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I.  УВОДНЕ   НАПОМЕНЕ:  

 
  

Апелациони суд у Крагујевцу као жалбени суд непосредно је виши суд за 

подручје осам виших судова (Јагодина, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Нови 

Пазар, Ужице, Чачак и Пожаревац) и двадесет два основна суда (Јагодина, Параћин, 

Деспотовац, Крагујевац, Аранђеловац, Краљево, Рашка, Крушевац, Трстеник, Брус, 

Нови Пазар, Сјеница, Ужице, Пријепоље, Пожега, Прибој, Чачак, Горњи Милановац, 

Ивањица, Пожаревац, Велико Градиште и Петровац на Млави). Од укупно 53 судија 

колико је утврђено Одлуком Високог савета судства за Апелациони суд у 

Крагујевцу, у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 6. 2014. године поступао је 41 судија. 

Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2014. 

годину бр. I СУ-2-216/13 од 24. 12. 2013. године, формирана су следећа одељења: 

- Кривично одељење, Одељење за кривичне поступке према малолетницима, 

Грађанско одељење, Грађанско одељење за радне спорове, Одељење судске праксе и 

Припремно одељењe.  

Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу за 

2014. годину, бр. I  СУ-2-12/14 од 20. 5. 2014. године формирано је и Одељење за 

поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року у коме 

поступају све судије овог суда које ће одлучивати у предметима из материје у којој 

поступају у оквиру других одељења по Годишњем распореду послова. 

 У Кривичном одељењу формирано је седам већа ради одлучивања у другом 

степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда, од којих за 

малолетнике чини једно веће. У Грађанском одељењу је формирано четири већа од 

којих су поједина већа специјализована и за поступање у породичним споровима. У 

Грађанском одељењу за радне спорове формирана су три већа. Ради одлучивања по 

жалбама против решења у поступку рехабилитације на основу чл.18 ст.2 Закона о 

рехабилитацији формирана су три већа. Такође је формирано и Одељење судске 

праксе и Припремно одељење на основу чл. 16 Судског пословника. 
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II   АНАЛИЗА РАДА СУДА 

 

У Апелационом суду у Крагујевцу је у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 6. 2014. 

године било нерешено на почетку 2870 предмета у свим материјама, од тога старих 

према датуму пријема у суд 196, а према датуму иницијалног акта 1888 предмета.  

Примљено је 8492 предмета или просечно по судији 34,52, тако да је било 

укупно у раду 11362 предмета. 

Решено је укупно 5843 предмета, од тога мериторно 5207, а старих према 

датуму пријема у суд 555, а према датуму иницијалног акта 3114, или просечно 

решено предмета по судији у одељењу 23,75.  

Остало је нерешено на крају 5519 предмета или просечно по судији 134,61, од 

тога старих према датуму пријема у суд 236 или просечно по судији 5,76, а старих 

према датуму иницијалног акта 3108 или просечно по судији 75,80. 

Прилив је савладан 68,81%. 

Укупан квалитет на нивоу суда је 99,44%.  

Коефицијент ажурности у посматраном периоду је износио 3,90. 

 У кривичном одељењу распоређен је 21 судија, а у периоду од 1. 1. 2014. - 

30. 6. 2014. године поступало је 20 судија, с обзиром да се један судија налазио на 

дужем боловању.  

На почетку извештајног периода било је нерешено 417 предметa, од тога 

старих према датуму пријема у суд 91 предмет, а према датуму иницијалног акта 

275.  

Примљенo је укупно 2043 предмета или месечно просечно по судији 17,03, 

тако да је било укупно у раду 2460 предмета. 

Решено је 2186 предмета, од тога мериторно 1814, а старих према датуму 

пријема у суд 162, а према датуму иницијалног акта 850 или просечно решено по 

судији у одељењу 18,22.  

Остало је нерешено на крају 274 предмета или просечно у раду по судији 

13,70 предмета, од тога старих према датуму пријема у суд 31 или 1,55 по судији, а 

према датуму иницијалног акта 167 предмета. Коефицијент ажурности у овом 

одељењу је 0,80.  

 У грађанско одељење и одељење за радне спорове распоређено је 23 

судија, а поступао је 21 судија, с обзиром да је једном судији престала судијска 

функција 13. 2. 2014. године услед навршења радног века, а један судија је изабран 

за судију Врховног касационог суда.  

На почетку извештајног периода било је нерешено 2453 предмета, од тога 

старих према датуму пријема у суд 105, а према датуму иницијалног акта 1613. 

 Примљено је укупно 6449 предмета или просечно месечно по судији 51,18, 

тако да је било укупно у раду 8902 предмета. 
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Решено је 3657 предмета или просечно решено по судији 29,02, од тога 

мериторно 3393, старих према датуму пријема у суд 393, а према датуму 

иницијалног акта 2264.  

Остало је нерешено на крају 5245 предмета или просечно у раду по судији 

249,76, од тога старих према датуму пријема у суд 205 или 9,76 просечно предмета у 

раду по судији, а старих према датуму иницијалног акта 2941. Коефицијент 

ажурности у овом одељењу је 4,88.  

 

 

1. Упоредна анализа примљених предмета (прилив предмета) 

за период 1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. године у односу  

на период 1. 1. 2013. - 30. 6. 2013. године 

 

Упоредном анализом извештаја о раду суда у погледу примљених предмета у 

извештајном периоду 1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. године у односу на извештајни период 

1. 1. 2013. - 30. 6. 2013. године, констатује се да је у првих шест месеци 2014. године 

примљено укупно 8492 предмета, односно 688 предмета мање или 7,49% предмета у 

односу на исти извештајни период 2013. године када је примљено 9182 предмета. 

У кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу у периоду 1. 1. - 30. 

6. 2014. године примљено је 2043 предмета што је за 2843 предмета мање или 

58,16% у односу на исти период 2013. године када је примљено 4888 предмета. Од 

укупног броја примљених предмета у овом одељењу у првих шест месеци 2014. 

године примљено је укупно 1072 „Кж1“ предмета што је за 2183 предмета мање или 

67,07 % у односу на исти период 2013. године када је примљено 3255 „Кж1“ 

предмета. У првих шест месеци 2014. године примљено је укупно 825 „Кж2“ 

предмета што је за 681 предмет мање или 45,22% у односу на исти период 2013. 

године када је примљено 1506 „Кж2“ предмета.  

У грађанском одељењу и одељењу за радне спорове Апелационог суда у 

Крагујевцу у периоду од 1. 1. 2014. до 30. 6. 2014. године примљено је 6449 

предмета што је за 2155 предмета више или 50,19% у односу на исти период 2013. 

године када је примљено 4294 предмета.  

„Гж“ предмета примљено је 2178, што је за 186 предмета више или 9,34% у 

односу на исти период 2013. године када је примљено 1992 „Гж“ предмета.  

„Гж1“ предмета примљено је 2846 што је за 969 предмета више или 51,62% у 

односу на исти период 2013. године када је примљено 1877 „Гж1“ предмета.  

 „Гж2“ предмета примљено је укупно 385 предмета што је за 112 предмета 

више или 41,03% у односу на исти период 2013. године када је примљено 273 „Гж2“ 

предмета.  

„Р“ предмета примљено је укупно 41 предмет што је за 35 предмета више 

или 583,33% у односу на исти период 2013. године када је примљено 6 „Р“ предмета.  

„Рехж“ предмета примљено је укупно 92 предмета што је за 25 предмета 

више или 37,31% у односу на исти период 2013. године када је примљено 67 „Рехж“ 

предмета.  

„Р1“ предмета примљено је укупно 240 предмета што је за 161 предмет више 

или 203,80% у односу на исти период 2013. године када је примљено 79 „Р1“ 

предмета.  
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У табеларном приказу прегледа новопримљених предмета за период 1. 1. – 

30. 6. 2014. године у оквиру Грађанског одељења и Одељења за радне спорове 

приказани су и предмети „Р4г“, „Р4р“ и „Р4к“ који се односе на заштиту права на 

суђење у разумном року.  

 

Следи табеларни приказ. 

 

 

Упоредни преглед новопримљених предмета за период 1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. 

године у односу на период 1. 1. 2013. - 30. 6. 2013. године 

ПЕРИОД 

1. 1. - 30. 6. 2013. год. 

ПЕРИОД 

1. 1. - 30. 6. 2014. год. МАТЕРИЈА 

НОВОПРИМЉЕНИ НОВОПРИМЉЕНИ 

УВЕЋАЊЕ % 

Кж1 3255 1072 -2183 -67,07 

Кж2 1506 825 -681 -45,22 

Кж3 26 14 -12 -46,15 

Кр 35 79 44 125,71 

Кжм1 43 28 -13 -30,23 

Кжм2 16 19 3 18,75 

Крм 7 6 -1 -14,29 

УКУПНО 

Кж 
4888 2043 -2843 -58,16 

Гж 1992 2178 186 9,34 

Гж1 1877 2846 969 51,62 

Гж2 273 385 112 41,03 

Р 6 41 35 583,33 

Рехж 67 92 25 37,31 

Р4г  572 572  

Р4р  62 62  

Р4к  33 33  

Р1 79 240 161 203,80 

УКУПНО 

Гж 
4294 6449 2155 50,19 

УКУПНО 

Кж и Гж 
9182 8492 -688 -7,49 

 

На основу наведеног, може се закључити да је у првих шест месеци 2014. 

године дошло до смањења прилива предмета на нивоу суда и то за 7,49%. Прилив 

предмета је смањен у кривичној материји и то за 2843 предмета или 58,16%, а у 

грађанској материји прилив предмета је повећан за 2155 предмета или 50,19% у 

односу на исти период 2013. године. 
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2. Упоредна анализа рада суда за период  

1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. године у односу на период 1. 1. 2013. - 30. 6. 2013. године 

 

Упоредном анализом извештаја о раду суда у извештајном периоду 1. 1. 2014. 

- 30. 6. 2014. године у односу на извештајни период 1. 1. 2013. - 30. 6. 2013. године, 

утврђује се да је у Апелационом суду у Крагујевцу у првих шест месеци 2014. 

године решено укупно на нивоу суда 5843 предмета што је мање предмета у односу 

на исти извештајни период 2013. године када је решено укупно 8454 предмета на 

нивоу суда. Проценат решених предмета у првих шест месеци 2014. године на нивоу 

суда је 51,43% што представља мањи проценат у односу на исти извештајни период 

2013. године када је проценат решених предмета износио 75,57%.  

Савладавање прилива у првих шест месеци 2014. године је мање него у 

2013. години и износи 68,81% на нивоу суда, док је у истом извештајном периоду 

2013. године износио 92,07%.  

 

Табеларни приказ извештаја о раду суда  за период 1.1.2014. - 30. 6. 2014. године 

МАТЕРИЈА 

Нерешено 

из 

претходне 

године 

Примљено 

предмета  

Укупно 

у раду 
Решено Нерешено 

Савладавање 

прилива % 

Проценат 

решених 

% 

Кж1 393 1072 1465 1233 232 115,02 84,16 

Кж2 20 825 845 812 33 98,42 96,09 

Кж3 3 14 17 14 3 100,00 82,35 

Кр  79 79 76 3 96,20 96,20 

Кжм1  28 28 25 3 89,29 89,29 

Кжм2  19 19 19  100,00 100,00 

Крм 1 6 7 7  116,67 100,00 

УКУПНО 

Кж 
417 2043 2460 2186 274 107,00 88,86 

Гж 985 2178 3163 1339 1824 61,48 42,33 

Гж1 1396 2846 4242 1717 2525 60,33 40,48 

Гж2 19 385 404 347 57 90,13 85,89 

Р 2 41 43 26 17 63,41 60,47 

Рехж 20 92 112 74 38 80,43 66,07 

Р4г  572 572  572   

Р4р  62 62  62   

Р4к  33 33  33   

Р1 31 240 271 154 117 64,17 56,83 

УКУПНО 

Гж 
2453 6449 8902 3657 5245 56,71 41,08 

УКУПНО 

Кж и Гж 
2870 8492 11362 5843 5519 68,81 51,43 
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Табеларни приказ извештаја о раду суда  за период 1.1.2013. - 30. 6. 2013. године 

МАТЕРИЈА 

Нерешено 

из 

претходне 

године 

Примљено 

предмета  

Укупно 

у раду 
Решено Нерешено 

Савладавање 

прилива 

Проценат 

решених 

Кж1 445 3255 3700 3021 679 92,81 81,65 

Кж2 41 1506 1547 1454 93 96,55 93,99 

Кж3 4 26 30 21 9 80,77 70,00 

Кр 2 35 37 37  105,71 100,00 

Кжм1 3 43 46 44 2 102,33 95,65 

Кжм2  16 16 16  100,00 100,00 

Крм 1 7 8 5 3 71,43 62,50 

УКУПНО 

Кж 
496 4888 5384 4598 786 94,07% 85,40% 

Гж 519 1992 2511 1634 877 82,03 65,07 

Гж1 974 1877 2851 1851 1000 98,61 64,92 

Гж2 5 273 278 253 25 92,67 91,01 

Р  6 6 6  100,00 100,00 

Рех 4 67 71 51 20 76,12 71,83 

Р1 7 79 86 61 25 77,22 70,93 

УКУПНО 

Гж 
1509 4294 5803 3856 1947 89,80% 66,45% 

УКУПНО 

Кж и Гж 
2005 9182 11187 8454 2733 92,07% 75,57% 

 

У кривичном одељењу у првих шест месеци 2014. године решено је укупно 

2186 предмета што је мањи број решених предмета у односу на исти извештајни 

период 2013. године када је решено 4598 предмета, а што је свакако последица 

смањеног прилива предмета у овом одељењу. Проценат решених предмета у 

кривичном одељењу у овом извештајном периоду износи 88,86% што представља 

већи проценат у односу на исти извештајни период 2013. године када је износио 

85,40%.  

У кривичном одељењу је у првих шест месеци 2014. године просечно решено 

по судији у одељењу 18,22 предмета. 

У грађанском одељењу и одељењу за радне спорове у првих шест месеци 

2014. године решено је укупно 3657 предмета што представља мањи број решених 

предмета у односу на исти извештајни период 2013. године када је решено 3856 

предмета. Проценат решених предмета у овом одељењу у посматраном извештајном 

периоду износи 41,08% што представља мањи проценат у односу на исти извештајни 

период 2013. године када је износио 66,45%. 

У грађанском одељењу и одељењу за радне спорове је у првих шест месеци 

2014. године просечно решено по судији у одељењу 29,02 предмета. 
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III   ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 
 

Програмом решавања старих предмета за 2014. годину за Апелациони суд 

у Крагујевцу бр. I СУ-1- 9/14 од 24. 1. 2014. године, који је усвојен на седници свих 

судија, обухваћени су предмети у којима поступци трају дуже од 2 године 

рачунајући од датума када је предмет први пут примљен у суд и у којима 

иницијални акт потиче из 2011. године и раније, као и најстарији предмети у којима 

поступак траје дуже од 5 година и иницијални акт потиче из 2009. и ранијих година. 

Старим предметима у Апелационом суду у Крагујевцу сматрају се предмети у 

којима поступци по жалби нису окончани у роковима предвиђеним ЗПП-ом и ЗКП-

ом (9, односно 4 месеца и 3 месеца у притворским предметима) и најстарији у 

којима поступци по жалби нису окончани дуже од 1 године.  

У Апелационом суду у Крагујевцу је на дан 1. 1. 2014. године било нерешено 

на почетку укупно 2870 предмета од чега старих према датуму пријема у суд 196. У 

периоду 1. 1. - 30. 6. 2014. године решено је укупно 5843 предмета од чега старих 

555, док је остало нерешено на крају 5519 од чега старих 236 или просечно предмета 

у раду по судији у одељењу 5,76. 

У Апелационом суду у Крагујевцу је на дан 1. 1. 2014. године било нерешено 

на почетку укупно 2870 предмета од чега старих према датуму иницијалног акта 

1888. У периоду 1. 1. - 30. 6. 2014. године решено је укупно 5843 предмета од чега 

старих 3114, док је остало нерешено на крају 5519 од чега старих 3108 или просечно 

предмета у раду по судији у одељењу 75,80. 

 

 

 

IV   ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА И ПРЕДСТАВКАМА 
 

 У овом извештајном периоду по притужбама непосредно поднетим 

Апелационом суду или достављеним овом суду од Врховног касационог суда, 

Министарства правде РС или Високог савета судства, поступала је председник 

Апелационог суда у Крагујевцу и заменик председника суда, како је то одређено 

Годишњим распоредом послова. 

По поднетим притужбама поступано је у складу са одредбама Закона о 

уређењу судова и Судског пословника, које прописују поступање по притужбама. 

Председник Апелационог суда у Крагујевцу донела је Упутство за поступање по 

притужбама које је достављено председницима нижестепених судова број I Су 1-

20/14 од 25.02.2014. године. Наиме, у погледу притужби које су Апелационом суду 

достављене непосредно поступало се у складу са одредбом чл. 55 ст. 1 Закона о 

уређењу судова и одредбом чл. 9 Судског пословника, тако да се поред подносиоца 

притужбе о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавао и председник 

Врховног касационог суда, као председник непосредно вишег суда. Уколико су 

притужбе поднете преко министарства надлежног за правосуђе, непосредно вишег 

суда или Високог савета судства, поступано је у складу са одредбом чл. 55 ст. 5 

Закона о уређењу судова и чл. 9 Судског пословника и о основаности притужбе и 

предузетим мерама поред подносиоца и председника непосредно вишег суда, 

обавештаван је и орган преко кога је притужба поднета.  
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 У периоду од 01.01.2014. – 30.06.2014. године у Апелационом суду у 

Крагујевцу укупно је примљено 243 притужбе и молбе за убрзање поступка или 

прекоредно решавање предмета. Од овог броја укупно је примљено 146 притужби, 

од којих су се 62 притужбе односиле на рад и поступање Апелационог суда у 

Крагујевцу, 77 притужби на рад нижестепених судова са подручја Апелационог суда 

у Крагујевцу и 7 притужбе на рад Апелационог суда у Крагујевцу и неког од 

нижестепених судова. Молби за убрзање поступка или прекоредно решавање 

предмета било је укупно 97. 

 

Поступање по притужбама на рад Апелационог суда у Крагујевцу 

 Поднетих притужби на рад Апелационог суда у Крагујевцу у овом 

извештајном периоду укупно је било 62, решено је 60, док су 2 притужбе остале у 

раду. Од укупног броја решених притужби на рад Апелационог суда у Крагујевцу 13 

притужби је оцењено као основано, 3 као делимично основана, док је 37 притужби 

оцењено као неосновано, а 7 притужби нема оцену основаности. 

Анализа притужби поднетих на рад Апелационог суда у Крагујевцу указује 

да се један број притужби односио на дуго трајање поступка у предметима из 

области радно правних спорова и у којима је истовремено тражено и убрзање 

поступка, док се део притужби односио на предмете у којима су поступци по жалби 

окончани, али су странке незадовољне донетим другостепеним одлукама. Што се 

тиче притужби на рад овог суда оцењених као делимично основане или основане, 

анализа показује да су се исте углавном односиле на предмете из области радних 

спорова и то у погледу дужине трајања поступка по жалби, из којих разлога су 

судијама на чије предмете су се притужбе односиле дати налози за предузимање 

свих потребних мера у смислу хитног поступања, или убрзања поступка и доношења 

одлуке. Са притужбама којима је указано на дужину трајања поступка по жалби и 

истовремено тражено убрзање поступка и решавање предмета, као и са датим 

налозима судијама, упознати су и председници одељења у зависности од врсте 

предмета на које се притужба односи.  

Рад по предметима који су предмет притужби, прати се.  

 

Поступање по притужбама на рад нижестепених судова 

 Од укупног броја поднетих или достављених притужби Апелационом суду у 

Крагујевцу (146), на рад нижестепених судова са подручја Апелационог суда у 

Крагујевцу односило се 77 притужби. Од овог броја притужби (77), решена је 61 

притужба, а 16 притужби је остало у раду. Од укупног броја решених притужби (61), 

11 притужби је оцењено као основано, 6 као делимично основано, док је 35 

притужби оцењено као неосновано, с тим што 7 притужби немају оцену 

основаности, а у 2 притужбе оцена основаности биће дата накнадно. 

Анализа поднетих притужби на рад нижестепених судова показује да се већи 

број притужби односио на рад основних судова са подручја Апелационог суда у 

Крагујевцу, док се мањи број притужби односио на рад виших судова са подручја 

овог суда.  

У погледу притужби оцењених као основане или делимично основане на рад 

неког од нижестепених судова, председницима судова дати су налози за 

предузимање одговарајућих мера у виду хитног поступања, праћења рада по 

предметима у смислу динамике заказивања рочишта, обавештавања овог суда о току 

и исходу поступка и предузетим мерама, или евентуално отклањање неких других 

уочених неправилности, а све у зависности од садржине притужбе и суда на који се 
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иста односи, врсте поступка, односно спора, а и разлога основаности. Рад по 

предметима који су предмет притужби прати се прибављањем извештаја од 

председника судова о даљем току поступка и предузетим мерама за убрзање  

поступка или отклањање уочених пропуста.  

Посебно се прате притужбе које се односе на поступање основних судова у 

поступцима извршења и то прибављањем извештаја од председника судова о даљем 

току поступка спровођења извршења и предузетим мерама.   

 

 

Поступање по притужбама на рад Апелационог суда у Крагујевцу и  

на рад неког од нижестепених судова  

 Од укупног броја поднетих или достављених притужби Апелационом суду у 

Крагујевцу (146), 7 притужби се односило на рад Апелационог суда у Крагујевцу и 

неког од нижестепених судова. Од овог броја притужби (7) решено је 6 притужби, 

које су оцењене као неосноване у односу на поступање оба суда, док је 1 притужба 

остала у раду и оцењена је као неоснована у односу на поступање Апелационог суда, 

док ће оцена основаности у односу на поступање нижестепеног суда бити дата 

накнадно након прибављања извештаја од председника суда. 

Што се тиче поднетих молби за убрзање поступка у предметима – ургенција, 

у овом извештајном периоду укупно их је било 97 и исте су се углавном односиле на 

рад Апелационог суда у Крагујевцу у погледу убрзања поступка по жалби или 

прекоредног решавања предмета. Већи број поднетих молби односио се на предмете 

у радној материји и парничној материји, а мањи број молби на предмете у кривичној 

материји. И по поднетим молбама – ургенцијама поступало се благовремено и 

подносиоци су обавештавани о предузетим мерама које су се углавном односиле на 

дате налоге судијама за убрзање поступка по жалби или разматрање могућности 

прекоредног решавања предмета.   

 

 

 

V   ПРАЋЕЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
 

Годишњим распоредом послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2014. 

годину формирано је Одељење судске праксе чији је рад организован у смислу 

одредбе чл. 29 Судског пословника.  

 У циљу уједначавања судске праксе Апелационог суда једном недељно се 

одржавају радни састанци председника већа, како грађанског и одељења за радне 

спорове, тако и кривичног одељења. На седницама одељења разматрају се и спорна 

правна питања достављена од стране виших и основних судова са подручја 

Апелационог суда у Крагујевцу.  

 И у овом периоду настављена је сарадња са другим апелационим судовима 

ради уједначавања судске праксе на нивоу апелационих судова и одржани су радни 

састанци и то заједнички састанак грађанских одељења за радне спорове 

апелационих судова 17. 1. 2014. године у Београду и 11. 4. 2014. године у 

Апелационом суду у Новом Саду. Заједнички састанак грађанских одељења и 

одељења за радне спорове апелационих судова одржан је 14. 5. 2014. године у Нишу. 

Заједнички састанци кривичних одељења апелационих судова одржани су 24. 3. 

2014. године у Апелационом суду у Новом Саду и 30. 6. 2014. године у Београду. 
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 Такође је у посматраном извештајном периоду 2014. године одржана 

заједничка седница представника кривичног одељења Врховног касационог суда са 

представницима кривичних одељења апелационих судова 31. 1. 2014. године у 

Апелационом суду у Београду, као и заједнички састанак председника грађанског 

одељења Врховног касационог суда са представницима апелационих судова 

грађанског и одељења за радне спорове 7. 2. 2014. године. 

 Председници апелационих судова у Крагујевцу, Београду и Нишу и в.ф. 

председника Апелационог суда у Новом Саду, дана 12. 5. 2014. године закључили су 

Споразум председника апелационих судова о организацији, месту и времену 

одржавања заједничких седница апелационих судова за 2014. годину. Наведеним 

Споразумом је утврђен распоред одржавања заједничких седница према коме ће се у 

предстојећем периоду одржати заједничке седнице одељења и то: кривичних 

одељења у септембру 2014. године у Нишу и децембру 2014. године у Крагујевцу, а 

грађанских одељења и грађанских одељења за радне спорове у септембру 2014. 

године у Крагујевцу и децембру 2014. године у Београду.  

 У суду се води општи регистар у који се у сажетом облику уносе правна 

схватања изражена у одлукама суда у појединим предметима или примењена од 

вишег суда, а које су од значаја за судску праксу, као и посебан регистар у који се 

уносе правна схватања усвојена на седници свих судија, седницама одељења, 

саветовањима и радним састанцима. Општи и посебан регистар правних схватања 

воде се за сваку грану судског рада хронолошким редом и објављују на web - 

страници Апелационог суда. 

 У оквиру припрема судова за примену одредби Закона о уређењу судова о 

заштити права на суђење у разумном року и потребе уједначавања судске праксе, 

Врховни касациони суд је у посматраном извештајном периоду одржао четири 

састанка са председницима Привредног апелационог суда, Прекршајног 

апелационог суда, апелационих судова и виших судова и то 27. 3. 2014. године, 24. 

4. 2014. године, 12. 5. 2014. године и 25. 6. 2014. године. 

 Изменом и допуном Годишњег распореда послова за 2014. годину бр. I СУ-2-

12/14 од 20. 5. 2014. године формирано је Одељење за поступање по захтевима за 

заштиту права на суђење у разумном року и у оквиру Одељења судске праксе 

одређен судија за руководиоца судске праксе у овом Одељењу.  

 Одређен је судијски помоћник који ће, поред послова и задатака које у складу 

са чл.74 Судског пословника обавља у одељењу судске праксе за кривичну материју, 

обављати и послове саветника за питања у вези примене Европске конвенције о 

људским правима. 

 У овом извештајном периоду објављен је Билтен судске праксе Апелационог 

суда у Крагујевцу бр.1 за 2014. годину, а у току је припрема Билтена бр. 2 за овај 

суд. 

            Редовно се ажурира и Web сајт Апелационог суда у Крагујевцу, као и  

Информатор о раду Апелационог суда у Крагујевцу. 

 У суду се редовно одржавају седнице судија на којима се разматрају 

извештаји о раду суда и судија, рад на старим предметима, рад судске праксе, као и 

сви други уочени проблеми у раду суда.  
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VI   ОБИЛАЗАК И НАДЗОР РАДА ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА  

СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 

  

 Рад виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу 

прати се достављањем извештаја о раду основних и виших судова, разматрањем 

спорних правних питања у циљу јединствене судске примене права и одговора на 

уочена спорна правна питања и успостављање сарадње ради размене правних 

схватања и закључака усвојених на седницама одељења, организовањем радних 

састанака председника Апелационог суда са председницима виших судова, као и 

обиласком нижестепених судова најмање два пута годишње и заједничким 

састанцима судија Апелационог суда у Крагујевцу и свих судија основних и виших 

судова у седишту виших судова, а према распореду који је унапред утврђен. 

 На основу донетог Програма и плана обиласка и надзора рада виших и 

основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2014. годину, судије 

Апелационог суда у Крагујевцу су у мају месецу 2014. године извршиле прву 

редовну годишњу контролу рада нижестепених судова са подручја Апелационог 

суда у Крагујевцу. Извештаји о извршеном надзору рада нижестепених судова са 

закључком и предлогом мера прослеђени су председницима судова, ради 

реализације, а такође су извештаји прослеђени и Врховном касационом суду.  

 По налогу председника Апелационог суда у Крагујевцу, а у складу са 

налогом председника Врховног касационог суда, у јуну месецу 2014. године судије 

Апелационог суда у Крагујевцу извршиле су ванредни надзор виших и основних 

судова са подручја овог суда у предметима у којима поступци према иницијалном 

акту трају дуже од 5 година у кривичној материји, односно 10 година у свим 

материјама, ради утврђивања разлога нерешавања, осим у предметима у „И“ и „Ив“ 

материји за које је дат налог председницима виших судова да изврше надзор и 

доставе извештај о разлозима нерешавања ових предмета председнику Апелационог 

суда. Извештаји судија Апелационог суда о извршеном ванредном надзору 

нижестепених судова са утврђеним разлозима нерешавања, прослеђени су 

председницима судова, ради реализације, а такође су извештаји прослеђени и 

Врховном касационом суду.  

 У посматраном извештајном периоду председник Апелационог суда у 

Крагујевцу је одржала радне састанке са председницима виших судова са подручја 

овог суда и то 25. 2. 2014. године, 9. 4. 2014. године и 27. 6. 2014. године. 

 Председници виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу су у 

априлу 2014. године, а сходно налогу председника Апелационог суда датог на 

састанку 25. 2. 2014. године, извршили обилазак и надзор рада основних судова са 

свог подручја - прва редовна контрола у 2014. години и о извршеној контроли 

доставили извештај Апелационом суду у Крагујевцу.  

 На састанку председника Апелационог суда у Крагујевцу са председницима 

виших судова са подручја овог суда, одржаном дана 27. 6. 2014. године, 

председницима виших судова је наложено да у октобру 2014. године изврше 

обилазак и надзор рада основних судова са њиховог подручја – друга редовна 

контрола у 2014. години и о извршеној контроли доставе извештај Апелационом 

суду у Крагујевцу. 
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З А К Љ У Ч А К 
 

 

 Анализа извештаја о раду суда и судија за период 1. 1. 2014. – 30. 6. 2014. 

године указује да је у Апелационом суду у Крагујевцу решено мање предмета него у 

истом периоду 2013. године за 2611 предмета. Међутим, може се рећи да су 

резултати рада суда у посматраном извештајном периоду добри, имајући у виду да је 

у овом извештајном периоду поступало петоро судија мање него у истом периоду 

2013. године, да је прилив на нивоу Грађанског одељења и Одељења за радне 

спорове повећан за 50,19% у односу на исти период прошле године и да је у 

Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове просечно решавано по судији 

29,02 предмета (у истом извештајном периоду 2013. године решено је просечно по 

судији 27, 94 предмета). 

 За Апелациони суд у Крагујевцу је у јуну месецу 2014. године изабрано 

петоро судија, који су 4. 7. 2014. године ступили на функцију, тако да на дан 

сачињавања овог извештаја, односно 11. 7. 2014. године, судијску функцију у овом 

суду обавља укупно 48 судија са председником суда. Због чињенице да је четворо 

судија Апелационог суда изабрано за председнике виших судова са подручја овог 

суда, а један судија изабран за изборног члана Високог савета судства, недостаје још 

пет судија и с тим у вези указујем да би евентуална попуна упражњених судијских 

места упућивањем судија из виших судова, допринела да Апелациони суд у 

Крагујевцу у наредном периоду покаже још боље резултате рада. 

 У Апелационом суду у Крагујевцу и даље постоји проблем који се односи на 

неадекватне смештајне услове који се огледају у недовољном броју канцеларија и 

кабинета и то како за судије тако и за запослене, у недовољном броју судница, а 

такође је и даље присутан проблем неадекватне техничке опремљености.  

 Саставни део овог извештаја чине и табеле о раду суда и судија Апелационог 

суда у Крагујевцу за период 1. 1. 2014. – 30. 6. 2014.  године. 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК СУДА 

               Дубравка Дамјановић 
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ПРИЛОЗИ 

 

Табеларни приказ резултата рада 

 Апелационог суда у Крагујевцу  и судија  

за период 1. 1. 2014. - 30. 6. 2014. год. 
 

 


