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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл.бр.Су III-19-7/13  
Дана: 10.07.2013.године 
Нови Сад 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
 за период од 01.01.2013. до 30.06.2013.године 

 
  
 У првих шест месеци 2013.године у Апелационом суду у Новом Саду настављен је правац 
преданог рада судија и запослених о чему говоре подаци о постигнутим резултатима. 
 
             Судијe на раду у Апелационом суду у Новом Саду: 
 
             У Апелационом суду у Новом Саду број судија на раду је смањен од 01.03.2013.године 
(због пензионисања), тако да је у судећим предметима поступало 45 судија и са в.ф.председника 
судана раду било укупно 46 судија, до 12.04.2013.године, а од 07.05.2013.годинеу судећим 
предметима поступа 45 судија. 
 

- у Кривичном одељењу са Одељењем за поступке према малолетницима поступало је 14 
судија, до 07.05.2013.године, а од тада поступа 15 судија,  

- у Грађанском одељењу поступало је 23 судије до 01.03.2013.године, затим 22 судије, а 
од 24.05.2013.године поступа 21 судија 

- у Одељењу за радне спорове све време поступа 9 судија 
 
 Појашњење: 

Судија овог суда Душан Војновић је на раду у Посебном одељењу за организовани криминал Вишег суда у 
Београду.  

Судија овог суда Бранка Банчевић, члан Високог савета судства, налази се на раду у том телу.  
Судији овог суда Душанки Бабић престала је судијска функција због навршења радног века дана 

01.03.2013.године.  
 Вршилац функције председника суда био је судија овог суда Слободан Надрљански до 11.04.2013.године.  
 Од 12.04.2013.године вршилац функције председника овог суда је Новица Пековић, судија Врховног 
касационог суда.  

Судија овог суда Драган Скоко постављен је за в.ф.председника Вишег суда у Новом Саду, почев од 
24.05.2013.године. 
 
            Распоред послова  
 
 Годишњи 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 претходним годинама. 
 

Утврђени распоред послова је измењен дана 15.01.2013.године (у делу који се односи на 
Одељење судске праксе), дана 06.03.2013.године (због одласка у пензију једне судије), дана 
22.04.2013.године (због промене в.ф.председника суда) и дана 24.05.2013.године (због 
постављења једног судије за в.ф.председника у другом суду).  

 
Распоред послова судија, са свим изменама и допунама, публикован је на web страници 

суда. 
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            Годишњи распоред послова судијских помоћника за 2013.годину донет је 
21.11.2012.године. Истим су судијски помоћници распоређени на рад по одељењима суда, и то 9 
судијских помоћника искључиво на пословима у Одељењу судске праксе, док су остали 
распоређени у остала одељења, а Одлуком в.ф.председника суда одређено је у којим већима раде. 
 
            Рад судијских помоћника се прати, анализирају се месечни и периодични извештаји о 
обиму обављених послова и квартално вреднују резултати рада. 
 
 

ОБИМ ПОСЛОВА И РЕЗУЛТАТИ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ У 
2013.ГОДИНИ,  

уз поређење са пословима и резултатима рада у истом извештајном периоду у 
2012.години 

  
  

У извештајном периоду од 01.01.2013.године до 30.06.2013.године овај суд је у раду имао 
15.825 предмета, од тога: 
 - пренетих из 2012.године 5.395 предмета 
 - примљених у периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године 10.430 предмета 
 

Укупно је решено 10.589 предмета.  
 
У раду је остало 5.236 предмета. 
 
Просечан прилив предмета по судији 231,78 предмета, просечно месечно 38,63 предмета. 
 
Просечно решено предмета по судији 235,31, просечно месечно 39,22 предмета. 
 
Просечан број мериторно решених предмета по судији 216,44, просечно месечно 36,07 

предмета. 
 
Просечно нерешених предмета по судији остало је 116,36. 
 
У структури нерешених предмета остало је старих предмета:  
 

 - по жалбама примљеним у кривичном до 28.02.2013.године и у грађанском и радном до 
30.09.2012.године укупно 1.184, а просечно по судији 26,31 предмета 
 
- по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011.године укупно 3.407, а просечно по судији 75,71 
предмета 
 

ПРЕГЛЕД О БРОЈУ ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА СУДА  
 
 пренето примљено укупно решено нерешено 

Кривично 
одељење 2.460 4.692 7.152 4.884 2.268 
Грађанско 
одељење 2.203 3.368 5.571 3.508 2.063 

Одељење за радне 
спорове 732 2.370 3.102 2.197 905 
УКУПНО 5.395 10.430 15.825 10.589 5.236 
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Извод из електронског уписника 

 
 
ПОРЕЂЕЊЕ  У ОДНОСУ НА ИСТИ ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД У 2012.ГОДИНИ: 
 

- просечан прилив предмета по судији је повећан: са 198,20 предмета односно 
просечно месечно 33,03 предмета у 2012.години, на 231,78 предмета односно просечно 
месечно 38,63 предмета у 2013.години, што представља повећање прилива за 14.49% 

- број просечно решених предмета по судији је такође повећан: са 220,06 предмета 
односно просечно месечно 36,77 предмета у 2012.години, на 235,31 предмета односно 
просечно месечно 39,22 предмета у 2013.години, што представља повећање броја 
просечно решених предмета по судији за 6,48% 

- скраћена је дужина трајања поступка од пријема у овај другостепени суд до 
експедовања предмета из суда: у истом извештајном периоду у 2012.години учешће 
решених предмета у року до 1 месеца било је 22,59%, а у 2013.години 28,67%; трајања 
од 1 до 3 месеца у 2012.години било је 28,34%, а у 2013.години 31,35%; трајања од 3 до 
6 месеци у 2012.години било је 16,79%, а у 2013.години 15,88%; трајања од 6 до 9 
месеци у 2012.години било је 11,72%, а у 2013.години 10,59%; трајања од 9 месеци до 1 
године у 2012.години било је 8,80%, а у 2013.години 5,80% и трајања преко 1 године у 
2012.години било је 11,76%, а у 2013.години 7,71%;  

 
 

РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА 
 

 Предмети из редовног прилива распоређују се у складу са законом и Судским пословником, 
по принципу случајног судије. Предмети који су враћени ради отклањања неког процесног 
недостатка, распоређују се као ванредни прилив поново у рад истом судији, а такође се и предмети 
у којима су одлуке претходно биле укидане распоређују истом судији известиоцу. Уколико се 
такав предмет не може доделити у рад истом судији известиоцу (престала функција или судија не 
поступа у овом суду), предмет се третира као редован прилив и распоређује по систему случајног 
судије (другим судијама истог одељења). О свакој прерасподели предмета (до које долази услед 
пензионисања судије, дужег одсуствовања или преласка на другу функцију), доноси се 
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образложена одлука, на основу које се врши прерасподела предмета другим судијама истог 
одељења, такође уз поштовање принципа случајног судије. 
 Годишњим распоредом послова одређено је које ће судије и у којој мери имати умањено 
задужење предметима из редовног прилива, због додатних послова које врше, примерено обиму 
њиховог ангажовања на тим пословима од значај за суд у целини односно поједина одељења суда. 
 
Табеларни приказ о умањењу задужења: 
 

ПЕРИОД: од 01.01.2013. године од 15.01.2013.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 

   

Драган Скоко 30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Грађанског 
одељења 

30% 
заменик председника 
Одељења судске праксе 
и руководилац судске 
праксе Грађанског 
одељења 

  

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

20% 
уредник Билтена и 
председник већа 

  

Радослава Мађаров  30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Грађанског 
одељења 

30% 
заменик заменика 
председника Одељења 
судске праксе и 
руководиоца судске 
праксе Грађанског 
одељења 

 30% 
заменик председника 
Одељења судске праксе 
и руководилац судске 
праксе Грађанског 
одељења 

Јулијана Будинчевић 30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Грађанског 
одељења и председник 
већа (до повратка судије 
Ђуре Тамаш, са 
боловања) 

30% 
заменик руководиоца 
судске праксе 
Грађанског одељења и 
председник већа 

  

Мирјана Андријашевић    30% 
заменик руководиоца 
судске праксе 
Грађанског одељења  

Снежана Кецман   30% 
руководилац судске 
праксе у Одељењу за 
радне спорове и 
председник већа 
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Драгиња Вујић  10%  
пред. већа и заменик 
заменика руководиоца 
судске праксе у 
Кривичном одељењу 

   

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 до 
01.03.2013. године 

   

Душица Шалић   10% 
председник већа 

   

Љиљана Цицмил 10% 
замена дуже одсутног 
председника већа  

   

 
 

  
 

РАД СУДСКЕ УПРАВЕ 
 
 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 
издаваних од стране в.ф.председника суда.  
 
            До 11.04.2013.године судском управом руководио је судија овог суда Слободан 
Надрљански као в.ф.председника суда, а заменик је била судија Јелица Бојанић Керкез. 
 Од 12.04.2013.године судском управом руководи као в.ф.председника суда Новица 
Пековић, судија Врховног касационог суда. 
 Први заменик в.ф.председника суда је судија Слободан Надрљански, а други заменик је 
судија Јелица Бојанић Керкез.  
            У обављању стручних правних послова судске управе помажу секретар суда Слободанка 
Милић Жабаљац и судијски помоћник Анђелка Газивода. 
                         

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године донети су значајни акти и реализоване 
планиране активности, као: 
 -  Измене и допуне Годишњег распореда послова за 2013.годину 

- Програм решавања старих предмета за 2013.годину, уз праћење реализације на месечном 
нивоу  

-  План решавања старих предмета по иницијалним актима за прво тромесечје 2013.године 
-  Допуна Програма решавања старих предмета за 2013.годину 
-  План рада Одељења судске праксе за 2013.годину 
- Упутство за обављање контроле и израду извештаја о контроли рада судова са подручја 

Апелационог суда у Новом Саду 
- Програм контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, уз 

реализацију првог круга контроле од две планиране у 2013.години 
- Програм контроле најстаријих нерешених предметима из области радног права у 

основним судовима, са извештајем о контроли 
- Програм контроле о поступању основних судова са судским једницама у предметима из 

породичних односа, са извештајем о контроли 
- План о прегледању предмета по притужбама у основним и вишим судовима са подручја 

Апелационог суда у Новом Саду, са извештајем о контроли 
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Новина у контролама вршеним од стране Апелационог суда у Новом Саду огледа се у 
томе да је у 2013.години отпочела пракса тзв.„тематских контрола“ у основним судовима од 
стране овог суда непосредно, као што је спроведена контрола у поступцима из породичних односа 
коју су у свим подручним основним судовима спровеле судије овог суда (које поступају у 
специјализованим већима овог суда) и контрола коју су у јануару 2013.године спровеле судије 
Одељења за радне спорове овог суда у најстаријим нерешеним предметима основних судова. 
            Позитивно искуство са контролама по ужим областима, уверава да је таква организација 
контрола делотворна и ефикасна. 

 
Контроле над радом овог суда вршене од стране Врховног касационог суда, 

резултирале су позитивним учинцима. По свим предложеним мерама, предузете су одговарајуће 
активности у овом суду и Врховном касационом суду благовремено су достављани детаљни 
извештаји о реализацији предузетих мера, што је и похваљено од стране судија ВКС при поновној 
контроли у јуну 2013.године. 
 
  Седнице свих судија 
 

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.години одржане су 4 седнице свих судија. 
 На седницама су разматрана актуелна питања, извештаји и програми и благовремено 
доношене одлуке из надлежности седнице свих судија. Судијама се достављају припремљени 
материјали по правним питањима која се разматрају и води се записник о седницама. 

 Разматран је Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2012.годину, 
Програм решавања старих предмета за 2013.годину, измене и допуне Годишњег распореда 
послова за 2013.годину, дато је мишљење о стручности, оспособљености и достојности судијских 
помоћника који су конкурисали за судије. 
 

Одељенске седнице  
 
У извештајном периоду у 2013.години настављена је пракса сазивања и одржавања седница 

судских одељења. 
Судијама се достављају припремљени материјали по правним питањима која се разматрају 

и води се записник о седницама, а усвојени правни ставови са одељенских седница достављају 
Врховном касационом суду и другим апелационим судовима.  
 У извештајном периоду је одржано укупно 12 одељенских седница (1 седница Одељења 
судске праксе, 3 седнице Кривичног одељења, 3 седнице Грађанског одељења и 5 седница 
Одељења за радне спорове).  
 
 Учешће на састанцима судске праксе четири апелациона суда 
 
           Представници Апелационог суда у Новом Саду, поједине судије и судијски помоћници, 
учествовали су на свим састанцима апелационих судова. По свим стручним питањима о којима се 
расправљало, консултоване су судије из одговарајућих одељења суда, о поједним питањима 
исказивани су одељенски ставови и прослеђивани осталим апелационим судовима и ВКС-у. Један 
од заједничких састанака апелационих судова одржан је и у овом суду. Наиме, у Апелационом 
суду у Новом Саду дана 15.03.2013.године одржан је састанак представника Одељења за радне 
спорове свих апелационих судова, уз активно учешће  гостујућих и домаћих судија у 
дискусијама по актуелним правним питањима.  
 
 Радни састанци у судској управи 
 
 У извештајном периоду редовно су одржавани радни састанци - колегијуми суда, којима 
су присуствовали в.ф.председника суда, његови заменици и председници Кривичног, Грађанског, 
Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе. По потреби одржавани су састанци и са 
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другим судијама, председницима већа, као и са шефовима појединих служби суда и запосленима у 
службама.  

На редовним састанцима колегијума разматрани су месечни извештаји о раду суда, 
одељења суда и судија, извештаји о реализацији програма, организациона и друга питања од 
значаја за функционисање и усклађивање рада у суду, побољшање ефикасности и унапређење 
квалитета рада и организације послова. 

 
 Сарадња са правним факултетима је институционално уређена и одвија се на добро 
организован начин омогућавања студентима да се упознају са организацијом и праксом овог суда.  
 

Стручно усавршавање судија, судијских помоћника и запослених 
  
 Судије и судијски помоћници овог суда су током извештајног период учествовале на више 
стручних скупова, семинара и саветовања.  
 О учешћу судија и судијских помоћника на стручним скуповима, семинарима и 
саветовањима води се евиденција у судској управи. 
 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 извештајном периоду 2013.године Апелационом суду у Новом Саду поднето је 45 захтева 
за изузеће.  

По свим поднетим захтевима је поступљено благовремено. 
У 1 предмету је утврђено да о поднетом захтеву за изузеће одлуку треба да донесе Врховни 

касациони суд, из којих разлога је исти и прослеђен том суду на даље одлучивање, док је у 2 
предмета странка која је поднела захтев за изузеће обавештена да предметни захтев треба да уреди 
како би по истом могло да се поступа.  

У 1 предмету је одлучивано о жалби против првостепеног решење (кривична материја) – 
жалба је одбачена 
 

Табеларни приказ о поступању по поднетим захтевима за изузеће и искључење: 
 

ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ ИСКЉУЧЕЊЕ СУДИЈЕ 
 

кривична материја грађанска материја 
кривична 
материја 

грађанска материја 

усвојен захтев 19 9 - - 
одбијен захтев 3 3 - - 
одбачен захтев 5 2 - - 
УКУПНО: 27 14 - - 

 
 
 

Поступање по притужбама: 
   
 По притужбама поднетим Апелационом суду у Новом Саду поступао је в.ф.председника 
суда. 
 У извештајном периоду oд 01.01.2013.године до 30.06.2013.године примљено је укупно 99 
притужби странака, што је нешто већи тренд подношења притужби у односу на укупан број 
притужби примљених током 2012. и 2011.године. 
 Решено је укупно 82 притужбе, док је 17 притужби остало у раду.  
 Поступајући у 82 притужбе утврђено је да су 73 неосноване и 9 основаних односно 
делимично основаних. 
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 Подносиоцима су достављана писмена обавештења о основаности притужби, а надлежним 
органима –Министарсртву правде, Врховном касационом суду и Високом савету судства копије 
поднетих притужби и одговора који су упућених подносиоцима, у складу са чланом 9 Судског 
пословника.   
 Поднете притужбе су се односиле како на рад нижестепених судова, тако и на рад 
Апелационог суда у Новом Саду. 
 
 

Поступање по преференцијама (молбама за хитно решавање предмета): 
 

            У складу са донетим Упутством о поступању по молбама за хитно решавање предмета – 
преференцијама, води се евиденција и прати поступање судија.  
 Укупан број примљених преференција молби за хитно решавање предмета у Апелационом 
суду у Новом Саду за извештајни период у 2013.години је 387, од чега је за 7 преференцијa 
утврђено да се не односе на предмете овог суда, те су исте прослеђене надлежним судовима у 
којима се предмети налазе. 
 Од основано поднетих 380 молби за хитно решавање предмета у овом периоду, решено је 
366 предмета. 
 

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 258 252 - 6 214 38 
Гж1 56 51 - 5 44 7 
Гж2 4 4 - - 4 - 
Рех-ж 1 1 - - 1 - 
Укупно 319 308 - 11 263 45 

 
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 54 51 - 3 47 4 
Кж 2 7 7 - - 7 - 

Укупно 61 58 - 3 54 4 
 
 

Решавање о жалбама на решења о извршењу казне затвора у просторијама у којима 
осуђени станује: 
 
 Од укупно разматраних предмета по жалби у 72 предмета, у 25 предмета жалбе су усвојене, 
у 43 предмета жалбе су одбијене, у 2 предмета жалбе су одбачене, док су 2 предмета још у раду. 
  

Поступање по обавезама које произилазе из Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (,,Сл.гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 
 
 У периоду 01.01.2013. до 30.06.2013. године, у Апелационом суду у Новом Саду примљено 
је укупно 13 захтевa за приступ информацијама од јавног значаја. Поступајући по 10 захтева за 
приступ информацијама од јавног значаја, суд је у потпуности удовољио тражиоцима 
информација, један захтев је одбачен јер тражилац није доставио прецизнији опис информације 
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која се тражи па суд није могао да поступи по захтеву, у једном захтеву суд није могао да поступи 
јер није поседовао тражену информацију  (тражилац информације је обавештен да суд не 
располаже траженом информацијом, упућени је ком органу да се обрате а обавештен је и 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности), док се један захтев 
односио на доставу и тумачење законских прописа а не докумената које садрже информацију од 
јавног значаја. Тражилац је обавештен где и како може пронаћи тражене законске одредбе.  

На све захтеве одговорено је у законском року.   

У току наведеног периода није изјављена ниједна жалба 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 30.06.2013.години 
 

 

Тражилац 
информације 

Број поднетих 
захтева 

Број усвојених-
делимично 

усвојених захтева 

Број захтева у 
којим су тражиоци 

информација 
обавештени да не 

поседујемо 
информацију 

Грађани 11 8 2+1* 

Адвокати - - - 

Медији - - - 

Невладине 
организације и др. 
удружења грађана 

2 2 - 

Политичке 
странке 

- - - 

Државни и други 
органи 

- - - 

Остали - - - 

УКУПНО 13 10 2+1* 

    
   *Напомена: један захтев је одбачен који је поднео грађанин 
 
  Поступање по обавези из члана 39 Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја 

 
Дана 15.јула 2010. године Апелациони суд у Новом Саду израдио је и први пут објавио на 

интернет страници суда свој Информатор о раду.  Старање о информацијама, подацима и радњама 
у вези са израдом, објављивањем и ажурирањем Информатора најмање једном месечно поверено 
је координатору за медије Апелационог суда у Новом Саду. Датум последњег ажурирања 
Информатора је 05.06.2013. године. 
 
  Поступање по обавезама које произилазе из Закона о заштити података о личности 
(,,Сл.гласник РС“, бр. 97/2008)  
 
  Сходно чл. 48 Закона о заштити података о личности, који је у примени од 01.01.2009. 
године, а 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 доставио је 
пријаву о кадровској евиденцији као и евиденцију о платама запослених у Апелационом суду у 
Новом Саду, евиденцију о издатим здравственим легитимацијама за судије и запослене и чланове 
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њихових породица и евиденцију о пријавама повреда на раду. Законска обавеза је испуњена у 
складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података 
о личности („Сл. Гласник РС“, број 50/09).  
  Дана 18.01.2013 године Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности достављено је 14 пријава евиденција збирки података о личности, и то: уписник 
другостепених предмета из грађанске материје(Гж), уписник другостепених предмета из области 
радног права (Гж 1), уписник другостепених предмета из области породичних односа (Гж 2), 
уписник другостепених предмета рехабилитације (Рех), уписник предмета у којима се решава 
сукоб надлежности и преношење надлежности виших судова ( Р), уписник евиденције предмета о 
изузетној дозвољености ревизије у области радног права ( Р 4), уписник евиденције предмета о 
изузетној дозвољености ревизије у парници (Р 3), уписник другостепених предмета  по жалбама на 
пресуду првостепеног суда из области кривичне материје (Кж 1), уписник другостепених предмета  
по жалбама на решење првостепеног суда из области кривичне материје (Кж 2), уписник предмета 
по жалбама на пресуду другостепеног суда из области кривичне материје (Кж 3), евиденције Кп 
уписник, Кжм1 уписник, Кжм2 уписник и Кжм3 уписник.  
 
 

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, 
давањем усмених и писмених саопштења за јавност и издавањем Билтена Апелационог суда у 
Новом Саду. 
  
 1. У извештајном  периоду настављен је исти тренд интересовања медија за поступке из 
надлежности Апелционог суда у Новом Саду. Контакти са представницима медија се без изузетка 
одвијају на принципу једнакости, без фаворизовања појединих медија или дискриминисања 
других.  
 Контакт са представницима медија одвијао се не само на инсистирање представника медија 
већ и на иницијативу особе задужене за односе са јавношћу (координатор за медије) када процени 
да одређена одлука или податак може бити од интереса за јавност. 
  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.    
   
 2. Прес клипинг - Извештавање штампаних медија свакодневно се прати путем 
професионалних услуга прес клипинга, које обухватају свакодневно и непрекидно праћење свих 
штампаних и електронских медија и достављање у електронској форми прилога који се односе на 
овај суд. Забележено је коректно извештавање медија о раду суда  и судским процедурама.   
 
 3. Веб презентација суда – Податаци који се налазе на интернет страници суда на адреси 
www.ns.ap.sud.rs се редовно ажурирају и допуњују.  
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О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 
 

Програмом овог суда обухваћени су предмети:  
- у Одељењу за радне спорове Гж1 предмети примљени на жалбено решавање до 

30.09.2012.године  (I категорија) односно предмети који се приме до 30.06.2013.године (II 
категорија)  

- у Грађанском одељењу Гж и Рех-ж предмети примљени на жалбено решавање до 
30.06.2012.године (I категорија) односно предмети који се приме до 31.03.2013.године (II 
категорија) и 

- у  Кривичном одељењу Кж1 предмети примљени на жалбено решавање до 
31.12.2011.године (I категорија)  односно примљени до 31.12.2012.године (II категорија) 

Програмом је одређен рок за решавање - предмети из I категорије се имају решити 
најкасније до 30.06.2013године, а предмети из II категорије се имају решити најкасније до 
31.12.2013.године. 

Истовремно у Програму је постављен циљ да се до краја 2013.године обезбеди да рок 
решавања предмета у Апелационом суду у Новом Саду није дужи од: 

- 1 године у кривичној материји 
- 9 месеци у грађанској материји и 
- 6 месеци у материји радног права 
Реализација Програма се континуирано прати и анализира.  
Извештај на месечном нивоу и периодично израђује Тим за континуирано праћење 

реализације Програма, у чијем су саставу: заменик в.ф.председника суда судија Јелица Бојанић 
Керкез координатор Тима, председника Одељења за радне спорове – судија Персида Јовановић, 
председник Грађанског одељења – судија Петар Јовановић, председник Кривичног одељења – 
судија Петер Киш, секретар суда – Слободанка Милић Жабаљац и статистичар - Анка Томашевић.  

Извештаји се достављају судској управи и свим судијама редовно. 
Извештаји се разматрају на седницама колегијума и у складу са закључцима предузимају 

одговарајуће мере. По налозима в.ф.председника суда, судије подносе изјашњења о разлозима 
нерешавања старих предмета.  
 Након разматрања извештаја о раду суда и извештаја о реализацији Програма решавања 
старих предмета донета је допуна Програма решавања старих предмета, са планираном 
реализацијом до 30.09.2013.године. 
 
 
 У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године Програм са допуном Програма 
реализован је 60,75%. 
 
 
 Паралелено са Програмом, уведен је и систем доношења и праћења реализације 
Планова решавања старих предмета по иницијалним актима. Планове квартално доноси 
в.ф.председника суда, по претходно прибављеном предлогу председника судских одељења. 
Председник одељења прати реализацију плана и о томе редовно обавештава в.ф.председника 
суда, а писани извештај о реализацији плана тромесечно подноси заједно са предлогом плана 
за следећи квартал. 
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 Табеларни приказ о реализацији Програма и допуне Програма по одељењима суда, за 
период од 01.01.2013. до 30.06.2013.године: 
 

Примљени на жалбено решавање  
до 31.12.2011.године  

пренето решено нерешено % испуњења 

Кривично 
одељење 

 
 524 345 179 65,84% 

Примљени на жалбено решавање  
до 31.12.2012.године 

пренето решено нерешено % испуњења 

 
Грађанско 
одељење 

 707 395 312 55,87% 

Примљени на жалбено решавање  
до 31.12.2012.године 

пренето решено нерешено % испуњења 

Одељење за 
радне спорове 

 
178 116 62 65,17% 

    
 
 
 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ РАДА ВИШИХ СУДОВА 
 

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

Програмом су предвиђена два круга контроле (прва контрола је спроведена од 12.04.2013. 
до 10.05.2013.године, а друга контрола следи након разматрања шестомесечних извештаја о раду 
виших судова), одређен је циљ контроле и конкретизовани су задаци везани за контролу.  

Наложено је вишим судовима да се контрола рада основних судова у 2013.години 
организује по истим принципима, по којима се врши контрола рада виших судова од стране 
Апелационог суда и задати су рокови за поступање.  

 
Први круг контроле је реализован у периоду од 12.04. до 10.05.2013.године.  
У контроли је учествовало укупно 32 судије Апелационог суда у Новом Саду.   
Судије које су вршиле контролу у седиштима виших судова, подносиле су извештаје који 

су послужили за анализу и израду обједињеног извештаја о контроли рада виших судова.  
У изради обједињеног извештаја о контроли рада подручних судова, учествовали су:  

судија Ђурђина Бјелобаба, судија Бранка Маљковић и судијски помоћник Анита Будимир. 
Извештај је достављен свим вишим судовима и разматран на заједничком састанку 

30.05.2013.године, са представницима виших и основних судова, а потом је са закључцима  
достављен Врховном касационом суду, Високом савету судства и Министарству правде и државне 
управе Републике Србије. 
 

Виши судови су обавили контролу над радом основних судова и доставили извештаје 
Апелационом суду у Новом Саду. 

  
Предочено је да се други круг контроле спроводи као наставак успостављеног система 

континуираног вршења контроле над нижестепеним судовима 
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АНАЛИЗА О РАДУ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 
 
 Организација 
 

 У Кривичном одељењу поступало је 14 судија до 07.05.2013.године, а од тада поступа 
15 судија.  
 Судије су распоређене у пет трочланих већа сталног састава. 
 Једно од наведених трочланих већа сталног састава чини Одељење за кривичне поступке 
према малолетницима. Судије овог специјализованог већа задужују се и осталим предметима у 
кривичној материји до равномерног броја примљених предмета са другим судијама Кривичног 
одељења. 
 Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кжм1, Кжм2, Кж3, Крм и Кр. 
 
 Председник Кривичног одељења је судија Петер Киш, а заменик судија Милорад 
Дедић. 
 
 Руководилац на пословима судске праксе је судија Драган Аћимовић, који послове 
судске праксе дели са судијом Драгољубом Вујасиновић. Судију Драгољуба Вујасиновић је 
мењала судија Драгиња Вујић. На пословима судске праксе у притворским предметима поступа 
судија Драган Којић, а на пословима судске праксе у кривичним предметима према 
малолетницима поступа судија Владимир Вујић. 
 
 Председници већа су судије:  

1. Драган Аћимовић,  
2. Драгиња Вујић,  
3. Петер Киш,  
4. Милорад Дедић и  
5. Владимир Вујић. 

 
 Обим послова и резултати рада 
 

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године у Кривичном одељењу укупно је у раду било 
7.152 предмета. 
 

Табеларни приказ о предметима у раду Кривичног одељења:  
 

 Кж1 Кж2 Кжм1 Кжм2 Кж3 Крм Кр укупно 

пренето из 2012. 
године 2.256 154 36 3 4 1 6 2.460 
примљено у 
периоду од 
01.01.2013 до 
30.06.2013. године 

2.499 1.990 101 21 3 4 74 4.692 

УКУПНО У РАДУ 4.755 2.144 137 24 7 5 80 7.152 
 
 

Просечно у раду по судији у одељењу било је 510,86 предмета. 
 
Просечан прилив по судији је 335,14 предмета 
 
У извештајном периоду укупно је решено  4.884 предмета 
                                         од тога мериторно 4.853 или 99,37% 
                                         а на други начин    31 или  0,63% 
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Од укупног броја решених предмета 4.884, решено је старих: 
-   примљених на жалбено решавање пре 28.02.2013. године 1.294 предмета или 26,76%, 
просечно по  судији 92,42 предмета         

 -  по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године 2193 предмета или 44,90% 
,просечно по судији 156,64 предмета 
 

Просечно решено по судији у одељењу 348,86 предмета. 
 
Просечан мериторно решених по судији 346,64 предмета 

 
            У раду је остало укупно нерешених 2.268 предмета, од тога старих: 

-   примљених на жалбено решавање до 28.02.2013. године 1.135 предмета  
            -   по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године 1.618 предмета   
 
            Просечно остало нерешених по судији у одељењу 162 предмета. 
 
            Просечно старих предмета у раду по судији: 

- примљених на жалбено решавање до 28.02.2013.године 81,07 предмета. 
-   по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011.године 115,57 предмета.  

 
            Савладавање прилива 104,09 % 
 
            Проценат решених 68,29 % 
 
            Ажурност 2,90  
 
 
 

ПОРЕЂЕЊЕ  У ОДНОСУ НА ИСТИ ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД У 2012.ГОДИНИ: 
 

- просечан прилив предмета по судији је повећан: са 293,78 предмета у 2012.години, 
на 335,14 предмета у 2013.години, што представља повећање прилива за 12,34% 

- број просечно решених предмета по судији је такође повећан: са 330,07 предмета у 
2012.години, на 348,86 предмета у 2013.години, што представља повећање броја 
просечно решених предмета по судији за 5,39% 

 
 
 

ОЦЕНА  О РАДУ СУДИЈА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА: 
 
 Судије Кривичног одељења су и у овом периоду имале исцрпљујући интезитет рада, којим 
су постигле смањење броја нерешених предмета и поред повећаног прилива. 

Стање оптерећености судија овог одељења је несавладиво без избора адекватног броја 
судија које би биле распоређене у ово одељење. 
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Табеларни приказ о реализацији Програма решавања старих предмета (са допуном) 
по судијама у Кривичном одељењу, на дан 30.06.2013.године 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 31.12.2011(ПРОГРАМ) 

Предмети по иницијалним актима 
поднетим до 31.12.2003 

 (ДОПУНА ПЛАНА) 

 
Веће 

 
Судија 

Пренето 
на дан 

31.12.2012 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

09.05.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

1-председник већа Драган Аћимовић 8 7 1 3 3 - 
 Весна Остојић 18 17 1 1 1 - 
 Ђурђина Бјелобаба 12 12 - 2 1 1 

Укупно за веће 38 36 2 6 5 1 
2-председник већа Драгиња Вујић 4 3 1 3 - 3 
 Драган Којић 6 5 1 5 1 4 
 Слободан Надрљански - - - 1 1 - 

Укупно за веће 10 8 2 9 2 7 
3-председник већа Петар Киш 20 19 1 4 2 2 
 Драгољуб Вујасиновић 7 6 1 2 1 1 
 Сњежана Лековић 4 4 - - - - 

Укупно за веће 31 29 2 6 3 3 
4-председник већа Милорад Дедић 55 49 6 7 3 4 
 Дејан Терзић - - - 5 3 2 
 Љубомир Бачић 44 29 15 6 1 5 

Укупно за веће 99 78 21 18 7 11 
5-председник већа Владимир Вујић - - - - - - 
 Нада Коларски 144 80 64 4 1 3 
 Јагода Радосављевић 202 114 88 7 5 2 

Укупно за веће 346 194 152 11 6 5 
УКУПНО за одељење 524 345 179 50 23 27 
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 Табела о раду судија у Кривичном одељењу за период од 01.01.2013. до 30.06.2013.године 
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Драган Аћимовић  30 30 5,27 51 335 386 343 6 349 37 8 0,66 - - - - - 100 

Весна Остојић   5,32 177 408 587 421 1 422 165 56 2,43 1 1 - - - 100 

Ђурђина Бјелобаба    4,82 132 349 481 359 2 361 120 31 2,06 - - - - - 100 

I веће    360 1.092 1.454 1.123 9 1.132 322 95 1,77 1 1 - - -  

Драгиња Вујић  10 10 4,95 145 328 476 335 1 336 140 68 2,56 1 - 1 - - 99,70 

Драган Којић    5,18 145 356 502 370 - 370 132 50 2,22 - - - - - 100 

Слободан Надрљански - 50 1,68 - 119 119 60 - 60 59 - 2,97 - - - - - 100 

II веће    290 803 1.097 765 1 766 331 118 2,47 - - - - -  

Петер Киш  30 30 5,41 173 316 489 308 1 309 180 76 3,42 1 1 - - - 100 

Драгољуб Вујасиновић  30 30 5,14 77 290 364 287 3 290 74 15 1,53 1 1 - - - 100 

Сњежана Лековић    5,45 159 372 529 400 1 401 128 37 2,06 1 - - 1 - 99,75 

III веће    409 978 1.382 995 5 1.000 382 128 2,34 3 2 - 1 -  

Милорад Дедић  10 10 5,27 281 326 603 313 3 316 287 184 5,28 - - - - - 100 

Дејан Терзић    5,32 118 350 470 370 - 370 100 20 1,71 3 - 1 2 - 99,19 

Љубомир Бачић   4,77 225 344 567 312 1 313 254 141 4,43 - - - - - 100 

IV веће    624 1.020 1.640 995 4 999 641 345 3,77 3 - 1 2 -  

Владимир Вујић  10 10 5,14 36 385 422 382 5 387 35 1 0,55 - - - - - 100 

Нада Коларски    5,23 323 396 721 380 3 383 338 237 5,12 1 1 - - - 100 

Јагода Радосављевић  Обустава 
прилива 5,18 418 18 436 213 4 217 219 211 73,00 1 - - 1 - 99,54 

V веће    777 799 1.579 975 12 987 592 449 4,45 2 1 - 1 -  

УКУПНО: (15 СУДИЈА) 2.460 4.692 7.152 4.853 31 4.884 2.268 1.135 2,90 10 4 2 4 - 99,88 

ПРОСЕК: (14 судија) 175,71 335,14 510,86 346,64 2,21 348,86 162 81,07  % 40 20 40 -  

 



 18

 
АНАЛИЗА О РАДУ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 

 
            Организација  
 

У Грађанском одељењу поступало је 23 судије до 01.03.2013.године, затим 22 судије и од 
24.05.2013.године поступа 21 судија. 

У општој парници поступа седам трочланих већа. 
Специјализованих већа за предмете из породичних односа има 3 (у саставу од по три судиј) и 

једно веће са двоје судија у сталном саставу које се попуњава трећим судијом из II већа редовног 
састава, а које се задужују и осталим предметима у материји опште парнице до равномерног броја 
примљених предмета са другим судијама Грађанског одељења. 

 
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж2, Р и Рех-ж. 
 
Председник Грађанског одељења је судија Петар Јовановић, а заменик судија Бранка 

Бајић. 
 
Руководилац судске праксе у општој парници је судија Радослава Мађаров, која послове судске 

праксе дели са судијом Јулијаном Будинчевић, а од 27.05.2013.године и са судијом Мирјаном 
Андријашевић.  

 
Председници већа су судије:  
1. Јелица Бојанић Керкез,  
2. Милица Богдан Личен,  
3. Душица Шалић,  
4. Бранислава Апостоловић,  
5. Јулијана Будинчевић,  
6. Ђура Тамаш и  
7. Петар Јовановић 

 
 Обим послова и резултати рада 
 

У периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године у Грађанском одељењу укупно је у раду било 
5.571 предмет. 
 

Табеларни приказ  о предметима у раду Грађанског одељења: 
 

 Гж Гж2 Р Рех-ж Р3 укупно 

пренето из 2012. године 2.135 40 6 22 - 2.203 
примљено у периоду од 
01.01.2013 до 30.06.2013. 2.767 390 22 115 74 3.368 

УКУПНО У РАДУ 4.902 430 28 137 74 5.571 
 

Просечно у раду по судији у одељењу било је 253,23 предмета. 
 
Просечан прилив по судији је 153,09 предмета 
 
У извештајном периоду укупно је решено 3.508 предмета 
                                         од тога мериторно 2.834 или 80,79% 
                                         а на други начин   674 или 19,21% 

 
 



 19

Од укупног броја решених 3.508 предмета, решено је старих: 
-примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године 512 предмета или 14,60%, просечно по 

судији 23,27 предмета 
            -по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године 2.131 предмет или 60,75%, просечно по 
судији 96,86 предмета 
 
            Табеларни приказ о старим предметима:        
             

 
стари предмети по жалбама 

приспели до 30.09.2012. године 
стари предмети по тужбама 

поднетим до 30.06.2011. године 

 пренето решено нерешено пренето решено нерешено 

Гж 279 509 42 1.486 2.017 1.314 
Гж2 - - - 4 57 5 
Р 3 3 - 2 4 1 
Р3 - - - - 53 10 
Рех-ж - - 4 - - 1 
укупно 282 512 46 1.492 2.131 1.331 

 
 
            Просечно решено по судији у Грађанском одељењу је 159,45 предмета. 
 
 Просечно мериторно решених по судији 128,82 предмета 
 
            У раду је остало укупно нерешених  2.063 предмета , од тога старих: 
-  примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године предмета 46 или 2,23%  
-   по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године предмета 1.331 или 64,52%.  
 
            Просечно остало нерешених по судији у одељењу 93,77 предмета. 
 
            Просечно нерешених старих предмета по судији: 

- примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године, 2,09 предмета. 
- по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године, 60,50 предмета  

 
            Савладавање прилива 104,16%. 
            Проценат решених 62,97%. 
            Ажурност 3,68 
 
       

ПОРЕЂЕЊЕ  У ОДНОСУ НА ИСТИ ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД У 2012.ГОДИНИ: 
 

- просечан прилив предмета по судији је повећан: са 138,39 предмета у 2012.години, на 
153,09 предмета у 2013.години, што представља повећање прилива за 9,60% 

- број просечно решених предмета по судији је на приближно истом нивоу: 160,26 
предмета у 2012.години односно 159,45 предмета у 2013.години 

- број просечно нерешених предмета по судији је такође на приближно истом нивоу: 
93,09 предмета у 2012.години односно 93,77 предмета у 2013.године 

- смањен је број старих предмета, и по пријему у суд и по иницијалним актима: по 
пријему у суд са 278 старих предмета у 2012.години на 46 старих предмета у 2013.годиниу, а 
по иницијалним актима са 1504 стара предмета у 2012.години на 1331 стара предмета у 
2013.години 
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ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА: 

 
 Судије Грађанског одељења су и у овом периоду показале савестан однос према раду, стручност 
и ефикасност. Испољиле су и висок степен одговорности, нарочито резултатима постигнутим у 
решавању старих предмета. 
 

 
 
Табеларни приказ о реализацији Програма решавања старих предмета (са допуном) по 

судијама у Грађанском одељењу, на дан 30.06.2013.годинe 

 
Напомена: У рубрици „стање на дан 09.05.2013“ појединим судијама додати су предмети судије Драгана Скока  
који су пресигнирани 27.05.2013. (означени су са +) 

 
 

 
 
 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 31.12.2012 

(ДОПУНА ПРОГРАМА) 

Предмети по иницијалним актима 
поднетим до 31.12.2000 (ПЛАН) 

 
Веће 

 
Судија 

Стање на 
дан 

09.05.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

Пренето 
на дан 

31.12.2012 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

1-председник већа Јелица Бојанић Керкез 3+1 1 3 - - - 
 Радослава Мађаров -+1 1 - 1 1 - 
 Нада Бачкалић -+1 1 - - - - 
 Милена Ковачевић 90 50 40 8 5 3 

Укупно за веће 96 53 43 9 6 3 
2-председник већа Милица Богдан Личен 6+1 6 1 3 3+1 - 
 Мирјана Андијашевић 4+1 5 - 1 1 - 
 Бранка Маљковић 14+1 11 4 3 3 - 

Укупно за веће 27 22 5 7 7+1 - 
3-председник већа Душица Шалић 18 15 3 5 4 1 
 Верица Бајић 3+1 2 2 6 5 1 
 Матилда Момчиловић 37 12 25 5 2 3 

Укупно за веће 59 29 30 16 11 5 
4-председник већа Бранислава Апостоловић 2+1 3 - - +1 - 
 Драган Скоко 14-10 4 - 2-2 - 2-2 
 Татјана Миљуш 77 38 39 5 5 - 

Укупно за веће 84 45 39 7-2 6 0 
5-председник већа Јулијана Будинчевић -+1 1 - - +1 - 
 Вера Кнежевић Мандић 77 52 25 3 3 - 
 Душко Перичин 80 39 41 8 5 3 

Укупно за веће 158 92 66 11 9 3 
6-председник већа Ђура Тамаш -+1 1 - 2 2 - 
 Љиљана Цицмил 23 22 1 2 2 - 
 Здравко Василић 47 21 26 3 3 - 

Укупно за веће 71 44 27 7 7 - 
7-председник већа Петар Јовановић 66 30 36 4 4 - 
 Бранка Бајић 68 36 32 5 5 - 
 Споменка Драгаш 78 44 34 12 12 - 

Укупно за веће 212 110 102 21 21 - 
                       Душанка Бабић - - - 3 2 1-1 

УКУПНО за одељење 707 395 312 81 70 11 
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 ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ – за период од 01.01.2013.године до 30.06.2013.године 
Р Е Ш Е Н О К в а л и т е т Умањење 

задужења у 
% 

 
 

Судија 

од
 0
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Број 
примљених 
предмета 
за период 

од 
01.01.2013.-
30.06.2013. 

Број 
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Број  
нерешених 
предмета 

 на дан  
30.06.2013 

Број 
нерешених 
старих 
предмета 
примљених 
на жалбено 
решавање 

до 
30.09.2012. 

А
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т 

Р
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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
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%
 

Јелица Бојанић Керкез  30 30 30 5,18 35 114 163 104 18 122 41 2 2,16 7 7 - - - 100 

Радослава Мађаров  30 30 30 5,09 33 109 157 106 23 129 28 - 1,54 4 4 - - - 100 

Нада Бачкалић     5,00 50 156 217 145 17 162 55 - 2,12 10 9 - - 1 100 

Милена Ковачевић     5,27 287 189 417 179 52 231 186 4 5,90 3 3 - - - 100 

I веће     405 568 954 534 110 644 310 6 3,27 24 23 - - 1  

Милица Богдан Личен  10 10 10 4,82 53 146 206 107 19 126 80 - 3,29 4 3 - - 1 100 

Андријашевић Мирјана - - 30 5,00 58 152 216 121 32 153 63 - 2,49 6 5 - 1 - 99,35 

Бранка Маљковић     5,27 88 161 259 143 26 169 90 1 3,35 9 7 1 - 1 99,41 

II веће     199 459 681 371 77 448 233 1 3,05 19 15 1 1 2  

Душица Шалић  10 10 10 4,68 68 167 241 116 40 156 85 3 3,05 5 5 - - - 100 

Верица Бајић     4,73 57 160 229 145 32 177 52 1 1,95 9 7 1 1 - 99,44 

Матилда Момчиловић     4,77 102 173 274 134 26 160 114 8 3,95 8 8 - - - 100 

III веће     227 500 744 395 98 493 251 12 3,01 22 20 1 1 -  

Бранислава Апостоловић 30 30 30 5,36 14 121 142 80 23 103 39 - 1,93 11 11 - - - 100 

Драган Скоко  30 30 - 4,23 73 90 110 100 10 110 - - - 5 5 - - - 100 

Татјана Миљуш     5,32 164 180 345 134 45 179 166 3 5,53 4 4 - - - 100 

IV веће     251 391 597 314 78 392 205 3 3,15 20 20 - - -  

Јулијана Будинчевић  30 30 30 5,32 24 121 162 133 22 155 7 - 0,35 6 6 - - - 100 

Вера Кнежевић Мандић     4,95 153 191 345 140 48 188 157 - 4,93 7 7 - - - 100 

Душко Перичин     5,27 147 183 330 115 42 157 173 3 5,67 4 3 - 1 - 99,36 

V веће     324 495 837 388 112 500 337 3 4,08 17 16 - 1 -  

Ђура Тамаш  30 20 20 5,18 48 122 185 128 28 156 29 - 1,43 1 - 1 - - 99,36 

Љиљана Цицмил  10 - - 5,23 94 153 252 133 31 164 88 - 3,45 7 6 - 1 - 99,39 

Здравко Василић     4,86 131 166 298 134 30 164 134 12 4,84 5 5 - - - 100 

VI веће     273 441 735 395 89 484 251 12 3,41 13 11 1 1 -  

Петар Јовановић  30 30 30 5,00 146 128 276 106 23 129 147 5 6,89 6 5 - 1 - 99,22 

Бранка Бајић     5,14 172 171 347 152 36 188 159 1 5,58 5 5 - - - 100 

Споменка Драгаш     5,00 179 169 348 140 38 178 170 3 6,04 10 9 - 1 - 99,44 

VII веће     497 468 971 398 97 495 476 9 6,10 21 19 - 2 -  

Душанка Бабић 10 - - 1,73 27 46 52 39 13 52 - - - 7 7 - - - 100 

У К У П Н О:  (21 судијa) 2.203 3.368 5.571 2.834 674 3.508 2.063 46 3,68 143 131 3 6 3 99,74 

ПРОСЕК: (22 судије) 100,15 153,09 253,23 128,82 30,64 159,45 93,77 2,09  % 91,61 2,10 4,19 2,10  
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АНАЛИЗА О РАДУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ ОВОГ СУДА 
  
Организација 
 
 Састав одељења за радне спорове у извештајном периоду остао је непромењен у односу на 
2012.годину. 

У Одељењу за радне спорове поступа 9 судија распоређених у три трочлана већа сталног 
састава. 

Судије овог одељења поступају у предметима Гж1. 
Председник одељења је судија Персида Јовановић, а њен заменик судија Драгана Штрбац. 
Руководилац судске праксе је судија Снежана Кецман, која послове судске праксе дели са 

судијом Персидом Јовановић. 
 

 Председници већа су судије:  
1. Персида Јовановић,  
2. Снежана Кецман и  
3. Мира Тубин Чанак. 

 
 Обим послова 
 

У периоду од 01.01.2013 до 30.06.2013.године у Одељењу за радне спорове укупно је у раду било 
3.102 предмета.  
 

 
пренето из 2012. 

године 

примљено у периоду 
од 01.01.2013 до 

30.06.2013. године 
УКУПНО 

Гж1 732 2.281 3.013 
Р4 - 89 89 

УКУПНО У 
РАДУ 

732 2.370 3.102 

 
Просечно у раду по судији у одељењу било је 344,67 предмета. 
 
Просечан прилив по судији је 263,33 предмета. 
 
У извештајном периоду укупно је решено 2.197 предмета 
                                         од тога мериторно 2.053 или 93,45% 
                                         а на други начин   144 или 6,55% 
 
Од укупно 2.197 решених предмета , решено је старих: 
-   примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године 42 предмета  или 1,91%, просечно по 

судији 4,67- предмета 
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2011. године 978 предмета  или 43,15%, просечно 

по судији 108,66 предмета 
 
            Просечно решено по судији у одељењу је 244,11 предмета. 
 

Просечано мериторно решених по судији 228,11 предмета. 
 
            У раду је остало укупно 905 нерешених  предмета , од тога старих: 
-  примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године 3 предмета  или 0,33%  
-   по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године 458 предмета  или 50,61%.  
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            Просечно остало нерешених по судији у одељењу 100,55 предмета. 
 
            Просечно старих предмета у раду по судији: 

- примљених на жалбено решавање до 30.09.2012. године 0,33 предмета . 
            -   по иницијалним актима поднетим до 30.06.2011. године 50,88 предмета .  
 
            Савладавање прилива 92,70% 
            Проценат решених 70,83%. 
            Ажурност 2,29 
 

ПОРЕЂЕЊЕ  У ОДНОСУ НА ИСТИ ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД У 2012.ГОДИНИ: 
 

- просечан прилив предмета по судији је повећан: са 202,33 предмета у 2012.години, на 
263,33 предмета у 2013.години, што представља повећање прилива за 23,16% 

- број просечно решених предмета по судији је такође повећан: са 216,67 предмета у 
2012.години, на 244,11 предмета у 2013.години, што представља повећање броја просечно 
решених предмета по судији за 11,24% 

 
 

ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ: 
 
Судије Одељења за радне спорове су и поред великог повећања прилива предмета, успеле да 

одрже ниво ажурности у раду и значајно смање број старих предмета, те на тај начин дају допринос 
смањењу укупне дужине трајања поступка у споровима из области радног права. Одговорним 
приступом у контроли најстаријих нерешених предмета из основних судова, извршиле су утицај и на 
убрзање поступка у тим предметима, те тако допринеле ефикаснијем решавању спрова у овој материји. 

 
 

Табеларни приказ о реализацији Програма решавања старих предмета (са допуном) по 
судијама у Одељењу за радне спорове, на дан 30.06.2013.године 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 31.12.2012 
(ДОПУНА ПРОГРАМА) 

Предмети по иницијалним актима 
поднетим до 31.12.2005 

а примљени у суд до 09.05.2013 
(ДОПУНА ПЛАНА) 

 
Веће 

 
Судија 

Стање на 
дан 

09.05.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

Стање на 
дан 

09.05.2013 

 
Решено 

Остало 
нерешено 

1-председник већа Персида Јовановић 1 1 - - - - 
 Боривоје Гајић 4 2 2 3 3 - 
 Јасмина Даниловић Стојковић 60 23 37 3 1 2 

Укупно за веће 65 26 39 6 4 2 
2-председник већа Снежана Кецман 31 21 10 1 - 1 
 Драгана Штрбац 27 21 6 3 2 1 
 Љиљана Влајковић Смук 22 22 - 4 4 - 

Укупно за веће 80 64 16 8 6 2 
3-председник већа Мира Тубин Чанак 12 8 4 2 1 1 
 Марија Габрић 17 15 2 2 2 - 
 Габриела Миловановић 4 3 1 1 1 - 

Укупно за веће 33 26 7 5 4 1 
УКУПНО за одељење 178 116 62 19 14 5 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ – за период од 01.01.2013.године до 30.06.2013.године 
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Персида Јовановић  30% 5,41 25 218 244 195 28 223 21 - 0,58 18 15 2 - 1 99,10 

Боривоје Гајић   4,86 29 289 317 267 17 284 33 - 0,69 29 23 2 4 - 97,89 
Јасмина Даниловић 
Стојковић  

 5,45 149 283 431 246 21 267 164 2 3,48 33 28 1 4 - 98,13 

I веће   203 790 992 708 66 774 218 2        

Снежана Кецман  30% 5,00 82 203 285 164 13 177 108 - 3,19 17 14 1 2 - 98,31 

Драгана Штрбац   4,45 127 283 411 241 10 251 160 - 3,39 13 10 1 2 - 98,80 

Љиљана Влајковић Смук   5,27 85 286 370 243 17 260 110 - 2,31 17 15 2 - - 99,23 

II веће   294 772 1.066 648 40 688 378 -        

Мира Тубин Чанак  10% 4,95 60 247 308 201 8 209 99 - 2,40 20 15 1 4 - 97,61 

Марија Габрић  5,09 98 281 380 250 19 269 111 - 2,37 20 15 2 2 1 98,51 

Габриела Миловановић   5,05 77 280 356 246 11 257 99 1 2,12 26 23 1 1 1 99,22 

III веће   235 808 1.044 697 38 735 309 1        

УКУПНО:  (9 СУДИЈА) 732 2.370 3.102 2.053 144 2.197 905 3 2,29 193 158 13 19 3 98,54 

ПРОСЕК: (9 судија) 81,33 263,33 344,67 228,11 16 244,11 100,55 0,33  % 81,86 6,74 9,84 1,55  
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АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ ОВОГ СУДА 

 
 Одељењем судске праксе руководи председник одељења судија Бранислава 
Апостоловић. Њен заменик је до 24.05.2013.године био судија Драган Скоко, а сада је 
судија Радослава Мађаров. 
 Уредник Билтена је судија Ђура Тамаш, кога у одсутности змањује судија 
Бранислава Апостоловић, а заменик уредника је судија Сњежана Лековић. 
 Послови у овом одељењу врше се у складу са донетим Планом рада Одељења судске 
праксе за 2013.годину.  

 
 Одлуке Врховног касационог суда прати и проучава за Кривично одељење судија 
Драган Аћимовић, за Грађанско одељење судија Бранислава Апостоловић, за Одељење за 
радне спорове судија Персида Јовановић,  и о одлукама од битног значаја за судску праксу 
упознају судије и судијске помоћнике.  
 Одлуке из Кривичног одељења и Одељења за кривичне поступке према 
малолетницима, прегледају судије Драган Аћимовић, Драгољуб Вујасиновић, Драган 
Којић (притворски) и Владимир Вујић (малолетнички). 

Одлуке из Грађанског одељења и предмете из области породичног права прегледају 
судије Радослава Мађаров, Јулијана Будинчевић и Мирјана Андријашевић.  

Одлуке из Одељења за радне спорове прегледају судије Снежана Кецман и 
Персида Јовановић.  
 
             У периоду од 01.01.2013.године до 30.06.2013.године евидентирано је, прочитано и 
уложено у регистраторе одлука:  
 
  За Кривично одељење: 
 

- Кж1 – предмета – 2757 
- Кж2  - предмета – 1998 
- Кжм1 - предмета - 96    
- Кжм2 - предмета - 21 
- Кр - предмета - 75 
- Кж3 - предмета - 2        
- Кзз - предмета - 10        
- Крм - предмета - 2         
 

За Грађанско одељење: 
 

        -   Гж – предмета – 2975 
                   -    Гж2 – предмета -  406 
                   -    Рех. Ж. – предмета - 67 
                   -    Р – предмета – 22 
                   -    Р3 -  предмета - 75                                                                                                                           
                   -    Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 10 
                   -    Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 188 
 
  За Одељење за радне спорове: 
 

      -    Гж1- предмета – 2237 
      -    Р4 -  предмета - 59 
      -    Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 4 
      -    Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду - 211 
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           Одељење судске праксе у Кривичном одељењу је 24 предмета указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама известиоцима на 
поновно разматрање, након чега су у истим донета је нова одлука у складу са судском 
праксом. 
 

Одељење судске праксе у Грађанском одељењу је у 20 Гж предмета указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама известиоцима и 
већима на поновно разматрање. У 16 предмета донета је нова одлука у складу са судском 
праксом. На седници Грађанског одељења у 3 предмета је одлучено да се одлуке отправе из 
праксе, а у 1 предмету након враћања већу предмет још није поново достављен у Одељење 
судске праксе. 
 

Одељење судске праксе у Одељењу за радне спорове је у 18 предмета указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда. Предмети су враћени председницима већа на 
поновно разматрање. У 7 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 суда, те је одлучено да се предмети експедују из судске праксе. У 10 
предмета одлуке су превећане у складу са судском праксом. Један предмет још није 
достављен судској пракси. 
 

Одлуке овог суда за које руководилац или његов заменик на пословима судске праксе 
процене да су од значаја за рад појединог одељења и суда као целине, издвајају се ради 
објављивања на WEB страници овог суда, по извршеној анонимизацији.  

 
 На WEB страници овог суда налази се 312 одлука. 

 
 

 ОЦЕНА РАДА ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ: 
 
 Највиши ниво добре организованости послова судске праксе остварен је у одсеку за 
Грађанско одељење, затим у одсеку за спорове из области радног права, а побољшан је у 
2013.години и у одсеку за Кривично одељење. 
 У извештају Врховног касационог суда од 25.06.2013.године наводи се да је судска 
пракса најбоље организована у Апелационом суду у Новом Саду и да се према броју 
предмета задржаних у пракси у грађанској материји може закључити да судије не одступају 
од утврђене праксе, као и да је ВКС уочио да нема различитих одлука из појединих већа. 
 Рад Одељења судске праксе у целини заслужује похвалу.  
 
 
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 

 
 У извештајном периоду Апелациони суд у Новом Саду је остварио укупне приходе из 
Републичког буџета у износу од 159,37 милиона динара. Од наведеног износа 93,57 милиона 
динара је пренето на име текућих расхода за плате и накнаде судија и расходe у оквиру 
категорије 42-коришћење роба и услуга, а износ од 65,79 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 79,27 милиона динара док је за остале текуће расходе неопходне за 
функционисање овог суда укупно утрошено 13,05 милиона динара. 
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 У извештајном периоду Апелациони суд у Новом Саду, као "домаћин зграде“ у ул. 
Сутјеска бр.3 у Новом Саду, остварио је укупне трошкове у износу од 26,49 милиона динара. 
Од наведеног износа,  наша дуговања према повериоцима на дан 30.06.2013.године, износе 
13,44 милиона динара, а која се у проценту од 86% односе на сталне трошкове (трошкове 
грејања, електричне енергије, поште, услуге чишћења, услуге водовода и канализације итд.) 
 У овој години рестриктивне буџетске политике и унапређења управљања јавним 
финансијама, одступања између дозначених и потребних средстава су значајно повећана, а са 
тим и наше обавезе које су постигле највиши ниво. 
 Одлуком о расподели средстава број: 401-00-00011/2013-01 од 25.01.2013.године, 
Апелационом суду у Новом Саду су опредељена средства за 2013.годину у укупном износу 
од 16,72 милиона динара. Од наведеног износа стални трошкови, ек. кл. 421, обухватају 
износ од 10,05 милиона динара. 
 У извештајном периоду 2013.године, овај суд је остварио сталне трошкове у 
износу од 22,41 милиона динара, а што је за 2,23 пута већи износ од укупно опредељених 
средстава, за ову намену, на годишњем нивоу.  
 Због недостатка финансијских средстава, а поштујући одредбе Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама("Сл.гласник РС" бр.119/12), 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 (електричне енергије и телефона) свих правосудних 
органа у згради, чиме смо успели да избегнемо прекид рада у решавању судских предмета 
као и привремену обуставу средстава за исплату плата запослених. 
 Неизмирене обавезе, на дан 30.06.2013.године, у износу од 13.442.157,06 динара, 
указују на финансијске проблеме који нас очекују и у наредном периоду.  
 
 Имајући у виду напред изнето, очекујемо од Високог савета судства  да хитно 
преиспита и измени Одлуку о расподели средстава за 2013. годину и пренесе средства за 
износ неизмирених обавеза (доцњи), како би нам омогућио несметано функционисање и 
измиривање обавеза у складу са законом. 
 

Путни и други трошкови судија 
 
 Од укупног броја судија Апелационог суда, 21 судија има пребивалиште ван Новог 
Сада.  
 

Две судије се користе правом изнајмљивања стана у Новом Саду, уз које остварују 
накнаду за одвојен живот, посете породици и градски превоз, док се 19 судија користе 
превозом, ради доласка и одласка са рада, уз накнађивање путних трошкова: 

- из Суботице путују 3 судије; 
- из Сомбора путују 3 судије; 
- из Врбаса путују 2 судије; 
- из Сремске Митровице путују 4 судије; 
- из Кикинде путује 1 судија; 
- из Зрењанина је путовало до 01.03.2013.године 6 судија, од 01.03.2013.године путује 

5 судија, а од 24.05.2013.године 4 судија; 
- из Панчева путује 2 судија 

 
Износ путних трошкова за судије, у периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013.године 

износе 2.804.407,90 динара. 
Износ закупа стана за 2 судија за извештајни период износи 674.976,41 динара. 
Износ накнаде за одвојени живот од породице за 2 судија, за извештајни период, 

износи 774.488,00 динара. 
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О ПРОБЛЕМИМА 
 

 1. Број судија у овом суду је недовољан наспрам обима послова, пре свега – 
повећаног прилива у свим материјама и броја предмета у раду, а такође и других 
послова као што су континуиране контроле рада подручних судова, учешће на 
стручним скуповима, у едукацијама и сл.  

 
 2. Систематизовани број судијских помоћника у овом суду је недовољан, посебно 
када се у виду има број предмета у раду, потребе судских већа и нужно распоређивање 
одговарајућег броја судијских помоћника у Одељење судске праксе, као и обим послова 
у судској управи великог суда. 
 

3. Неодговарајући смештајни и технички услови наспрам броја запослених и 
судија, организованих служби и одсека. Недовољан је број просторија да би се 
обезбедили прикладни услови рада за апелациони суд. Због дотрајале 
електроинсталације и фасадне столарије, као и непостојања система за дојаву пожара и 
видео надзор, услови су небезбедни. Неопходна је и савременија техничка и 
инсталациона опрема, посебно у условима коришћење Програма САПС 
 
 
  
 МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У 
2013.ГОДИНИ 
 

1. Хитан избор 6 судија по текућем конкурсу и додатно још 6 судија, по 
захтеву који се упућује Високом савету судства  

2. Хитно повећање број извршилаца на радном месту судијски помоћник за 8 
извршилаца. 

3. Обезбеђивање одговарајућег простора за смештај Апелационог суда у 
Новом Саду  

 
 
 
 
 
 

  В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
НОВИЦА ПЕКОВИЋ 

 
 


