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И З В Е Ш Т А Ј    О    Р А Д У 

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 30.06.2014.ГОДИНЕ 

 

 

У в о д 

 

 

 

Саставни део овог Извештаја чине:  

 

 

 Статистички извештаји о раду Апелационог суда у Београду по судским одељењима за прво 

полугодиште 2014.године. 

 

 Анализа рада суда и оцена резултата рада суда која је дата кроз упоредну анализу статистичких 

података из Извештаја о раду суда за прво полугодиште 2012.године, 2013.године и 2014. 

године, посматрајући параметре који се односе на број предмета у раду суда, број судија, број 

решених предмета, просечан број предмeта у раду по судији по одељењима и суду у целини, 

просечан број решених предмета по судији по одељењима и суду у целини, као и уопштену 

оцену о успешности рада сваког одељења која је дата кроз извештај о смањењу укупног броја 

предмета одељења и суда као целине, као и кроз анализу поступања по старим предметима. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 30.06.2014.ГОДИНЕ 

 

 

У Апелационом суду у Београду, од укупно 88 предвиђених судија Одлуком Високог савета судства, у 

првом полугодишту 2014.године, судијску функцију обављало је 79 судија укључујући и председника 

суда, које су по судским одељењима биле распоређене на следећи начин: 

 

 У Кривичном одељењу ~ 27 судија;  

 У Одељењу за кривичне поступке према малолетницима ~  3 судије;  

 У Посебном одељењу за организовани криминал ~ 10 судија са председником суда;  

 У Посебном одељењу за ратне злочине ~ 5 судија, 

 У Грађанском одељењу ~  36 судија; 

 У Грађанском одељењу за радне спорове ~  15 судија;  
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014.ГОДИНЕ ДО 30.06.2014.ГОДИНЕ 

 

 

Суд је извештајни период започео са 14451 нерешен предмет. У периоду од 01.01.2014.године до 

30.06.2014.године, суд је примио укупно 9056  нових предмета, тако да је укупно у раду у свим 

материјама имао 23507 предмета. 

 

На крају извештајног периода, у раду суда остало је укупно 11166 нерешених предметa, у свим 

материјама.  

 

У првом полугодишту 2014.године суд бележи смањење укупног броја предмета у раду за 52,50%, 

што је приближно у односу на извештај о раду суда за прво полугодиштe 2013.године суд (када је 

смањење укупног броја предмета у раду било 53,58%), као и приближно у односу на извештај о 

раду суда за прво полугодиште 2012.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду 

суда био 56,40%).  

 

Табела: 1.1 

 

Апелациони суд у 

Београду 

Укупан број 

предмета у раду 

суда 

Укупан број 

решених 

предмета у суду 

Смањење укупног 

броја предмета у 

раду суда 

I полугодиште 

2012.годинe 
27798 15677 56,40% 

I полугодиште 

2013.годинe 
29979 16064 53,58% 

I полугодиште 

2014.годинe 
23507 12341 52,50% 

 

 

 

Наиме, од 01.01.2014.године до 30.06.2014. године у суду је решено укупно 12341 предмет у свим 

материјама, и то: 10026 мериторно, док је 2315 предмета решено на други начин, тако да је од укупно 

23507  предмета у раду суда остало 11166 нерешених предмета у свим материјама.  

 

Табела: 1.2  

 

Апелациони суд у 

Београду 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
12161 8675 71,33% 3486 28,66% 

I полугодиште 

2011.годинe 
14295 12287 85,95% 2008 14,05% 

I полугодиште 

2012.годинe 
15677 13661 87,14% 2016 12,86% 

I полугодиште 

2013.годинe 
16064 14116 87,87% 1948 12,13% 

I полугодиште 

2014.годинe 
12341 10026 81,24% 2315 18,76% 

 табела: 1.2 представља приказ решених предмета за пет полугодишта током рада суда. 
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Током првог полугодишта 2014. године на нивоу целог суда: 

 

 Просечан број предмета у раду по судији био је 141,34 предмета, што је мање за 28,90% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број предмета у раду по судији био 

198,79), као и мање за 14,87% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број 

предмета у раду по судији био 166,04). 

 

 Просечан број решених предмета по судији био је 26,04 предмета, што је мање за 31,92% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број решених предмета по судији 

био 38,25), као и мање за 27,24% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

број решених предмета по судији био 35,79). 

 

 Просечан прилив предмета по судији био је 19,11 предмета, што је мање за 53% у односу на 

прво полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији 

био 40,66), као и мање за 47% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

прилив новопримљених предмета по судији био 36,06). 

 

Табела: 1.3 

 

Апелациони суд у 

Београду 

I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Просечан број 

предмета у раду по 

судији 
141,34 198,79 166,04 

Просечан број 

решених предмета по 

судији 
26,04 38,25 35,79 

Просечан прилив 

предмета по судији 
19,11 40,66 36,06 

 

Поступање суда у старим предметима 

У првом полугодишту 2014. године решено је укупно 4734 старих предмета који су као стари 

одређени према датуму пријема жалбе, а што представља 38,36% од укупног броја  решених предмета 

(12341). На крају извештајног периода у раду суда остало је 5538 старих предмета одређених према 

датуму пријема жалбе, (предмети преко 9 месеци у грађанској материји, преко 4 у кривичној материји 

и 3 месеца у притворским предметима), а посматрајући старе предмете према датуму пријема 

иницијалног акта (преко 2 године) у раду суда остало је 9339 старих предмета. 
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Табела: 1.4 

Нерешени стари предмети по датуму пријема жалбе у суду у 

свим материјама 

година  укупан број предмета укупно 

2010 2 

5538 

2011  37 

2012 1292 

2013 4167 

2014 40 

 

 

Табела: 1.5 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у свим материјама 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан број предмета старијих од 

2 године 

11166 9339 

 

 

Проценат савладавања прилива Суда за период од 01.01.2014.године до 30.06.2014.године 

 

Посматрајући укупан број примљених и укупан број решених предмета за период од 

01.01.2014.године до 30.06.2014.године треба нагласити да је проценат савладавања прилива 

Суда у овом извештајном периоду 136,27%. 
 

Табела:1.6 

 

Апелациони суд у 

Београду 

Проценат 

савладавања 

прилива Суда 

I полугодиште 

2012.годинe 
99,27% 

I полугодиште 

2013.годинe 
94,06% 

I полугодиште 

2014.годинe 
136,27% 

 

 

Графички приказ савладавања прилива за три полугодишта 
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РЕЗУЛТАТИ РАДА СУДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014.ГОДИНЕ ДО 30.06.2014.ГОДИНЕ ПО 

СУДСКИМ ОДЕЉЕЊИМА 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ 

(Гж, Гж2, Р и Р3) 

 

 

У Грађанском одељењу у првом полугодишту 2014.године поступало је 36 судија, које су уједно и 

добијале редован прилив предмета у грађанској материји. У односу на овај број поступајућих судија, у 

складу са Судским пословником, су израчунавани подаци који се односе на просечан број предмета у 

раду по судији, просечан број решених предмета по судији, просечан прилив предмета по судији... 

 

 

У овом Одељењу, суд је у првом полугодишту 2014.године: 

 

 имао 8295 нерешених предмета на почетку извештајног периода, 

 примио укупно 3464 нових предмета,  

 укупно у раду имао 11759 предмета. 

 

 

 

За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Грађанско одељење бележи смањење укупног 

броја предмета у раду за 41,85%, што је бољи резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво 

полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 

38,60%), а приближан резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво полугодиште 

2012.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 44,18%),.  

 

 

 

Табела: 2.1 

 

Грађанско 

одељење 

Укупан број 

предмета у раду 

Грађанског 

одељења 

Укупан број 

решених предмета 

Грађанског 

одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Грађанског одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
11216 4955 44,18% 

I полугодиште 

2013.годинe 
12387 4782 38,60% 

I полугодиште 

2014.годинe 
11759 4921 41,85% 

 

 

 

Решено је укупно, у свим грађанским материјама 4921 предмет, и то: 4153 мериторно, док је 768 

предмета решено на други начин, тако да је у Грађанском одељењу, на дан 30.06.2014. године, остало 

у раду 6838 нерешених предмета.  
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Табела: 2.2 

 

Грађанско одељење 
Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
5373 2934 54,60% 2439 45,39% 

I полугодиште 

2011.годинe 
5130 4054 79,03% 1076 20,97% 

I полугодиште 

2012.годинe 
4955 3893 78,57% 1062 21,43% 

I полугодиште 

2013.годинe 
4782 3793 79,32% 989 20,68% 

I полугодиште 

2014.годинe 
4921 4153 84,39% 768 15,61% 

 табела: 2.2 представља приказ решених предмета у четири полугодишта Грађанског одељења током рада суда. 
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Имајући у виду другостепену надлежност овог суда, сложену структуру грађанских предмета који се 

по жалби решавају у овом Одељењу, и врсту донетих одлука треба истаћи висок проценат 

мериторно решених предмета, од којих судије овог одељења у Гж, Гж2, Р и Р3 материји донеле: 

 

 1902 одлуке којим су потврђене и 1 одлука којом је делимично потврђена првостепена одлука 

суда;   

 224 одлуке којим су преиначене и 481 одлука којим су делимично преиначене првостепене 

одлуке суда;  

 1071 одлука којим су укинуте и 249 одлука којим су делимично укинуте првостепене одлуке 

суда;  

 27 одлука којим су одбачене и 4 одлука којима су одбијене првостепене одлуке суда; 

 

 

У  Гж, Гж2 и Р материји 768 предмета решено је процесно односно на други начин, враћањем 

предмета на допуну поступка првостепеном суду или одбачајем жалбе у другостепеном поступку.  

 

Имајући у виду обавезу другостепеног суда да у предмету уколико је већ једанпут укидана 

првостепена одлука, коначно реши спор, уочава се све већи број отворених расправа у Грађанском 

одељењу у Гж и Гж2 материји, те треба напоменути да је само у првом полугодишту 2014.године у 95 

предмета отворена главна расправа (у првом полугодишту 2013.године у 80 предмета отворена 

главна расправа). 
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У првом полугодишту 2014.године у Грађанском одељењу: 

 

 Просечан број предмета у раду по судији био је 189,94 предмета, што је мање за 20,08% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број предмета у раду по судији био 

237,66), а више за 5,81% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број 

предмета у раду по судији био 178,89). 

 

 Просечан број решених предмета по судији био је 22,78 предмета, што је мање за 8,55% у 

односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број решених предмета по судији 

био 24,91), и мање за 3,47% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број 

решених предмета по судији био 23,60). 

 

 Просечан прилив предмета по судији је 16,04 предмета, што је мање за 42,83% у односу на 

прво полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији 

био 28,06), и мање за 35,19% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

прилив новопримљених предмета по судији био 24,75). 

 

Табела: 2.3 

 

Грађанско одељење 
I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Просечан број 

предмета у раду по 

судији 
189,94 237,66 178,89 

Просечан број 

решених предмета по 

судији 
22,78 24,91 23,60 

Просечан прилив 

предмета по судији 
16,04 28,06 24,75 

 

 

 

 

Поступање Грађанског одељења  у старим предметима 

 

У првом полугодишту 2014.године решено је укупно 2596 старих предмета који су као стари 

одређени према датуму пријема жалбе (преко 9 месеци), а што представља 52,76% од укупног броја 

решених предмета у овом Одељењу. На крају извештајног периода у раду Одељења остало је 3369 

старих предмета одређених према датуму пријема жалбе, а посматрајући старе предмете према датуму 

пријема иницијалног акта (преко 2 године) у раду Одељења остало је 5959 старих предмета. 

 

Сходно Програму решавања старих предмета за 2013.годину и у овом Одељењу приоритет је дат 

решавању предмета по групама и то:  

 

 

 Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети пре 

2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин. У 



 9 

Грађанском одељењу – од 16 предмета колико их је било на почетку извештајног периода, на 

дан 30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 2 предмета, који су након допуне 

првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање. 

 

 Другу групу старих предмета - означени у Програму под II-б1 - поступци по жалби 

започети у 2010.години, а који овом суду у претходном периоду решени на процесни 

начин, у Грађанском одељењу – од 52 предмета, колико их је било на почетку извештајног 

периода, на дан 30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 22 предмета, који су након 

допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно одлучивање 

 

 Другу групу старих предмета - означени у Програму под II-б2 - поступци по жалби 

започети у 2010.години, а који до доношења Програма нису решени. У Грађанском 

одељењу – од 3 предмета, колико их је било на почетку извештајног периода, на дан 

30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 2 предмета.  
 

 Трећу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у 

току 2011. године, а којих је у Грађанском одељењу на почетку извештајног периода било 80, 

док је на дан 30.06.2014. године у раду Одељења остало 29 предмета, што представља смањење 

ове групе предмета за 63,75%. 

 

 Четврту групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у 

2012.години, а којих је у Грађанском одељењу на почетку извештајног периода било 2136, 

док је на дан 30.06.2014. године у раду Одељења остало 638 предмета, што представља 

смањење ове групе предмета за 70,13%. 

 

 Пету групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и 

то они у којима је поступак по жалби започео у 2013.години. На дан 30.06.2014. године, у 

Грађанском одељењу, ових предмета било је 2700, односно просечно 75 по судији. 

 

 Шесту групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају 

дуже од 2 године, и то:  

 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје дуже од 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 75; 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 15 до 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 168; 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 10 до 15 година, 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 446; 

 Поступци који су по иницијалном акту и у којима поступак траје од 5 до 10 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 2178; 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 3 до 5 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 2038;  

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 2 до 3 годинe 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 1055. 

 

Судијама које поступају у овим предм, поступетима, посебно у најстаријим предметима из прве и 

друге групе старих предмта указано је да је потребно да предузму све мере да би се поступак окончао 

у што краћем року. Такође, поступање судија у старим предметима (и првоспених и другостепних 

судијија), нарочито оним у којима поступак по датуму иницијалног акта траје дуже од 10 година био 
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је предмет ванредног надзора у овом полугодишту, по налогу Врховног касационог суда, те ће се у 

завршној оцени овог извештаја изнетети закључци суда утврђени приликом надзора. 

 

 

Табела: 2.4 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема жалбе у суду у Гж 

материјама 

година  укупан број предмета укупно 

2010 2 
 

3369  

 

2011  29 

2012 638 

2013 2700 

 

Табела: 2.5 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Гж материјама 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан број предмета старијих од 

2 године 

6838 5959 

 

 

 

Проценат савладавања прилива Одељења за период од 01.01.2014.године до 30.06.2014.године 

 

Посматрајући укупан број примљених и укупан број решених предмета за период од 

01.01.2014.године до 30.06.2014.године треба нагласити да је проценат савладавања прилива 

Одељења у овом извештајном периоду 142,06%. 
 

Табела:2.6 

Грађанско одељење 

Проценат 

савладавања 

прилива  

I полугодиште 

2012.годинe 
95,33% 

I полугодиште 

2013.годинe 
88,77% 

I полугодиште 

2014.годинe 
142,06% 

 

Графички приказ савладавања прилива за три полугодишта 

95.33% 88.77%

142.06%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

савладавање прилива

I pol. 2012.

I pol. 2013

I pol. 2014
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ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 

(Гж1, Р1 и Р4) 
 

У Грађанском одељењу за радне спорове у првих шест месеци поступало је 15 судија, које су уједно 

и добијале редован прилив предмета у грађанској материји за радне спорове. У односу на овај број 

поступајућих судија, у складу са Судским пословником, су израчунавани подаци који се односе на 

просечан број предмета у раду по судији, просечан број решених предмета по судији, просечан прилив 

предмета по судији... 
 

У овом Одељењу, суд је у првом полугодишту 2014.године: 

 

 имао 4451 нерешен предмет на почетку извештајног периода, 

 примио укупно 2080 нових предмета,  

 укупно у раду имао 6531 предмет. 

 

За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Грађанско одељење за радне спорове бележи 

смањење укупног броја предмета у раду за 44,08%, што је приближан резултат у односу на 

извештај о раду Одељења за прво полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја 

предмета у раду Одељења био 46,66%), и нешто лошији резултат у односу на извештај о раду 

Одељења за прво полугодиште 2012.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду 

Одељења био 50,03%). 
 

Табела: 3.1 
 

Грађанско 

одељење за 

радне спорове 

Укупан број 

предмета у раду Гж1 

одељења 

Укупан број решених 

предмета Гж1 

одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Гж1 одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
7261 3633 50,03% 

I полугодиште 

2013.годинe 
8259 3854 46,66% 

I полугодиште 

2014.годинe 
6531 2879 44,08% 

 

Решено је укупно 2879 предмета, и то: 2088 мериторно, док је 791 предмет решен на други начин, 

тако да је у Грађанском одељењу за радне спорове, на дан 30.06.2014. године, остало у раду 3652 

нерешених предмета.  

 

Табела: 3.2 

Грађанско одељење 

за радне спорове 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
2153 1186 55,08% 967 44,91% 

I полугодиште 

2011.годинe 
2919 2044 70,02% 875 29,98% 

I полугодиште 

2012.годинe 
3633 2730 75,14% 903 24,86% 

I полугодиште 

2013.годинe 
3854 2937 76,21% 917 23,79% 

I полугодиште 

2014.годинe 
2879 2088 72,53% 791 27,47% 



 12 

 табела: 3.2 представља приказ решених предмета у четири полугодишта Грађанског одељења за радне спорове 

током рада суда. 
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Имајући у виду другостепену надлежност овог суда, сложену структуру грађанских предмета у 

радним споровима који се по жалби решавају у овом Одељењу, и врсту донетих одлука треба истаћи 

висок проценат мериторно решених предмета, од којих судије овог Одељења само у  Гж1 материји 

донеле: 

 

 1033 одлуке којим су потврђене и 2 одлуке којим су делимично потврђене првостепене одлуке 

суда;   

 87 одлука којим су преиначене и 121 одлука којим су делимично преиначене првостепене 

одлуке суда;  

 536 одлука којим су укинуте и 268 одлука којим су делимично укинуте првостепене одлуке 

суда; 

 9 одлука којим су одбачене и одбијене првостепене одлуке суда 

 

У  Гж1 материји 791 предмет решен је процесно односно на други начин, враћањем предмета на 

допуну поступка првостепеном суду или одбачајем жалбе у другостепеном поступку.  

 

Број отворених расправа у Грађанском одељењу за радне спорове је само у току првог полугодишта 

2014.године био 99, што је више у поређењу са  првим полугодиштем 2013.године када је број 

отворених расправа био 83.  

 

 

У првом полугодишту 2014.године у Грађанском одељењу за радне спорове: 

 

 Просечан број предмета у раду по судији је 243,47 предмета, што је мање за 41,44% у односу 

на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број предмета у раду по судији био 400,45), 

а мање и за 19,46% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број предмета 

у раду по судији био 302,33). 

 

 Просечан број решених предмета по судији је 31,99 предмета, што је мање за 45,21% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број решених предмета по судији 

био 58,39), и мање за 36,60% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број 

решених предмета по судији био 50,46). 

 

 Просечан прилив предмета по судији је 23,11 предмета, што је мање за 34,74% у односу на 

прво полугодиште 2012.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији 

био 66,53), као и мање за 44,23% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

прилив новопримљених предмета по судији био 52,25). 
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Табела: 3.3 

 

Грађанско одељење 

за радне спорове 

I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Просечан број 

предмета у раду по 

судији 
243,47 400,45 302,33 

Просечан број 

решених предмета по 

судији 
31,99 58,39 50,46 

Просечан прилив 

предмета по судији 
23,11 66,53 52,25 

 

 

Поступање Грађанског одељења  за радне спорове у старим предметима 

 

У првом полугодишту 2014.године решено је укупно 1350 старих предмета који су као стари 

одређени према датуму пријема жалбе (преко 9 месеци), а што представља 46,90% од укупног броја 

решених предмета у овом Одељењу. На крају извештајног периода у раду Одељења остало је 2008 

старих предмета одређених према датуму пријема жалбе, а посматрајући старе предмете према датуму 

пријема иницијалног акта (преко 2 године) у раду Одељења остало је 3038 старих предмета. 

Сходно Програму решавања старих предмета за 2014.годину и у овом Одељењу приоритет је дат 

решавању предмета по групама и то: 

 

 Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети пре 

2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин. У 

Грађанском одељењу за радне спорове, на почетку и на крају извештајног периода у раду 

Одељења било је 3 предмета, на дан 30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 2 

предмета. 

 

 Другу групу старих предмета - означени у Програму под II-б1 - поступци по жалби 

започети у 2010.години, а који овом суду у претходном периоду решени на процесни 

начин, у Грађанском одељењу за радне спорове – 136 предмета, колико их је било на 

почетку извештајног периода, на дан 30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 36 

предмета, који су након допуне првостепеног поступка враћени овом суду на поновно 

одлучивање 

 

 Трећу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у 

току 2011. године, а којих је у Грађанском одељењу за радне спорове на почетку 

извештајног периода било 84 предмета, док је на дан 30.06.2014. године у раду Одељења 

остало 8 предмета, што представља смањење ове групе предмета за 90,47%. 

 

 Четврту групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у 

2012.години, а којих је у Грађанском одељењу за радне спорове на почетку извештајног 

периода било 1384, док је на дан 30.06.2014. године у раду Одељења, остало је 649 предмета, 

што представља смањење ове групе предмета за 53,10%. 
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 Пету групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и 

то они у којима је поступак по жалби започео у 2013.години. На дан 30.06.2014. године, у 

Грађанском одељењу за радне спорове, ових предмета било је 1351, односно просечно 90 по 

судији. 

 

 Шесту групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају 

дуже од 2 године, и то:  

 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје дуже од 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 15 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 15 до 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 20 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 10 до 15 година, 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 154 

 Поступци који су по иницијалном акту и у којима поступак траје од 5 до 10 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 1013 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 3 до 5 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 1219  

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 2 до 3 годинe 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 617 

 

 

Судијама које поступају у овим предметима, посебно у најстаријим предметима из прве и друге групе 

старих предмта указано је да је потребно да предузму све мере да би се поступак окончао у што 

краћем року. Такође, поступање судија у старим предметима у овој материји (и првоспених и 

другостепних судијија), нарочито оним у којима поступак по датуму иницијалног акта траје дуже од 

10 година био је предмет ванредног надзора у овом полугодишту, по налогу Врховног касационог 

суда, те ће се у завршној оцени овог извештаја изнетети закључци суда утврђени приликом надзора. 

 

 

Табела: 3.4 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема жалбе у суду у 

свим Гж1 материји 

година  укупан број предмета укупно 

2011  8 

2008 2012 649 

2013 1351 

 

Табела: 3.5 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Гж1 материји 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан број предмета старијих од 

2 године 

3652 3038 
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Проценат савладавања прилива Одељења за период од 01.01.2014.године до 30.06.2014.године 

 

Посматрајући укупан број примљених и укупан број решених предмета за период од 

01.01.2014.године до 30.06.2014.године треба нагласити да је проценат савладавања прилива 

Одељења у овом извештајном периоду 138,41%. 
 

Табела:3.6 

Грађанско одељење 

Проценат 

савладавања 

прилива  

I полугодиште 

2012.годинe 
96,57% 

I полугодиште 

2013.годинe 
88,77% 

I полугодиште 

2014.годинe 
138,41% 

 

Графички приказ савладавања прилива за три полугодишта 

96.57% 88.77%

138.41%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

савладавање прилива

I pol. 2012.

I pol. 2013

I pol. 2014

 
 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 

(Кж1, Кж2, Кж3, Кр, Кж1 По3, Кж2 По3, Кр По3) 

 

 

 

У Кривичном одељењу у првом полугодишту 2014.године поступало је 27 судија које су уједно и 

добијале редован прилив предмета. У односу на овај број поступајућих судија, у складу са Судским 

пословником, су израчунавани подаци који се односе на просечан број предмета у раду по судији, 

просечан број решених предмета по судији, просечан прилив предмета по судији... Од укупног броја 

судија које поступају у редовној кривичној материји, треба нагласити да су 3 судије поступале и у 

Одељењу за кривичне поступке према малолетницима, 5 судија поступало је и у поступцима ратних 

злочина, а 14 судија у предметима кривичних дела са елементом организованог криминала. 

 

 

У овом Одељењу, суд је у првом полугодишту 2014.године: 

 

 

 имао 1638 нерешених предмета на почетку извештајног периода, 

 примио укупно 2342 нових предмета,  

 укупно у раду имао 3980 предмета. 
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За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Кривично одељење бележи смањење укупног 

броја предмета у раду за 89,35%, што је бољи резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво 

полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 

79,10%), а бољи је резултат и у односу на извештај о раду Одељења за прво полугодиште 2012.године 

(када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 75,48%).  

 

 

Табела: 4.1 

 

Кривично 

одељење 

Укупан број 

предмета у раду 

Кривичног 

одељења 

Укупан број 

решених предмета 

Кривичног одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Кривичног одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
8869 6694 75,48% 

I полугодиште 

2013.годинe 
8837 6990 79,10% 

I полугодиште 

2014.годинe 
3980 3556 89,35% 

 

Решено је укупно 3556 предмета, и то: 3386 мериторно, док је 170 предмета решено на други начин, 

тако да је у Кривичном одељењу, на дан 30.06.2014. године, остало у раду 424 нерешених предмета.  

 

Табела: 4.2 

 

Кривично одељење 
Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
4400 4325 98,29% 75 1,70% 

I полугодиште 

2011.годинe 
5925 5870 99,07% 55 0,93% 

I полугодиште 

2012.годинe 
6694 6648 99,31% 46 0,69% 

I полугодиште 

2013.годинe 
6990 6964 99,63% 26 0,37% 

I полугодиште 

2014.годинe 
3556 3386 95,22% 170 4,78% 

    

 табела: 4.2 представља приказ решених предмета у четири полугодишта Кривичног одељења током рада суда. 
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Имајући у виду другостепену надлежност овог суда, сложену структуру кривичних предмета који се 

по жалби решавају у овом Одељењу, и врсту донетих одлука треба истаћи веома висок проценат 

мериторно решених предмета, од којих судије овог одељења само  у Кривичном одељењу донеле: 

 

 2071 одлуку којом су потврђене и 3 одлуке којима су делимично потврђене првостепене одлуке 

суда;  

 370 одлука којим су преиначене и 62 одлуке којима су делимично преиначене првостепене 

одлуке суда;  

 792 одлука којим су укинуте и 46 одлука којим су делимично укинуте првостепене одлуке суда; 

 26 одлука којим су одбачене првостепене одлуке суда. 

 

 

У Кривичној материји 170 предмета решено је процесно односно на други начин, враћањем предмета 

на допуну поступка првостепеном суду или одбачајем жалбе у другостепеном поступку.  

 

 

Број отворених главних претреса је у току првог полугодишта 2014.године био 59, што је мање у 

односу на првог полугодиште 2013.године када је број предмета у којима је отворен главни претрес 

био 94.  

 

 

Проценат савладавања прилива Одељења за период од 01.01.2014.године до 30.06.2014.године 

 

Посматрајући укупан број примљених и укупан број решених предмета за период од 

01.01.2014.године до 30.06.2014.године треба нагласити да је проценат савладавања прилива 

Одељења у овом извештајном периоду 151,84%. 
 

Табела:4.3 

 

Грађанско одељење 

Проценат 

савладавања 

прилива  

I полугодиште 

2012.годинe 
104,33% 

I полугодиште 

2013.годинe 
101,97% 

I полугодиште 

2014.годинe 
151,84% 

 

 

Графички приказ савладавања прилива за три полугодишта 

104.33%101.97%

151.84%

0.00%

50.00%
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У првом полугодишту 2014.године у Кривичном одељењу: 

 

 Просечан број предмета у раду по судији био је 15,70 предмета, што је мање за 77,05% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број предмета у раду по судији био 

68,41), као и мање за 81,23% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан број 

предмета у раду по судији био 83,65). 

 

 Просечан број решених предмета по судији био је 21,95 предмета, што је мање за 49,13% у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан број решених предмета по судији 

био 43,15), као и мање за 48,84% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

број решених предмета по судији био 42,91). 

 

 Просечан прилив предмета по судији је 14,46 предмета, што је мање за 65,82% у односу на 

прво полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији 

био 42,31), као и мање за 64,84% у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан 

прилив новопримљених предмета по судији био 41,13). 

 

 

 

Табела: 4.3 

 

 

Кривично одељење 
I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Просечан број 

предмета у раду по 

судији 
15,70 68,41 83,65 

Просечан број 

решених предмета по 

судији 
21,95 43,15 42,91 

Просечан прилив 

предмета по судији 
14,46 42,31 41,13 

 

 

 

 

Посматрајући по материјама, приказ решених предмета је следећи: 

 

 

 Кж1 материја (предмети по жалбама на пресуде), решено је 1967 предмета, од чега је 1857 

предмета решено мериторно, док је 110 предмета решено на други начин. 

 

 Кж2 материја (предмети по жалбама на решења), решено је 1487 предмета, од чега је 1431 

предмет решен мериторно, док је 56 предмета решено на други начин. 

 

 Кж3 материја (предмети по жалбама на решења овог суда), решено је 24 предметa, од чега је 

23 решено мериторно, док је 1 предмет решен на други начин. 

 

 Кр материја (разно, предлози за решавање сукоба надлежности, делегација надлежности и 

предлози истражних судија за продужавање притвора), решено је 53 предмета, од чега је 48 

решено мериторно, док је 3 предмета решено на други начин. 
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Табела: 4.4 

 

 

Решени предмети 
Укупно 

решено 

Мериторно 

решено 

Решено на 

други начин 

Кж1 1967 1857 94,41% 110 5,59% 

Кж2 1487 1431 96,24% 56 3,76% 

Кж3 24 23 95,84% 1 4,16% 

Кр 53 48 90,57% 3 9,43% 

 

Просечан прилив предмета по судији:   

 

Табела: 4.5 

 

Просечан прилив 

предмета по судији 

I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Кж1 5,61 22,98 23,83 

Кж2 8,16 18,59 16,19 

 

 

Просечан број решених предмета по судији: 

 

Табела: 4.6 

 

Просечан број решених 

предмета по судији 

I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Кж1 12,14 23,98 25,34 

Кж2 9,18 18,41 16,43 

 

 

Просечан број предмета у раду по судији: 

 

Табела: 4.7 

 

Просечан број 

предмета у раду по 

судији 

I полугодиште 

2014.годинe 

I полугодиште 

2013.годинe 

I полугодиште 

2012.годинe 

Кж1 13,41 57,89 72,12 

Кж2 1,70 9,93 10,54 

 

Поступање Кривичног одељења  у старим предметима 

У првом полугодишту 2014.године решено је укупно 764 стара предмета који су као стари 

одређени према датуму пријема жалбе (преко 4 месеца у редовним кривичним поступцима, односно 3 

у притворским предметима), а што представља 21,49% од укупног броја решених предмета у овом 

Одељењу. На крају извештајног периода у раду Одељења остало је 151 стари предмет одређен према 

датуму пријема жалбе, а посматрајући старе предмете према датуму пријема иницијалног акта (преко 

2 године) у раду Одељења остало је 320 старих предмета. Посебно треба истаћи да су судије 

Кривичног одељења по приоритету решавале предмете у којима је одређен притвор, тако да је у овом 

полугодишту био занемарљив број предмета у којима поступак по жалби траје дуже од 3 месеца. 
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Сходно Програму решавања старих предмета за 2014.годину и у овом Одељењу приоритет је дат 

решавању предмета по групама и то: 

 

 Прву групу старих предмета чине предмети, у којима су поступци по жалби започети пре 

2010.године, а који су у овом суду у претходном периоду решени на процесни начин. У 

Кривичном одељењу нема предмета из ове групе. 

 

 Другу групу старих предмета - означени у Програму под II-б1 - поступци по жалби 

започети у 2010.години, а који овом суду у претходном периоду решени на процесни 

начин. У Кривичном одељењу био је 1 предмет у раду из ове групе, који је у овом 

полугодишту решен.  

 

 Трећу групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у току 

2011. године.   У Кривичном одељењу у овом тромесечју био је 1 предмет у раду који је на 

дан 28.02.2014. године решен, што представља смањење предмета за 100%. 

 

 Четврту групу старих предмета, чине предмети у којима су поступци по жалби започети у 

2012.години, а којих је у Кривичном одељењу на почетку извештајног периода било 36, док је 

на дан 30.06.2014. године у раду Одељења остало 5 предмета, што представља смањење ове 

групе предмета за 86,11%. 

 

 Пету групу старих предмета, чине најмлађи програмски предмети по датуму пријема жалбе и 

то они у којима је поступак по жалби започео у 2013.години. У Кривичном одељењу поступци 

по жалби који трају дуже од 4 месеца, којих има укупно 146, односно просечно 5,41 по судији. 

 

 Шесту групу старих предмета чине предмети у којима поступци по иницијалном акту трају 

дуже од 2 године, и то:  

 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје дуже од 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 3 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 15 до 20 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 5 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 10 до 15 година, 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 18 

 Поступци који су по иницијалном акту и у којима поступак траје од 5 до 10 којих је 

на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 120 

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 3 до 5 година 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 113  

 Поступци који су по иницијалном акту у којима поступак траје од 2 до 3 годинe 

којих је на дан 30.06.2014.године у раду Одељења било укупно 61 

 

 

Судијама које поступају у овим предметима, посебно у најстаријим предметима из прве и друге групе 

старих предмета указано је да је потребно да предузму све мере да би се поступак окончао у што 

краћем року. Такође, поступање судија у старим предметима у овој материји (и првоспених и 

другостепних судијија), нарочито оним у којима поступак по датуму иницијалног акта траје дуже од 5 

година био је предмет ванредног надзора у овом полугодишту, по налогу Врховног касационог суда, 

те ће се у завршној оцени овог извештаја изнетети закључци суда утврђени приликом надзора. 
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Табела: 4.8 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема жалбе у суду у свим 

Кж материји 

година  укупан број предмета укупно 

2012 5 

151 2013 111 

2014 (старији од 4 и 3 мес) 35 

 

 

Табела: 4.9 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Кж материји 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан број предмета старијих од 

2 године 

424 320 

 

 

 

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 

 

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, у првом полугодишту 

2014.године: 

 

 имало 19 нерешених предмета на почетку извештајног периода, 

 примило укупно 285 нових предмета,  

 укупно у раду имало 304 предмета. 

  

За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Одељење бележи смањење укупног броја 

предмета у раду за 93,75%, што је приближан резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво 

полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 

94,94%), као и приближан резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво полугодиште 

2012.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 94,38%).  

 

Табела: 5.1 

 

Посебно 

одељење за 

организовани 

криминал 

Укупан број 

предмета у раду Кж 

По1 одељења 

Укупан број 

решених предмета 

Кж По1 одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Кж По1 одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
320 302 94,38% 

I полугодиште 

2013.годинe 
316 300 94,94% 

I полугодиште 

2014.годинe 
304 285 93,75% 
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Решено је укупно 285 предмета, и то 285 мериторно,  тако да је у  раду овог Одељења, на дан 

30.06.2014. године, остало 19 нерешених предмета.  

 

Табела: 5.2 

 

Посебно одељење за 

организовани 

криминал 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
163 163 100% / % 

I полугодиште 

2011.годинe 
191 191 100% / % 

I полугодиште 

2012.годинe 
302 301 99,67% 1 0,33% 

I полугодиште 

2013.годинe 
300 295 98,33% 5 1,67% 

I полугодиште 

2014.годинe 
285 285 100% / % 

 

 

Посматрајући по материјама, приказ решених предмета је следећи: 

 

 Кж1 ПО1 материја (предмети по жалбама на пресуде), решено је 18 предмета мериторно. 

 

 Кж2 ПО1 материја (предмети по жалбама на решења), решено је 259 предмета мериторно. 

 

 Кр ПО1 материја (разно, предлози за решавање сукоба надлежности, делегација надлежности 

и предлози истражних судија за продужавање притвора), решено је 8 предмета мериторно. 

 

Табела: 5.3 

 

Посебно одељење за 

организовани 

криминал 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

Кж1 ПО1 18 18 100% / % 

Кж2 ПО1 259 259 100% / % 

Кр ПО1 8 8 100% / % 

 

 

Имајући у виду сложену структуру предмета који се по жалби решавају у овом Одељењу, и врсту 

донетих одлука треба истаћи веома висок проценат мериторно решених предмета, од којих судије 

овог одељења само  у Кж1 По1, Кж2 По1 и Кр По1 материји донеле: 

 

 192 одлуке којима су потврђене  и 1 којом је делимично потврђена првостепена одлука суда;   

 10 одлука којим су преиначене и 4 којим су делимично преиначене првостепене одлуке суда;  

 66 одлука којим су укинуте и 8 којим су делимично укинуте првостепене одлуке суда; 

 2 одлуке којим су одбачене првостепене одлуке суда. 

 

У Кж1 По1, Кж2 По1 и Кр По1 материји нема предмета решених  процесно, односно на други начин.  
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Просечан прилив предмета по судији у Одељењу био је 3,39, што је приближа прилив у односу на 

прво полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији био 

3,10), и нешто мањи прилив у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан прилив 

новопримљених предмета по судији био 4,70). 

 

Табела: 5.4 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема жалбе у суду у 

свим Кж По1 материји 

година  укупан број предмета укупно 

2013  2 
6 

2014(старији од 4 мес) 4 

 

 

Табела: 5.5 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Кж По1 материји 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан предмета број старијих од 

2 године 

19 11 

 

 

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

 

 

Посебно одељење за ратне злочине Апелационог суда у Београду, у првом полугодишту 

2014.године: 

 

 имало 4 нерешена предмета на почетку извештајног периода, 

 примило укупно 23 нова предмета,  

 укупно у раду имало 27 предмета. 

  

За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Одељење бележи смањење укупног броја 

предмета у раду за 85,19%, што је мање за 9,13% у односу на извештај о раду Одељења за прво 

полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 

93,75%), као и мање за 7,06% у односу на извештај о раду Одељења за прво полугодиште 2012.године 

(када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 91,67%).  

 

Табела: 6.1 

 

Посебно 

одељење за 

ратне злочине 

Укупан број 

предмета у раду Кж 

По2 одељења 

Укупан број 

решених предмета 

Кж По2 одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Кж По2 одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
36 33 91,67% 

I полугодиште 

2013.годинe 
32 30 93,75% 

I полугодиште 

2014.годинe 
27 23 85,19% 
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Решено је укупно 23 предмета, и то сви мериторно, тако да је у  раду овог Одељења, на дан 

30.06.2014. године, остало 4 нерешена предмета.  

 

 

Табела: 6.2 

 

Посебно одељење за 

ратне злочине 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
28 27 96,42% 1 3,57% 

I полугодиште 

2011.годинe 
43 43 100% / / 

I полугодиште 

2012.годинe 
33 33 100% / / 

I полугодиште 

2013.годинe 
30 30 100% / / 

I полугодиште 

2014.годинe 
23 23 100% / / 

 

 

 

Посматрајући по материјама, приказ решених предмета је следећи: 

 

 Кж1 ПО2 материја (предмети по жалбама на пресуде), решено је 4 предмета мериторно. 

 

 Кж2 ПО2 материја (предмети по жалбама на решења), решено је 19 предмета мериторно. 

 

 Кр ПО2 материја (разно, предлози за решавање сукоба надлежности, делегација надлежности 

и предлози истражних судија за продужавање притвора), у овом извештајном периоду није 

било прилива предмета. 

 

Табела: 6.3 

 

Посебно одељење за 

ратне злочине 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

Кж1 ПО2 4 4 100% / / 

Кж2 ПО2 19 19 100% / / 

 

 

 

Имајући у виду сложену структуру предмета који се по жалби решавају у овом Одељењу, и врсту 

донетих одлука треба истаћи веома висок проценат мериторно решених предмета, од којих су судије 

овог одељења само  у Кж1 По2, Кж2 По2 и Кр По2 материји донеле: 

 

 13 одлука којим су потврђене и 2 делимично потврђене првостепене одлуке суда;  

 3 одлука којим су преиначене првостепене одлуке суда и 2 одлуке којима су делимично 

преиначне првостепене одлуке суда;    

 4 одлуке којим су укинуте првостепене одлуке суда и 1 одлука којом је делимично укинута 

првостепена одлука суда;; 
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У Кж1 По2, Кж2 По2 и Кр По2 материји нема предмета решених је процесно односно на други начин.  

 

 

Просечан прилив предмета по судији у Одељењу био је 0,77, што је мање у односу на прво 

полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по судији био 0,90), као 

и мање у односу на прво полугодиште 2012.године (када је просечан прилив новопримљених предмета 

по судији био 1,10). 

 

У овом Одељењу има 3 нерешена стара предмет по датуму пријема жалбе. 

 

 

Табела: 6.4 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Кж По2 материји 
укупан број нерешених 

предмета  

укупан број старијих предмета од 

2 године 

4 3 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КРИВИЧНЕ ПОСТУПКЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА 

 

 

Одељење за кривичне поступке према малолетницима,  у првом полугодишту 2014.године: 

 

 имало 26 нерешених предмета на почетку извештајног периода, 

 примило укупно 42 нова предмета,  

 укупно у раду имало 68 предмета. 

  

За период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Одељење бележи смањење укупног броја 

предмета у раду за 77,94%, што је бољи резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво 

полугодиште 2013.године (када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 

77,78%), као и бољи резултат у односу на извештај о раду Одељења за прво полугодиште 2012.године 

(када је проценат смањења укупног броја предмета у раду Одељења био 77,63%).  

 

 

Табела: 7.1 

 

Одељење за 

кривичне 

поступке према 

малолетницима 

Укупан број 

предмета у раду 

Кжм одељења 

Укупан број 

решених предмета 

Кжм одељења 

Смањење укупног 

броја предмета у раду 

Кжм одељења 

I полугодиште 

2012.годинe 
76 59 77,63% 

I полугодиште 

2013.годинe 
81 63 77,78% 

I полугодиште 

2014.годинe 
68 53 77,94% 

 



 26 

 

Решено је укупно 53 предмета и то: 51 мериторно, док су 2 предмета решена на други начин, тако да 

је на дан 30.06.2014. године, у раду Одељења остало 15 нерешених предмета 

 

 

 

Табела: 7.2 

 

 

Одељење за кривичне 

поступке према 

малолетницима 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

I полугодиште 

2010.годинe 
39 35 89,74% 4 10,25% 

I полугодиште 

2011.годинe 
74 73 98,65% 1 13,35% 

I полугодиште 

2012.годинe 
59 55 93,22% 4 6,77% 

полугодиште 

2013.годинe 
63 63 100% / / 

полугодиште 

2014.годинe 
53 51 96,23% 2 3,77% 

 

 

 

Посматрајући по материјама, приказ решених предмета је следећи: 

 

 

 Кжм1 материја (предмети по жалбама на пресуде), решено је 40 предмета, од тога 39 

мериторно, док је 1 предмет решен на други начин. 

 

 Кжм2 материја (предмети по жалбама на решења), решено је 10 предмета, сви мериторно. 

 

 Крм материја (разно, предлози за решавање сукоба надлежности…), решено је 3 предмета, од 

тога 2 мериторно, док је 1 предмет решен на други начин. 

 

 

 

Табела: 7.3 

 

Одељење за кривичне 

поступке према 

малолетницима 

Укупан број 

решених предмета 

Мериторно 

решени предмети 

Решено на други 

начин 

Кжм1 40 39 97,50% 1 2,50% 

Кжм2 10 10 100% / % 

Крм 3 2 66,67% 1 33,33% 

 

 

 

Судије овог одељења, су у првом полугодишту 2014.године само у Кжм1, Кжм2 и Крм материји 

донеле: 
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 32 одлука којим су потврђене првостепене одлуке суда; 

 3 одлуке којим су преиначене првостепене одлуке суда;  

 11 одлука којим су укинуте првостепене одлуке суда; 

 1 одлуку којом је одбачена првостепена одлука суда; 

 

У Кжм1, Кжм2 и Крм материји 2  предмета су решена процесно односно на други начин.  

 

 

Просечан прилив предмета по судији у Одељењу био је 2,33, што је приближан прилив предмета у 

односу на прво полугодиште 2013.године (када је просечан прилив новопримљених предмета по 

судији био 2,50), као и приближан прилив предмета у односу на прво полугодиште 2012.године (када 

је просечан прилив новопримљених предмета по судији био 3,06). 

 

У овом Одељењу има 1 нерешени стари предмет по датуму пријема жалбе. 

 

 

Табела: 7.4 

 

 

Нерешени стари предмети по датуму пријема 

иницијалног акта у суду у Кжм материји 

укупан број нерешених 

предмета  

укупан број старијих предмета 

од 2 године 

15 2 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У 

РАЗУМНОМ РОКУ 

 

 

На основу члана 6, 7 и 15 Судског пословника, Смерница Високог савета судства за унутрашње 

урешење судова у поступку за заштиту права на суђење у разумном року бр. 06-00-3/2014-01 од 

13.05.2014. године, као  и упутства Врховног касационог суда I Су-1 120/2014 од 14.05.2014. године, у 

Апелационом суду у Београду, дана 15.05.2014. године формирано је Одељење за поступање по 

захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, као и уписници у Судској писарници са 

ознакама Р4г, Р4р и Р4к ради евиденције предемета у овом Одељењу. У Одељењу за поступање по 

захтевима за заштиту права на суђење у разумном року поступају све судије овог суда.  

 

Одељење за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року од 15.05.2014. 

године, односно у првом полугодишту 2014.године. 

 

 Примило је  770 нерешених предмета, 

 укупно у раду имало је 770 предмета. 

 

 

Наведени предмети примљени су као нерешени из Уставног суда, на основу пропратног акта у коме је 

наведено да се предмети достављају на даљу надлежност у складу са одредбама члана 2. Закона о 
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изменама и допунама Закона о уређењу судова („Сл. Гласник РС“, број 101/13), у којима је поднет 

захтев за заштиту права на суђење у разумном року, у поступку који још није увек окончан.  

 

Од 770 предмета решено је укупно 580 предмета. Наведени предмети нису решавани мериторно него 

на други начин, тако да је на дан 30.06.2014. године, у раду Одељења остало 190 нерешених 

предмета. Предмети су решени на други начин јер су седнице одељења овог суда прихватиле правни 

став са седнице Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда 

одржане дана 30.05.2014. године о ненадлежности судова уставновљених Законом о уређењу судова за 

поступање по уставним жалбама за заштиту права на суђење у разумном року поднетим Уставном 

суду до 22.05.2014. године – дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о уређењу 

судова („Сл. Гласник РС“, број 101/13). 

 

 

У  Р4г заведено је укупно 477 предмета  од којих је до 30.06.2014.године решено 364, тако да је раду 

Одељења на крају извештајног периода у овом уписнику остало 113 нерешених предмета. 

 

У  Р4р заведено је укупно 253 предмета  од којих је до 30.06.2014.године решено 199, тако да је раду 

Одељења на крају извештајног периода у овом уписнику остало 54 нерешена предмета. 

 

У  Р4к заведено је укупно 40 предмета од којих је до 30.06.2014.године решено 17, тако да је раду 

Одељења на крају извештајног периода у овом уписнику остало 23 нерешена предмета. 

 

Табела 8.1. 

 

Одељење за за 

поступање по 

захтевима за 

заштиту права 

на суђење у 

разумном року 

Укупан број 

примљених 

Укупан број 

решених  

Број нерешених 

предмета на крају 

извештајног периода  

Р4г 477 364 113 

Р4р 253 199 54 

Р4к 40 17 23 
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Треба нагласити да од 22.05.2014.године, односно од почетка примене одредби Закона о уређењу 

судова па до 30.06.2014.године, Суд није примио ни један захтев за заштиту права на суђење у 

разумном року, те да се у овом извештајном периоду не може оценити рад Одељења, јер не постоје 

статистички подаци који се односе на мериторно решене предмете у овој материји.  
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Разматрајући резултате рада за прво полугодиште 2014.године, сматрам да су остварени добри 

резултати рада, који су упоређујући статистички податак о проценту савладавања прилива знатно 

бољи и од резултата рада суда за прво полугодиште 2013.године и за прво полугодиште 2012.године. 

Наиме, суд је у овом полугодишту поступао са већим бројем судија него у претходним периодима, 

што је први пут омогућило потпуно решавање прилива, и то не само на нивоу целог суда (136,27%), 

већ и у свим редовним судским одељењима: Грађанско одeљење (142,06%), Грађанско одeљење за 

радне спорове (138,41%) и Кривично одeљење (126,19%).  

 

Упоређујући статистичке податке у односу на прво полугодиште 2012. године и 2013.године уочава се 

да су резултати рада суда у погледу решених предмета нешто лошији, те да је просечан број решених 

предмета по судији за 31,92% мањи у односу на прво полугодиште 2013.године, као и за за 27,24% у 

мањи односу на прво полугодиште 2012.године, што је директна последица смањеног прилива 

предмета по судији у готово свим судским материјама у овом извештајном периоду.  

 

Међутим, и поред чињенице да је број решених предмета мањи, због смањеног прилива предмета и 

већег броја поступајућих судија, суд је у потпуности савладао прилив и извештајни период завршио са 

11166 нерешених предмета у раду, а што је много бољи резултат рада у односу на прво полугодиште 

2012. године, када је суд извештајни период завршио са 12121 нерешеним предметом у раду  и у 

односу на прво полугодиште 2013.године када је суд извештајни период завршио са 13915 нерешених 

предмета у раду.   

 

Резултати рада суда натпросечни су када се посматра смањење броја предмета у раду. Наиме, уочава 

се да је укупан број предмета у раду суда у првом полугодишту 2014.године (23507) за 21,58% мањи 

него у првом полугодишту 2013.године када је суд укупно у раду имао 29979 предмета, а такође је и за  

15,43% мањи него у првом полугодишту 2012.године када је суд укупно у раду имао 27798 предмета. 

Проценат смањења броја предмета у раду директна је и последица тога што је у првом полугодишту 

2014.године број поступајућих судија (79) већи за 9 судија у односу на прво полугодиште 2013. године 

када је број поступајућих судија био 70, као и већи за 6 судија у односу на прво полугодиште 2012. 

године када је број поступајућих судија био 73.  

 

Већи број поступајућих судија и умањен прилив новопримљених предмета указује да је оптерећеност 

судија у овом полугодишту била знатно нижа него у првом полугодишту 2012. и 2013. године, а што 

потврђује и податак који се односи на просечан број предмета у раду судије који је у свим судским 

материјама у овом полугодишту мањи него у првом полугодишту 2012. и 2013. године. Током првог 

полугодишта 2014. године на нивоу целог суда, просечан број предмета у раду по судији је био 141,34 

предмета, што је мање за 28,89%, у односу на прво полугодиште 2013.године, када је просечан број 

предмета у раду по судији био 198,79, као и мање за 14,87%, у односу на прво полугодиште 

2012.године, када је просечан број предмета у раду по судији био 166,04. Међутим и поред тога што се 

на основу напред наведених података може закључити да су судије у овом полугодишту биле мање 

оптерећене, него у претходном периоду, статистички подаци указују да су судије у овом периоду 

решавале мање предмета него у првом полугодишту 2012. и 2013. године.  

 

Поред чињенице смањеног прилива предмета, просечан број предмета у раду овог суда у општој 

грађанској материји и у материји радних спорова указује да су судије које поступају у овим 

материјама још увек веома оптерећене.  
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Због тога су у овом полугодишту посебно праћени и анализирани податци који се односе на прилив 

предмета по судији у свим материјама и у складу са тим од стране председника суда предузет је читав 

низ организационих мера. Између осталог, обавештен је Високи савет судства да овом суду недостаје 

још 5 судија, у складу са Одлуком о повећању потребног броја судија Високог савета судства, којом је 

утврђен потребан број судија за овај суд од 88, након чега је Високи савет судства, одмах објавио 

оглас за избор још 5 судија овог суда. Изменама Годишњег распореда послова суда за 2014.годину од 

07.јула 2014.године 5 изабраних судија распоређено је да поступа у грађанској материји, те ће ова 

чињеница директно утицати на још боље и ефикасније поступање овог суда, као и на равномерније 

оптерећење судија, посебно судија Грађанског одељења. 

 

Иако су резултати рада суда натпросечни када се посматра смањење броја предмета у раду, ситуација 

није тако охрабрујућа када се посматрају резултати рада суда који се односе на број старих предмета у 

раду суда, а који резултати нису последица рада судија овог суда, већ последица повећаног прилива 

старих предмета који се из подручних судова достављају ради решавања по жалби. У том смислу 

треба нагласти да се Програм решавања старих предмета (којим су обухваћени и предмети по датуму 

пријема жалбе, али и по иницијалном акту), успешно спроводи од стране судија овог суда, када је реч 

о програмским предметима који се посматрају према датуму пријема жалбе.  

 

Међутим, свакодневни прилив предмета који по иницијалном акту представљају старе предмете 

условио је да се суд у општој грађанској материји и материји радних спорова константно суочава са 

проблемом великог броја старих предмета у раду који је у константном порасту. Велики број старих 

предмета у раду суда у овим материјама је, поред константног прилива старих предмета, и директна 

последица великог броја нерешених преузетих предмета након почетка рада мреже судова из 

2010.године и у знатној мери, уз редован прилив предмета, је објективан разлог који утиче на дужину 

трајања поступака који се сада решавају пред овим судом. 

 

Разматрајући податке који се односе на број предмета у којима се отвора претрес и расправа треба 

нагласити да је овај број такође у константном порасту, а што опет утиче на дужину трајања поступка 

пред овим судом. 

 

Међутим, као што сам горе навео сматрам да ће још 5 судија који су распоређени у Грађанско 

одељење директно утицати на ефикасније поступање овог суда у погледу смањења броја старих 

предмета у грађанској материји. 

 

По налогу Врховног касационог суда у јуну месецу извршен је и ванредни надзор у предметима 

подручних судова у којима поступак траје преко 5 година у кривичној материји, односно 10 година у 

свим осталим материјама са налогом да се у сваком од предмета који су наведени у извештају, утврде 

разлози нерешавања: (да ли су то: спорна правна питања, процесни разлози или ажурност 

поступајућег судије).  

 

Анализирајући разлоге који се односе на дужину трајања поступка за општу грађанску материју и 

материју радних спорова уочено је да је дужина трајања поступка, нарочито у основним судовима, 

процесне природе, односно да су на дужину трајања поступака највише утицале честе промене 

поступајућег судије, које су у појединим предметима мењане чак више од 6 до 12 пута. 

 

Међутим, забрињава да је највише примедби истакуто на поступање судија у грађанској материји 

радних спорова, општој грађанској материји, ванпарничној и извршној материји. Главне примедбе 

које су истакнуте након надзора у грађанској материји радних спорова и општој грађанској материји 

су непоступање суда према одредбама Закона о парничном поступку које се тичу припреме главне 

расправе, која обухвата претходно испитивање тужбе, одржавање припремног рочишта и заказивање 
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главне расправе и у неостваривању сврхе главне расправе сходно чл. 298 ЗПП-а. Тако су у већини 

случајева истицане примедбе које се односе на то да је поступак лоше вођен, да нема концепције 

вођења поступка, да постоји недостатак концентрације доказа, непоштовање начела процесне 

економије, постојање процесне недисциплине учесника у поступку. Толерише се одуговлачење 

поступака, пасивно понашање странака и злоупотреба права. Комисије овог суда, приликом ванредног 

надзора у судовима у којима су уочени овакви пропусти указали су на неопходност концентрације 

доказа и стриктну примена процесних правила о достави и терету доказивања. 

 

Што се тиче кривичне материје ванредним надзором у већини основних судова уочене су одређене 

неправилности и пропусти у раду кривичних одељења који су последица недовољне ажурности судија 

и непредузимања процесних овлашћења које судови имају по ЗКП-у, док контролом рада виших 

судова нису уочене ове неправилности у већој мери..  

 

Имајући у виду забрињавајуће закључке комисијама Апелационог суда које су формиране за редован 

надзор подручних судова, посебно је наложено да судијама из виших и основних судова на 

заједничким састанцима укажу на неопходност правилне и стриктне примене процесних закона.  

 

Рад суда и судских одељења и у овом полугодишту био је и предмет надзора Врховног касационог 

суда. 

 

Ценећи све напред наведено уз чињеницу која се односи на смањење броја предмета у раду и 

савладавање прилива сматрам да је суд у целини у првом полугодишту 2014.године остварио добре 

резултате.  
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