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Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ
Посл.бр.Су III- 19-2/16
Дана: 03.07.2016. године
Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
за период од 01.01.2016. до 30.06.2016.године

У периоду од 01.01.2016.године до 30.06.2016.године у Апелационом суду у Новом
Саду рад је организован на високом нивоу. Извештајни период карактерише се по ефикасном
раду, смањењу дужине трајања поступка пред жалбеним судом и укупне дужине трајања
судског поступка.
Резултати рада исказују се у складу са правилима прописаним Судским пословником.
Избор судија почетком 2016.године (изабрано две судије) омогућио је распоређивање
на следећи начин:
- у Кривично одељење распоређен је један од изабраних судија, тако да је бројчано
стање судија овог одељења остало исто као у претходном периоду, јер је један судија
пензионисан (15 судија у одељењу);
- једна новоизабрана судија је распоређена у Одељење за радне спорове, тако да је једно
веће попуњено са четири судије, чиме је број судија у том одељењу остао непромењен (10
судија у одељењу).
У Апелационом суду у Новом Саду одржана је уравнотежена оптерећеност судија,
постигнуто значајно смањење броја предмета у раду, посебно старих предмета како по пријему
у суд, тако и према датуму подношења иницијалног акта, што указује на висок ниво залагања,
преданости и одговорности судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду.
У предметима у раду суда поступало је 49 судија, са председником суда 50 судија.
-

у Кривичном одељењу са Одељењем за поступке према малолетницима поступало
је прво 14 судија, од 18.02.2016. године поступало je 15 судија;
у Грађанском одељењу поступало је 24 судија;
у Одељењу за радне спорове је до 18.02.2016. године прво поступало 9 судија, од
18.02.2016.године поступало je 10 судија;

Судском управом руководи председник суда.
У пословима судске управе председнику суда помажу два заменика. На пословима
судске управе раде: секретар суда, управитељ суда и координатор за медије. Обављањем
послова судске управе обезбеђује се ажурно функционисање свих служби суда.
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ОБИМ ПОСЛОВА И РЕЗУЛТАТИ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ У
2016.ГОДИНИ,
У извештајном периоду од 01.01.2016.године до 30.06.2016.године:
овај суд је у раду имао 9.409 предмета, од тога:
пренетих из 2015.године 1.942 предмета;
примљених у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године 7.467 предмета;
-укупно је решено 7.569 предмета;
-у раду је остало 1.845 предмета.
Просечан прилив предмета по судији 152,39 предмета, просечно месечно 25,40
предмета.
Поређење са истим извештајним периодом из претходне године:
У извештајном периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године овај суд је у раду имао
8.509 предмета, од тога:
- пренетих из 2014.године 2.580 предмета;
- примљених у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године 5.929 предмета;
укупно је решено 6.667 предмета;
у раду је остало 1.842 предмета.
Просечан прилив предмета по судији 137,88 предмета, просечно месечно 22,98
предмета.
АНАЛИЗА на основу статистичких података показује:
У односу на упоредни период из 2015.године,
Прилив предмета је повећан за 25,9 %.
Повећан је број решених предмета за 12%.
У условима повећаног прилива, број нерешених предмета је остао непромењен,
захваљујући ефикасности и ажурности постигнутој у овом извештајном периоду.
У броју нерешених предмета на крају полугодишта 2016.године од укупно 1.845
предмета, учешће старих предмета по пријему у суд је 30 предмета, односно 1,62%, што
представља побољшање у односу на стање на крају првог полугодишта 2015.године, када је у
броју укупно нерешених 1.842 предмета учешће старих предмета по датуму пријема у суд било
121 предмета, односно 6,57%.
Овај суд успешно реализује свој Програм за спречавање прекомерне дужине
трајања поступка у 2016. години:
Програмом су као приоритети постављени задаци ради хитног решавања старих
нерешених предмета у којима поступак прекомерно дуго траје рачунајући од дана подношења
иницијалног акта, са упутом судијама да се предмети такве дужине трајања поступка решавају
у року од 3 месеца рачунајући од дана пријема у овај суд. Програмом је наложено и да се хитно
решавају предмети примљени у суд до 30.09.2015.године, како би се избегла појава категорије
старих предмета по пријему у суд, односно број старих предмета по пријему у суд довео на
прихватљив ниво. Ток реализације Програма прати се на месечном нивоу и благовремено

4
реагује предузимањем одговарајућих мера, у циљу скраћења укупне дужине трајања поступака.
У погледу старих предмета по иницијалним актима поднетим до 31.12.2012.године:
У погледу предмета по критеријуму датума подношења иницијалног акта остало је
нерешено: - у Кривичном одељењу 35 предмета;
- у Грађанском и Одељењу за радне спорове укупно 122 предмета.
У погледу предмета примљених у суд до 30.09.2015.године остало је нерешено:
- у Кривичном одељењу два предмета, реализација Програма износи 99,07%,
- у Грађанском одељењу седам предмета, реализација Програма износи 99,03%,
- у Одељењу за радне спорове решени су сви предмети примљени до 30.09.2015.године,
реализација Програма износи 100%.
ЗАКЉУЧАК

Наведени статистички показатељи указују да је у раду у односу на проматрани
период 2015. године укупан број предмета у раду био мањи за 9,57%, а проценат
решених предмета у односу на укупан број у раду је са 78% повећан на 80,39%, док
проценат предмета који су остали у раду је смањен са 21% у претходном извештајном
периоду на 19,60% у периоду обухваћеном овим извештајем.

ПРЕГЛЕД О ПРЕДМЕТИМА ПО ОДЕЉЕЊИМА СУДА

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Кж1
Кж2
Кж3
Кжм1
Кжм2
Кр
Крм
Р4к
Ржк
УКУПНО
Просечно по судији(14)

Нерешено на
почетку

Примљено

Укупно у
раду

Решено

Нерешено на
крају

256
30
3
23
1
0
10
0
323

939
969
23
94
38
51
6
1
2.121

1.195
999
26
117
39
51
16
1
2.444

922
968
24
103
39
50
12
0
2.118

273
31
2
14
0
1
4
1
326

23,07

151,50

174,57

151,29

23,28

14 - због судије Велисављевића који је дошао 18.02, убацили уписник "Ржк"!!!

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
Гж
Гж2
Р
Р3
Рех-ж
Р4г

Нерешено на
почетку

Примљено

Укупно у
раду

Решено

Нерешено на
крају

1.036
37
4
7
43
21

2.506
405
37
40
228
25

3.542
442
41
47
271
46

2.582
407
40
42
221
42

960
35
1
5
50
4

5
Ржг
УКУПНО

0
1.148

2
3.243

2
4.391

2
3.336

0
1.055

Просечно по судији(24)

47,83

135,12

182,96

139

43,96

Нерешено на
почетку

Примљено

Укупно у
раду

Решено

Нерешено на
крају

427
27
17
0
471

2.042
41
18
2
2.103

2.469
68
35
2
2.574

2.017
59
32
2
2.110

452
9
3
0
464

47,10

210,30

257,40

211

46,40

убацили уписник "Ржг"!
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
Гж1
Р4
Р4р
Ржр
УКУПНО
Просечно по судији(10)

убацили уписник "Ржр"!!!

АНАЛИЗА О РАДУ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА
Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кжм1, Кжм2, Кж3, Крм,
Кр, Р4к и Ржк.
У Кривичном одељењу поступало је 14 судија, с тим да је један судија ступио у рад у
овај суд дана 18.02.2016. године, имајући у виду да ако судија у шестомесечном периоду
нијерадио 44 радна дана број његових завршених предмета и његово учешће у укупном броју
судијау одељењу, изузима се од обрачуна просека у извештајном, односном посматраном
периоду. Наведене судије распоређене у пет трочланих већа сталног састава. Једно од
наведених трочланих већа сталног састава чини Одељење за кривичне поступке према
малолетницима. Судије овог специјализованог већа задужују се и осталим предметима у
кривичној материји до равномерног броја са другим судијама Кривичног одељења.
У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године у Кривичном одељењу укупно је у раду
било 2.444 предмета.
Просечно у раду по судији у одељењу било је 174,57 предмета.
У истом периоду претходне године просечно у раду по судији било је 174,46 предмета.
Просечан прилив по судији је 151,50 предмета.
У истом периоду претходне године просечан прилив по судији био је 153 предмета.
У извештајном периоду укупно је решено 2.118 предмета.
Просечно решено по судији у одељењу 151,29 предмета односно просечно месечно
25,22 предмета.
У истом периоду претходне године просечно месечно решено по судији било је 24,95
предмета.
На крају извештајног периода 2016. године остало је нерешених 326 предмета
односно по судији у одељењу просечно 23,28 предмета.
У истом периоду претходне године просечно остало у раду по судији било је 24,77
предмета.
Ажурност: 0,92.
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ЗАКЉУЧАК
У кривичном одељењу уочљиво је да је по судији 1,49% мањи број нерешених предмета
у односу на претходни извештајни период, уравнотежен је број просечно решених предмета по
судији (151,29 предмета), тако да је остварен добар просек по судији решених предмета од
25,22 предмета у месецу, висок степен ажурности од 0,92 уз изразит проценат решених старих
предмета 99,07%. Може се закључити да је у условима да је просечан прилив по судији у првој
половини 2016. године приближно на истом нивоу као у првом тромесечју 2015. године,
изузетним радом постигнута ажурност на врло високом нивоу.
АНАЛИЗА О РАДУ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж2, Р, Р3, Рех-ж, Р4г и Ржг.
У Грађанском одељењу поступало је 24 судија, распоређених у осам трочланих већа.
Судије три специјализована већа за предмете из породичних односа задужују се и
осталим предметима у материји опште парнице до равномерног броја са другим судијама
Грађанског одељења.
Према статистичким подацима:
У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године у Грађанском одељењу укупно је у раду
било 4.391 предмета.
Просечно у раду по судији у одељењу било је 182,96 предмета.
У истом периоду претходне године просечно је у раду по судији било 209,48 предмета.
Просечан прилив по судији је 135,12 предмета.
У истом периоду претходне године просечан прилив по судији је био 115,76 предмета.
У извештајном периоду укупно је решено 3.336 предмета.
Просечно решено по судији у одељењу 139 предмета, односно просечно месечно
23,17 предмета.
У истом периоду претходне године просечно месечно решено по судији било је 25,25
предмета.
Остало нерешених на крају извештајног периода 1.055 предмета, односно по судији
у одељењу просечно 43,96 предмета.
На крају шестомесечног извештаја 2015.године просечно у раду по судији остало је
57,95 нерешенеих предмета.
Ажурност: 1,95.
ЗАКЉУЧАК
У Грађанском одељење у посматраном извештајном периоду уочљиво је смањење броја
нерешених предмета, просечно по судији са 57,95 предмета на 43,96 предмета по судији у
односу на претходни извештајни период и смањена ажурност истог одељења са 2,94 на 1,95,
као и висока стопа реализације Програма решавања старих предмета од 99,03% што указује да
су судије овог одељења уз повећан прилив за 1406 предмета, односно за 26,30%, смањили број
нерешених предмета и остварили велик проценат решених старих предмета којима су посебно
посветили пажњу због значаја права на суђење у разумном року.
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АНАЛИЗА О РАДУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ ОВОГ СУДА
Судије овог одељења поступају у предметима Гж1, Р4, Р4р и Ржр.
У Одељењу за радне спорове поступало је 10 судија.
Према статистичким подацима:
У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.године у Одељењу за радне спорове укупно је у
раду било 2.574 предмета.
Просечно у раду по судији у одељењу било је 257,40 предмета.
У истом периоду претходне године просечно је у раду по судији било 1.842 предмета.
Просечан прилив по судији је 210,30 предмета.
У истом периоду претходне године просечан прилив по судији је био 150,9 предмета.
У извештајном периоду укупно је решено 2.110 предмета.
Просечно решено по судији у одељењу 211 предмета, односно просечно месечно
35,17 предмета.
У истом периоду претходне године просечно месечно решено по судији било је 25,65
предмета.
Остало нерешених на крају извештајног периода 464 предмета, односно по судији у
одељењу просечно 46,40 предмета.
На крају шестомесечног извештаја 2015.године просечно у раду по судији остало је
30,30 нерешених предмета.
Ажурност: 1,32.
ЗАКЉУЧАК
У Одељењу за радне спорове у посматраном извештајном периоду уочљиво је повећање
броја нерешених предмета, просечно по судији са 30,30 предмета на 46,40 предмета по судији у
односу на претходни извештајни период и повећана ажурност истог одељења са1,25 на 1,32,
као и реализација програма решавања старих предмета од 100%, што указује да су судије овог
одељења уз повећан прилив за 644 предмета, односно за 30,62%, повећали број нерешених
предмета и остварили велик проценат решених старих предмета којима су посебно посветили
пажњу због значаја права на суђење у разумном року.
АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ ОВОГ СУДА
У периоду од 01.01.2016.године до 30.06.2016.године евидентирано је, прочитано и
уложено у регистраторе одлука:
-

За Кривично одељење укупно 2.112 предмета, од тога:
Кж1 – предмета – 923;
Кж2 - предмета – 959;
Кжм1 - предмета - 105;
Кжм2 - предмета - 39;
Кр - предмета - 50;
Кж3 - предмета - 24;
Крм - предмета - 0;
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- Р4к- предмета - 12;
- Кзз - предмета - 11;
- Ржк - предмета - 5.
Предмети у којима је одступљено од судске праксе и који су превећани - 6.
Предмети у којима је пропуштено одржавање јавне седнице - 1.
За Грађанско одељење укупно ---- предмета, од тога:
Гж – предмета – 2.848;
Гж2 – предмета - 440;
Рех.ж – предмета - 225;
Р – предмета – 39;
Р3 - предмета – 91;
Р4 г - предмета - 46;
Предмети у којима је одступљено од судске праксе: Гж - 5.
За Одељење за радне спорове укупно -- предмета, од тога:
Гж1- предмета – 2.491;
Р4 - предмета – 163;
Р4 р – предмета - 55.
Предмети у којима је одступљеноод судске праксе: Гж1 - 18.
На WEB страници овог суда налази се 816 анонимизираних одлука.
РАД СУДСКЕ УПРАВЕ
Судском управом руководи председника суда Новица Пековић, чији први заменик је
судија Слободан Надрљански, а други заменик судија Јелица Бојанић Керкез.
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.
Поступање по захтевима за изузеће и искључење:
У извештајном периоду 2016. године овом суду поднето је укупно 62 захтева за изузеће
и искључење судија и то 58 захтева за изуће и 4 захтева за искључење.
По свим поднетим захтевима је поступљено благовремено.
Поступање по притужбама:
У извештајном периоду примљено је 33 притужби странака. О предузетим мерама
подносиоци притужбе су у законском року обавештени од стране председника суда.
Поступање по молбама за хитно решавање предмета (преференцијама):
Укупан број преференција примљених у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016.години је
171. Од наведеног броја 170 преференција је поднето у грађанској материји, од ког броја је 155
одобрено и 1 у кривичној материји која је и одобрена.
Поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року:
У периоду од 01.01.2016. године до 30.06.2015. године примљено je 49 предмета по
захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, од којих се 18 захтева односи на
поступке из области радног права, 6 захтева на кривичне поступке и 25 захтева на парничне
поступке.
Из претходне године пренето је 48 предмета.
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Укупан број предмета у раду у извештајном периоду 2016. године износи 97 предмета.
Решено је 86 предмета.
У раду је остало 11 предмета.
У структури решених у извештајном периоду 2016. године је 42 "Р4г", 32 "Р4р" и 12
"Р4к" предмета.
У структури нерешених на крају 30.06.2016. године налази се 4 "Р4г", 3 "Р4р" и 4 "Р4к"
предмета.
Укупан број предмета у раду у извештајном периоду 2015. године износио 292
предмета, док у истом посматраном периоду за 2016. годину 97 предмета. Из наведеног следи
да је од укупног броја предмета у раду урађено 66,44% предмета у извештајном периоду за
2015. годину, док је у истом извештајном периоду за 2016. годину од укупног броја предмета у
раду урађено 88,66%, што је изуетно добар резултат.
Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
У извештајном периоду 2016. године, примљено је укупно 18 захтева за приступ
информацијама од јавног значаја; усвојено је 12 захтева, није или делимично је удовољено у
односу на 6 захтева.
Јавност рада суда
Апелациони суд у Новом Саду је наставио са праксом отворености суда према јавности
и устаљеним начином комуникације са медијима.
Јавност рада обезбеђена је кроз саопштења и презентације важних информација о раду
суда на интернет страници, давањем усмених и писмених саопштења за јавност и сарадњом са
медијима.
Сарадња са медијима реализује се путем судијског помоћника - координатора за медије.

Контакти са представницима медија се без изузетка одвијају на принципу једнакости,
без фаворизовања појединих медија или дискриминисања других.
Константно се региструје пораст броја посетилаца и броја прегледаних страница на
интернет сајту Апелационог суда у Новом Саду.
АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА
Судије овог суда успешно су обавиле контролу рада подручних виших судова. О
контроли су поднети детаљни извештаји, на основу којих су предложене мере за отклањање
пропуста контролисаним судовима.
У суду је одржано 6 седница свих судија.
Благовремено су одржаване седнице судских одељења.
У извештајном периоду сазвано је и одржано 7 седница Кривичног одељења, 4 седнице
Грађанског одељења, 4 седнице Одељења за радне спорове и 3 заједничке седнице Грађанског
и Одељења за Радне спорове.
Судије које руководе пословима судске праксе и председници одељења, односно
председници појединих већа, учествовали су на састанцима ради усаглашавања судске праксе
свих апелационих судова, од којих су 2 састанка одржана ради усаглашавања праксе у
кривичној материји и 2 састанка одржана ради усаглашавања праксе у материји грађанског и
радног права. Апелациони суд у Новом Саду био је домаћин два састанка ради усаглашавања
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судске праксе апелационих судова, и то у грађанској материји састанак је одржан 18.03.2013.
године и у кривично правној материји састанак је одржан 25.03.2016. године.

Судије овог суда учествовале су на стручним скуповима, семинарима
конференцијама. Поједини стручни скупови одржани су у Апелационом суду у Новом Саду.

и

АНАЛИЗА О РАДУ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА
Значајан допринос постугнутим резултатима у раду овог суда дали су судијски
помоћници, ангажовани у Одељењу судске праксе и на израдама нацрта судских одлука у
већима овог суда.
О ангажованости 7 судијских помоћника у три одсека Одељења судске праксе овог суда
(одсек за кривично, одсек за грађанско и одсек за радно право) говоре подаци о броју
прегледаних одлука и одлука враћених већима. Такође, су значајан допринос дали и у
припреми материјала за одељенске седнице издвајањем примера судских одлука и прегледом
ставова исказаних у њима.
Судијски помоћници распоређени у већа, којих је 41 у извештајном периоду, израдило
је 4991 нацрта одлука под надзором судија, и то у просеку по судијском помоћнику: 139,55
нацрта одлука у Кривичном одељењу, 140,13 нацрта одлука у Одељењу за радне спорове и 114
нацрта одлука у Грађанском одељењу.
ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА
Предстоји:
1. Друга редовна контрола рада виших судова;
2. Одржавање стручних састанака са судијама подручних судова по правним областима
и актуелним темама;
3. Учешће на састанцима ради усаглашавања судске праксе апелационих судова и ВКС;
4. Објављивање Билтена.
НАПОМЕНА:
У табелама у прилогу текстуалног дела извештаја приказани су подаци о
задужењима, резултатима и квалитету рада по судским одељењима, већима и судијама
овог суда.
ПРЕДСЕДНИК СУДА
НОВИЦА ПЕКОВИЋ

