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Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл. бр. Су III-19-1/13  
Дана: 03.01.2013. године 
Нови Сад 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
 за период од 01.01.2012. до 31.12.2012. године 

 
РАД СУДА ОД ОСНИВАЊА 

 
  Апелациони суд у Новом Саду као један од укупно четири апелациона суда у 
Републици Србије, одлучује о жалбама против бројних одлука виших и основних 
судова у кривичним поступцима и поступцима од већег значаја у грађанско правним 
споровима, укључујући и радне спорове и врши друге законом прописане послове.  

Подручје територијалне надлежности овог суда, површине 21.506 км2 са бројем 
становника од 2.031.992, обухвата територију 39 општина и 6 градова, са 6 виших, 8 
основних судова и укупно 32 судске јединице.  
  

У претходне три године Апелациони суда у Новом Саду имао је у раду 
- укупно 62.441 предмета 

  - решено је 57.046 предмета   
 
 
Табеларни приказ о оптерећености, расту прилива и постигнутом учинку 

 
 преузето/пренето примљено укупно решено остало у раду 

2010 13.329 13.936 27.266 19.392 7.874 
2011 7.874 16.743 24.617 18.008 6.609 
2012 6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 

 
          Судија на раду:  
 
           За овај суд није извршена попуна судијских места до 54 утврђених Одлуком 
Високог савета судства, нити је број судијских места повећан с обзиром на стварну 
потребу, образложену бројем предмета у раду и великим приливом који је у сталном 
порасту. 
  На судијску функцију ступило је 05.01.2010. године укупно 47 судија изабраних за овај суд, а 
11.08.2010. године још троје изабраних судија и 05.04.2011. године једна судија. 

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

Због навршења радног века престале су судијске функције судијама овог суда Јелици Јањушевић 
01.03.2011. године и Мирјани Жежељ Јовановић 21.01.2012. године. 

Судија овог суда Бранка Банчевић, изабрана за члана Високог савета судства 31.03.2011. године, 
налази се на раду у ВСС.  

Број судија на раду у овом суду у 2012. години – 47 са в.ф. председником суда. 
 

 У 2012. години у судећим предметима у овом суду поступало је 46 судија.  
Од тог броја, на дужим боловањима била су двојица судија. 
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Запослени 

 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

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

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

заснована је на реалним показатељима о броју предмета у раду суда и обиму других 
послова у суду ове инстанце. 
 
 
 Односи и сарадња  
 

Отвореност суда и позитиван однос према раду, обавезама и задацима, у 
атмосфери изграђених квалитетних колегијалних односа и сарадње, представљају 
карактеристике овог суда које су у пуној мери афирмисане у 2012. године. 

Настављена је високо вреднована пракса јавности рада и отворености суда, 
на коју обавезује признање остварено у 2011. години за допринос афирмисању права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентности у раду, од 
стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

Неговање добрих односа између судија, судијских помоћника и осталих 
запослених представља предмет сталне пажње и карактерише овај суд као суд 
складних односа. И поред отежаних услова рада, у суду је одржана радна атмосфера 
на високом нивоу и односи међусобне сарадње унутар суда су унапређени. 
 Стална сарадња остваривана је и са другим апелационим судовима, Врховним 
касационим судом, Високим саветом судства, Министарством правде, вишим и 
основним судовима, другим органима и организацијама, Правосудном академијом и 
факултетима, као и бројним удружењима.  

На институционално уређени начин одвија се устаљена сарадња са Правним 
факултетом у Новом Саду, посебно у организовању делотворне студентске праксе, као 
вида судског доприноса стручном и етичком формирању будућих правосудних кадрова. 
 Континуирана сарадња и одлична комуникација са подручним вишим и 
основним судовима, заступљена је била током целе године, а о њеном учинку говоре 
сви благовремено достављени извештаји, обавештења и други тражени акти, као и 
успешне контроле рада судова са овог подручја. 
 
            Распоред послова судија у 2012. години 
 
 Распоред послова судија Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину донет 
је 28.11.2011. године. Приговора на распоред није било, као ни у ранијим годинама. 
 
 Послове судске управе обављају в.ф. председника суда Слободан Надрљански и 
заменица судија Јелица Бојанић Керкез. 
 
 Председници одељења су: 
 судија Бранислава Апостоловић – председник Одељења судске праксе 
 судија Петер Киш – председник Кривичног одељења 
 судија Петар Јовановић – председник Грађанског одељења 
 судија Персида Јовановић – председник Одељења за радне спорове  
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 У Кривично одељење са Одељењем за поступке према малолетницима 
распоређено је укупно 14 судија. 

 У Грађанско одељење са специјализованим већима за спорове из породичних 
односа распоређено је укупно 23 судије. 

 У Одељење за радне спорове распоређено је 9 судија, исто као и у ранијим 
годинама.  
 
 Утврђени распоред послова је мењан и допуњаван, и то: 
- измењен 18.01.2012. године, због престанка судијске функције, једној судији 
- допуњен 27.03.2012. године ради доследне примене новог ЗПП-а и формирања 
петочланог већа за поступање по чл. 24 ст. 3 ЗКП-а  
- измењен 11.04.2012. године у погледу организације послова и примене Мера за 
смањење броја старих предмета у раду суда 
 
 Дана 29.11.2012. године донет је Годишњи распоред послова судија за 2013. 
годину, приговора на распоред није било. 
 
           Распоред послова судијских помоћника у 2012. години 
 
            Распоред послова судијских помоћника за 2012. годину донет је такође 
28.11.2011. године.  
           Уз распоређивање судијских помоћника по одељењима суда, ближе је одређена 
врста послова коју обављају судијски помоћници у суду овог ранга, и то: 
- судијски помоћници распоређени на рад у већима Апелационог суда 
- судијски помоћници распоређени на послове судске праксе у Апелацоном суду  
- судијски помоћници распоређени на послове судске управе 
                 
           Број радних дана судија  
 
           2012. година имала је укупно 251 радних дана. 
           Укупан број радних дана судија које су поступале у предметима је 9.925.      
       
           У извештајном периоду, судије овог суда су биле привремено спречене за рад 
због боловања укупно 199  радних дана.  
           На дужим боловањима биле су судије:  

1. судија Драгољуб Вујасиновић 103 радна дана 
2. судија Ђура Тамаш 80 радних дана 
 

            Одобрена су плаћена одсуства појединим судијама у трајању од 1 до 5 дана,  што 
је укупно 30 радних дана. 
 
           Ометања рада у току 2012. године 
           У 2012. години било је 16 дојава о подметнутим бомбама у згради суда, што је 
изазивало евакуацију присутних у згради, с прекидима рада судија и запослених у 
просечном трајању од 2 сата односно у укупном трајању као 4 радна дана.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2012 до 31.12.2012. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2012 до 31.12.2012. 
 

 
Материја 

Број судија 
у материји 

 
Нерешено на 
почетку 
периода 

 
 

Примљено 

Просечан 
месечни 
прилив по 
судији 

 
 Укупно у раду 

 
Укупно решено 

Просечно 
месечно 
решено по 
судији 

 
Нерешено на 
крају периода 

Просечно 
предмета 

остало у раду 
по судији 

Гж 23 2.598 5.449 21,54 8.047 5.912 23,36 2.135 92,83 
Гж2 12 35 813 6,16 848 808 6,12 40 3,33 
Р 21 3 36 0,16 39 33 0,14 6 0,28 
Рех 22 8 58 0,24 66 44 0,18 22 1 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ                   23 2.644 6.356 25,12 9.000 6.797 26,87 2.203 95,78 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ     9 853 3.821 38,60 4.674 3.942 39,82 732 81,33 
УКУПНО ГРАЂАНСКО  и 
РАДНО ОДЕЉЕЊЕ              32 

 
3.497 

 
10.177 

 
28,91 

 
13.674 

 
10.739 

 
30,51 

 
2.935 

 
91,72 

Кж1 14 2.899 4.560 29,61 7.459 5.203 33,79 2.256 161,14 
Кж2 14 174 3.323 21,58 3.497 3.343 21,71 154 11 
Кж3 8 5 10 0,11 15 11 0,13 4 0,5 
Кжм1 2 31 163 7,41 194 158 7,18 36 18 
Кжм2 2 - 51 2,32 51 48 2,18 3 1,5 
Кр 14 3 143 0,93 146 140 0,91 6 0,43 
Крм 2 - 5 0,23 5 4 0,18 1 0,5 

УКУПНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ   
14 

 
3.112 

 
8.255 

 
53,60 

 
11.367 

 
8.907 

 
57,84 

 
2.460 

 
175,71 

УКУПНО АПЕЛАЦИОНИ 
СУД У НОВОМ САДУ        44 

 
6.609 

 
18.432 

 
38,08 

 
25.041 

 
19.646 

 
40,59 

 
5.395 

 
122,61 
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АНАЛИЗА О КВАНТИТЕТУ И КВАЛИТЕТУ РАДА СУДА У 2012. ГОДИНИ 

  
Преглед о броју предмета по одељењима суда и укупно: 

 
 пренето примљено укупно решено нерешено 
Кривично 
одељење 3.112 8.255 11.367 8.907 2.460 
Грађанско 
одељење 2.644 6.355 8.999 6.796 2.203 
Одељење за радне 
спорове 853 3.822 4.675 3.943 732 
Укупно  6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 
 

У извештајном периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године у раду је било 
укупно 25.041 предмета, што представља повећање броја предмета у раду за 1,69% у 
односу на број предмета у раду у 2011. години који је износио 24.617 предмета.  
 

Укупно је решено 19.646 предмета, што представља повећање броја решених 
предмета за 8,34% у односу на број решених у 2011. години, који је износио 18.008 
предмета.  

На крају 2012. године остало је у раду 5.395 предмета, што представља смањење 
броја предмета осталих у раду од 22,50% у односу на број нерешених на крају 2011. 
године, а који је износио 6.609 предмета. 
 
 Табеларни преглед о квалитету рачунатом по Упутству из СП 
(укупна број решених предмета умањен за збир укинутих и преиначених одлука, 
подељен са бројем укупно решених предмета помножен бројем 100, изражен у %) 
 

 
број 

решених 
предмета 

разматрано 
по правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. 

преиначено, 
дел. укинуто 

укупан 
квалитет 

Кривично 
одељење 

8.907 23 11 4 8 - 99,87% 

Грађанско 
одељење 

6.796 293 259 11 9 14 99,50% 

Одељење за 
радне спорове 

3.943 290 257 15 17 1 99,16% 

Укупно 19.646 606 527 30 34 15 99,60% 
Проценат 
квалитета 

  86,96% 4,95% 5,61% 2,48%  

 
Укупан квалитет – 99,60% 

 
Квалитету одлука у 2011. години, а нарочито у 2012. години значајно је 

допринео функционални механизам пажљиве и вишеструке контроле судских 
одлука и њихове  усклађености са судском праксом, ефикасност рада Одељења судске 
праксе и одлична координација у погледу сазивања седница судских одељења.  

Разрађени механизам контроле усклађености судске праксе од стране више 
судија и судијских помоћника ангажованих на тим пословима, омогућио је да се у току 
2012. години редукује председницима већа умањено задужење предметима из 
прилива са 20% на 10%.  

У склопу Мера за смањење броја старих предмета у 2012. години и измене 
Годишњег распореда послова судија, донетих 11.04.2012. године, задржан је принцип 
умањеног задужења судија председника већа за 10% и појединих судија руководилаца 
до највише 30%, примерено обиму послова и одговорности судија за рад у већима и на 
пословима од значаја за рад судских одељења и суда у целини.  
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Приказ о умањењу задужења: 
 
 

ПЕРИОД: од 01.2012. године 
од 18.01.2012. 

године 
од 24.01.2012. 

године 
од 17.04.2012. године од 19.06.2012. године 

Јелица Бојанић 
Керкез  

40% 
заменик в.ф. председника 
суда и председник већа 

- - 30% 
заменик в.ф. председника суда и 
председник већа 

- 

Петер Киш  40% 
председник Кривичног 
одељења и председник већа 

- - 30% 
председник Кривичног одељења 
и председник већа 

- 

Петар 
Јовановић  

40% 
председник Грађанског 
одељења и председник већа 

- - 30% 
председник Грађанског одељења 
и председник већа 

- 

Персида 
Јовановић -  

30% 
председник Одељења за 
радне спорове и председник 
већа 

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

- 

Бранислава 
Апостоловић   

30% 
председник Одељења судске 
праксе и 
председник већа 

- - 30% 
председник Одељења судске 
праксе и 
председник већа 

- 

Драган 
Аћимовић   

40% 
руководилац судске праксе 
Кривичног одељења и 
председник већа 

- - 30% 
руководилац судске праксе 
Кривичног одељења и 
председник већа 

- 

Драгољуб 
Вујасиновић  

30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Кривичног 
одељења 

- - 30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Кривичног одељења 

- 

Ђура Тамаш   40% 
заменик председника 
Одељења судске праксе, 
руководила судске праксе у 
Грађанском одељењу и 
председник већа 

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

- 

Радослава 
Мађаров  

30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Грађанског 
одељења 

- - 30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Грађанског одељења 

- 

Снежана 
Кецман   

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

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

- 

Драгиња Вујић  20%  
председник већа  
 

30%  
пред. већа и 
заменик 
заменика 
руководиоца 
судске праксе у 
Кривичном 
одељењу 

- 30%  
пред. већа и заменик заменика 
руководиоца судске праксе у 
Кривичном одељењу 

10% 
председник већа 

Милорад Дедић   20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

Владимир Вујић   20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

МираТубин 
Чанак  

20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

Милица Богдан 
Личен   

20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

Душанка Бабић   20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

Душица Шалић   20% 
председник већа 

- - 10% 
председник већа 

- 

Љиљана 
Цицмил 

20% 
руководилац судске праксе 
за предмете из породичних 
односа 

- - Обустављено умањење задужења и 
послови судске праксе 
прерасподељени у оквиру 
Одељења судске праксе 

- 

Драган Скоко 30% 
заменик руководиоца 
судске праксе Грађанског 
одељења 

- - 30% 
заменик руководиоца судске 
праксе Грађанског одељења 

- 

Јулијана 
Будинчевић 

 - 20%  
председник 
већа 

10% 
председник већа 

- 
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Јавне седнице, претреси и отворене расправе 
 

            Повећан је број јавних седница, претреса и отворених расправа пред 
другостепеним судом, којих је у 2011. годину било 1.110, а у 2012. години укупно 
1.226, што је повећање од 9,46%. 

 
Седнице судских одељења 

 
 У 2012. години настављена је пракса одржавања седница судских одељења.  
 Судијама се достављају припремљени материјали по правним питањима која се 
разматрају и води се записник о седницама. 
 У извештајном периоду одржана је 21 одељенска седница: 1 седница Одељења 
судске праксе, 6 седница Кривичног одељења, 4 седнице Грађанског одељења и 10 
седница Одељења за радне спорове.  
 Усвојени правни ставови са одељенских седница достављају се Врховном 
касационом суду и другим апелационим судовима и публикују у Билтену Апелационог 
суда у Новом Саду. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 
 Програм решавања старих предмета за 2012. годину донет је 17.01.2012. године, 
а након анализе шестомесечног извештаја о раду, донета је Допуна Програма 
28.08.2012. године.  
 Поступање у старим предметима према Програму и допуни Програма 
анализирано је на месечном нивоу од стране формираног Тима у саставу:  
заменик в.ф. председника суда – судија Јелица Бојанић Керкез, координатор Тима 
председник Одељења за радне спорове – судија Персида Јовановић 
председник Грађанског одељења – судија Петар Јовановић 
председник Кривичног одељења – судија Петер Киш 
секретар суда – Слободанка Милић Жабаљац 
статистичар - Анка Томашевић 

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

Приказ о реализацији Програма и допуни Програма по одељењима суда: 
 

Предмети примљени на жалбено решавање до 31.03.2012. 
Пренето Решено Нерешено % испуњења   

Одељење за радне 
спорове 

1639 1.637 2 99,88 
Предмети примљени на жалбено решавање до 31.12.2011. 

Пренето Решено Нерешено % испуњења   Грађанско одељење 
2640 2545 95 96,40 

Предмети примљени на жалбено решавање до 30.06.2011. 
Пренето Решено Нерешено % испуњења   Кривично одељење 

1.517 1.247 270 82,20 

 
 Реализација Програма на нивоу суда у целини - 93,67%. 
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Реализацији Програма по судијама и судским већима Кривичног одељења 

 
Реализацији Програма по судијама и судским већима Одељења за радне спорове 

 
 
 
 
 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 30.06.2011 

 
Веће 

 

Пренето на 
дан 31.12.2011 

Решено Остало 
нерешено 

Проценат 
реализације 
програма 

1-председник већа Драган Аћимовић 130 123 7 94,62% 
 Весна Остојић 78 73 5 93,58% 

Укупно за веће 208 196 12 94,23% 
2-председник већа Драгиња Вујић 148 148 - 100% 
 Драган Којић 45 45 - 100% 
 Ђурђина Бјелобаба 59 57 2 96,61% 

Укупно за веће 252 250 2 99,20% 
3-председник већа Петар Киш 68 59 9 86,76% 
 Драгољуб Вујасиновић 32 30 2 93,75% 
 Сњежана Лековић 113 111 2 98,23% 

Укупно за веће 213 200 13 93,89% 
4-председник већа Милорад Дедић 122 106 16 86,88% 
 Дејан Терзић 12 12 - 100% 
 Љубомир Бачић 97 83 14 85,56% 

Укупно за веће 231 201 30 87,01% 
5-председник већа Владимир Вујић 6 6 - 100% 
 Нада Коларски 302 193 109 63,91% 
 Јагода Радосављевић 305 201 104 65,90% 

Укупно за веће 613 400 213 65,25% 
УКУПНО за одељење 1.517 1.247 270 82,20% 

Предмети примљени на жалбено 
решавање до 31.03.2012 

 
 

Веће 

 

Нерешени 
предмети на дан 

31.12.2011 и  
(допуна 

програма)  

 
Решено 

 
Остало 
нерешено 

 
 

Проценат 
реализације 
програма 

1-председник већа Персида Јовановић 85 85 - 100% 
 Боривоје Гајић 111 111 - 100% 

Јасмина Даниловић Стојковић 250 249 1 99,6% 
Укупно за веће 446 445 1 99,77% 

2-председник већа Снежана Кецман 195 195 - 100% 
 Драгана Штрбац 250 250 - 100% 

Љиљана Влајковић Смук 193 193 - 100% 
Укупно за веће 638 638 - 100% 

10-председник већа Мира Тубин Чанак 159 159 - 100% 
 Марија Габрић 199 199 - 100% 

Габриела Миловановић 197 196 1 99,49% 
Укупно за веће 555 554 1 99,82% 

УКУПНО за одељење 1639 1.637 2 99,88% 
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Реализацији Програма по судијама и судским већима Грађанског одељења 
 
 

 
 

Предмети примљени на жалбено решавање до 31.12.2011
Нерешени 
предмети 

 
Решено 

 
Нерешено 

 
 

Веће 

 

 на дан 
31.12.2011    
са 
допуном  
програма 

 
Преси
г-
ниран
и 
 

  
Пресиг-
нирани 
 

  
Пресиг-
нирани 
 

Процен
ат 

реализа
ције 

програ
ма 

3-председник већа Јелица Бојанић Керкез 42 11 42 11 - - 100% 
 Радослава Мађаров 55 11 55 11 - - 100% 
 Нада Бачкалић 80 11 80 11 - - 100% 

Укупно за веће 177 33 177 33 - - 100% 
4-председник већа Милица Богдан Личен 70 5 70 5 - - 100% 
 Мирјана Андијашевић 65 5 65 5 - - 100% 
 Бранка Маљковић 101 5 101 5 - - 100% 

Укупно за веће 236 15 236 15 - - 100% 
5-председник већа Душица Шалић 76 5 76 5 - - 100% 
 Верица Бајић 51 5 51 4 - 1 100% 

Укупно за веће 127 10 127 9 - 1 100% 
6-председник већа Душанка Бабић 34 11 34 11 - - 100% 
 Матилда Момчиловић 109 5 109 4 - 1 100% 
 Здравко Василић 126 2 126 2 - - 100% 

Укупно за веће 269 18 269 17 - 1 100% 
7-председник већа Јулијана Будинчевић 57 11 57 11 - - 100% 
 Душко Перичин 258 2 258 1 - 1 100% 
 Вера Кнежевић Мандић 165 2 164 2 1 - 99,39 

Укупно за веће 480 15 479 14 1 1 99,79%
8-председник већа Ђура Тамаш    76   -114 34 - - - 44,73% 
 Љиљана Цицмил 105 4 105 4 - - 100% 
 Милена Ковачевић 271 - 182 - 89 - 67,16% 

Укупно за веће 452 4 291 4 89 - 70,63%
9-председник већа Петар Јовановић 204 2 203 2 1 - 99,51% 
 Бранка Бајић 151 2 150 2 1 - 99,33% 
 Споменка Драгаш 220 2 220 2 - - 100% 

Укупно за веће 575 6 573 6 2 - 99,65%
11-председник већа Бранислава Апостоловић 23 6 23 6 - - 100% 
 Татјана Миљуш 146 2 146 2 - - 100% 
 Драган Скоко 113 5 113 5 - - 100% 

Укупно за веће 282 13 282 13 - - 100% 
2434 111 92 3  

УКУПНО за одељење 
 

2.526 
 

-114 2434 111 
 

96,24%
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АНАЛИЗА О ПРЕДМЕТИМА ДУГОГ ТРАЈАЊА ПОСТУПКА 
према критеријумима из електронског уписника 

 
 Заступљеност старих предмета у броју пренетих из 2011. године од 6.609:  
- 38,99% по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2011. године и у грађанском и 
радном до 31.03.2011. године, којих је укупно било 2.577  
- 66,94% по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године, којих је укупно било 
4.424  
 Кроз прилив предмета у 2012. години примљено је 18.432 предмета. 

Од укупног броја решених 19.646 предмета, старих предмета је решено: 
- 23,29% по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2012. године и у грађанском и 
радном до 31.03.2012. године, којих је укупно решено 4.575 предмета 
- 54,11% по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године, којих је укупно 
решено 10.630 предмета 
 
 У раду је остало укупно 5.395 нерешених предмета, од тога старих: 
- по жалбама примљеним у кривичном до 31.08.2012. године и у грађанском и радном 
до 31.03.2012. године укупно 1.705 или 31,60%  
- по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године укупно 3.691 или 68,42%  
 
 На почетку 2012. године било је старих предмета по иницијалним актима 
поднетима до 31.12.2010. године укупно 4.424 предмета. На крају 2012. године остало 
је 3.691 старих предмета по наведеном критеријуму што представља смањење броја 
старих предмета за 16,57%. 
 Наведено говори о великој заступљености старих предмета по критеријуму 
иницијалног акта у укупном броју предмета у раду суда. 
 
 Резултати постигнути у смањењу броја старих предмета  
-за 33,84% по критеријуму пријема у суду (са 2.577 на 1.705) и  
-за 16,57% по критеријуму иницијалног акта (са 4.424 на 3.691) 
говоре о чврстој опредељености и истрајавању судија овог суда да се трајање судских 
поступака сведе на разумно време. 

 
Извод из електронског уписника о дужини трајања поступка од пријема у другостепени 

суд до експедовања предмета из суда: 

  до 1 месеца од 1 до 3 мес. од 3 до 6 мес. од 6 до 9 мес. од 9 мес. до 1 
год. 

од 1 године  

Mатерија број 
предмета 

% број 
предмета 

% број 
предмета

% број 
предмета

% број 
предмета 

% број 
предмета

% Укупно

Гж 548 9.27 1607 27.18 1258 21.28 1007 17.03 711 12.03 781 13.21 5912

Гж1 786 19.94 1492 37.85 919 23.31 534 13.55 169 4.29 42 1.07 3942

Гж2 466 57.67 337 41.71 5 0.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 808

Р 15 45.45 17 51.52 1 3.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33

Рех 4 9.09 23 52.27 11 25.00 3 6.82 2 4.55 1 2.27 44

Кж1 449 8.63 1339 25.74 1060 20.37 644 12.38 518 9.96 1193 22.93 5203

Кж2 2370 70.89 783 23.42 84 2.51 46 1.38 29 0.87 31 0.93 3343

Кж3 1 9.09 4 36.36 1 9.09 4 36.36 0 0.00 1 9.09 11

Кр 121 86.43 11 7.86 6 4.29 1 0.71 1 0.71 0 0.00 140

Кжм1 41 25.95 63 39.87 42 26.58 10 6.33 1 0.63 1 0.63 158

Кжм2 40 83.33 8 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48

Крм 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4

Укупно 4841 5688 3387 2249 1431 2050 19646

http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=1&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=2&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=3&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=4&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=5&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=6&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=0&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=1&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=2&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=3&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=4&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=5&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=6&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ1&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=0&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ2&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=1&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ2&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=2&rs%3aParameterLanguage=�
http://10.184.0.69/ReportServer?%2fStatisticalReports%2fProcessDuration4PeriodByClass_drill&court_id=NSAP&class_id=GZ2&date_from=01%2f01%2f2012+00%3a00%3a00&date_to=12%2f31%2f2012+00%3a00%3a00&resolved=1&flag=1&period=3&rs%3aParameterLanguage=�
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АНАЛИЗА О  РАСТУ  ПРИЛИВА 
 
 

 Прилив предмета у 2012. години је повећан у односу на прилив у 2011. години за 
1.689 предмета или 9,16%.  

Ванредним напорима у 2012. години прилив је савладан са 106,59%. 
     

                                          
 Повећани прилив предмета представља објективни показатељ оптерећености 

са којом се овај суд суочава од почетка свог рада, и то константно од 2010. године, на 
нивоу суда у целини и по судским одељењима. 

  
 

Упоредни приказ о константном повећању прилива на нивоу суда 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

2010 13.329 13.936 27.265 19.385 7.880 139,10 % 
2011 7.874 16.743 24.617 18.008 6.609 107,56 % 
2012 6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 106,59 % 

 
 
Упоредни приказ о константном повећању прилива на нивоу Кривичног одељења 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

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

 
 
Упоредни приказ о константном повећању прилива на нивоу Грађанског одељења 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
прилива 

2010 7.122 4.893 12.015 8.047 3.941 164,46 % 
2011 3.939 5.757 9.696 7.052 2.644 122,49 % 
2012 2.644 6.355 8.999 6.796 2.203 106,94 % 

 
 
Упоредни приказ о константном повећању прилива на нивоу Одељења за радне 
спорове 
 

Година Преузето/Пренето Прилив 
Укупно 
у раду 

Решено 
Остало 
нерешено 

Савладавање
Прилива 

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

 
 

На основу изнете анализе о резултатима рада суда, изводим оцену да је у 2012. 
години постигнут изванредан учинак, по квантитету и квалитету рада.  

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

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

распоређени на рад у већима, који су учествовали у изради нацрта судских одлука у 
укупно 13.577 предмета и изради сентенци, судијски помоћници у Одељењу судске 
праксе који су прегледали одлуке у 19.707 предмета и уредно водили регистраторе, као 
и секретар суда и судијски помоћник у судској управи који су спремали материјале за 
седнице, водили записнике, прикупљали и систематизовали извештаје, обавештења и 
анализе, израђивали нацрте аката из делогруга управе. 

 
           3. тачним и ажурним обављањем послова и радних задатака: у писарници, 
са пријемном канцеларијом и архивом, дактилобироу, рачуноводству, 
информатичкој служби и техничкој служби. 
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РАД У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ 
 

Организација 
 
 Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кж3, Кжм1, Кжм2, 
Крм и Кр. 
 
  У Кривично одељење распоређено је 14 судија, колико је и било на раду, с тим 
што је судија Драгољуб Вујасиновић био на боловању 5 месеци, због чега је са бројем 
решених предмета изузет из рачунања просека решених предмета по судији, као што 
налаже Упутство из Судског пословника.  
 

Поступајућих 14 судија, распоређено је у пет трочланих већа сталног састава, 
док једно веће са двоје судија у сталном саставу попуњава се трећим судијом из 
осталих већа, према утврђеном редоследу. 
 
 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. 
 
 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. 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 
 
  

Квантитет рада 
 

Приказ о предметима у раду Кривичног одељења:  
 

 Кж1 Кж2 Кжм1 Кжм2 Кж3 Крм Кр укупно 

пренето из 2011. 
године 2.899 174 31 - 5 - 3 3.112 
примљено у 2012. 
години 4.560 3.323 163 51 10 5 143 8.255 

УКУПНО 7.459 3.497 194 51 15 5 146 11.367 
 
У извештајном периоду број одржаних јавних седница и претреса - 1.064. 
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            Проценат решених 78,36%: укупно у раду 11.367, решено 8.907 предмета: 
                                         од тога мериторно 8.859 или 99,46% 
                                         а на други начин         48 или  0,54% 
 
            Прилив 8.255, савладавање прилива 107,89% 
 
           Ажурност 3,28%.  
 

Од укупног броја решених, старих предмета је решено: 
-примљених на жалбено решавање до 31.08.2012. године 3.089 предмета или 34,68 % 
-по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 4.315 предмета или 48,45%  
 
            У раду је остало нерешених укупно 2.460 предмета, од тога старих: 
-   примљених на жалбено решавање до 31.08.2012. године предмета 1.421 или 57,76% 
-   по иницијалним актима поднетим 31.12.2010. године предмета 1.798 или 73,09%.  
  
           Укупан квалитет рада – 99,86 
 

 
разматрано по 

правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Кривично одељење 23 11 4 8 - 
Проценат квалитета - 47,83% 17,39% 34,78% - 

 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА 
 
 Просечно у раду по судији 874,38 предмета. 
 Просечан прилив по судији 635 предмета. 
 Просечан број решених по судији 657,15 предмета. 
 Просечан број мериторно решених по судији 654,46 предмета. 

Просечан број решених старих по судији: 
-     примљених на жалбено решавање до 31.08.2012. године 237,61 предмета 

            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 331,92 предмета 
Просечан број нерешених по судији 189,23 предмета. 
Просечан број нерешених старих по судији:  

            -     примљених на жалбено решавање до 31.08.2012. године 109,31 предмета 
            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 138,31 предмета. 
 
 
ОЦЕНА: 
 
 
 У 2012. години судије Кривичног одељења су надмашиле престижне 
резултате постизане у претходним годинама. Њихов рад завређује поштовање и 
похвалу, а такође и разумевање потребе за кадровском попуном овог одељења, 
која се са нестрпљењем очекује.   
 Интезитет рада судија овог одељења је изузетан, а стање оптерећености 
неодрживо због драстичног пораста прилива.  
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 Табела о раду судија у Кривичном одељењу: 
 
 

Р Е Ш Е Н О К в а л и т е т 
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Киш Петер 40% 30% 10,05 152 559 716 540 3 543 173 95 3,40 1 1 - - - 100 
Дедић Милорад 20% 10% 9,91 254 599 843 560 2 562 281 176 5,16 1 - - 1 - 99,82 
Аћимовић Драган 40% 30% 9,73 215 559 777 723 3 726 51 19 1,00 1 1 - - - 100 
Вујић Драгиња 20% 30% 9,45 245 554 798 650 3 653 145 81 2,88 1 - 1 - - 99,85 
Вујић Владимир 20% 10% 10,05 42 599 647 608 3 611 36 2 0,66 - - - - - - 
Остојић Весна   9,55 197 703 903 725 1 726 177 90 2,77 3 3 - - - 100 
Којић Драган   9,91 188 662 849 696 8 704 145 61 2,41 1 - - 1 - 99,86 
Бјелобаба Ђурђина   9,45 195 637 829 693 4 697 132 53 2,28 3 2 - 1 - 99,85 
Вујасиновић Драгољуб 30% 30% 5,41 116 331 431 351 3 354 77 26 2,55 - - - - - - 
Лековић Сњежана   10,45 234 713 954 790 5 795 159 78 2,45 4 1 3 - - 99,62 
Терзић Дејан   10,14 122 653 779 657 4 661 118 36 1,99 2 - - 2 - 99,55 
Бачић Љубомир   10,73 238 659 901 674 2 676 225 139 3,76 2 1 - 1 - 99,85 
Коларски Нада   10,41 421 569 991 664 4 668 323 236 6,24 2 2 - - - 100 
Радосављевић Јагода   9,64 493 458 949 528 3 531 418 329 10,04 2 - - 2 - 99,62 

УКУПНО: (14 СУДИЈА) 3.112 8.255 11.367 8.859 48 8.907 2.460 1.421 3,28 23 11 4 8 - 99,86 

ПРОСЕК: (13 судија) 239,38 635 874,38 681,46 3,69 657,15 189,23 109,31  % 47,83 17,39 34,78   

 
 
Напомена: судија Драгољуб Вујасиновић је био на дужем боловању од 16.01.2012 до 18.06.2012, и са бројем решених предмета изузет је из рачуњања просека 
решених (применом упутства из Судског пословника), у противном просек решених би био 685,15 
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РАД У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ 

 
            Организација  
 

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

У Грађанско одељење распоређено је 23 судије, колико је и било на раду, с тим 
што је судија Ђура Тамаш био на боловању 4 месеца, због чега је са бројем решених 
предмета изузет из рачунања просека решених предмета по судији, као што налаже 
Упутство из Судског пословника.  
 

Судији Мирјани Жежељ Јовановић је услед навршења година живота престала 
судијска функције дана 21.01.2012. године, због чега именована судија није задуживана 
са предметима почев од 01.01.2012. године. 

У општој парници поступа осам трочланих већа сталног састава. Поступајућих 
23 судија, распоређено је у осам трочланих већа сталног састава, док једно веће са двоје 
судија у сталном саставу попуњава се трећим судијом редом из осталих већа. 

Специјализованих већа за предмете из породичних односа има четири, у саставу 
од по три судије, које се задужују и осталим предметима у материји опште парнице до 
равномерног задужења са другим судијама истог одељења. 
 

Председник Грађанског одељења је судија Петар Јовановић, а његова 
заменица је судија Бранка Бајић. 
 

Руководилац на пословима судске праксе за ово одељење је судија Ђура 
Тамаш, који послове судске праксе дели са заменицима  судијама Радославом 
Мађаров и Драганом Скоко. На овим пословима ангажована је и судија Јулијана 
Будинчевић, као замена одсутног колеге (у одсуству судије Тамаш). 
 

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

 
Квантитет рада 
 

Табеларни приказ  о предметима у раду Грађанског одељења: 
 

 Гж Гж2 Р Рех-ж укупно 

пренето из 2011. године 2.598 35 3 8 2.644 
примљено у 2012. години 5.449 813 36 58 6.355 
УКУПНО 8.047 848 39 66 8.999 
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            Проценат решених 75,52%: укупно у раду 8.999, решено 6.796  
                                         од тога мериторно 5.709 или 80,01% 
                                         а на други начин    1.087 или 15,99% 
 
            Прилив 6.355, савладавање прилива 106,94%. 
 
            Ажурност 3,81. 
 

Од укупног броја решених предмета 6.796 решено је старих: 
- примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године предмета 1.297 или 

19,08% 
           - по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године предмета 4.166 или 
61,30 % 
 
Табеларни приказ о старим предметима:        
             
 

стари предмети по жалбама 
приспели до 31.03.2012. године 

стари предмети по тужбама 
поднетим до 31.12.2010. године 

 пренето решено нерешено пренето решено нерешено 

Гж 580 1.294 279 1.812 4.046 1.486 

Гж2 - - - 5 94 4 

Р - - 3 1 14 2 

Рех-ж - 3 - 5 12 - 

укупно 580 1.297 282 1.823 4.166 1.492 

 
            Просечно решено по судији у Грађанском одељењу је 305,82 предмета. 
 
            У раду је остало укупно нерешених предмета 2203, од тога старих: 
-  примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године предмета 282 или 12,80%  
-  по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године предмета 1492 или 67,73%  
      
     
           Укупан квалитет – 99,50% 
 
 

 
разматрано по 

правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Грађанско одељење 293 259 11 9 14 
Проценат квалитета  88,40% 3,75% 3,07% 4,78% 

 
            

Отворене расправе  
 

Пред другостепеним судом отворене су расправе у 89 Гж и  4 Гж2 предмета. На 
основу одржаних расправа решено је 81 Гж и 4 Гж2 предмета. Нерешено је остало 8 Гж 
предмета у којима су расправе отворене. 
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АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА 
 
 Просечно у раду по судији 409,05 предмета. 
 
 Просечан прилив по судији 288,86 предмета. 
 
 Просечан број решених по судији 305,82 предмета. 
 
 Просечан број мериторно решених по судији 259,50 предмета. 
 

Просечан број решених старих по судији: 
 

-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године 58,95 предмета 
            -     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 189,36 предмета 
 

Просечан број нерешених по судији 100,14 
 

Просечан број нерешених старих по судији:  
            -     примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године 12,82 предмета 
            -     по иницијалним актима поднетим пре 31.12.2010. године 67,82 предмета 
 
 
 
 ОЦЕНА: 
 
 
 У 2012. години судије Грађанског одељења су показале доследну преданост 
раду и ефикасност у усаглашавању судске праксе, којом дају пример добре 
организованости и хармоничних односа. 
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 Табела о раду судија у Грађанском одељењу:  

* Напомена: судија Ђура Тамаш је на дужем боловању од 10.09.2012 до 31.12.2012., и са бројем решених предмета изузет је из рачуњања просека решених 
(применом упутства из Судског пословника), у противном просек решених би био 308,91 
 * Судији Мирјани Жежељ-Јовановић је престала судијска функција због пензионисања 21.01.2012. године                              
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Бојанић Керкез Јелица 40% 30% 9,91 32 214 260 194 31 225 35 - 1,80 21 20 - - 1 99,55 

Апостоловић Бранислава 30% 30% 9,36 15 227 252 218 20 238 14 - 0,68 18 15 1 1 1 98,74 

Јовановић Петар 40% 30% 10,50 201 196 401 203 52 255 146 34 8,20 6 6 - - - 100 

Богдан Личен Милица 20% 10% 10,09 67 271 350 258 39 297 53 - 2,15 16 13 1 - 2 98,99 

Бабић Душанка 20% 10% 10,41 22 275 313 242 44 286 27 1 1,08 15 12 1 1 1 98,95 

Шалић Душица 20% 10% 10,09 69 294 377 238 71 309 68 - 2,54 12 12 - - - 100 

Тамаш Ђура 40% 30% 6,64 146 104 127 69 10 79 48 23 5,08 9 8 - 1 - 98,73 

Мађаров Радослава 30% 30% 10,09 43 242 303 223 47 270 33 - 1,50 11 7 2 - 2 98,52 

Бачкалић Нада   10,05 67 297 386 302 34 336 50 1 1,85 15 13 1 1 - 99,40 

Андријашевић Мирјана   9,77 63 300 378 285 35 320 58 - 2,13 12 9 - - 3 99,06 

Маљковић Бранка   10,23 94 310 419 288 43 331 88 - 3,12 21 20 - - 1 99,70 

Бајић Верица   10,23 48 322 383 269 57 326 57 1 1,95 12 10 - 1 1 99,39 

Кнежевић Мандић Вера   10,41 160 361 531 292 86 378 153 2 4,66 15 13 - 1 1 99,47 

Момчиловић Матилда   9,41 100 329 436 281 53 334 102 13 3,45 10 10 - - - 100 

Василић Здравко   10,05 122 315 448 264 53 317 131 8 4,57 10 7 2 1 - 99,05 

Будинчевић Јулијана 20% 10% 10,00 42 393 355 281 50 331 24 - 0,90 11 11 - - - 100 

Перичин Душко   10,32 252 283 543 322 74 396 147 13 5,71 9 7 - 1 1 99,49 

Цицмил Љиљана 20% - 9,68 102 286 395 273 28 301 94 - 3,61 10 10 - - - 100 

Ковачевић Милена   9,68 267 256 525 196 42 238 287 144 12,33 7 7 - - - 100 

Бајић Бранка   10,00 146 336 490 251 67 318 172 2 5,63 12 10 2 - - 99,37 

Драгаш Споменка   9,95 215 276 495 260 56 316 179 29 7,13 9 9 - - - 100 

Скоко Драган 30% 30% 10,18 106 236 351 238 40 278 73 5 3,40 12 12 - - - 100 

Миљуш Татјана   9,45 140 332 478 260 54 314 164 6 5,43 13 11 1 1 - 99,36 

Жежељ-Јовановић М.   - 125 - 3 2 1 3 - - - 7 7 - - - 100 

У К У П Н О:  (23 судија) 2.644 6.355 8.999 5.709 1.087 6.796 2.203 282 3,81 293 259 11 9 14 99,50 

ПРОСЕК: (22 судије) 120,18 288,86 409,05 259,50 49,41 305,82 100,14 12,82  % 88,40 3,75 3,07 4,78  
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РАД У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 
 
 Организација 
 

Судије овог одељења поступају у предметима Гж1, Гж4 и Р4. 
 
 Састав одељења за радне спорове остао је непромењен од 2010. године. 

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

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 

 
Квантитет рада 

 
 пренето из 2011. године примљено у 2012. години УКУПНО 

Гж1 853 3.822 4.675 
 
 
            Проценат решених 84,34: укупно у раду 4.675, решено 3.943 предмета Гж1 
                                         од тога мериторно  3.652 или 92,62% 
                                         а на други начин 291 или 7,97% 
 
            Прилив 3.822, савладавање прилива у 103,17. 
 
            Ажурност 1,95. 
 

Од укупног броја решених предмета 3.943 решено је старих: 
- примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године предмета 189 или 4,79% 
-    по иницијалним актима поднетим пре 31.12.2010. године предмета 2.149 или 54,50% 
            
            У раду је остало укупно нерешених  предмета 732, од тога старих: 
-  примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године предмета 2 или 0,27%  
-   по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године предмета 401 или 54,78%.  
 
         
           Укупан квалитет 99,16% 
 

 разматрано по 
правним 
лековима 

потврђено преиначено укинуто 
дел. преиначено, 
дел. укинуто 

Одељење за радне 
спорове 290 257 15 17 1 

Проценат квалитета  88,62 5,17 5,86 0,34 
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Отворене расправе  
 

Пред другостепеним судом отворене су расправе у 69 Гж1 предмета, на основу 
одржаних расправа решено је 61 Гж1 предмета. Нерешено је остало 8 Гж1 предмета у 
којима је расправа отворена. 
 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 
 
 Просечно у раду по судији 519,44 предмета. 
 
 Просечан прилив по судији 424,67 предмета. 
 
 Просечан број решених по судији 438,11 предмета. 
 
 Просечан број мериторно решених по судији 405,78 предмета. 
 

Просечан број решених старих по судији: 
-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године 21 предмета 
-     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 238,78 предмета  
 

Просечан број нерешених по судији 81,33 предмета. 
 
Просечан број нерешених старих по судији:  

-     примљених на жалбено решавање до 31.03.2012. године 0,22 предмета 
-     по иницијалним актима поднетим до 31.12.2010. године 44,56 предмета. 
 
 
ОЦЕНА: 
 
 

Судије Одељења за радне спорове истичу се, пре свега због околности 
очуване ажурности у раду у условима великог прилива, а такође и због евидентне 
предности даване решавању старих предмета, чиме је значајно смањен број 
предмета дугог трајања поступка у области радног права, што је веома важно. 
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 Табела о раду судија у Одељењу за радне спорове: 
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Јовановић Персида 30% 30% 9,82 14 334 350 290 35 325 25 - 0,82 34 25 3 5 1 97,23 
Кецман Снежана 30% 30% 10,23 123 330 454 343 29 372 82 - 2,27 23 21 2 - - 99,46 
Тубин Чанак Мира 20% 10% 10,00 82 402 485 402 23 425 60 - 1,64 24 22 1 1 - 99,53 
Гајић Боривоје   10,23 15 460 476 420 27 447 29 - 0,69 35 30 3 2 - 99,88 
Даниловић 
Стојковић Јасмина 

  9,50 153 459 613 434 30 464 149 1 3,57 38 32 4 2 - 98,71 

Штрбац Драгана   10,27 155 466 619 453 39 492 127 - 2,99 29 26 1 2 - 99,39 
Влајковић Смук 
Љиљана 

 
 

 10,00 101 459 558 439 34 473 85 - 2,04 35 31 1 3 - 99,15 

Габрић Марија   9,91 108 458 566 437 31 468 98 - 2,35 28 27 - 1 - 99,79 
Миловановић 
Габриела 

  9,82 102 454 554 434 43 477 77 1 1,86 44 43 - 1 - 99,79 

УКУПНО:  (9 СУДИЈА) 853 3.822 4.675 3.652 291 3.943 732 2 1,95 290 257 15 17 1 99,16 

ПРОСЕК: 94,78 424,67 519,44 405,78 32,33 438,11 81,33 0,22  % 88,62 5,17 5,86 0,34  
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РАД У ОДЕЉЕЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
 
            Одељење судске праксе поступа у складу са законском обавезом да прати и 
проучава праксу судова и међународних судских органа, примену прописа и правних 
схватања.  

Рад овог одељења је организован на високом нивоу.  
Одељење је кадровски оснажено у 2012. години. 
Послови у овом одељењу врше се у складу са донетим Планом и изменом Плана 

рада Одељења судске праксе за 2012. годину и Номенклатуром која је усаглашена на 
нивоу апелационих судова у 2012. години. 
 
 Одељењем судске праксе руководи председник одељења судија Бранислава 
Апостоловић. Њен заменик је судија Ђура Тамаш. 
 У 2012. години објављен је Билтен судске праксе Апелационог суда у Новом 
Саду.  
  
 Организација послова 
  
 За праћење и проучавање праксе Уставног суда и Европског суда за људска 
права задужена је судија Бранислава Апостоловић. 
 
 Одлуке Врховног касационог суда прати и проучава: за Кривично одељење 
судија Драган Аћимовић, за Грађанско одељење судија Ђура Тамаш, за Одељење за 
радне спорове судија Персида Јовановић.  
 

О одлукама од битног значаја за судску праксу упознају се судије и судијски 
помоћници.  

Одлуке овог суда за које судије ангажоване на пословима судске праксе процене 
да су од значаја за рад појединог одељења и суда као целине, издвајају се и по 
анонимизацији објављују на WEB страници суда.  
 
 Одлуке овог суда из Кривичног одељења и Одељења за кривичне поступке 
према малолетницима, читају судијски помоћници Милан Малочић, Весна 
Трифковић, Синиша Надрљански и Анита Будимир, а затим судије Драган Аћимовић, 
Драгољуб Вујасиновић, кога замењује судија Драгиња Вујић, Драган Којић 
(притворски) и Владимир Вујић (малолетнички). 
 

Одлуке из Грађанског одељења, укључујући и одлуке из области породичног 
права читају судијски помоћник Гордана Вујичић и судија Ђура Тамаш, кога замењује 
судија Јулијана Будинчевић, судијски помоћник Јелена Грубор и судија Радослава 
Мађаров, судијски помоћник Милан Кнежевић и судија Драган Скоко.  

У породичној материји одлуке су до 16.04.2012. године читали судијски 
помоћници Гордана Вујичић и Јелена Грубор и судија Љиљана Цицмил (замењује 
судија Бранка Маљковић), а који се послови су од 17.04.2012. године прерасподељени 
судијама Ђури Тамаш и Радослави Мађаров. 

 
Одлуке из Одељења за радне спорове читају судијски помоћници Бранка 

Мајер и Љиљана Добрковић и судије Снежана Кецман и Персида Јовановић.  
 
Судије ангажоване на пословима судске праксе о свакој одлуци за коју 

сматрају да одступа од дотадашње судске праксе, обавештавају веће које је донело 
такву одлуку у року од 5 дана. Код враћања предмета на поновно разматрање 
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сачињавају образложену примедбу којом се указује да се у донетој одлуци одступило 
од начелног правног става, усвојених правних схватања, ставова и закључака суда, 
судског одељења и праксе суда или Врховног касационог суда. Уз писмено 
образложење доставља се правни став, односно примерак одлуке у којој је изражен 
супротан став од става у одлуци која се враћа. У Одељењу се води посебна евиденција 
када је предмет који се враћа већу примљен у Одељење и када је враћен већу. Уколико 
веће остаје код своје одлуке, Одељење судске праксе предмет са писмено 
образложеним примедбама и осталом документацијом доставља председнику 
одговарајућег судског одељења ради сазивања седнице одељења. 
 
             У периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године је евидентирано,  
прочитано и уложено у регистраторе одлука:  
 за Кривично одељење: 

- Кж 1 предмета – 5.273  
            - Кж 2 предмета – 3.344 
            - Кжм 1 предмета - 152 
            - Кжм 2 предмета - 45 
            - Кр предмета - 122 
            - Кж 3 предмета - 23 
            - Кзз предмета - 52 
            - Крм предмета - 16 
           за Грађанско одељење: 
            -   Гж предмета – 5.963 
            -   Гж 2  предмета - 816 
            -   Рех ж предмета - 45 
            -   Р предмета - 32 
            -   Р 3 предмета - 109                                                                                                                           
            -   Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 122 
            -   Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 347 
 за Одељење за радне спорове: 
       -    Гж1 предмета – 3.666 
       -    Р4 предмета - 101 
       -    Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 16 
       -    Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 324 
 
           Одељење судске праксе у кривичном одељењу је у предметима КЖ 1 указало да 
се у одлукама одступило од праксе или да постоје недостаци у поступку: у 16 предмета 
није одлучено о свим жалбама, у 8 предмета пропуштено је одржавање јавних седница, 
у 5 предмета пресуда је укинута други пут, у 9 предмета у којима је тражена јавна 
седница, која није обавезна, нису дати разлози о неодржавању, у 5 предмета почињена 
је повреда код изрицања кривичне санкције, у 4 предмета повреда одредаба о стицају 
кривичних дела и у 7 предмета одступљено од праксе, који су превећани. У вези 
одступања од судске праксе у предметима амнестије одржана је седница Кривичног 
одељења ради заузимања јединственог става, па су у већем броју предмета измењене 
одлуке, а у складу са заузетим ставом. 
 

Одељење судске праксе у грађанском одељењу је у 31 Гж предмета указало да 
се у донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама 
известиоцима на поновно разматрање. У 22 Гж предмета одлуке су превећане у складу 
са судском праксом. У 9 Гж предмета већа нису променила одлуку и предмети су 
изнети на седнице грађанског одељења, након чега су већа донела нове одлуке у 3 
предмета, а у 5 предмета донета је одлука да се предмети отправе из праксе. У 1 
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предмету нова одлука већа, након одржане седнице грађанског одељења још није 
достављена пракси.   
 
  Одељење судске праксе за радне спорове је у 32 Гж1 предмета указало да се у 
донетим одлукама одступило од праксе суда те су предмети враћени судијама 
известиоцима на поновно разматрање и да су у 23 предмета одлуке донете у 
супротности са одлуком Уставног суда. Предмети су враћени председницима већа на 
поновно разматрање. Одлуке су превећане у 20 предмета у складу са судском праксом и 
у 20 предмета у складу са одлуком Уставног суда од 27.07.2012. године. У 10 предмета 
већа су остала код донете одлуке након чега је на седницама одељења установљено да 
исказани став у овим одлукама није супротан пракси суда те су исте експедоване из 
судске праксе. 
 

Прегледно се  воде регистратори: 
 
- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Европског суда за људска 

права 
- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Уставног суда објављене у 

Службеном гласнику Републике Србије почев од 01.01.2011. године 
- регистратор правних схватања (закључака ВКС) 
- регистратор правних схватања апелационих судова 
- регистратор у који се хронолошки уносе одлуке ВКС 
- општи регистратор у који се уносе одлуке Апелационог суда из Кривичног 

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

РАД СУДСКЕ УПРАВЕ 
 
 

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

Листа аката, упутстава и програма од значаја за рад у 2012. години: 
 - Упутство о расподели предмета, са изменама и допунама; 
 -  Упутство о поступању по молбама за хитно решавање предмета; 
 -  Упутство о поступању по притужбама; 
 - Упутство о вођењу евиденције о одлукама Апелационог суда у Новом Саду и 
подручних судова поводом којих су странке поднеле уставне жалбе Уставном суду; 
 - Упутство о вођењу евиденције о предметима Апелационог суда у Новом Саду 
и подручних судова поводом којих су странке поднеле представке Европском суду за 
људска права; 

- Правилник о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским 
одлукама; 
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 -  План рада Одељења судске праксе за 2012. годину, са изменама и допуном 
Номенклатуре; 

-  Програм решавања старих предмета за 2012. годину, са допуном; 
-  Мере за смањење броја старих предмета у раду суда у 2012. години; 
-  Програм контроле рада виших судова; 
- Годишњи распоред послова судија и судијских помоћника за 2013. годину; 
- Предлог Кадровског плана за 2013. годину. 
-  Кућни ред зграде правосудних органа у Новом Саду; 

 
  Седнице свих судија 
 

У 2012. години одржано је 6 седница свих судија. 
  На седницама су разматрана актуелна питања, извештаји, програми и 
благовремено доношене одлуке из надлежности седнице свих судија. 
  Разматран је Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2012. 
годину, Програм решавања старих предмета за 2012. годину, измене и допуне 
Годишњег распореда послова за 2012. годину, разматран Програм контроле рада виших 
судова, тромесечни извештај о раду, предлог Мера за смањење броја старих предмета, 
који је подржан. Обављена је консултација ради исказивања мишљења поводом тезе 
један или четири апелациона суда у РС. Разматран је Годишњи распоред послова судија 
и судијских помоћника за 2013. годину. 
 
 Радни састанци у судској управи 
 
 У извештајном периоду редовно су одржавани радни састанци Колегијума суда, 
в.ф. председника и његовог заменика са председницима Кривичног, Грађанског, 
Одељења за радне спорове и Одељења судске праксе. По потреби одржавани су 
састанци и са другим судијама, председницима већа, као и са шефовима појединих 
служби суда.  

На редовним састанцима колегијума управно судског тела 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. Заједнички су планиране активности, утврђивани приоритети и мере за 
побољшање ефикасности рада. У складу са договораним недељним програмом 
активности постигло се спровођење договорених мера и испуњење задатака, уз 
одговарајућу поделу задужења. 
 
 Одржавани су састанци са радним групама и тимовима формираним унутар 
суда, као и са судијама са посебним задужењима.  
 

Посебан допринос испуњавању дужности и задатака суда у целини дали су: 
1. Судије које су учествовале у контролама рада судова и поједини чланови 

Радне групе за израду обједињеног извештаја о контроли рада подручних судова, и то 
судија Мирјана Андријашевић, као координатор радне групе, судија Боривоје Гајић, 
секретар суда Слободанка Милић Жабаљац и судијски помоћник у судској управи 
Анђелка Газивода, као и координатор активности у реализацији Програма контрола 
рада судова заменик в.ф. председника судија Јелица Бојанић Керкез 
 2. Тим за праћење реализације Програма решавања старих предмета, у саставу 
који је наведен на страни 8, а посебно координатор Тима судија Јелица Бојанић Керкез, 
секретар суда – Слободанка Милић Жабаљац и статистичар - Анка Томашевић. 
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3. Координатор Тима за припрему и праћење имплементације Програма САПС 
заменик председника Грађанског одељења - судија Бранка Бајић 

4. Задужени за организацију студентске праксе:  
судија Јулијана Будинчевић 
судија Драгиња Вујић   
судија Бранислава Апостоловић 
секретар суда Слободанка Милић Жабаљац 

5. Посебно ангажоване судије на пословима израде Билтена овог суда  
судија Ђура Тамаш 
судија Бранислава Апостоловић 
судија Сњежана Лековић 
 Организовани су радни састанци са представницима виших и основних 
судова, ради што непосредније сарадње како би се рад свих подручних судова учинио 
ефикаснијим и квалитетнијим, а неправилности отклониле. 
 
          Стручно усавршавање судија, судијских помоћника и запослених 
  

Судије и судијски помоћници овог суда су током извештајног период 
учествовале на више стручних скупова, семинара и саветовања.  

О учешћу судија и судијских помоћника на стручним скуповима, семинарима и 
саветовањима води се евиденција у судској управи. Учесници подносе судској управи 
извештаје попуњавањем образаца са информацијама о корисности стручног скупа.  
 Обуке и семинари који су били организовани за запослене из појединих служби, 
такође су обухватиле одговарајући број запослених из овог суда. 

Шесторо судија Грађанског одељења одређено је од стране Правосудне 
академије за предаваче о примени новог ЗПП-а и троје судија из Кривичног одељења за 
примену новог ЗКП-а. 
 Укљученост судија у радне групе за израду прописа и јавне расправе 
 Троје судија овог суда су чланови радних група за израду нацрта закона и 
подзаконских аката, и то: в.ф. председника суда Слободан Надрљански, судија Дејан 
Терзић и судија Бранка Бајић. 
 Више судије је учешће узимало у јавним расправама о нацртима закона.  
 
 Поступање по захтевима за изузеће и искључење: 
 
 У току 2012. године овом суду поднето је укупно 90 захтева за изузеће и 
искључење судија.  

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

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

Приказ о поступању по поднетим захтевима за изузеће и искључење: 
 

ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ ИСКЉУЧЕЊЕ СУДИЈЕ 
 

кривична материја грађанска материја 
кривична 
материја 

грађанска материја 

усвојен захтев 45 9 - 4 
одбијен захтев 12 4 - - 
одбачен захтев 6 5 - - 

УКУПНО: 

 
63 

 
18 - 4 
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 Апелациони суд у Новом Саду је одлучивао и о жалбама на решења о изузећу 
судија нижестепених подручних судова, и то у кривичној материји у 1 предмета, у ком 
је жалба одбијена. 
 
 
 Поступање по притужбама: 
   
 По притужбама поднетим Апелационом суду у Новом Саду поступао је в.ф. 
председника суда. 
 У току 2012. године примљено је 168 притужби странака. 
  Решено је укупно 164 док је 4 остало у раду.  
 Од укупног броја решених притужби 17 је оцењено као основано или делимично 
основано и 147 су оцењене неоснованим. 
 Подносиоцима су достављана писмена обавештења о основаности притужби. 
  Поднете притужбе су се односиле како на рад подручних судова, тако и на рад 
самог Апелационог суда у Новом Саду. 
 
 Поступање подручних судова по притужбама представљало је предмет 
посебних анализа овог суда, почев од 2010. године када је нижестепеним судовима дато 
Упутство о поступању по притужбама и организовао систематско праћење о 
поступању, затим  у 2011. години када је од стране овог суда израђена Анализа о 
поступању по притужбама са датим препурукама, чиме је успостављена основа 
система за континуирано праћење поступања, извештавњем на свака три месеца. 
Успостављени систем је унапређен у 2012. години, о чему су достављани засебни 
извештаји о поступању овог и подручних судова по притужбама.  
 
 

Поступање по молбама за хитно решавање предмета (преференцијама): 
 

             У суду је обезбеђено поступање у складу са донетим Упутством о поступању 
по молбама за хитно решавање предмета – преференцијама, којим је ближе уређен 
начин поступања по молбама такве врсте, уз коришћење одговарајућих образаца, 
процедура и вођење посебне евиденције у електронском облику. Евиденција се води 
тачно и ажурно, тако да служи као основа за давање информација, одговора, израду 
извештаја, прегледа о поступању и за предузимање одговарајућих мера. 
  
 Укупан број примљених преференција у 2012. години је 1.045, од чега је за 31 
преференција утврђено да се не односе на предмете овог суда, те су прослеђене 
надлежним судовима.  
 
 Фактори који су утицали на смањење броја примљених преференција у 2012. 
години у односу на раније године рада овог суда су: 
 
- ажурност судија у раду на старим предметима  
- реалан и делотворан Програм решавања старих предмета који се испуњава на 

завидном нивоу и омогућава да се кроз стално праћење његове реализације 
благовремено реагује доношењем одговарајућих мера  
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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 648 636 1 11 604 32 
Гж1 178 166 - 12 147 19 
Гж2 9 8 - 1 8 - 
Р 1 1 - - 1 - 
Рех-ж 2 2 - - 2 - 
Укупно 838 813 1 24 762 51 
 
 
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 1 146 140 - 6 136 4 
Кж 2 23 19 - 4 19 - 
Кж 3 1 1 - - 1 - 
Кжм 1 5 5 - - 5 - 
Кжм 2 1 1 - - 1 - 

Укупно 176 166 - 10 162 4 
 

 
Решавање о жалбама на  решења о извршењу казне затвора у просторијама 

у којима осуђени станује: 
 
 В.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду одлучује о жалбама на одлуке 
председника првостепеног суда о поднетим предлозима да се осуђеном коме је 
изречена казна затвора до 1 године казна изврши без напуштања просторија у којима 
осуђени станује. 
 Од укупно разматраних предмета по жалби у 157 предмета, у 104 жалба је 
одбијена, док је у 51 предмет жалба усвојена, а 2 предмета решена на други начин (уз 
допис враћени надлежном суду на даље поступање). 
         
      Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

 
   У периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године, у Апелационом суду у Новом Саду 
примљено је укупно 32 захтева за приступ информацијама од јавног значаја, што  
указује на пораст броја захтева у односу на 2011. годину.  

Поступајући по поднетим захтевима, у потпуности или делимично је удовољено 
на 26 захтева док је на 5 одговорено да не поседујемо тражену информацију, тражиоци 
су упућени коме треба да се обрате за добијање информације о чему је обавештен и 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности сходно 
одредби чл. 19 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

Један захтев за разгледање списа предмета је погрешно заведен у информације 
од јавног значаја. 

На све захтеве је одговорено у законском року, односно најкасније у року од 15 
дана од дана пријема захтева.  



 31

Накнаде за остваривање права на приступ информацијама нису наплаћиване јер 
висина нужних трошкова израде и упућивања копија докумената на којима се налазе 
тражене информације нису прелазиле износ од 500,00 динара односно биле су у знатно 
мањем износу или се радило о тражиоцима информације који су према Закону 
ослобођени од обавезе плаћања накнаде (новинари и удружења за заштиту људских 
права када копију документа захтевају ради обављања свог позива односно 
остваривања циљева удружења). У једном предмету је издат налог за плаћање накнаде 
али по истом није поступљено. 

У току наведеног периода, изјављена је само једна жалба Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, од које је тражилац 
информације одустао, те је донет закључак којим је поступак обустављен.  

Најчешће тражене информације од јавног значаја односиле су се на достављање 
копија појединих пресуда Апелационог суда у Новом Саду и податке о поступању 
појединих судија у конкретним предметима док су остале информације биле 
различитих садржаја. 

 
Број и структура захтева о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2012. г 

 
 

Тражилац 
информације 

Број поднетих 
захтева 

Број усвојених-
делимично 

усвојених захтева 

Број захтева у 
којим су тражиоци 

информација 
обавештени да не 

поседујемо 
информацију 

Грађани 15 11 3 

Адвокати 1 - 1 

Медији 7 6 1 

Невладине 
организације и др. 
удружења грађана 

9 9 - 

Политичке 
странке 

- - - 

Државни и други 
органи 

- - - 

Остали - - - 

УКУПНО 32 26 5 

 
 

ЈАВНОСТ РАДА СУДА: 
 
 У области сарадње са медијима Апелациони суд у Новом Саду је наставио и у 
2012. години са праксом и  устаљеним начином комуникације са јавношћу. Јавност рада 
је обезбеђена на више начина: честом комуникацијом са представницима медија, 
усмено, путем телефона као и у електронској форми, редовним ажурирањем 
Информатора о раду суда на интернет страници суда, објављивањем анонимизираних 
одлука суда из области грађанског, радног и кривичног права од значаја за судску 
праксу, објављивањем саопштења и важнијих података о организацији суда на интернет 
страници, давањем усмених и писмених саопштења за јавност као и издавањем Билтена 
судске праксе Апелационог суда у Новом Саду.  
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У поређењу са 2011. годином, у току 2012. године забележен је значајан пораст 
броја посетилаца и броја прегледаних страница на интернет сајту Апелационог 
суда у Новом Саду. 
  И у 2012. години настављено је са коришћењем професионалних услуга прес 
клипинга које омогућавају свакодневно праћење извештавања штампаних и 
електронских медија и достављање у електронској форми прилога који се односе на 
овај суд. 
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 
 
 У извештајном периоду 2012. године, Апелациони суд у Новом Саду је остварио 
укупне приходе из Републичког буџета у износу од 311,51 мил. динара. У односу на 
2011. год. остварени приходи су повећани за 3,86 % и били довољани за покриће свих 
насталих трошкова, односно текућих расхода. 
 У посматраном периоду, текући расходи остварени су у износу од 311,51 мил. 
динара и у односу на 2011. год. су повећани за 4,28 % (разлика од 3,86% до 4,28% 
последица је враћених средстава у буџет РС од 1,21 мил. динара преосталих из 2011. 
године). 
 Анализирајући трошкове по структури, на трошкове зарада, накнада и осталих 
расхода за запослене утрошено је 269,07 мил. динара, а преостали трошкови у износу 
од 42,44 мил. динара, обухватају све остале текуће расходе који су неопходни за 
функционисање-рад овог суда укључујући и трошкове комуналних услуга које плаћа 
Апелациони суд у Новом Саду као "домаћин зграде" правосудних органа (судова и 
тужилаштава смештених у истој згради). Ови трошкови  у посматраном периоду износе  
27,22 мил. динара и учествују 64,14% у укупним трошковима. 
   У односу на исти период 2011. годину, текући расходи односно материјални 
трошкови (група кт.42) су смањени за 13,69%, односно у апсолутном износу за 6,73 
мил. динара.  
 Значајно смањење, у односу на прошлу годину, овај суд је остварио на 
трошковима текућих поправки и одржавања 50,38 % и трошковима материјала 25,22 %.  

Значајно повећање текућих расхода остарено је на трошковима судских 
поступака 56,98 %, а што је резултат повећаног броја предмета у којима трошкови 
настају. 
 Пословна 2012. година у финансијском погледу завршена је на 
задовољавајући начин изузев финансијског дела који се односи на планирану опрему 
(рачунарска опрема) и инвестиције односно уградњу фасадне столарије  која 
представља приоритетну потребу већ неколико година. 
 Свесни кризе у еврозони и успоравања привредне активности као и 
рестриктивног буџета за 2013. год., очекујемо да ће Министарство правде одобрити 
средства за рачунарску опрему и део наведених инвестиција у 2013. години, као и да ће 
Високи савет судства редовно преносити средства за покриће насталих трошкова у 
наредном периоду, а узимајући у обзир чињеницу да је Апелациони суд у Новом Саду 
остварио просечну уштеду у извештајном периоду од 13,69 % на свим оствареним 
трошковима. 
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Путни и други трошкови судија 
 
 Од укупног броја судија Апелационог суда, пребивалиште ван Новог Сада има 
26 судија.  

Две судије се користе правом изнајмљивања стана у Новом Саду, уз које 
остварују накнаду за одвојен живот, посете породици и градски превоз, док се 24 судије 
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 путују 6 судија; 
- из Панчева путује 2 судија. 
Износ путних трошкова за судије на годишњем нивоу износи 5.069.608,05 динара. 
Износ закупа стана за 2 судија на годишњем нивоу износи 1.372.085,22 динара. 
Износ накнаде за одвојени живот од породице за 2 судија  на годишњем нивоу износи 
1.419.894,49 динара. 
 

О ПРОБЛЕМИМА 
 

Проблеми из 2011. године пренети у 2012. годину: 
 
 1. Постојећи број судија у овом суду је недовољан наспрам пораста прилива и 
чињенице да је двема судијама престала судијска функција, због навршења радног века.  
 
 2. Систематизовани број судијских помоћника у овом суду је недовољан 
 Број предмета у раду и потребе судских већа којих је 16, диктирају нужност  
распоређивања одговарајућег броја судијских помоћника у судска већа, а значај 
инстанционог суда и одговорност за стање праксе диктирају нужност ангажовања 
искусних и стучних судијских помоћника у Одељење судске праксе. Када се у обзир 
узме још и обим послова у судској управи суда ове величине, на којима је у 2012. 
години ангажован био само један судијски помоћник, јасно је да је систематизовани 
број судијских помоћника 57 за овај суд недовољан.  
 
 Недовољан број судија и судијских помоћника условио је немогућност 
организовања Припремног одељења у суду жалбене надлежности, иако је потреба 
формирања припремног одељења акутна, нарочито у условима имплементације 
Програма САПС. 
 

3. Неодговарајући смештајни и технички услови.  
 У истој згради смештено је 7 правосудних органа са великим бројем запослених, 
организованих служби и одсека, а услови су небезбедни.  

У постојећој згради: 
-  недовољан је број просторија за рад овог суда  
- суђења се одвијају у недостојним условима (у скученим кабинетима као 

судницама) 
- услови нису безбедни због дотрајале електроинсталације, дотрајале фасадне 

столарије, а не постоји ни систем за дојаву пожара и видео надзор  
- вишестрани улази у зграду захтевају посебне мере обезбеђења.  

          -  савременија техничка опрема је нужна у условима рада уз коришћење Програма 
САПС 
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 Мере које су реализоване у Апелационом суду у 2012. години 
 
 1.    организационо и кадровски је оснажено Одељења судске праксе  
 2.   на завидном нивоу реализовано је програмско решавање старих предмета 
 3.  изузетно успешно је организована контрола рада нижестепених судова
 4.    унапређена је сарадња са другим апелационим судовима 
 
 
 Предложена а нереализована мера  
 
Није извршена попуна недостајућег броја судија за Апелациони суд у Новом Саду. 
 
 
 Мере које се планирају унутар суда у 2013. години су: 
  
 1. доношење Програма решавања старих предмета за 2013. годину; 
 2. доношење Програма контроле рада виших судова и обилазака виших и 
основних судова, са реализацијом путем две контроле и обилазака у 2013. години; 
 3.  израда Упутства судовима о припреми за контролу и израду извештаја о 
контроли рада нижестепених судова; 
 4. организовање засебних контрола о поступању основних судова са судским 
јединицама у предметима из породичних односа; 
 5.организовање прегледања предмета о поступању нижестепених судова код 
оцењивања о основаности притужби; 
 6. израда трогодишњег извештаја о раду Апелационог суда у Новом Саду; 
 7. израда извештаја о предметима корупције из надлежности овог суда; 
 8. израда и имплементација Плана интегритета. 
 
 
 Мере које се предлажу за превазилажење проблема у 2013. години 

 
1. адекватан избор недостајућих судија за Апелациони суд у Новом Саду 

Због енормне оптерећености судија у Кривичном одељењу, константно повећаваног 
прилива предмета, досадашњег  пензионисања две судије и ангажовања двоје судија на 
раду у другим правосудним органима, неопходно је хитно изабрати минимум 9 судија 
за овај суд, од тога 7 судија за рад у кривичној материји и 2 судије за материју 
грађанског права 
 

   2.  повећање броја судијских помоћника сразмерно броју предмета у раду суда 
и других послова у суду ове величине, као и очекиваном повећању броја судија 

 
 3. обезбеђење одговарајућег простора за рад овог суда  
 
 4. набавка савременије техничке опреме у условима коришћења Програма 
САПС 
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КОНТРОЛА РАДА ВИШИХ СУДОВА 

 
 

Програм контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом 
Саду за 2012. годину донет је 20.03.2012. године и у целости је реализован. 

 
Обављена су два круга контроле рада виших судова (од 19.04.2012. до 

14.05.2012. године и од 12.10.2012. до 01.11.2012. године).  
 
Контрола у 2012. години обухватила је оцену о предузетом на отклањању 

раније уочених неправилности, снимање реалног стања у контролисаним предметима 
дугог трајања поступка, анализу и излагање конкретних запажања. Свеобухватни 
преглед стања омогућава даље континуирано праћење, како унутар суда, тако и од 
стране инстанционо виших судова. 

 
У контроли је учествовало укупно 25 судија и 5 судијских помоћника 

Апелационог суда у Новом Саду. 
 
По наложеном од стране овог суда обављене су и редовне контроле у основним 

судовима од стране виших судова, а такође и засебне у извршној материји и вези 
наплате судких такси.  

 
Обједињени извештаји о контролама са овог подручја достављен је 

Врховном касационом суду, Високом савету судства, Министарству правде и свим 
контролисаним судовима.  
 
 Примењеним начином контроле у 2012. години, створене су процедуре и 
успостављен функционални систем за даље успешно одвијање контрола у 
судовима. 
 
 
 
 

  В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
 
 
 
 
 
 


