
 

 

Састанак Председнице Врховног касационог суда и Високог савета судства Нате 
Месаровић и Министарке правде Снежане Маловић са в.ф. председника апелационих 
судова, в.ф. председника виших и основних судова са подручја Апелационог суда у 
Крагујевцу и судијама Апелационог суда у Крагујевцу одржан дана 14. 11. 2011. године 
у Апелационом суду у Крагујевцу 

 

У Апелационом суду у Крагујевцу је дана 14. 11. 2011. године одржан састанак 
Председнице Врховног касационог суда и Високог савета судства Нате Месаровић и Министарке правде Снежане Маловић са в.ф. 
председника апелационих судова (Крагујевац, Београд, Нови Сад и Ниш) и в.ф. председника виших и основних судова са 
подручја Апелационог суда у Крагујевцу и судијама Апелационог суда у Крагујевцу. Састанку су присуствовали и помоћник 
Министра правде Јелица Пајовић, шеф кабинета Министра правде Сања Лаци и саветник Врховног касационог суда Биљана 
Петровић. 

На одржаном састанку разматрани 
су резултати рада апелационих судова и 
виших и основних судова са подручја 
Апелационог суда у Крагујевцу. 
Председница Врховног касационог суда и 
Високог савета судства Ната Месаровић 
похвалила је рад Апелационог суда у 
Крагујевцу и истакла да је веома 
задовољна резултатима рада овог суда и 
да је решен велики број предмета и то 

нарочито велики број старих предмета у којима су поступци, примера ради, 
трајали више од 10 година. Солидно су радили виши и основни судови са 
подручја Апелационог суда у Крагујевцу, али да увек има места за побољшање рада.  

 

 



 

 

Министарка правде Снежана Маловић је истакла да је сада, а након скоро две године од реформе 
правосуђа, прави моменат да се сагледају резултати рада судова и појединачни резултати рада судија. 
Извештај о раду судова говори у прилог томе да се поступало много ефикасније и да је састанак имао за 
циљ да се сагледа у ком суду треба радити још више, како би грађани Србије били задовољни и могли да 
своја права остваре ефикасно.  

 

В.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Весна 
Петровић је истакла да је као в.ф. председника Апелационог суда 
у Крагујевцу задовољна резултатима рада које је остварио 
Апелациони суд у Крагујевцу у претходном периоду, односно у 
периоду од почетка рада суда па до сада. Наиме, у наведеном 

периоду у овом суду примљено је укупно 28696 предмета, решено је 26832 предмета а 
остало је нерешено само 1864 предмета. Решен је велики број старих предмета од којих 
је већина окончана мериторно, а окончане су и маратонске парнице које су трајале 
преко 30 година. У наредном периоду судије Апелационог суда у Крагујевцу наставиће 
још ефикасније да раде, на који начин ће се афирмисати углед судијске професије а 
грађанима вратити пољуљано поверење у правосуђе.  

 

 

 

 

 

 

 


