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ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 
 Апелациони суд у Новом Саду има седиште у Новом Саду и основан је за подручја 
виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Панчеву, Сомбору, Сремској Митровици и 
Суботици. Површина територије обухваћене надлежношћу Апелационог суда у Новом 
Саду је 21.506 км2,  а број становника је 1.968.356 (по попису из јуна 2009. године). 
 
 Дана 05.01.2010. године на судијску функцију у Апелациони суд у Новом Саду 
ступило је 47 судија, изабраних Одлуком о избору судија на сталну функцију у судовима 
опште и посебне надлежности Високог савета судства од 16.12.2009. године; није извршена 
попуна броја судијских места – 50, утврђених Одлуком о броју судија у судовима („Сл. 
гласник РС“, број 43/09 и 91/09).   

Годишњим распоредом послова у 2010. години распоређено је у Кривично одељење 
15 судија, у Грађанско одељење 21 судија и у Одељење за радне спорове 9 судија, са 
в.ф.председником суда укупно 46 судија.  

Један судија овог суда је у 2010.години био упућен на рад у Посебно одељење за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, док је један судија распоређен у Грађанско 
одељење био на дужем одсуству због боловања (у трајању од 4 месеца).  
 
 Дана 11.08.2010. године на судијску функцију у Апелациони суд у Новом Саду 
ступило је још 3 судија, изабраних Одлуком о избору судија на сталну функцију у судовима 
опште и посебне надлежности Високог савета судства од 21.07.2010. године, које су 
распоређене у Грађанско одељење; није извршена попуна броја судијских места – 54 
утврђених Одлуком измени Одлуке о броју судија у судовима („Сл. гласник РС“, број 35/10 
од 26.05.2010).  
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Апелационом 
суду у Новом Саду који је ступио на снагу 01.07.2010. године, систематизовано је  32 радна 
места и 121 запослених, на радно место судијски помоћник систематизовано је 57 
извршилаца, који број је и попуњен. 
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 РАСПОРЕД ПОСЛОВА 

 
 Годишњи распоред послова Апелационог суда у Новом Саду за 2010. године донет 
је 05.01.2010. године, посл. бр.  I број Су. 2/10-1. 
 Измена и допуна Годишњег распореда послова Апелационог суда у Новом Саду 
за 2010. године донета је 20.01.2010. године, посл. бр. Су. I -2-1/10 (број судија у материји 
радног права повећан са 6 на 9). 
 Дана 11.08.2010. године донета је друга Измена и допуна Годишњег распореда 
послова Апелационог суда у Новом Саду за 2010. године, посл. бр. Су. I -2-1/10 
(распоређивање троје изабраних судија у Грађанско одељење, повећан број већа за спорове 
из породичних односа са 3 на 4 већа, прихваћен предлог мера за јачање квалитета рада). 
 
 

СМЕШТАЈНИ УСЛОВИ 
 
 
 Непосредно пред почетак рада Апелационог суда у Новом Саду искрсао је проблем 
смештаја у истој згради свих тужилаштава (основног, вишег и апелационог) и судова 
(основног, вишег, привредног и апелационог). Организован је смештај служби, судија и 
судијских помоћника, али у неодговарајућим условима.  
 У истој згради су смештени како Апелациони, Виши и Основни суд, тако и 
Апелационо, Више и Основно јавно тужилаштво и Привредни суд.  
 Укупан број запослених у згради је преко 1.250, а просечна дневна фреквенција 
странака је 4.500. 
 Све наведено смештајне услове чини неодговарајућим, а зграду небезбедном. 

У омањим кабинетима смештено је по троје судијских помоћника, а шест судија нема 
засебне, већ заједничке просторије за рад. У једној од тих заједничких прострија за рад три 
судије (које долазе из Суботице) одржавају се расправе пред другостепеним судом осталих 
већа Грађанског одељења и Одељења за радне спорове. 

За јавне седнице већа Кривичног одељења постоје само две сале, што је недовољно 
спрам броја предмета у којима је тражено одржавање јавних седница. Такво стање је на дуже 
време неодрживо. 

Решење овакве ситуације се очекује изградњом одговарајуће зграде поред постојеће 
зграде правосудних органа у Новом Саду, а до тада чинимо све напоре да се сутеренски део 
зграде приведе намени, те евентуално иселе где је то могуће поједине службе Основног суда. 

 
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 
 
 У току 2010.године Апелациони суд у Новом Саду је из републичког буџета остварио 
приходе који су били довољни за покриће насталих трошкова, односно текућих расхода. 
 Анализирајући трошкове по структури, ако се изуизмо расходи за запослене, највеће 
учешће заузимају трошкови комуналних услуга (испорука топлотне енергије – грејање, 
електрична енергија, вода, канализација, изношење смећа, телефонске услуге) и трошкови 
редовног одржавања зграде и опреме, а које све сноси Апелациони суд у Ноовм Саду, као 
домаћин зграде правосудних органа.  
 У 2010.години спроведено је 11 поступака јавних набавки (мале вредности). 
 Трошкови судског поступка чине 5,5% од укупних трошкова. 
 С обзиром на површину зграде правосудних органа (12.048 м2) и време градње зграде 
(1964.-1966.године) сматрамо да су предметни трошкови минимални за несметано 
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функционисање свих правосудсних органа, смештених у згради преавосудних органа у 
Новом Саду, ул.Сутјеска бр.3. 
 
 

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 5 судија; 
- из Кикинде путује 1 судија; 
- из Зрењанина путују 6 судија; 
- из Панчева путују 2 судија. 
 
Износ путних трошкова судија на годишњем нивоу је 4.180.341,60 динара. 
 
Износ закупа стана на годишњем нивоу је 298.338,78  динара. 
 
 
БРОЈ РАДНИХ ДАНА СУДИЈА КОЈЕ ПОСТУПАЈУ У ПРЕДМЕТИМА 

 
 

           У Кривичном одељењу у ком поступа 15 судија, укупан број радних дана је 3.445.  
           У Грађанском Одељењу у ком је поступало 21, а сада поступа 24 судије, укупан број 
радних дана је 4.970. 
           У Одељењу за радне спорове у ком поступа 9 судија, укупан број радних дана је 2.035. 
 
             У Апелационом суду у Новом Саду укупан број радних дана судија које поступају у 
предметима  је 10.450.   
 
           У 2010. години је било 12 дојава о подметнутим бомбама у згради суда, што је 
изазивало евакуацију присутних у згради, с прекидом рада судија и запослених у трајању око 
2 сата. 
 
 

 РЕШАВАНО О ЗАХТЕВИМА ЗА ИЗУЗЕЋЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ 
 
 

 О захтевима за изузеће и искључење решавано је у 34 предмета: 
 - у кривичној материји у 7 предмета је усвојен захтев за изузеће, у 5 предмета је 
одбијен захтев, док је у 2 захтев одбачен; 
 - у грађанској материји у 6 предмета је усвојен захтев за изузеће, у 5 предмета је 
одбијен захтев, док је 1 захтев одбачен; 
 - у кривичној материји у 3 предмета је одлучивано о жалби на решење нижестепених 
подручних судова; 
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 - у 4 предмета је утврђено да о поднетом захтеву за изузећу одлуку треба да донесе 
неки од подручних судова, из којих разлога су исти и прослеђени надлежном суду на даље 
одлучивање, док је у 1 предмету захтев третиран као захтев за делигирање суда те исти 
прикључен спису овог суда ради доношења одлуке од старне поступајућег већа. 
 
 

 ПРИТУЖБЕ 
 
 

 Укупан број примљених притужби странака је 199, од којих је 14 основано или 
делимично основано и 184 оцењене неоснованим, док је једна још у раду. 
 
 

 ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ 
 
 

 Укупан број запримљених преференција – молби за прекоредно решавање предмета је 
1.639, од чега је:  
 

- у грађанској и радно правној материји запримљено укупно 1.458, од чега је 1.428 
одобрених и 30 неодобрених; решених предмета по одобреним преференцијама је 
1.161, а нерешених 267; 

 
- у кривично правној материји запримљено је укупно 100, од чега је 99 одобрених и 

1 неодобрена; решених предмета по одобреним преференцијама је 78, а нерешених 
21; 

 
- за 81 преференцију, утврђено је да се односе на предмете у којима је већ донета 

одлука од стране овог суда или предмете који нису запримљени код овог суда, 
(такве су преференције прослеђене надлежним судовима) у којима се предмети 
налазе. 

 
 

РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА 
 
 

- организационо о расподели предмета из преузете надлежности - 
 
 Из преузете надлежности нерешених предмета је било 13.329 (у том броју нису 
садржани предмети враћени административним путем којих је било 55). 
 - у Кривичном одељењу 3.054,  

- у Грађанском одељењу 7.122,  
- у Одељењу за радне спорове 3.153. 
 

 Расподела предмета из преузете надлежности вршена је у складу са Одлуком  о 
уписивању и распоређивању у рад нерешених преузетих предмета, посл. бр. Су. I-2-3/10, 
од 14.01.2010. године са допунама закључно са 18.02.2010. године. 
 
 Технички послови разврставања, уписивања и расподеле предмета текли су од 
почетка рада Апелационог суда у Новом Саду.   

Исправна верзија Програма уписника у електронској форми достављена је овом 
суду тек 25.01.2010. године. До тада су у суду за завођење и расподелу предмета коришћени 
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уписници формирани у папирном облику по обрасцима прописаним Судским пословником. 
У таквим, технички отежаним условима, завођење предмета и расподела судијама је вршена 
без застоја, прековременим радом служби. Од 25.01.2010.године када је аплицирана исправна 
верзија програма за вођење уписника у електронском облику, извршено је преношење 
података из писаних уписника и у даљем настављено уписивање коришћењем искључиво 
електронских уписника.  

Дакле, на описани начин, ванредним залагањем запослених и судија укључених у 
организацију послова, успела се превазићи иницијална тешкоћа настала услед великог 
кашњења програма електронских уписника у Апелациони суд у Новом Саду. 

 
- ток расподеле по одељењима суда – 

 
Уписивање и распоређивање нерешених преузетих предмета из области кривичног 

права започето је издвајањем и дељењем приоритетних предмета (као што су притворски 
предмети, притворски предмети против малолетних учинилаца кривичних дела, предмети у 
којима је претило наступање застаре кривичног гоњења и застаре извршења изречене казне, 
предмети где је поступак вођен на језицима националних мањина, предмети из области 
корумптивних кривичних дела и предмети по жалбама на одлуке о условном отпусту).  
Уписивањем у ручне уписнике (Кж1, Кж2, Кжм1, Кжм2 и Кр) од 04.01.2010. године отпочела 
је расподела предмета судијама заведених под Кж2; од 11.01.2010. године предмета Кж1 од 
12.01.2010. године предмета заведених под Кр; од 18.01.2010. године предмета Кжм1 и од 
19.01.2010. године предмета заведених под Кжм2 и даље редом и свих других из преузете 
надлежности, као и текућег прилива. 

 
 Предмети из области грађанског права најпре су разврстани по материји 
(породично од опште парнице) и по хитности.  

Спорови из породичних односа су приоритетно завођени и распоређивани судијама 
специјализованих већа.  

Остали предмети су разврставани по годинама приспећа у другостепени суд, како би 
се омогућила равномерна расподела судијама. 

После породичних и хитних, издвајани су предмети из области радног права (који у 
појединим окружним судовима нису носили ознаку Гж1). Од издвојеног за Одељење за радне 
спорове, вршена је расподела прво предмета примљених у другостепене судове 2005-2008 
године. Расподела ових најстаријих Гж1 предмета завршена је са даном 17.01.2010. године. 
На овај начин судијама Одељења за радне спорове омогућено је поступање у предметима од 
средине јануара 2010. године.   

До 20.01.2010. године извршена је расподела Гж предмета примљених у другостепене 
судове 2005-2007. године судијама Грађанског одељења, чиме је судијама овог одељења 
омогућено поступање у најстаријим парничним предметима.  

Уследило је уписивање и расподела Гж1 предмета из 2009. године, затим Гж из 
2008.године, што је завршено са даном 28.01.2010. године.  

Пренети су дотадашњи подаци из писаних у електронске уписнике и иза тога 
настављено завођење и делење преосталих предмета примљених у раније окружне судове.  

У фебруару 2010. године заведени су и распоређени и сви предмети из прилива у 
2010.години.  

 
Са даном 18.02.2010. године успостављено је стање дневне ажурности завођења у 

уписник Гж1. Са даном 26.02.2010. године успостављено је стање дневне ажурности 
завођења у уписник Гж. Остали уписници су у редовно стање ажурности доведени још у 
јануару 2010. године. 
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Без увођења у одељенске уписнике, административним путем кроз Су уписнкик 
враћено је 55 предмета. 

Погрешних уписа је било у кривичном 8, у грађанском и радном 59, укупно 67. 
 

- о почетку рада у већима овог суда – 
 
Већања су у овом суду почела: 
- у Кривичном одељењу од 06.01.2010. године,  
- у специјализованим већима за спорове из породичних односа од 15.01.2010. године, 

            -у Одељењу за радне спорове од 19.01.2010. године и  
- Грађанском одељењу од 22.01.2010. године. 

  
 

УКУПНО У РАДУ 
 
 
 Предмета из преузете надлежности било је 13.329, и то:. 

- у кривичној материји 3.054,  
- у парничној 7.122 и  
- у материји радног права 3.153.  
 
 
У 2010.години прилив је био 13.936 предмета, распоређених: 
- судијама Кривичног одељења 6.582,  
- судијама Грађанског одељења 4.892 и  
- судијама Одељења за радне спорове 2.462 предмета.  

 
Укупно предмета из преузете надлежности и прилива било је 27.265.  
 

 - у Кривичном одељењу из преузете надлежности 3.054, из прилива 6.582, укупно 
9.636; 

- у Грађанском одељењу из преузете надлежности 7.122, из прилива 4.892, укупно 
12.014 и 

- у Одељењу за радне спорове из преузете надлежности 3.153, из прилива 2.462, 
укупно 5.615. 
 
 Решено је у 2010. години (са експедованим одлукама из суда) 19.385 предмета. 
 - у Кривичном одељењу 7.117; 

- у Грађанском одељењу 8.073 и  
- Одељењу за радне спорове 4.195 предмета. 

 
 Нерешено на крају 2010. године остало је 7.880 предмета. 
 - у Кривичном одељењу 2.519; 

- у Грађанском одељењу 3.941 и 
- у Одељењу за радне спорове 1.420. 
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РЕШЕНО ПРЕДМЕТА 
 
 У Апелационом суду у Новом Саду са експедованим одлукама из суда у 2010. години 
решено је 19.385 предмета. 
 

1. у Кривичном одељењу, у којем поступа 15 судија: 
 
- Кж1 укупно решено 3.878 предмета, од чега је мериторно 3.757 и 121 на други 

начин, од тога процесно враћено 101; 
- Кж2 укупно решено 2.940 предмета, од чега је мериторно 2.862 и 78 на други 

начин, од тога процесно враћено 43; 
- Kр укупно решено 141 предмета, од чега је мериторно 129 и 12 на други начин; 
- Кжм1 укупно решено 92 предмета, од чега је мериторно 91 и 1 на други начин; 
- Кжм2 укупно решено 62 предмета, од чега је мериторно 61 и 1 на други начин; 
- Кж1 ВП укупно решено 3 предмета,од чега је мериторно решено 3 и 
- Кж2 ВП укупно решено 1,од чега је мериторно решено 1. 
 
Укупно решено 7.017, од тога процесно враћено 143 предмета, што износи 2,04%. 
 
 просечно по судији 467,8 заокружено 468 
 
2. у Грађанском одељењу, у којем је поступало 21 судија, а сада поступа 24 судије: 
 
- Гж. укупнан број решених предмета је 7.305, од чега је 4.583 мериторно и 2.722 

на други начин, од тога процесно враћених 797; 
- Гж2. укупнан број решених предмета је 717, од чега је 638 мериторно и на други 

начин 79, од тога процесно враћених 38; 
- Р укупнан број решених предмета је 43, од чега је 21 мериторно и 22 на други 

начин, од тога процесно враћених 5; 
- Реx укупнан број решених предмета је 9, од чега је 9 мериторно и 
- Р3 (оцена о предлогу за изузетну дозвољеност ревизије у парници) примљено 45, 

решено 33, нерешено 12. 
 
Укупно решено 8.074, од тога процесно враћено 840  предмета, што износи 10,4%. 
 
 просечно по судији 372,92 заокружено 373 

 
3. у Одељењу за радне спорове, у којем поступа 9 судија 
 
- Гж1. укупнан број решених предмета је 4.194, од чега је 3.531 мериторно и 663 

на други начин, од тога процесно враћених 260 и 
- Р4 (оцена о предлогу за изузетну дозвољеност ревизије у Гж1.) примљено 7, 

решено 6, нерешено 1 предмет. 
 
Укупно решено 4.194, од тога процесно враћено 260 предмета, што износи 6,2%. 
 просечно по судији 466,11 заокружено 466 
 

       Код израчунавања просека у обзир нису узети Р3 и Р4 предмети, под којим се 
ознакама евидентирају предмети у којима је предложена оцена по члану 395 ЗПП-а. 
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Од укупног броја предмета из преузете надлежности и прилива од 27.265 решено је 
19.385 предмета што износи 71,09%. 

 
Укупан број решених предмета у Апелационом суду у Новом Саду  је 19.385, од чега је 
мериторно решено 15.686, што износи 80,92%, а решено на други начин 3.699 што 
износи 19,08%.  
 
Од 3.699 предмета решених на други начин процесно враћених је 1243, што износи 
6,41% од укупног броја  решених предмета. 
 

 

 
О ЈАВНИМ СЕДНИЦАМА У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ И ОТВОРЕНИМ 

РАСПРАВАМА ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ У ГРАЂАНСКОМ И ОДЕЉЕЊУ 
ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 

 
 У Кривичном одељењу отворене су јавне седнице у 590 предмета, од чега је 
завршено 506 и остало 84. 
 У Грађанском одељењу отворене су расправе у 88 предмета, од чега је завршено 
74 и остало 14. 
 У Одељењу за радне спорове отворене су расправе у 35 предмета, од чега је 
завршено 34 и остао 1. 
 
 

СУДСКА ПРАКСА 
 

 У Одељењу судске праксе 
   

- за Грађанско одељење и Одељење за радне спорове, у периоду 01.01.–
31.12.2010.године, евидентирано је и прегледано одлука у: 
- ГЖ - предмета………………………………7.318  
- ГЖ - 1. предмета……………………………4.209 
- ГЖ - 2. предмета……………………………...719 
- Рех-Ж…………………………………………...10 
- Р – предмета…………………………………....40 
- Р-3 предмета……………………………………..38 
- Р-4 предмета………………………………………5 
- Ревизијске одлуке на одлуке Окружног суда … 786 
-     Ревизијске одлуке на одлуке Апелационог суда.117 

 
Приликом прегледа одлука у 261 предмету уочени су недостаци у њиховој изради који су 

враћени судијама ради исправке, по чему су судије одмах и поступиле. 
 
Одељење судске праксе је у 5 ГЖ предмета указало да се у донетим одлукама 

одступило од праксе суда и предмете вратило на поновно одлучивање, по којим предметима 
су већа одмах поступила у складу са судском праксом.  
 

Ажурност у погледу прегледа предмета (ГЖ, ГЖ 1, ГЖ 2, Рех –Ж, Р, Р-3, Р-4, 
Ревизије) је била дневна, тако да није било застоја у експедовању одлука. 
 

Фотокопирано је и судијама достављено 10 Рев. одлука у којима су  изражени правни 
ставови  уочени приликом прегледа тих одлука.  
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Судије су обавештаване о новим прописима који су објављени у Службеном гласнику 

РС. 
 

Ради уједначавања судске праксе и заузимања правних схватања по одређеним 
питањима одржаване су одељенске седнице, и то: дана 12.04.2010.године, 
16.06.2010.године, 23.06.2010.године, и 13.10.2010. године одржане су заједничке седнице 
Грађанског одељења,  Одељења за радне спорове и Одељења Судске праксе а дана 
26.04.2010.године одржана је седница Грађанског одељења и Одељења Судске праксе. 

 
 У децембру месецу 2010.године издат је први број Билтена судске праксе. 
 

       
 У судској пракси за Кривично одељење евидентирано је и прегледано одлука у 
Кж предметима 2.318. 
 
 Кривично одељење Апелационог суда у Новом Саду је на седници од 6. јула 2010. 
године усвојило три схватања. 
 
 Судије су обвавештаване о одлукама Врховног касационог суда Србије, када је 
одлучивао о правноснажним одлукама Апелационог суда у Новом Саду и судова за које је 
сада у другом степену надлежан овај суд. 
 
 

ПРОСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ У ОДЕЉЕЊУ 
- према Упутству за израду извештаја о раду из Судског пословника - 

 
 

  У Кривичном одељењу укупно је решено 7.117, подељено са 15 судија, износи 474,46 
предмета, затим подељено са 11 месеци чини просек решених по судији 43,13. 
 
  Ако се укупан број 7.117 умањи за број процесно враћених 143, разлика 6.974 подели са 
15 судија, добија се 464,93, затим подели са 11 месеци, добија се просек 42,26. 

 
 У Одељењу за радне спорове укупно је решено 4.195, подељено са 9 судија, износи 
466,11, затим подељено са 11 месеци чини просек решених по судији 42,37. 
 
 Ако се укупан број 4.195 умањи за број процесно враћених 260, разлика 3.935 подели 
са 9 судија, добија се 437,22, затим подели 11 месеци, добија се просек 39,74. 

 
 У Грађанском одељењу укупно је решено 8.073 предмета, из обрачуна просека 
изузима се 614 предмета судија које нису радиле дуже од 88 дана, разлика од 7.459 подељена 
са 20 судија износи просек решених 372,92, затим подељено са 11 месеци чини просек 
решених по судији 33,90. 
 
 Ако се број 7.459 умањи за 685 процесно враћених од судија које нису изузете из 
обрачуна, па разлика од 6.774 подели са 20 судија, добија се 338,7, затим подели са 11 
месеци, добија се просек 30,79. 
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НЕРЕШЕНО НА КРАЈУ 2010. ГОДИНЕ И 
ПРОСЕЧНО ПРЕДМЕТА У РАДУ ПО СУДИЈИ У ОДЕЉЕЊУ 

 
1. у Кривичном одељењу, у којем поступа 15 судија: 
 
- Кж1 (поступа 15 судија), нерешено 2.374 предмета, од тога старих 341; 
- Кж2 (поступа 15 судија), нерешено 130 предмета, од тога старих 5; 
- Kж3 (поступа 15 судија), нерешено 2 предмета; 
- Kр (поступа 15 судија), нерешено 3 предмета; 
- Кжм1 (поступа 2 судија), нерешено 11 предмета; 
- Кжм2 (поступа 2 судија), нерешено 1 предмет; 
- Кж1 ВП (поступа 15 судије), нема нерешених предмета и 
- Кж2 ВП (поступа 15 судијa),нема нерешених предмета. 
 

  просечно у раду по судији 168, од тога старих 23 
 

2. у Грађанском одељењу, у којем поступа 24 судије: 
 
- Гж. (поступа 24 судије), број нерешених предмета је 3.905, од тога старих 525; 
- Гж2. (поступа 12 судија), број нерешених  предмета је 27; 
- Р (поступа 24 судије), број нерешених предмета је 5; 
- Реx (поступа 24 судија), број нерешених предмета је 4 и 
- Р3 нерешених 12. 
 
 просечно у раду по судији 164, од тога старих 21,87 
 
3. у Одељењу за радне спорове, у којем поступа 9 судија: 
 
- Гж1. (поступа 9 судија), број нерешених предмета је 1.420, од тога старих 151 и 
- Р4  нерешених 1. 
 

                                                   просечно у раду по судији 158, од тога старих 17,55 
 

 
Укупан број нерешених предмета у Апелационом суду у Новом Саду је 7.880. 

 
 

 
АНАЛИЗА  РАДА  У 2010. ГОДИНИ 

 
Гледано по приспећу предмета (у окружне судове) на жалбено решавање пре 
01.01.2010. године решено је 82,81%. 
- у кривичној материји од 3.289 решено је 2.555, остало нерешено 734; 
- у материји грађанског и радног права од 10.309 решено је 8.705, остало нерешено 

1604. 
Дакле, од укупно 13.598 предмета запримљених у другостепене судове до 01.01.2010. 

године, решено је 11.260 предмета, остало нерешено 2.338 предмета. 
 
Од примљених (прилив) на жалбено решавање у 2010. години решено је 61,62%. 
- у кривичној материји од примљених 6.141, решено је 4.536, остало нерешено 1.605 
- у материји грађанског и радног права од примљених 7.321, решено је 3.760, остало 

нерешених 3.561. 
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Дакле, од укупно примљених предмета у 2010. години 13.462, решено је 8.296, остало 
нерешено 5.166. 

 
Гледано по датуму иницијалног акта поднетог пре 01.01.2009. године 
- у кривичној материји било је 3.579, решено 2.318, остало нерешено 1.261 
- у материји грађанског и радног права било је 13.195, решено 9.790, остало нерешено 
3.405. 
Дакле, од укупно примљених предмета с поступком покренутим пре 01.01.2009. 

године, којих је било 16.774, решено је 12.108, што је 72,18%, а остало у раду 4.666. 
 
 

ДОБРА ПРАКСА 
 

- доношење и праћење реализације Програма решавања старих предмета: 
 

извештај о испуњењу задатака према Програму 
 

I КАТЕГОРИЈА (Тужба поднета пре 
01.01.2006, а пријем до 31.03.2010.) 

ЖАЛБА ПОДНЕТА ПРЕ 01.01.2009 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

 
Одељење 
за радне 
спорове  

575 575 0 100 900 896 4 99.55 

I КАТЕГОРИЈА  (Тужба пре 01.01.2000, а 
пријем до 31.03.2010.) 

ЖАЛБА ПОДНЕТА ПРЕ 01.01.2009 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

 
Грађанско 
одељење 

 
599 589 10 98,33 2582 2551 31 98,80 

I КАТЕГОРИЈА  (Поступак покренут пре 
01.01.2005, а пријем до 31.03.2010.) 

ЖАЛБА ПОДНЕТА ПРЕ 01.01.2009 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

примљено решено нерешено % 
испуњења 

 
Кривично 
одељење 

 
199 167 32 83.92 138 113 25 81,88 

      
- примена мера за јачање квалитета рада – 

 
- према подржаном Програму посл.бр.Су.I-1-45/10 од 01.09.2010. године. 
 

 
ОЦЕНА  РАДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

 
Изузетним ангажовањем свих судија, судијских помоћника и осталих запослених у 

Апелационом суду у Новом Саду, оцењујем да је постигнут учинак како у квантитативном и 
у квалитативном смислу изнад реално очекиваног у условима у којима се рад одвијао. 

У наредној години највећу пажњу ћемо посветити квалитету рада. 
 
 

ОЦЕНА РАДА ВИШИХ СУДОВА 
 
После шестомесечних извештаја о раду нижестепених судова обављен је обилазак 

свих виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду и одржани су 
радни састанци са судијама тих судова.  

На основу годишњих извештаја о раду виших судова извршена је анализа рада од 
стране радне групе судија овог суда. 

Виши судови су остварили велики обим рада (квантитет) и висок квалитет рада. 
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Што се тиче изведене оцене виших судова за основне судове иста је одговарајућа. 
 

О ПРОБЛЕМИМА 
 

- непопуњеност до утврђеног броја судија 
- утврђени број извршилаца на радном месту судијски помоћник је недовољан 
- смештајни  
- технички 

О МЕРАМА 
- унутар суда - 

 
- кадровско и организационо јачање Одељења судске праксе, према Програму који 

се доноси за 2011. годину 
- истрајавање на приоритетном решавању старих предмета, према Програму који се 

доноси за 2011. годину 
- електронско вођење послова у поступању по преференцијама према Упутству Су-

I-1-4/11-2 од 11.01.2011. године  
- електронско вођење евиденције по представкама пред Европским судом и 

поднетим жалбама пред Уставним судом, у складу са Упутствима Су. VIII-44-
153/10 од 31.12.2010. године 

 
- у сарадњи са нижестепеним судовима – 

 
- континуирано праћење рада нижестепених судова, анализом резултата рада, 

обиласцима и одржавањима радних састанака са судијама тих судова, уз 
поступање свих већа Апелационог суда у складу са Упутством Су-I-1-2/11 од 
05.01.2011. године, којим је наложено да се запажања о раду судија основних и 
виших судова (грешкама које се чине или похвалама рада) воде систематизовано, 
како би послужиле периодичном сумирању запажања на која треба скренути 
пажњу судијама нижестепених судова при обиласцима судова и контроли рада 
виших судова  

- вршење контроле и надзора над радом виших судова, према Програму који 
израђује радна група судија овог суда. 

 
- у сарадњи са апелационим судовима и Врховним касационим судом - 

 
- организовање стручних састанака и заједничких саветовања 
 

- предлаже се Високом савету судства и Министарству правде - 
 

- попуњавање судијских места избором 5 судија које би биле распоређене у 
Кривично одељење овог суда, где и даље постоји значајан број нерешених 
предмета, веома сложених, старих и новопримљених предмета. Овом попуном би 
био постигнут оптималан број судија у овом суду. Простора за попуну има, и то 4 
судије до утврђеног броја 54 и једне судије на место судије Кривичног одељења, 
која одлази у пензију 01.03.2011. године. 

 
 
 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 



 

Извештај о раду суда - број примљених. решених и нерешених предмета за извештајни период 

01.01.2010 31.12.2010 

МАТЕРИЈА 

НЕРЕШЕНО НА 
ПОЧЕТКУ  

ПРИМЉЕНО РЕШЕНО УКУПНО У 
РАДУ 

 

НЕРЕШЕНО НА 
КРАЈУ 

ажурност Број 
судија у 
материји 

Укупно старих новихУкупно

просечан 
месечни 
прилив 
по  
судији

старихУкупно

просечно 
месечно 
решено 
по  
судијимерит, старихУкупно старих Укупно

просечно 
предмета у раду 
по судији у 

КЖ 1  6.252 6.252 0  3.878  2.374  4,18  15   0   6.250  37,89  3.757   983  23,50  341  158,2  22,73 
КЖ 2  3.070 3.070 0  2.940  130  0,47  15   0   3.069  18,61  2.862   82  17,82  5  8,67  0,33 
КЖ 3  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

КР  144 144 0  141  3  0,23  15   0   144  0,87  129   1  0,85  0  0,20  0,00 
КЖМ 1  103 103 0  92  11  1,17  2   0   103  4,68  91   3  4,18  0  5,50  0,00 
КЖМ 2  63 63 0  62  1  0,17  6   0   63  0,95  61   0  0,94  0  0,17  0,00 
КЖМ 3  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

КРМ  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

КЖ1 ВП  3 3 0  3  0  0,00  3   0   3  0,09  3   2  0,09  0  0,00  0,00 
КЖ2 ВП  1 1 0  1  0  0,00  1   0   1  0,09  1   0  0,09  0  0,00  0,00 
КЖ3 ВП  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

КР ВП  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

 0  9.636  7.117  9.636  2.519 0   9.633  6.904   1.071  346  58,40 15   43,13  167,93  23,07  2,88

Кривично одељење 07:56:01 13.01.2011 Штампано дана:Стари предмети - датум пријема по жалби пре 01.09.2009
Стари предмети - ПРИТВОР - датум пријема по жалби пре 01.10.2009



 

Извештај о раду суда - број примљених, решених и нерешених предмета 
 за извештајни период 

01.01.2010 31.12.2010 

МАТЕРИЈА 

НЕРЕШЕНО НА 
ПОЧЕТКУ  

ПРИМЉЕНО РЕШЕНО УКУПНО У 
РАДУ 

 

НЕРЕШЕНО НА 
КРАЈУ 

ажурност Број 
судија у 
материји 

Укупно старих новихУкупно

просечан 
месечни 
прилив 
по  
судији

старихУкупно

просечно 
месечно 
решено 
по  
судијимерит, старихУкупно старих Укупно

просечно  
предмета у раду по 
судији у одељењу 

ГЖ  11.210 11.210 0  7.305  3.905  3,83  24   0   10.638  42,46  4.583   4.104  27,67  525  162,71  21,88 
ГЖ 1  5.614 5.614 0  4.194  1.420  2,78  9   0   5.377  56,71  3.531   1.764  42,36  151  157,78  16,78 
ГЖ 2  744 744 0  717  27  0,40  17   0   718  3,98  638   8  3,83  0  1,59  0,00 
ГЖ 3  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

Р  48 48 0  43  5  1,15  24   0   46  0,18  21   0  0,16  0  0,21  0,00 
РЕХ  13 13 0  9  4  3,38  13   0   13  0,09  9   0  0,06  0  0,31  0,00 
Р1  0 0 0  0  0  0,00  0   0   0  0,00  0   0  0 

 0  17.629  12.268  17.629  5.361 0   16.792  8.782   5.876  676  48,56 33   33,80  162,45  20,48  3,35

Грађанско одељење 07:54:41 13.01.2011 Штампано дана:Стари предмети - датум пријема по жалби пре 01.07.2009



Нерешено на почетку Примљено Укупно решено Нерешено на крају Просечно предмета у 
раду по судији у одељењу КВАЛИТЕТ 

Потврђено Преиначено Укинуто Делимично преиначено 
или укинуто 

Укупан 
квалитет 

 
 
 
 
 
Редни 
број 

Материја 
Број 

судија у 
материји Укупно Старих Укупно Нових 

Просечан 
рилив 

предмета 
по судији 

Укупно у 
раду Мериторно На други 

начин 
Укупно  
решено 

Решено 
спроведеним 
извршењем 

Старих 

Просечно 
решено по 
судији у 
одељењу 

Остало у 
раду као 
нерешено 

Старих Укупно Старих Разматраних 
жалби 

број % број % број % број % 

Савладавање 
прилива 

Проценат 
решених 

% 

1 Кж             0     0                                       
2 Кж1 15 2694   3561 3561 21,58 6255 3760 121 3881   985 23,52 2374 341 158,27 22,73 6 2 33,33   0,00 4 66,67   0 108,99 62,05 99,90 
3 Кж2 15 329   2742 2742 16,62 3071 2863 78 2941   82 17,82 130 5 8,67 0,33 1 1 100,00   0,00   0,00   0 107,26 95,77 100,00 
4 Кж3             0     0                                       
5 Кжм             0     0                                       
6 Кжм1 2 29   74 103 3,36 103 91 1 92   3 4,18 11   5,50 0,00 1 1 100,00   0,00   0,00   0 124,32 89,32 100,00 
7 Кжм2 6     63 63 0,95 63 61 1 62     0,94 1   0,17 0,00                   98,41 98,41 100,00 
8 Крм             0     0                                       
9 Гж 24 7090   4120 3548 15,61 11210 4583 2722 7305   4104 27,67 3905 525 162,71 21,88 68 67 98,53   0,00   0,00 1 1,4705882 177,31 65,17 100,00 

10 Гж1 9 3153   2461 2224 24,86 5614 3531 663 4194   1764 42,36 1420 151 157,78 16,78 28 28 100,00   0,00   0,00   0 170,42 74,71 100,00 
11 Гж2 17 31   713 687 3,81 744 638 79 717   8 3,83 27   1,59 0,00 24 21 87,50 3 12,50   0,00   0 100,56 96,37 99,58 
12 Р 24     48 46 0,18 48 21 22 43     0,16 5   0,21 0,00                   89,58 89,58 100,00 
13 Кж1 По1             0     0                                      
14 Кж2 По1             0     0                                      
15 Кр По1             0     0                                      
16 Кж1 По2             0     0                                      
17 Кж2 По2             0     0                                      
18 Кр По2             0     0                                      
19 Кр 15 2   142 142 0,86 144 129 12 141   1 0,85 3   0,20 0,00                   99,30 97,92 100,00 
20 Рех 13 1   12 12 0,08 13 9   9     0,06 4   0,31 0,00                   75,00 69,23 100,00 
21 УКУПНО 46 13329 0 13936 13128 27,54 27265 15686 3699 19385 0 6947 38,31 7880 1022 171,30 22,22 128 120 93,75 3 2,34 4 3,13 1 1,4705882 139,10 71,10 100,00 

 

 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД 01.01.2010 ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ 

 

 

Р е ш е н о 

Број нерешених 

предмета 

 

 

Одељења у суду 

 

Преузети 

предмети 

 

Нови 

предмети 

Укупан 

број 

предмета у 

раду 

 

Мериторно 

На 

други 

начин 

 

УКУПНО 

Од тога 

старих 

 

Укупно 

Од тога 

старих 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 3047 6423 9470 6750 213 6963 1068 2507 346 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА 

МАЛОЛЕТНИЦИМА    
7 159 166 154 - 154 3 12 - 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 7122 4893 12015 5251 2823 8074 4112 3941 525 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ                 3153 2461 5614 3531 663 4194 1764 1420 151 

УКУПНО НА НИВОУ СУДА 13329   13936 27265 15686 3699 19385 6947 7880 1022 
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