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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 
 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
   
 
 
            Апелациони суд у Новом Саду, у 2022. години, поступао је у предметима из 
своје надлежности са подручја шест виших судова и петнаест основних. Суд је смештен 
у згради правосудних органа у Новом Саду у Ул. Сутјеска бр. 3.  
 
         Судском управом руководи председник суда мр Дарко Тадић. На пословима 
судске управе поред председника и заменика, радили су: секретар суда, судијски 
помоћник координатор за медије, управитељ суда, сарадник за кадровске и 
административно техничке послове и административно технички секретар. 
 
             Послови унутрашње организације врше се у складу са законским прописима и 
Судским пословником, као и низом донетих нормативних аката, упутстава, одлука и 
наредби. У 2022. години донет је Годишњи распоред послова судија и судијских 
помоћника за 2023. годину и по њему су спроведене планиране активности. 

 
 У суду је устаљена пракса да се редовно, почетком сваког месеца одржавају 
састанци председника суда са заменицима и председницима одељења, ради разматрања 
актуелности по одељењима и предузимања потребних мера. Редовно се припремају 
извештаји и анализе о раду и стању послова. Свим судијама се достављају месечни 
извештаји о раду, уз интерно креиран табеларни извештај о раду за судско одељење, у 
ком су приказани резултати сваког судије из одговарајућег судског одељења.  
 
           Апелациони суд у Новом Саду је током 2022. године имао 46 судија, од тога 43 
судије на раду у овом суду и 3 судије који су упућени на рад у други суд или државни 
орган. На крају године у извештајном периоду је остало 39 судија који су поступали у 
раду, 10 судија су остварили право на старосну пензију, па им је судијска функција 
престала, 1 судија је изабран за судију Врховног касационог суда, док је 4 
новоизабраних судија ступило на функцију у овај суд. 
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               Укупан број запослених на неодређено време је 97 на крају 2022. године. Број 
запослених на неодређено време је мањи од утврђеног актом о систематизацији и мањи 
је од утврђеног за овај суд од 100, по одлуци Владе Републике Србије. У суду је 
запослено 54 судијска помоћника, од којих је 4 на одређено време. У постојећим 
приликама примењена је организација да на пословима судске управе раде 5 
запослених: секретар суда, координатор за медије, управитељ суда, сарадник за 
кадровске послове и административно технички секретар; у информатичком центру 
раде 3 извршиоца; у рачуноводству 4; у писарницама овог суда има укупно 14 
извршилаца (8 уписничара, на пословима евиденције судске праксе 2 извршиоца, 
архивар 1 извршилац, пријем и експедиција поште 1 извршилац, 1 управитељ и 1 
заменик управитеља писарнице); у дактилобироу 17 извршилаца, на пословима 
фотокопирања 1, курир 1, возача 2 извршиоца, док техничка служба  са 4 извршиоца 
врши послове за више правосудних органа у згради (4 суда и 3 тужилаштва).  
                           
         
   У судећим предметима поступале су судије распоређене у одељењима суда: 
 
1. Кривично одељење 
2. Одељење за кривичне поступке према малолетним учиниоцима кривичних дела 
3. Грађанско одељење 
4. Одељење за радне спорове 
5. Одељење за заштиту права на суђење у разумном року 
6. Одељење судске праксе. 
                  
            У 2022. години предузимане су мере путем којих је обезбеђена уравнотежена 
оптерећеност судија.  
 
 
 

Стање у 2022. години у поређењу са ранијим годинама 
 

Посматрано од оснивања овог суда, захваљујући континуирано високом броју 
решених предмета у свим одељењима суда,  постигнут је напредак, о којем  говоре 
подаци из табеле о учинцима у периоду, од 2010. године закључно са 2022.годином. 
 
 
          Приказ по годинама рада суда по годинама: 
 

 пренето примљено укупно у 
раду 

решено остало у раду

2010 13.329 13.936 27.266 19.392 7.874 
2011 7.874 16.743 24.617 18.008 6.609 
2012 6.609 18.432 25.041 19.646 5.395 
2013 5.395 19.969 25.364 20.135 5.229 
2014 5.229 13.346 18.575 15.995 2.580 

  2015 2.580 13.263 15.843 13.901 1.942 
  2016 1.942 14.039 15.981 14.290 1.691 
  2017 1.691 12.191 13.882 12.605 1.277 
  2018 1.277 13.854 15.131 13.580 1.551 
  2019 1.551 14.573 16.124 14.535 1.589 

2020 1.589 11.631 13.220 12.160 1.060 
2021 1.060 12.376 13.436 12.151 1.285 
2022 1.285 13.611 14.896 13.295 1.601 
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Поређење са предходном годином 
 
           Приказ по одељењима суда:  

пренето примљено укупно у раду решено нерешено  
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Кривично 
одељење 

116 150 3.902 3.840 4.018 3.989 3.868 3.838 150 151 

Грађанско 
одељење 

453 568 4.722 4.400 5.175 4.969 4.607 4.301 568 668 

Одељење за 
радне спорове 

491 567 3.752 5.371 4.243 5.938 3.676 5.156 567 782 

УКУПНО 1.060 1.285 12.376 13.611 13.436 14.896 12.151 13.295 1.285 1.601

  
 
 
Приказ по одељењима суда и за суд у целини о ажурности и квалитету: 

савладавање 
прилива ( %) 

ажурност квалитет 
 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Кривично одељење 99,13 99,95 0,42 0,43 99,72 99,66 

Грађанско одељење 97,56 97,75 1,32 1,67 97,18 99,00 

Одељење за радне 
спорове 

97,97 96,00 1,66 1,60 98,99 93,70 

УКУПНО 98,18 97,68 1,14 1,29 98,54 97,13 
 

 
 

ОБИМ ПОСЛОВА И РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2022. ГОДИНИ 
 

Апелациони суд у Новом Саду у 2022. години имао је у раду укупно 14.896 
предмета:  

 
 -  пренетих из 2021. године 1.285 предмет 
 - примљених предмета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи  
13.611.  
           

У овој години просечан прилив предмета по судији износи  349,00 предмета, 
 просечно месечно 31,73 предмета.  

  
  

            У 2022. години решено је 13.295 предмета. 
Просечно по судији решено је  340,90, просечно месечно 30,99 предмета.      
                                  

   
 Укупан квалитет рада суда у 2022. години износи 97,10%, задржан је на 

приближно једнаком нивоу као у претходној години, када је квалитет износио 98,40%.  
 
У 2022. години смањен је број разматраних предмета по правним лековима од 

стране Врховног касационог суда. У 2022. години разматрано је по правним лековима 
977 предмета, док је у 2021. години број разматраних предмета износио је 1.580. 
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Анализа решавања старих предмета овог суда: 
 
 
На крају 2022. године у Апелационом суду у Новом Саду остао је 501 нерешени 

стари предмет према датуму иницијалног акта, од тога 43 предмета у Кривичној 
материји, 127 предмета у Одељењу за радне спорове и 324 предмета у Грађанској 
материји. 
 

По датуму пријема у суд, на крају године, у овом суду је остало укупно 50 
предмета који нису решени у року прописаном процесним законима.   

Предмети се решавају у роковима: до 4 месеца - кривични предмети, односно до 
3 месеца - притворски предмети, у грађанским предмтима и споровима из области 
радног права - до 9 месеци. Од 50 нерешених предмета у наведеним роковима, на крају 
2022. године: 

- у Кривичном одељењу – остало је 17 предмета, што износи 11,26% од укупно 
нерешених предмета  
 - у Грађанском одељењу – остало је 31 предмет, што износи 4,64% од укупно 
нерешених предмета  
-у Одељењу за радне спорове – остало је 2 предмета, што износи 0,26% од 

укупно нерешених предмета  
 

што представља 3,12 % од укупног броја нерешених предмета у суду. 
   

 
 
 

АНАЛИЗА О РАДУ У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 
 

Судије Кривичног одељења поступају у материји Кж1, Кж2, Кж3, Кжм1, Кжм2, 
Крм, Кж-уо, Кжр Ас, Кж р, Кж1 Спк, Кж2 Спк, Кж-Кре, Кжм-р, Кжмр-Ас, Кжм-Уо и 
Ржк. У Кривичном одељењу поступало је 12 судија распоређених у четири већа.  

У току 2022. године 3 судије овог одељења су оствариле право на старосну 
пензију и њима је престала судијска функција, тако да је ово одељење завршило годину 
са 9 судија у раду. 
               У оквиру Кривичног одељења постоји Одељење за кривичне поступке према 
малолетницима, као веће редовног састава које поступа у кривичним поступцима 
према малолетним учиниоцима кривичних дела. Судије овог специјализованог већа 
задужују се и осталим предметима у кривичној материји до равномерног оптерећења у 
односу на остале судије Кривичног одељења.  
 

У 2022.години у Кривичном одељењу: 
-  у раду је било укупно 3.989 предмета 
-  пренетих из 2021. године 150 предмета 
- примљених у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 3.840 

предмета 
- просечно у раду по судији 332,42 предмета. 
 
У 2022. години у Кривичном одељењу решено је 3.838 предмета, 
-просечно по судији у одељењу 319,83 предмета, 
-просечно месечно решено по судији 29,08 предмета. 
 
Савладавање прилива у Одељењу у 2022. години износи 99,95. 
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            На дан 31.12.2022. године у раду  је остало 151 предмета, просечно по судији  
16,77.   
 
 Ажурност у 2022. години износи 0,90.  

 
             Квалитет рада у 2022. години износи 99,66%, приближно као у претходној 
години када је квалитет износио 99,72%. 

У 2022. години смањен је број предмета разматраних по правним лековима  од 
стране ВКС, разматрано је 111 одлука. У 2021. години разматрано је 122 одлуке. 
 
 
 
 
 
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ( претежно судеће материје) 
  

 Нерешено 
на почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено 
на крају 

Кж1 115 1.031 1.146 1.023 123 
Кж2 12 1.999 2.011 2.003 8 
Кж3 2 15 17 13 4 
Кж-уо 2 379 381 380 1 
Кжм1 12 123 135 125 10 
Кжм2 2 119 121 121 0 
Кжр 0 108 108 108 0 
Ржк 0 11 11 11 0 
У К У П Н О 145 3.785 3.930 3.784 146 
Просечно по судији(12) 12,08 315,42 327,50 315,33 12,17 

 
 

 
 
 
 

ПРИКАЗ О БРОЈУ ЗАКАЗАНИХ ЈАВНИХ СЕДНИЦА И ПРЕТРЕСА ПРЕД  
ДРУГОСТЕПЕНИМ КРИВИЧНИМ ВЕЋИМА У 2022. ГОДИНИ  

 
 

 БРОЈ ЗАКАЗАНИХ ЈАВНИХ 
СЕДНИЦА 

БРОЈ ЗАКАЗАНИХ ПРЕТРЕСА 

I  ВЕЋЕ 117- одржаних 109 10- одржаних 10 
II ВЕЋЕ 161- одржаних 141 11- одржаних 9 
III ВЕЋЕ 128- одржаних 117 6- одржаних 6 
IV ВЕЋЕ 91- одржаних 85 4- одржаних 4 
УКУПНО 497- одржаних 452 31- одржаних 29 
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 БРОЈ СЕДНИЦА 

ПЕТОЧЛАНО ВЕЋА 
БРОЈ ПРЕТРЕСА 

ПЕТОЧЛАНО ВЕЋЕ 
I  ВЕЋЕ - - 
II ВЕЋЕ 2 1 
III ВЕЋЕ 1 - 
IV ВЕЋЕ 1 - 
УКУПНО 4 1 

 
 
 
 БРОЈ СЕДНИЦА КЖ 3 БРОЈ ПРЕТРЕСА КЖ 3 

I  ВЕЋЕ 2 2 
II ВЕЋЕ 1 - 
III ВЕЋЕ 1 - 
IV ВЕЋЕ 2 - 
УКУПНО 6 2 

 
 
Засебно се исказују подаци о кривичним поступцима према малолетницима, а који су 
интегрисани у остале извештаје о раду Кривичног одељења овог суда.   
 

Одељење за кривичне поступке према малолетницима за период  
од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 

 

Нерешено на 
почетку периода 

ПРИМЉЕНО Р Е Ш Е Н О Нерешено на крају  

од
 

то
га

 

од
 

то
га

 

од
 

то
га

  

од
 

то
га

 

Судија 
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К
ж

м
1 

К
ж

м
2 

ос
та

л
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Милорад Дедић 3 2 - 1 68 43 20 5 69 67 45 18 4 2 2 - - 

Милица 
Новаковић 4 3 1 - 54 38 14 2 59 59 40 15 4 - - - - 

Гордана Којић - - - - 34 24 8 2 34 26 16 8 2 8 8 - - 

Саво Ђурђић 8 7 1 - 27 18 9 - 35 35 24 11 - - - - - 

Боривоје Пап - - - - 7 - 7 - 7 7 - 7 - - - - - 

Драгољуб 
Вујасиновић  - - - - 13 - 13 - 13 13 - 13 - - - - - 

Ђурђина 
Бјелобаба - - - - 12 - 12 - 12 12 - 12 - - - - - 

Здравка 
Писарић - - - - 3 - 3 - 3 3 - 3 - - - - - 

Зденка Стакић - - - - 7 - 7 - 7 7 - 7 - - - - - 

Зоран 
Париповић - - - - 7 - 7 - 7 7 - 7 - - - - - 

Сњежана 
Лековић - - - - 11 - 11 - 11 11 - 11 - - - - - 

Слободан 
Велисављевић - - - - 8 - 8 - 8 8 - 8 - - - - - 

Укупно 
 15 12 2 1 251 123 119 9 266 256 125 

12
1 

10 10 10 - - 
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НАПОМЕНА: Табела Одељења за кривичне поступке према малолетницима садржана је 
у табели о раду Кривичног одељења 

АНАЛИЗА О РАДУ У ГРАЂАНСКОМ ОДЕЉЕЊУ ОВОГ СУДА 
 
 
Судије Грађанског одељења поступају у предметима Гж, Гж2, Гж5, Р, Р3, Рех-ж, 

Гжуз, Гжрр и Ржг.  У оквиру Грађанског одељења постоје четири специјализована већа 
за предмете из породичних односа и једно веће за поступање по жалбама против одлука 
првостепеног суда у споровима по Закону о утврђивању чињеница о статусу 
новорођене деце за која се сумња да су нестали из породилишта у РС. Судије 
специјализованих већа задужују се и осталим предметима у материји опште парнице до 
равномерног оптерећења са осталим судијама Грађанског одељења.  

У току 2022. године поступало је 23 судије, 2 судије овог одељења су оствариле 
право на старосну пензију и њима је престала судијска функција, док је једна судија 
изабрана за судију Врховног касационог суда, тако да је ово одељење завршило годину 
са 19 судија у раду. 

 
У Грађанском одељењу поступале су судије распоређене у шест већа. 
 
У  2022. години у Грађанском одељењу у раду је  било  4.969 предмета: 
- пренетих из 2021. године 568 предмета 
- примљених у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 4.400 

предмета 
- просечан прилив по судији 231,57, а просечно месечно 21,06 

             - просечно у раду по судији 261,52 предмета, а просечно месечно 23,77. 
             
 Савладавање прилива у Одељењу у 2022. години износи 97,75 %, што је 
приближно претходној години кад је савладавање прилива износило је 97,56 %. 
                         

У 2022. години у Грађанском одељењу решено је 4.301 предмет 
- просечно по судији у одељењу 226,37 предмета 
- просечно месечно решено по судији 20,58 предмета. 

            . 
             На крају године у раду је остало 668 предмета, просечно по судији 35,15 
предмета.   

 Ажурност у 2022. години износи 1,67. 
 Квалитет рада у 2022. години износи  99,00%, док је у 2021. години 

квалитет износио 97,18%. У 2022.години број предмета разматраних по правном 
леку од стране ВКС износио је 311 одлука, док је у  2021. години разматрано 760.  
 

Број отворених расправа у већима Грађанског одељења у 2022. години износи 
82, од тога Гж у 77 предмета и 5 у Гж2 предметима. 
     
 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ (претежно судеће материје) 

 Нерешено 
на почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено 
на крају 

Гж 499 3.242 3.741 3.139 602 
Гж2 29 548 577 542 35 
Рех ж 2 16 18 17 1 
Гж рр 29 436 465 441 24 
Ржг 1 90 91 91 0 
У К У П Н О 560 4.332 4.892 4.230 662 
Просечно по судији(19) 29,47 228,00 257,47 222,63 34,84 
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АНАЛИЗА О РАДУ У ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ  
 
 

Судије овог одељења поступају у предметима Гж1,  Р4, Ржг и Гж1-уз. 
 
 У Одељењу за радне спорове поступало је 17 судије распоређених у пет већа, 

од којих су 5 судија оствариле право на старосну пензију и њима је престала судијска 
функција, тако да је ово одељење завршило годину са 15 судија у раду.        

 
      У 2022. години у Одељењу за радне спорове у раду је било укупно 5.938 

предмета: 
-  пренетих из 2021. године 567 
- примљених у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године 5.371 

предмет 
- просечно у раду по судији 359,86 предмета. 
 
Савладавње прилива у 2022. години износи  96,00 %. 

 
У 2022. години у Одељењу за радне спорове решено је 5.156 предмета: 
- просечно решено по судији у одељењу 343,73 предмета 

             - просечно месечно решено по судији 31,25 предмета 
 
             На дан 31.12.2022. године у раду је остало 782 предмета, по судији просечно 
52,13 предмета. 
Ажурност у 2022. години износи 1,60.  
 
Квалитет рада у 2022. години износи 93,70 %.  
             У 2022. години смањен је број предмета разматраних по правним лековима од 
стране ВКС. У 2022. години разматрано је по правним лековима 525 одлука, а у 2021. 
години 760 одлука.  
Пред другостепеним судом било је 21 отворена расправа у Гж1 предметима. 
 
 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА(претежно судеће материје) 

 Нерешено 
на почетку 

Примљено Укупно у 
раду 

Решено Нерешено 
на крају 

Гж1 567 5.370 5.937 5.155 782 
Просечно по судији(15) 37,80 358,00 395,80 343,67 52,13 
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АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ 

 
 
 

У саставу Одељења било је седам судија са председником суда. У предметима 
Р4к, Р4р и Р4г поступао је председник суда, док су у предметима Ржк поступале  судије 
Кривичног одељења, Ржг судије Грађанског одељења и Ржр судије Одељења за радне 
спорове. 

 Одељење поред редовних послова на предметима пред Апелационим судом,  
прати исходе поступака пред Врховним касационим судом и Уставним судом по 
захтевима за утврђење да је повређено право на суђење у разумном року пред 
Апелационим судом у Новом Саду. Такође, прати исходе поступака по жалбама на 
одлуке овог суда у материји заштите права на суђење у разумном року.  
  

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године смањен је прилив предмета по 
захтевима за суђење у разумном року. Примљено je 111 предметa по захтевима за 
заштиту права на суђење у разумном року у односу на предходну годину у којо је 
било197 предмета.  

 
Из претходне године пренето је 3 предмета.  
Укупан број предмета у раду износио је 114 предмета. 
Решено је 112 предмета. У раду је остало 2  предмета. 
Квалитет у овој материји износи 100,00%. 

              
 
 
 

Материја  Нерешено 
на почетку 

Примљено Укупно 
у раду 

Решено Нерешено 
на крају 

Ажурност Квалитет 

Р4г 0 7 7 5 2 3,14 100,00 
Р4к 2 0 2 2 0 0,00 100,00 
Р4р 0 3 3 3 0 0,00 100,00 
Ржг 1 90 91 91 0 0,00 100,00 
Ржк 0 11 11 11 0 0,00 100,00 
Ржр 0 0 0 0 0 0,00 100,00 

УКУПНО: 3 111 114 112 2 0,20 100,00 

 
 
 
 
 

АНАЛИЗА О РАДУ ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ ОВОГ СУДА  
 
Одељење судске праксе пратило је праксу судова и међународних судских 

органа, примену прописа и правних схватања, упознало судије и судијске помоћнике са 
одлукама од битног значаја за судску праксу, вршило избор и анонимизацију одлука 
које се објављују на WEB страници суда, евидентирало, прегледало и у одговарајуће 
регистраторе улагало судске одлуке и правна схватања. 
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У суду се воде следећи регистратори: 
- регистратор у који се по редоследу уносе одлуке Европског суда за људска 

права 
- регистратор одлука Апелационог суда у којима се позива на одлуке Европског 

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

Службеном гласнику Републике Србије почев од 01.01.2011. године 
- регистратор правних схватања (закључака ВКС) 
- регистратор правних схватања апелационих судова 
- регистратор у који се хронолошки уносе одлуке ВКС 
- регистратори у које се уносе одлуке Апелационог суда према Номенклатури 

усаглашеној на нивоу апелационих судова у 2012. години                         
 
Одељење судске праксе Апелационог суда у Новом Саду обухвата: 
- одсек судске праксе у области кривичног права 
- одсек судске праксе у области грађанског права  
- одсек судске праксе у области радног права. 
   

            Руководилац судске праксе, председник суда мр Дарко Тадић, прати и проучава 
праксе Уставног суда и Европског суда за људска права и координира пословима 
судске праксе за сва судска одељења.  
   У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године евидентирано је, 
прочитано и уложено у регистраторе 14.230 одлука: за Кривично одељење укупно 
4.078 предмета, за Грађанско одељење укупно 4.619  предмета и за Одељење за 
радне спорове укупно 5.533  предмета.  
 

Апелациони суд у Новом Саду објављује судске одлуке на сајту 
sudskapraksa.sud.rs. На истом месту се могу пронаћи и одлуке Врховног касационог 
суда, као и осталих апелационих судова у Србији. 

Укупно 11 анонимизираних одлука је унето у Електронску базу судске праксе од 
стране Службе за информациону технологију у 2022. години, а укупно 1.475 
анонимизираних одлука од почетка рада Апелациононог суда у Новом Саду.  

 
 
Број одлука унетих у Електронску базу судске праксе  

2022. 
година 

Кривично 
одељење 

Грађанско 
одељење 

Одељење за 
радне 

спорове 

Суђење у 
разумном 

року 
УКУПНО 

јануар 215 86 0 15 316 
фебруар 263 293 10 41 607 
март 274 259 3 47 583 
април 290 337 8 58 693 
мај 237 245 2 33 517 
јун 293 308 15 47 663 
јул 117 179 0 23 319 
август 268 79 0 16 363 
септембар 249 273 12 38 572 
октобар 234 238 13 31 516 
новембар 283 227 3 28 541 
децембар 359 274 2 25 660 
УКУПНО 3.082 2.798 68 402 6.350 
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АНАЛИЗА О РАДУ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА 

 
 

Значајан допринос постигнутим резултатима у раду овог суда дали су судијски 
помоћници, ангажовани у Судској управи, Одељењу судске праксе и у раду у судским 
већима. 

 
 У 2022. години у овом суду је присутна била стална ангажованост 7 судијских 

помоћника у три одсека Одељења судске праксе овог суда (одсек за кривично, одсек за 
грађанско и одсек за радно право). Таква организација се показала добром и 
неопходном, с обзиром на обим и сложеност послова (број прегледаних одлука и 
одлука враћених већима уз припрему одговарајућих ставова, а такође и кроз 
ангажованост у припремама материјала за  седнице одељења, ради разматрања бројних 
правних питања). 

 
Судијски помоћници распоређени у већима израдили су 9.773 нацрта одлука под 

надзором судија, и то: 3.289 нацрта одлука у Кривичном одељењу, 3.250 нацрта одлука 
у Одељењу за радне спорове и 3.234 нацрта одлука у Грађанском одељењу, што износи 
73,51 % од укупно решених предмета у суду у 2022. години. (решено укупно  13.295 
предмета). 
 
 
 

Поступање по захтевима за изузеће и искључење 
 
У извештајном периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године овом суду је 

поднето укупно 232 захтева за изузеће и 17 захтева за искључење судија. По свим 
поднетим захтевима је поступљено у року. 
 
 
 
 Поступање по притужбама 
   
 У извештајном периоду примљено је 41 притужба странака. Подносиоцима 
притужби обавештења су прослеђена  у прописаном року.  
   
 

Поступање по молбама за прекоредно решавање предмета  
 

 На основу члана 3 став 1 у вези члана 243 став 1 Судског пословника („Сл. 
гласник РС“ бр. 110/09...18/22), донето је Упутство о поступању по преференцијама 
број Су I -4/11-2 од 11.01.2011. године, којим је ближе уређен начин поступања по 
молбама такве врсте. Евиденција се води тачно и ажурно уз коришћење одговарајућих 
образаца и вођења посебне евиденције у електронском облику, тако да служи као 
основа за давање информација, одговора, израду извештаја, прегледа о поступању и за 
предузимање одговарајућих мера. 
  Број примљених молби у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износио 
је 137. На осетно мањи број молби за прекоредно решавање предмета у 2022. години у 
односу на раније године рада овог суда, утицала је ажурност судија у раду и 
спречавање прекомерне дужине трајања поступка.  
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Табеларни приказ за 2022.годину  
 

 
број 

примљених 
молби 

одобрене  неодобрене  у раду 
решени предмети 

по одобреним 
молбама 

нерешени 
предмети по 
одобреним 
молбама 

Гж 111 91 1 19 54 37 
Гж1 16 14 0 2 5 9 
Гж2 2 2 0 0 1 1 

Гж рр 3 3 0 0 2 1 
Кж1 4 3 0 1 2 1 

Кж уо 1 1 0 0 1 0 
Укупно 137 114 1 22 65 49 

 
 
 

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја 

 
 

   У 2022. години најчешће тражене информације од јавног значаја односиле су се 
на достављање копија појединих пресуда Апелационог суда у Новом Саду и података о 
поступању појединих судија у конкретним предметима, док су остале информације 
биле различитог садржаја. Укупан број поднетих захтева је био 41, од тога 16 од стране 
грађана, 10 од стране медија и 15 осталих захтева.  

 
 
 

Јавност рада суда 
 
 
 Добра пракса отворености суда према јавности настављена је и очувана у 2022. 
години, устаљеним начином комуникације са медијима. 
  

Јавност рада обезбеђена је кроз саопштења и презентације важних информација, 
као о организацији рада суда на интернет страници, давањем усмених и писмених 
саопштења за јавност и сарадњом са медијима путем судијског помоћника - 
координатора за медије. Контакти са представницима медија се без изузетка одвијају на 
принципу једнакости, без фаворизовања појединих медија или дискриминисања других.  
 

 
 
 

АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ 
 
 
Судије овог суда учествовале су на стручним скуповима, семинарима и 

конференцијама, од којих су поједини одржани у Апелационом суду у Новом Саду. 
 

У 2022. години одржано је 11 седница свих судија. 
Редовно су одржаване седнице судских одељења по темама које су биле 

актуелне. 
Кривично одељење имало је 11 седница. Одржано је 6 седница Грађанског 

одељења, 6 седница Одељења за радне спорове и 3 заједничке седнице Грађанског 
одељења и Одељења за радне спорове. 
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На основу одредбе члана 11 Судског пословника („Сл. гласник РС“ бр. 
110/09...93/19), председник Апелационог суда у Новом Саду организовао је један 
састанак са председницима виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду 
и то дана 08.04.2022. године у згради Скупштине АП Војводине. 
 
 
 
 

                                     Контроле рада подручних судова 
 
 
 Судије свих одељења овог суда учествовале су у редовној контроли рада 
подручних судова у 2022. години. 
 

Контрола рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду 
извршена је од 08.02.2022. године до 08.11.2022. године, на основу донетог Програма 
контроле рада виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду за 2022. 
годину.  

Редовна контрола виших судова је усмерена на предмете дужег трајања 
поступка. Извршене су у седиштима виших судова, као и у Апелационом суду у Новом 
Саду, уз прегледање предмета, разматрање о предузетим мерама на превазилажењу 
проблема на које је указано у претходној контроли, приказ о актуелном стању и 
уоченим пропустима у контролисаним предметима, на основу којих су дате препоруке. 
У контроли је учествовало укупно 24 судијa и то судија свих одељења овог суда.  
 

Врховни касациони суд је 05.фебруара 2021. године донео Јединствени програм 
решавања старих предмета у Републици Србији за период од 2021-2025 године. 
Поводом тога Апелациони суд у Новом Саду је формирао тим судија за спровођење 
Јединственог програма решавања старих предмета у Републици Србији за период од 
2021-2025 године. Тим сачињавају једанаест судија са руководиоцем тима судијом 
Анђелком Станојевић. У току 2022. године од 27. септембра до 30.септембра  извршена 
је  контрола виших судова, предложене су одговарајуће мере за смањење броја 
нерешених старих предмета.   

Извештаји о контролама достављени су председнику суда, контролисаним 
судовима, Врховном касационом суду и Министарству правде Републике Србије. 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА 
 
 

Финансијска средства за рад Апелационог суда у Новом Саду обезбеђују се у 
буџету Републике Србије на нивоу сва четири апелациона суда, сходно Закону о буџету 
РС за 2022 год. („Службени гласник РС“ број: 110/2021). Организација и начин рада 
рачуноводства Апелационог суда у Новом Саду је ближе регулисана Правилником о 
организацији и начину вођења буџетског рачуноводства овог суда.  
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                          ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА 
 
 
- приоритетно решавање преосталих предмета дугог трајања поступка гледано од 
иницијалног акта 
- организовање заједничког састанка ради усаглашавања праксе апелационих судова 
- организовање обилазака и контрола рада подручних судова  
- настављање праксе засебне контроле рада основних судова у најстаријим предметима 
у области радног права  
- организовање заједничких састанака са подручним судовима ради разматрања 
правних питања од значаја за судску праксу. 
 
 

 
 
 

                                                   ЗАКЉУЧАК 
 

  
У Апелационом суду у Новом Саду у 2022. години у условима уравнотежене 

оптерећености судија и повећаног прилива, имајући у виду да је у току године 
отишло 11 судија (10 судија је стекло услов за старосну пензију и 1 судија је 
изабран за судију Врховног касационог суда), а да су 4 судије изабране за овај суд и 
ступиле на функцију крајем године, решен је велики број предмета уз очување 
квалитета рада. 

Оствареним резултатима на плану решавања  старих предмета, настојало се 
и успело допринети остварењу циљева постављених Јединственим програмом 
решавања старих предмета у Републици Србији. 

Приказани резултати су показатељ колико је уложено труда од стране 
судија и свих запослених да би се достигли такви резултати.  

У предстојећем периоду настављају се активности у решавању старих 
предмета и уједначавању судске праксе као и побољшању квалитета судских 
одлука кроз уједначено тумачење закона, а све ради обезбеђивања 
равноправности поштовања људских права и слобода. 
 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СУДА 
                                                                                                               мр ДАРКО ТАДИЋ 

 


