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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
за период од 01.01.2012. до 30.06.2012. године
Отвореност суда и позитиван однос према раду, обавезама и задацима, у атмосфери
изграђених квалитетних колегијалних односа и сарадње, настављен је и у 2012. години.
Судија на раду у Апелационом суду у Новом Саду:
Апелациони суд у Новом Саду имао је на раду у извештајном периоду у 2012.
години:
- у Кривичном одељењу са Одељењем за поступке према малолетницима, од
распоређених 14 судија, на раду је било 13
- у Грађанском одељењу – 23 судије
- у Одељењу за радне спорове 9 судија
укупно на раду у судећим предметима 46 судија, а са в.ф. председником суда 47
судија на раду
Појашњење:
Судија овог суда Душан Војновић је све време од оснивања суда на раду у Посебном одељењу за
организовани криминал Вишег суда у Београду.
Судија Бранка Банчевић је од избора за члана Високог савета судства 31.03.2011. године, на раду у том
телу.
Судији Мирјани Жежељ Јовановић је престала судијска функција због пензионисања 21.01.2012.
године
Судија Драгољуб Вујасиновић је у јануару 2012. године био на раду 4 радна дана и након тога се
налазиo на дужем боловању до 15.06.2012. године.

Распоред послова судија и примењене мере
Распоред послова Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину донет је
28.11.2011. године. Приговора на распоред није било, као ни у претходним годинама.
У оквиру утврђеног распореда послова одређене су мере ради јачања квалитета
рада и правичне расподеле послова, по принципу умањаног задужење предметима из
прилива, и то председницима већа за 20% и појединим судијама руководиоцима и
извршиоцима на пословима судске праксе од 30% до 40%, у зависности од обима послова.
Утврђени распоред послова је мењан 23.01.2012. године (измењен састав већа због
пензионисања једне судије) и допуњен 03.04.2012. године (због измене процесних закона).
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После тромесечног извештаја о раду суда и судија измењен је Годишњи распоред
послова за 2012. годину и донете мере за смањење броја старих предмета у раду суда.
Наиме, на основу анализе тромесечних резултата и стања у погледу старих предмета
по појединим судским одељењима и већима, у циљу постизања једнаке доступности права на
одлуку жалбеног суда, имајући у виду одредбу чл. 32 ст. 1 Устава Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр.83/06 и 98/06) којом је прописано да свако има право да се о његовим
правима и обавезама одлучи у разумном року, те прихватљиве оптерећености судија, сходно
чл. 49 ст. 1 Судског пословника, дана 12.04.2012. године на седници свих судија усвојена је
Измена Годишњег распореда послова судија са Мерама за смањење броја старих
предмета у раду суда.
Изменом Годишњег распореда редуковано је процентуално умањење задужења
предметима председницима већа свих одељења са 20% на 10% и редуковано процентуално
умањење задужења руководиоцима-председницима судских одељења и заменику в.ф.
председнику суда на укупно 30%.
Мере за смањење броја старих предмета, ограниченог трајања, односиле су се на
заустављање расподеле предмета из редовног прилива појединим судијама које су имале
веће заостатке у решавању старих предмета. По истеку периода примене ових мера (од
17.04.2012. до 30.06.2012. године) може се констатовати да је постигнут ефекат смањења
броја старих предмета по судијама и већима овог суда одн. на нивоу суда.
Распоред послова и рад судијских помоћника
Распоред послова судијских помоћника за 2012. годину донет је 28.11.2011. године.
Рад судијских помоћника се прати, анализирају месечни и периодични извештаји о
обиму обављених послова и квартално вреднују резултати рада.
ОБИМ ПОСЛОВА И РЕЗУЛТАТИ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
У извештајном периоду, од 01.01.2012. до 30.06.2012. године, овај суд је:
у раду имао 15.726 предмета, од тога:
- пренетих из 2011. године 6.609 предмета
- примљених у периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године 9.117 предмета
Укупно је решено 9.927 предмета.
У раду је остало 5.799 предмета.
Просечан прилив предмета по судији у суду био је 198,20 одн. просечно месечно
33,03.
Просечно решено по судији је 220,6 одн. просечно месечно 36,77.
Просечан број мериторно решених предмета по судији 202,89 одн. просечно месечно
33,82.
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Просечан број нерешених по судији је 126,07.
У структури нерешених остало је старих предмета:
- по жалбама примљеним у кривичном до 01.03.2012. године и у грађанском и радном до
01.10.2011. године укупно 1.974, а просечно по судији 42,91
- по иницијалним актима поднетим до 30.06.2010. године укупно 3.967, а просечно по судији
86,24
Преглед о броју предмета по одељењима суда и укупно:
Кривично
одељење
Грађанско
одељење
Одељење за радне
спорове
Укупно

пренето

примљено

укупно

решено

нерешено

3.112

4.113

7.225

4.291

2.934

2.644

3.183

5.827

3.682

2.141

853
6.609

1.821
9.117

2.674
15.726

1.950
9.927

724
5.799
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РАД СУДСКЕ УПРАВЕ
Судском управом руководи в.ф. председника суда Слободан Надрљански и један
заменик.
Заменик в.ф. председника суда је судија Јелица Бојанић Керкез.
У обављању стручних правних 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.
Листа и садржина аката којима се ближе уређују правила рада, одређују задаци и
рокови за поступање, коришћење појединих образаца и формулара, посебних евиденција и
слично, константно је унапређивана од почетка рада овог суда, од 2010. године и током 2011.
године, а таква пракса је настављена и у 2012. години.
Постављањем јасних правила и процедура, уз инсистирање на њиховој доследној
примени, постигла се добра организованост у свим сегментима рада.
У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године донети су следећи акти:
-

Измене и допуне Годишњег распореда послова за 2012. годину
Програм решавања старих предмета за 2012. годину
План рада Одељења судске праксе за 2012. годину
Програм контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду
Седнице свих судија

У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. години одржано је 4 седнице свих судија.
На седницама су разматрана актуелна питања, извештај и програми и благовремено
доношене одлуке из надлежности седнице свих судија.
Разматран је Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Новом Саду за 2011.
годину, Програм решавања старих предмета за 2012. годину, измене и допуне Годишњег
распореда послова за 2012. годину, дато је мишљење о способностима за руковођење и
организацију рада у суду за кандидате који су конкурисали за председнике судова, разматран
Програм контроле рада виших судова са подручја овог суда за 2012. годину и тромесечни
извештај о раду за 2012. 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 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. Заједнички су планиране активности,
утврђивани приоритети и утврђиване мере за побољшање ефикасности рада. У складу са
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договораним програмом активности, уз одговарајућу поделу задужења, постигло се
спровођење договорених мера и испуњење задатака.
Одржавани су и састанци са радним групама и тимовима формираним унутар суда
са конкретним задацима, као што су праћење реализације Програма решавања старих
предмета, контроле рада виших судова, анализе рада виших судова, анализе рада основних
судова, пондерисање предмета, имплементације програма САПС, сарадње са Правним
факултетима и др.
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.
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.
О учешћу судија и судијских помоћника на стручним скуповима, семинарима и
саветовањима води се евиденција у судској управи. Подносе се извештаји од стране судија и
судијски помоћника попуњавањем образаца са информацијама о корисности стручног скупа,
семинара или саветовања.
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 2012. године Апелационом суду у Новом Саду поднето је 46
захтева за изузеће и 2 захтева за искључење судија.
По свим поднетим захтевима је поступљено благовремено.
У 3 предмета је утврђено да о поднетом захтеву за изузеће одлуку треба да донесе
подручни суд, из којих разлога је исти и прослеђен надлежним судовима на даље
одлучивање, док је у 1 предмету одлучивано по жалби против првостепеног решења о
изузећу.
Табеларни приказ о поступању по поднетим захтевима за изузеће и искључење:
ИЗУЗЕЋЕ СУДИЈЕ

усвојен захтев
одбијен захтев
одбачен захтев
УКУПНО:

ИСКЉУЧЕЊЕ СУДИЈЕ

кривична материја

грађанска материја

кривична
материја

21
7
4
32

6
1
3

-

2
-

10

-

2

грађанска материја

Поступање по притужбама:
По притужбама поднетим Апелационом суду у Новом Саду поступао је в.ф.
председника суда.
У извештајном периоду 2012. године примљено је 78 притужби странака.
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Решено је укупно 67 док је 11 остало у раду.
Поступајући у 67 притужби утврђено је да су 63 неосноване и 4 основане.
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 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 молби за хитно решавање предмета у Апелационом суду у
2012. години је 564, и то: у грађанској материји 457, од којих је 11 неодобрено и 107 у
кривичној материји.
Решавање о жалбама на решења о извршењу казне затвора у просторијама у
којима осуђени станује:
Од укупно разматраних предмета по жалби у 53 предмета, у 30 предмета жалбе су
одбијене, а у 22 предмета су жалбе усвојене, док је један предмет грешком запримљен у овај
суд, те је исти уз пропратни допис достављен надлежном суду за одлучивање.

Поступање по обавезама које произилазе из Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и
36/10)

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
У периоду 01.01.2012. до 30.06.2012. године, у Апелационом суду у Новом Саду
примљено је укупно 11 захтевa за приступ информацијама од јавног значаја. Поступајући по
седам захтева за приступ информацијама од јавног значаја, суд је у потпуности удовољио
тражиоцима информација, по три захтева суд није могао да поступи јер није поседовао
тражену информацију, док по једном захтеву није могао у потпуности да поступи, јер део
тражених информација није поседовао. У таквим ситуацијама тражиоци информације су
обавештени да суд не располаже траженом информацијом, упућени ком органу да се обрате
и обавештен Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
На све захтеве одговорено је у законском року.
У току наведеног периода изјављена је једна жалба Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности, а поступак по жалби обустављен је
закључком Повереника од 20.02.2012. године (подносилац жалбе одустала од изјављене
жалбе јер је у међувремену добила одговор поводом поднетог захтева).
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Табеларни приказ броја и структуре захтева о слободном приступу информацијама од јавног
значаја у периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. години

Број поднетих
захтева

Број усвојенихделимично
усвојених захтева

Број захтева у
којим су тражиоци
информација
обавештени да не
поседујемо
информацију

Грађани

6

3

3

Адвокати

-

-

-

Медији

1

1

-

4

4

-

-

-

-

Државни и други
органи

-

-

-

Остали

-

-

-

11

8

3

Тражилац
информације

Невладине
организације и др.
удружења грађана
Политичке
странке

УКУПНО

Поступање по обавези из чл. 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 26.06.2012. године.
Поступање по обавезама које произилазе из Закона о заштити података о
личности (,,Службени 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 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). У току је
припрема пријава и за остале збирке података о личности које води овај суд.
Имајући у виду права лица чији се подаци обрађују (чл. 19, 20, 21 и 22 ЗПЛЛ), те
законску обавезу на одлучивање о поднетим захтевима за обавештење, увид и копију које је
поднело лице на кога се ти подаци односе, Апелациони суд у Новом Саду већ је поступао по
једном захтеву лица које се позвало на одредбе Закона о заштити података о личности,
међутим у конкретном случају, захтеву није могло бити удовољено у форми у којој су
подаци тражени, о чему је странка обавештена.
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Јавност рада суда
У области сарадње са медијима Апелациони суд у Новом Саду је наставио и
извештајном периоду у 2012. 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 – у току је ажурирање комплетних података који се налазе на
интернет страници суда на адреси www.ns.ap.sud.rs

Седнице судских одељења
У извештајном периоду у 2012. години настављена је пракса сазивања и одржавања
седница судских одељења, као и заједничких седница два одељења, кад се разматрају питања
од значаја за праксу и рад оба 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.
Укупно је у извештајном периоду одржано 12 одељенских седница (1 седница
Одељења судске праксе, 3 седнице Кривичног одељења, 2 седнице Грађанског одељења, 5
седница Одељења за радне спорове и 1 заједничка седнице Грађанског одељења и Одељења
за радне спорове).
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ПРОГРАМИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
На искуствима добре праксе из 2010. и 2011. године, у настојању да се успостављени
систем унапреди, Апелациони суд у Новом Саду донео је следеће програме:
-

Програм решавања старих предмета за 2012. годину и
Програм контроле рада виших судова за 2012. годину

Реализација оба програма одвија се по пројектованој динамици. Чврста решеност
постоји да се програми у целости реализују и на томе ће се истрајати.
Према резултатима постигнутим у реализацији Програма решавања старих предмета,
реално је очекивати да ће уследити још и његова допуна.
Према прихваћеном моделу вршења контроле рада нижестепених судова, обавиће се
други круг контроле у овој години, уз
додатна упутства о изради извештаја са
конкретизованим подацима и анализом, на прегледан и униформно моделиран начин.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
Програмом овог суда обухваћени су предмети:
- у Одељењу за радне спорове Гж1 предмети примљени на жалбено решавање до
31.12.2011. године
- у Грађанском одељењу предмети примљени на жалбено решавање до 01.09.2011.
године и
- у Кривичном одељењу предмети примљени на жалбено решавање до 01.07.2011.
године
Програмом је дат налог са препоруком за спречавање настанка старих предмета,
тако да се дужна пажња посвети и предметима примљеним у 2012. години дугог трајања
поступка гледано према иницијалном акту, како би се и такви предмети решавали у што
краћем времену.
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, председника Грађанског одељења – судија Петар Јовановић, председника
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.
У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године Програм је реализован 76,21%.
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Табеларни приказ о реализацији Програма по одељењима суда, за период од
01.01.2012. до 30.06.2012. године:

Кривично
одељење

Грађанско
одељење

Одељење за
радне спорове

Примљени на жалбено решавање
до 01.07.2011. године
пренето

решено

нерешено

% испуњења

1.517

870

647

57,35

Примљени на жалбено решавање
до 01.09.2011. године
пренето

решено

нерешено

% испуњења

1.313

1.088

225

82,86

Примљени на жалбено решавање
до 31.12.2011. године
пренето

решено

нерешено

% испуњења

853

849

4

99,53

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ РАДА ВИШИХ СУДОВА
Дана 20.03.2012. године донет је Програм контроле рада виших судова са подручја
Апелационог суда у Новом Саду за 2012. годину.
Програмом су предвиђена два круга контроле (од 19.04.2012. до 14.05.2012. године и
од 12.10.2012. до 01.11.2012. године), одређен је циљ контроле и конкретизовани су задаци
везани за контролу.
Наложено је вишим судовима да се контрола рада основних судова у 2012. 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 19.04. до 14.05.2012. године.
У контроли је учествовало укупно 32 судије апелационог суда.
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 Мирјана Андријашевић, координатор радне групе, судија Боривоје Гајић, судија
Драган Којић, секретар суда Слободанка Милић Жабаљац и судијски помоћник у судској
управи Анђелка Газивода.
Извештај је достављен свим вишим судовима и разматран на заједничком састанку
14.05.2012. године, са представницима виших и основних судова, а потом је са закључцима
достављен Врховном касационом суду, Високом савету судства и Министарству правде
Републике Србије.
Виши судови су обавили контролу над радом основних судова и доставили
извештаје овом суду до 25.04.2012. године, који су такође разматрани на радном састанку у
овом суду 14.05.2012. године.
Предочено је да се други круг контроле спроводи као наставак успостављеног система
континуираног вршења контроле над нижестепеним судовима
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АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДА
Анализа на основу прегледа упоредних показатеља:
2011. година
47 судија
16.423

2012. година
45 судија
15.726

укупно решено

9.060

9.923

остало у раду

7.363

5.803

примљено
(прилив)
просечно предмета
у раду по судији

8.547

9.117

156,66

126,15

33,17

36,75

01.01.2012. до
30.06.2012. године
укупно у раду

просечно месечно
решено по судији

однос
4,43% мање
предмета у раду у
односу на исти
период претходне
године
10% више
предмета је
решено
26,8% смањен
број нерешених
предмета
6,66%
пораст прилива
20% мање
предмета у раду по
судији
14% више
предмета је
месечно решавано
по судији

ОЦЕНА:
У поређењу са истим периодом 2011. године, и поред мањег броја судија на раду и
повећаног прилива, постигнут је изванредан учинак, пре свега изузетним залагањима судија,
судијских помоћника и других запослених.
На основу изнете анализе о резултатима рада суда и судија у шестомесечју 2012.
године, изводим оцену да је постигнут одличан радни резултат, али да је због недовољног
броја судија оптерећеност и даље велика, посебно у Кривичном одељењу.
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РАД У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ
Организација
У Кривично одељење распоређено је 14 судија.
Од 10.01.2012. до 15.06.2012. године поступало је 13 судија.
Судији Драгољубу Вујасиновић је у периоду од 10.01.2012. до 19.06.2012. године била
обустављена расподела предмета због дужег одсуства са рада, услед болести.
У извештајном периоду, 13 судија које фактички поступају, распоређено је у три
трочлана већа сталног састава, док се два већа са двоје судија у сталном саставу попуњавају
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.
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.
2.
3.
4.
5.

Драган Аћимовић,
Драгиња Вујић,
Петер Киш,
Милорад Дедић и
Владимир Вујић.
Обим послова

У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године у Кривичном одељењу укупно је у
раду било 7.225 предмета.

12

Табеларни приказ о предметима у раду Кривичног одељења:
Кж1

Кж2

Кжм1

Кжм2

Кж3

Крм

Кр

укупно

пренето из 2011.
године
примљено у 2012.
години

2.899

174

31

-

5

-

3

3.112

2.377

1.549

80

25

6

3

73

4.113

УКУПНО

5.276

1.723

111

25

11

3

76

7.225

Просечно у раду по судији у одељењу било је 555,77 (13 судија) одн. 516,07 (14
судија) предмета.
Просечан прилив по судији је 316,38 (13 судија) одн. 293,78 (14 судија).
У извештајном периоду укупно је решено 4.291
од тога мериторно 4.263 или 99,34%
а на други начин
28 или 0,65%
Од укупног броја решених предмета 4.291 решено је старих:
примљених на жалбено решавање пре 01.03.2012. године предмета 1.575 или 36,7%,
просечно по судији 121,15 предмета
по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 2.173 или 50,64% ,
просечно по судији 167,15 предмета
Просечно решено по судији у одељењу, којих је 13 било на раду - 330,07 предмета.
У раду је остало укупно нерешених предмета 2.934, од тога старих:
- примљених на жалбено решавање пре 01.03.2012. године предмета 1.693 или 57,7%
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 2.016 или 68,71%.
Просечно остало нерешених по судији у одељењу, којих је сада на раду 14 209,57.
Просечно старих предмета у раду по судији:
примљених на жалбено решавање до 01.03.2012. године предмета 130,23 (13 судија) одн.
120,93 (14 судија)
- по иницијалним актима поднетим до 30.06.2010. године предмета 155,08 (13 судија) одн.
144 (14 судија).
-

Савладавање прилива 104,33%.
Проценат решених 59,39%.
Ажурност 4,28%.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
У раду је по судији било у просеку 555,57 (13 судија) одн. 516,07 (14 судија) предмета.
Просечан прилив по судији 316,38 (13 судија) одн. 293,78 (14 судија).
Просечан број решених по судији 324,69.
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Просечан број мериторно решених по судији 330,08.
Просечан број решених старих по судији:
- примљених на жалбено решавање пре 01.03.2012. године 121,15 (13 судија) одн. 112,5 (14
судија)
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године 167,15 (13 судија) одн. 155,21 (14
судија).
Просечан број нерешених по судији 225,69 (13 судија) одн. 209,57 (14 судија).
Просечан број нерешених старих по судији:
- примљених на жалбено решавање пре 01.03.2012. године 130,23 (13 судија) одн. 120,93 (14
судија)
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године 155,08 (13 судија) одн. 144 (14
судија).

ОЦЕНА:
Судије Кривичног одељења су и у овом периоду постигле одличне резултате.
Исцрпљујући интезитет рада из ранијих година настављен је и у извештајном периоду
2012. године уз нежељене здравствене последице по поједине судије.
Стање оптерећености судија овог одељења је несавладиво без адекватног избора
судија које би биле распоређене у ово одељење.
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РАД У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ
Организација
У Грађанско одељење распоређено је и радило 23 судије.
У општој парници поступа седам трочланих већа и једно веће од два члана, које се
попуњава редом судијама из наведеног одељења.
Специјализованих већа за предмете из породичних односа има пет, у саставу од по
три судије, 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 Ђура Тамаш, који послове
судске праксе дели са судијом Радославом Мађаров и судијом Драганом Скоко. За судску
праксу у породичном била је задужена судија Љиљана Цицмил, коју је мењала судија
Бранка Маљковић до 17.04.2012. године, од када су наведени послови прераспоређени у
оквиру Одељења судске праксе.
Председници већа су судије:
1. Јелица Бојанић Керкез,
2. Милица Богдан Личен,
3. Душица Шалић,
4. Петар Јовановић,
5. Ђура Тамаш,
6. Душанка Бабић,
7. Јулијана Будинчевић и
8. Бранислава Апостоловић.
Обим послова
У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године у Грађанском одељењу укупно је у
раду било 5.827 предмета.
Табеларни приказ о предметима у раду Грађанског одељења:

пренето из 2011. године
примљено у 2012. години
УКУПНО

Гж

Гж2

Р

Рех-ж

укупно

2.598
2.725
5.323

35
427
462

3
17
20

8
14
22

2.644
3.183
5.827

Просечно у раду по судији у одељењу било је 253,35 предмета.
Просечан прилив по судији је 138,39.
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У извештајном периоду укупно је решено 3.686
од тога мериторно 3.091 или 83,86%
а на други начин
595 или 16,14%
Од укупног броја решених предмета 3.686 решено је старих:
-примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 794 или 21,54%,
просечно по судији 34,52 предмета
-по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 2.275 или 61,72%,
просечно по судији 98,91 предмета
Табеларни приказ о старим предметима:
стари предмети по жалбама
приспели до 01.10.2011. године
Гж
Гж2
Р
Рех-ж
укупно

стари предмети по тужбама
поднетим до 30.06.2010. године

пренето

решено

нерешено

пренето

решено

нерешено

580
580

794
794

278
278

1.812
5
1
5
1.823

2.217
49
4
5
2.275

1.491
4
3
6
1.504

Просечно решено по судији у Грађанском одељењу је 160,26 предмета.
У раду је остало укупно нерешених предмета 2.141, од тога старих:
- примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 278 или 12,98%
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 1.504 или 70,25%.
Просечно остало нерешених по судији у одељењу 93,09 предмета.
-

Просечно старих предмета у раду по судији:
примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 12,09
по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 65,39.
Савладавање прилива 115,80%.
Проценат решених 63,26%.
Ажурност 4,04.
АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
У раду је по судији било у просеку предмета 253,35.
Просечан прилив по судији 138,39.
Просечан број решених по судији 160,26.
Просечан број мериторно решених по судији 134,39.
Просечан број решених старих по судији:
- примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године 34,52
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године 98,91.
Просечан број нерешених по судији 93,09.
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Просечан број нерешених старих по судији:
- примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године 12,09
- по иницијалним актима поднетим пре 31.06.2010. године 65.39.
ОЦЕНА:
Судије Грађанског одељења су и у овом периоду, као и претходним годинама,
показале савестан однос према раду и постигнутим резултатима рада створиле услове
да се могу у пуном капацитету ангажовати на стручном усавршавању и решавању
других питања од ширег значаја.
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РАД У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
Организација
Састав одељења за радне спорове у извештајном периоду остао је непромењен у односу на
2011. 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 01.01.2012. до 30.06.2012. године у Одељењу за радне спорове укупно је у раду
било 2.647 предмета.

Гж1

пренето из 2011.
године
853

примљено у 2012.
години
1.821

УКУПНО
2.674

Просечно у раду по судији у одељењу било је 297,11.
Просечан прилив по судији је 202,33.
У извештајном периоду укупно је решено 1.950 предмета
од тога мериторно 1.776 или 91,08%
а на други начин
174 или 8,92%
Од укупног броја решених предмета 1.950, решено је старих:
- примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 179 или 9,18%, просечно по
судији 19,89 предмета
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 1.083 или 55,54%, просечно по
судији 120,33 предмета
Просечно решено по судији у одељењу је 216,67 предмета.
У раду је остало укупно нерешених предмета 724, од тога старих:
- примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 3 или 0,41%
- по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 440 или 60,77%.
Просечно остало нерешених по судији у одељењу 80,44.
-

Просечно старих предмета у раду по судији:
примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године предмета 0,33
по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године предмета 48,89.
Савладавање прилива у 107,08.
Проценат решених 72,92.
Ажурност 2,39.
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АНАЛИЗА И ОЦЕНА О РАДУ СУДИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
У раду је по судији било у просеку 297,11 предмета.
Просечан прилив по судији 202,33.
Просечан број решених по судији 216,67.
Просечан број мериторно решених по судији 197,33.
Просечан број решених старих по судији:
-

примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године 19,89
по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године 120,33.
Просечан број нерешених по судији 80,44.
Просечан број нерешених старих по судији:

-

примљених на жалбено решавање пре 01.10.2011. године 0.33
по иницијалним актима поднетим пре 30.06.2010. године 48,89.

ОЦЕНА:
Судије Одељења за радне спорове су постигле ажурност којој се тежило и са
постојећим бројем предмета у раду могу се у већој мери ангажовати у подизању
квалитета рада, успостављању непосредне размене примера судске праксе са другим
апелационим судовима и стручном усавршавању нижестепених судова.
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РАД У ОДЕЉЕЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Одељење судске праксе организовано је на високом нивоу и кадровски ојачано у
2012. години, постигло је пуну афирмацију и остварило циљеве којима се тежило.
Одељењем судске праксе руководи председник одељења судија Бранислава
Апостоловић. Њен заменик је судија Ђура Тамаш, који је уједно и уредник Билтена судске
праксе Апелационог суда у Новом Саду.
Послови у овом одељењу врше се у складу са донетим Планом рада Одељења судске
праксе за 2012. годину.
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, 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, читају прво 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 и предмете из области породичног права читају
прво судијски помоћници, а затим судије. Одлуке читају судијски помоћник Гордана
Вујичић и судија Ђура Тамаш, 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 чита судијски помоћник Бранка Мајер и
судије Снежана Кецман и Персида Јовановић.
У периоду од 01.01.2012. године до 30.06.2012. године евидентирано је, прочитано и
уложено у регистраторе одлука:
За Кривично одељење:
- Кж1 – предмета – 2.597
- Кж2 - предмета – 1.530
- Кжм1 - предмета - 60
- Кжм2 - предмета - 24
- Кр - предмета 65
- Кж3 - предмета 9
- Кзз - предмета 36
- Крм - предмета 2
За Грађанско одељење:
- Гж – предмета – 3.229
- Гж2 – предмета - 436
- Рех. Ж. – предмета -12
- Р – предмета - 14
- Р3 - предмета - 48
- Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 105
- Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду – 174
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-

За Одељење за радне спорове:
Гж1- предмета – 1.981
Р4 - предмета - 31
Одлуке ВКС на одлуке Окружних судова - 14
Одлуке ВКС на одлуке Апелационог суда у Новом Саду - 163

Одељење судске праксе у Кривичном одељењу је указано да се у одлукама одступило
од праксе или да постоје недостаци у поступку, и то: у 10 предмета није одлучено о свим
жалбама, у 5 предмета пропуштено је одржавање јавне седнице, у 4 предмета пресуда је
укинута други пут, у 13 предмета нису дати разлози о неодржавању јавне седнице, у 5
предмета почињена је повреда закона код изрицања казне, у 1 предмету почињена је повреда
одредаба о стицају кривичних дела, у 24 предмета одступљено је од праксе, у 15 предмета
изрека је била нејасна и у супротности са образложењем, у 2 предмета другостепени суд није
констатовао погрешну примену КЗ од стране првостепеног суда и у 6 притворских предмета
постојала је повреда пресумције невиности.
Одељење судске праксе у Грађанском одељењу је у 18 Гж. предмета указало да се у
донетим одлукама одступило од праксе суда и предмете је вратило судијама известиоцима на
поновно разматрање. У 11 Гж. предмета одлуке су превећане у складу са судском праксом. У
6 Гж. предмета већа нису променила одлуку и од тога је 5 предмета изнето на седницу
Грађанског одељења, од чега је у 1 предмету одлука превећана и донета у складу са судском
праксом, у 1 предмету заузето је правно схватање те је предмет враћен већу ради доношења
нове одлуке у складу са заузетим правним схватањем, за 2 одлуке је утврђено да одступају од
судске праксе па су предмети враћени већу ради доношења нових одлука, а за 1 задржани
предмет одлучено је да се донета одлука отправи из судске праксе. Један предмет који је
задржан непосредно пре одржавања седнице одељења није изнет на седницу одељења, а
пошто се исти односи на правно питање које је разматрано на седници одељења, није било
потребе да предмет буде превећан, па је одлука у том предмету отправљена из судске праксе.
У једном предмету који је задржан у судској пракси и враћен већу на поновно разматрање,
веће се још није изјаснило да ли остаје при наведеној одлуци
Одељење судске праксе за радне спорове је у 11 Гж1. предмету указало да се у
донетим одлукама одступило од праксе суда те су предмети враћени судијама известиоцима
на поновно разматрање. Одлуке су превећене у складу са судском праксом. Један предмет је
задржан и враћен председнику већа због одлуке Уставног суда.
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 налазе се 92 одлуке.
ОЦЕНА РАДА:
Достигнути квалитет рада у одељењу судске праксе заслужује похвалу. С тим
што је највиши и најбољи ниво рада постигнут у одсеку судске праксе за Грађанског
одељење, иза тога у одсеку за материју радног права , а затим у одсеку за кривично
право.
Задатак за наредни период ове године је изједначити ниво рада сва три одсека
судске праксе, а по узору на одсек судске праксе за Грађанско одељење.
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА
У извештајном периоду, Апелациони суд у Новом Саду је остварио укупне приходе из
Републичког буџета у износу од 152,86 мил. динара. Од наведеног износа 91,30 мил. дин.
пренето је на име текућих расхода за плате и накнаде судија и расходe у оквиру категорије
42-коришћење роба и услуга, а преостали износ од 56,73 мил. дин. пренет је на име текућих
расхода за плате и накнаде судског особља-државних службеника и намештеника.
Анализирајући трошкове по структури, неопходне за функционисање овог суда, на
трошкове зарада и накнада судија утрошено је 74,36 мил. динара док је за остале текуће
расходе неопходне за функционисање овог суда укупно утрошено 16,94 мил. дин.
У извештајном периоду Апелациони суд у Новом Саду, као "домаћин "зграде свих
правосудних органа у Сутјеској 3 у Новом Саду, је остварио укупне трошкове у износу од
20,00 мил. дин., односно за износ расхода од 3,06 мил. дин. нисмо реализовали наша
дуговања, а која се у проценту од 83% односе на трошкове енергије.
У односу на први квартал ове године, одступања између дозначених и потребних
средстава су значајно смањена, а што је углавном последица умањених рачуна за трошкове
енергије у овом извештајном периоду.
Имајући у виду напред изнето, очекујемо да ће Високи савет судства одобрити
средства за остварене доцње у овом извештајном периоду, као и да ће редовно преносити
средства за покриће насталих трошкова у наредном периоду, како би нам омогућио успешно
решавање наших финансијских проблема, као и ефикаснији рад у суду.
Путни и други трошкови судија
Од укупног броја судија Апелационог суда, 26 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 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 Инђије путује 1 судија;
- 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, у периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. године
износе 2.712.752,93 динара.
Износ закупа стана за 2 судија за извештајни период износи 560.235,23 динара.
Износ накнаде за одвојени живот од породице за 2 судија, за извештајни период,
износи 645.405,82 динара.

22

О ПРОБЛЕМИМА
Проблеми из 2011. године пренети у 2012. годину:
1. Постојећи број судија у овом суду је недовољан наспрам обима послова.
У Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове има 32 судије, оптерећености
која не омогућава другачији распоред. У Кривичном одељењу оптерећеност је
забрињавајућа.
У Кривичном одељењу фактички поступа 14 судија.
Евидентно је да се оптерећеност у кривичној материји не може савладати
постојећим бројем судија.
2. Систематизовани број судијских помоћника у овом суду је недовољан
Када се има у виду број предмета у раду, објективне потребе судских већа којих је 16,
затим нужно распоређивање одговарајућег броја судијских помоћника у Одељење судске
праксе (у 2011. години 7 судијских помоћника, а у 2012. години 9), јасно је да је
систематизовани број судијских помоћника за овај суд (укупно 57) недовољан. Посебно због
обима послова у судској управи, на којима је ангажован само један судијски помоћник.
Недовољан број судија и судијских помоћника је разлог због ког није
организовано Припремно одељење у овом суду, иако потреба формирања Припремног
одељења постоји као нужна управо имплементирана програмом САПС.
3. Неодговарајући смештајни и технички услови
- наспрам броја запослених и судија, организованих служби и одсека, недовољан је
број просторија за рад овог суда.
- 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, посебно у условима рада уз коришћење
Програма САПС
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ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ МЕРЕ УНУТАР СУДА ЗА 2012. ГОДИНУ
1. донет је Програм решавања старих предмета за 2012. годину чија се
реализација прати и размотрена ће бити могућност допуне Програма;
2. донет је Програм контроле рада виших судова за 2012. годину, који је у првом
кругу реализован;
3. одржан је састанак представника Одељења судске праксе Апелационог суда у
Новом Саду и Апелационог суда у Београду ради усаглашавања номенклатуре за рад
одељења судске праксе апелационих судова.
4. предстоји доношење Програма едукације судијских помоћника у Апелационом
суду, ради стварања кадровске основе за организовање Припремног одељења у суду када се
изабере довољан број судија за овај суд
5. предстоји организовање састанка представника апелационих судова о темама:
- актуелне судске праксе
- једнообразног организовања послова судске управе, служби пријема, писарница и
статистике
- оптималне организације припремних одељења
- заједничког иступања ради постизања нормативног оквира за звања судијских
помоћника и одговарајуће вредновање њиховог рада.
Мере које се предлажу за превазилажење проблема у 2012. години
1. Најхитније изабрати најмање 8 судија за Апелациони суд у Новом Саду (7
судија за Кривично одељење и 1 судија за Грађанско одељење)
2. Повећати број извршилаца на радном месту судијски помоћник за 10
извршилаца.

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ
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