти и по њима спроведене планиране 
активности: 

- Годишњи распоред послова судија и судијских помоћника за 2019. годину. 
 
 У суду је устаљена пракса да се редовно, почетком сваког месеца одржавају састанци 
председника суда са заменицима и председницима одељења, ради разматрања стања послова и 
предузимање потребних мера.  
 Редовно се припремају извештаји и анализе о раду и стању послова.  
 Свим судијама се достављају месечни извештаји о раду, уз интерно креиран табеларни 
извештај о раду за судско одељење, у ком су приказани резултати сваког судије из 
одговарајућег судског одељења.  
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  Поступање по захтевима за изузеће и искључење: 
 
 У извештајном периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године овом суду поднето 
је укупно 121 захтева за изузеће и 7 захтева за искључење судија. 

По свим поднетим захтевима је поступљено у року. 
 
 Поступање по притужбама: 
   
 У извештајном периоду примљено је 65 притужби странака. Подносиоцима притужби 
обавештења су прослеђена  у прописаном року.  
   
 
 
 
 
 
 

Поступање по молбама за хитно решавање предмета (преференцијама): 
 

 Учесници у судским поступцима подносили су овом суду молбе за хитно решавање 
предмета. Број преференција примљених у периоду од 01.01.2018. до 31.12..2018.години износи 
223. На осетно мањи број преференција у 2018.години у односу на раније године рада 
овог суда, утицала је ажурност судија у раду и висока стопа спречавања прекомерне 
дужине трајања поступка.  
               Поступање по преференцијама је организовано у складу са Упутством о 
поступању по молбама за хитно решавање предмета – преференцијама, којим је 
ближе уређен начин поступања по молбама такве врсте, уз коришћење одговарајућих 
образаца 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. 
 
 
Табеларни приказ преференција по судским одељењима (2018.година)  
 
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 191 167 2 22 145 22 
Гж1 26 25 0 1 21 4 
Гж2 3 3 0 0 3 0 

Укупно 220 195 2 23 169 26 

 
Кривично одељење 

 
број 

примљених 
преференција 

одобрене 
преференције 

неодобрене 
преференције 

преференције 
у раду  

решени предмети 
по одобреним 

преференцијама 

нерешени 
предмети по 
одобреним 

преференцијама 
Кж 1 1 1 0 0 1 0 
Кж 2 1 1 0 0 1 0 
Кж уо 1 1 0 0 1 0 

Укупно 3 3 0 0 3 0 

 

 
 
 

 19



Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 
 

   У 2018. години примљено је 49 захтева за приступ информацијама од јавног значаја и по 
свим је поступљено у кратком року. Усвојено је 38 захтева, 11 није удовољено  из различитих 
разлога (јер се тражени документи не налазе у поседу овог органа, тражени подаци и документи 
не постоје, нису тачно наведени подаци и из разлога јер садржина истог се не односи на 
информације од јавног значаја, у смислу Закона). У току наведеног периода , према евиденцији 
овог суда, биле су изјављене две жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности. 

  
Јавност рада суда 

 
 Добра пракса отворености суда према јавности настављена је и очувана у 2018. години, 
устаљеним начином комуникације са медијима. 
  

Јавност рада обезбеђена је кроз саопштења и презентације важних информација, као о 
организацији рада суда на интернет страници, давањем усмених и писмених саопштења за 
јавност и сарадњом са медијима путем судијског помоћника - координатора за медије. 
Контакти са представницима медија се без изузетка одвијају на принципу једнакости, 
без фаворизовања појединих медија или дискриминисања других.  
 

У поређењу са извештајним периодом 2017. године, у току 2018.године забележен је 
пораст броја посетилаца и броја прегледаних страница на интернет сајту Апелационог 
суда у Новом Саду за 5 %. 
 

АНАЛИЗА О РАДУ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА 
 

Значајан допринос постугнутим резултатима у раду овог суда дали су судијски 
помоћници, ангажовани у Судској управи, Одељењу судске праксе и у раду у судским већима. 

 
 У 2018.години у овом суду је присутна била стална ангажованост за праксу 

интерно специјализованих 7 судијских помоћника у три одсека Одељења судске 
праксе овог суда (одсек за кривично, одсек за грађанско и одсек за радно право). Таква 
организација се показала добром и неопходном, с обзиром на обим и сложеност 
послова (број прегледаних одлука и одлука враћених већима уз припрему 
одговарајућих ставова, а такође и кроз ангажованост у припремама материјала за  
седнице одељења, ради разматрања бројних правних питања). 

  
Судијски помоћници распоређени Судијски помоћници распоређени у већа 

израдили су 9.515 нацрта одлука под надзором судија, и то: 2.668 нацрта одлука у 
Кривичном одељењу, 1.965 нацрта одлука у Одељењу за радне спорове и 4.882 нацрта одлука у 
Грађанском одељењу. Судијски помоћници су израдили нацрта одлука у 70,07 % укупно 
решених предмета у суду у 2018.години. (решено укупно  13.580 предмета). 

 
Захваљујући Министарству правде Републике Србије омогућен је пријем 

судијских помоћника  на рад на одређено време, чиме је ублажен проблем недостајућег 
броја судијских помоћника.  
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АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 
 
Судије овог суда учествовале су на стручним скуповима, семинарима и 

конференцијама, од којих су поједини одржани у Апелационом суду у Новом Саду. 
 

У 2018.години одржано је  57 седница свих судија. 
Редовно су одржаване седнице судских одељења по темама које су биле 

актуелне. 
Кривично одељење имало је 15 седница. Одржано је 10 седница Грађанског 

одељења, 7 седница Одељења за радне спорове и 4 заједничке седнице Грађанског 
одељења и Одељења за радне спорове. 

Представници Апелационог суда у Новом Саду учествовали су у заједничким 
састанцима ради усаглашавања судске праксе апелационих судова, којих је одржано 4 
за судску праксу у кривичној материји и 4 за судску праксу у материји грађанског и 
радног права. 

У Апелационом суду у Новом Саду одржана су два састанака представника 
Грађанског одељења овог суда са представницима Грађанског одељења нижестепених 
судова, ради договора о начину усаглашавња судске праксе у грађанско правној 
области. 

 
 
 
                                     Контроле рада подручних судова 

 
 Судије свих одељења овог суда учествовале су у контролама рада подручних 
судова, које су организоване у два круга контроле у 2018. години, и то: 
 

1. Редовне контроле рада виших судова 
 
Контрола рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду 

извршена је од 07.05.2018. године до 11.05.2018. године, на основу донетог Програма 
контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду за 2018. 
годину.  

Контрола је усмерена на предмете дужег трајања поступка. Извршене су у 
седиштима виших судова, уз прегледање предмета, разматрање о предузетим мерама на 
превазилажењу проблема на које је указано у претходној контроли, приказ о актуелном 
стању и уоченим пропустима у контролисаним предметима, на основу којих су дате 
препоруке. 

У контроли је учествовало укупно 24 судије и то судија Кривичног и Грађанског 
одељења овог суда. Координатор активности у контролама било је судија Петар 
Јовановић. 

 
Извештаји о контролама достављени су контролисаним судовима, Врховном 

касационом суду и Министарству правде Републике Србије. 
 
 
 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

У 2018. години судије, судијски помоћници и запослени Апелационог суда у 
Новом Саду, упућивани су на укупно 92 стручна усавршавања. 
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 
 

 У периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018. године, Апелациони суд у Новом 
Саду је остварио укупне приходе из Републичког буџета у износу од 364,66 милиона 
динара. У односу на 2017. годину остварени приходи су повећани за 11,77% односно у 
апсолутном износу за  38,43 милиона динара и били довољни за покриће свих насталих 
трошкова, односно текућих расхода. 
 

У посматраном периоду, текући расходи и издаци остварени су у износу од 
364,66 милиона динара и у односу на 2017. годину повећани за 11,78% односно у 
апсолутном износу 38,43 милиона динара. 

 
Од наведеног износа укупних расхода, износ од 215,25 милиона динара  односи 

се на  текуће расходе за плате и накнаде судија и расходe у оквиру категорије 42,48 -
коришћење роба и услуга и  осталих трошкова, а износ од 149,41 милиона динара 
односи се на текуће расходе за плате и накнаде судског особља-државних службеника и 
намештеника и расходе у оквиру категорије 51- основна средства.  
 
 Анализирајући трошкове по структури, на трошкове зарада и накнада судија 
утрошено је 161,42 милиона динара док је за остале текуће расходе неопходне за 
функционисање-рад овог суда укупно утрошено 53,83 милиона динара укључујући и 
трошкове комуналних услуга које плаћа Апелациони суд у Новом Саду као "домаћин 
зграде" правосудних органа за све судове и тужилаштва у Новом Саду. Ови расходи у 
посматраном периоду износе  33,70 милиона динара и учествују 62,60 % у укупним 
расходима. Следећи по величини су трошкови судског поступка који износе 11,97 
милиона динара и учествују 22,24 % у укупним расходима. 
 Сви остали трошкови (трошкови материјала, текућих поправки и одржавања, 
службених путовања и др.) учествују 15,60% у укупним расходима. 

 На основу изнетих чињеница пословна 2018. година, у финансијском 
погледу, завршена је на задовољавајући начин. Очекујемо да ће Министарство правде и 
Високи савет судства редовно преносити средства за покриће насталих трошкова и у 
наредном периоду, како би нам омогућио несметано функционисање и измиривање 
обавеза у складу са законом.  
   
 
 
 НАПОМЕНА: 
 
-Износ путних трошкова за судијe за период од 01.01.2018. године  до 31.12.2018. 
године  износи  4.640.113,70 динара, 
-Износ закупа стана за судије за период од 01.01.2018. године  до 31.12.2018. године 
износи  2.811.141,00 динара, 
-Износ накнаде трошкова превоза ради посете породици за судије за период од 
01.01.2018. године  до 31.12.2018.износи 313.930,20 динара 
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                           ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА 
 
 
- приоритетно решавање преосталих предмета дугог трајања поступка гледано од 
иницијалног акта 

 
- организовање заједничког састанка ради усаглашавања праксе апелационих судова 
 
- организовање обилазака и контрола рада подручних судова  

 
- настављање праксе засебне контроле рада основних судова у најстаријим предметима 
у области радног права  
- организовање заједничких састанака са подручним судовима ради разматрања 
правних питања од значаја за судску праксу. 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 
                                                                                                                            НОВИЦА ПЕКОВИЋ 
 
 


