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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
ЗА 2016. ГОДИНУ

  
       Апелациони  суд  у  Нишу,  у  2016.  години поступао  је  у  предметима  из  своје 
надлежности  са подручја  осам виших,  седамнаест  основних судова и  четири судске 
јединице. 

             Суд је смештен у згради правосудних органа у Нишу у ул. Војводе Путника бб. 

Високи савет судства на седници одржаној дана 13. октобра 2015. године 
донео је Одлуку о броју судија у судовима, којом је утврђено да Апелациони суд у 
Нишу, са председником суда, има 42 судија. До краја 2016. године попуњено је 38 
места, а 4 судијска места су упражњена.  

          Дана  23.08.2016. године  у Апелациони суд у Нишу ступиле су на дужност 
изабране  судије,  Никола  Пржић,  Јадранка  Митровски,  Невена  Благојевић  и  Зорица 
Стошић. 

          У току 2016. године због навршетка радног века престала је судијска дужност 
судијама: 

− Милици Манић, дана 06.04.2016. године,
− Миомиру Митровићу, дана 05.05.2016. године, 
− Слободану Љубићу, дана 18.05.2016. године, 
− Весни Вукас, дана 31.07.2016. године,
− Братиславу Крстићу, дана 27.10.2016. године, и
− Љиљани  Јовановић  престала  је  судијска  дужност  на  лични  захтев,  дана 

04.10.2016. године. 

              На рад у другим органима налази се двоје судија и то: 

           - Зоран Крстић изабран је за председника Вишег суда у Нишу, дана 23.05.2014. 
године.
       - Небојша Цолић изабран је за председника Основног суда у Алексинцу,  дана 
01.01.2014. године.
     



На крају 2016. године судијску дужност обавља  37 судија, са председником суда 
укупно 38, рачунајући и двоје судија које се налазе на раду у другим органима, иако је 
одлуком Високог савета судства утврђено да број  судија у Апелациони суд у Нишу 
износи 42. Из наведеног произилази да је број судија у овом суду костантно мањи од 
броја судија утврђен одлуком Високог савета судства, због чега је прилив предмета по 
судији, нарочито у грађанској материји, изузетно велики, али због повећане ажурности 
и ефикасности у раду, судије углавном успевају да савладају прилив. 

Ажурност  и  ефикасност  судија  нарочито  долази  до  изражаја  када  се  ради  о 
старим предметима, тако да на крају 2016. године у Апелационом суду у Нишу нема 
предмета који су старији од годину дана од дана пријема у суд. 

Укупан број запослених на неодређено време је 97 на крају 2016. године. Број 
запослених на неодређено време је мањи од утврђеног актом о систематизацији и мањи 
је од утврђеног за овај суд од 98, по одлуци Владе Републике Србије. 

     Судском  управом  руководи  председник суда  Драган Јоцић,  судија  Врховног 
касационог суда, који је одлуком Народне скупштине од 31.10.2013. године изабран за 
председника Апелационог суда у Нишу.

У 2016. години заменици председника суда биле су судије овог суда Снежана 
Милошевић и Миомир Митровић, коме је због навршетка радног века престао радни 
однос  дана  05.  маја  2016.  године.  После  његовог  одласка  у  пензију  за  заменика 
председника суда одређен је судија Александар Пантић. 

       На пословима судске управе поред председника и двоје заменика,  радили су: 
секретар суда, административно-технички секретар и сарадник за кадровске послове и 
административно - техничке послове са поротом. 

Послови унутрашње организације врше се у складу са законским прописима и 
Судским пословником, као и низом донетих нормативних аката,  упутстава,  одлука и 
наредби. 

У 2016. години донети су посебно важни акти и по њима спроведене планиране 
активности:

- Правилник о правосудној стражи за 2016. годину,  
- Програм решавања старих предмета за 2016. годину, 

            - Правилник о замени и изостављању (анономизиацији) судских одлука, 
- Програм решавања старих предмета у поступку пред нижестепеним судовима 

са територије месне надлежности Апелационог суда у Нишу, 
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Апелационог суда у 

Нишу за 2016. годину, 
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Апелационом суду у Нишу, 
- Годишњи распоред послова судија за 2017. годину, 
- Годишњи распоред послова судијских помоћника за 2017. годину. 

У суду је устаљена пракса да се редовно, почетком сваког месеца одржавају 
састанци председника суда са заменицима и председницима одељења, ради разматрања 
стања послова и предузимање потребних мера. 



Редовно  се  припремају  извештаји  и  анализе  о  раду  и  стању  послова.  Свим 
судијама  се  достављају  месечни  извештаји  о  раду,  уз  интерно  креиран  табеларни 
извештај  о раду за судско одељење,  у ком су приказани резултати  сваког судије  из 
одговарајућег судског одељења. 

                       Поступање по захтевима за изузеће и искључење

У извештајном периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године овом суду 
поднето је укупно 68 захтева за изузеће и 7 захтева за искључење судија.

По свим поднетим захтевима је поступљено у року.

                          
                  Поступање по притужбама

 
У извештајном периоду примљено је 23 притужби странака које се односе на рад 

Апелационог суда и 85 на рад и поступање подручних судова. Подносиоцима притужби 
обавештења су прослеђена у прописаном року.

 
Поступање по молбама за хитно решавање предмета (преференцијама)

Учесници  у  судским  поступцима  подносили  су  овом  суду  молбе  за  хитно 
решавање  предмета.  Број  преференција  примљених  у  периоду  од  01.01.2016.  до 
31.12.2016.  години износи  28. На осетно мањи број  преференција  у 2016.  години у 
односу на раније године рада овог суда, утицала је ажурност судија у раду и висока 
стопа реализације Програма за решавање старих предмета. 

Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја

 У 2016.  години  примљено је  15  захтева за  приступ  информацијама од јавног 
значаја и по свим је поступљено у кратком року. Усвојено је 14 захтева, а један захтев 
је одбијен због ненадлежности. У току наведеног периода, према евиденцији овог суда, 
није била изјављена ни једна  жалба Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности.

                
            У судећим предметима поступале су судије распоређене у одељењима суда:

1. Кривично одељење,
2. Грађанско одељење,
3. Одељење за радне спорове,
4. Одељење судске праксе,
5. Одељење за поступање по захтевима за заштиту узбуњивача, 
6. Већа за поступање по жалбама изјављеним против одлука Апелационог суда,    



7. Већа  за  поступање  у  предметима  малолетних  учинилаца  кривичних  дела  и 
кривично правној заштити малолетних лица, 

8. Већа за поступање по предметима за заштиту права на суђење у разумном року,
9. Веће за поступање у предметима рехабилитације.                  

У 2016. години предузимане су мере путем којих је обезбеђена уравнотежена 
оптерећеност судија. 

Мора се нагласити да на крају 2016. године у Апелационом суду у Нишу нема 
предмета који су старији од годину дана од датума пријема предмете у овај суд, тако да 
у том делу Програм решавања старих предмета за 2016, годину остварен и да је у току 
ове године још више повећана ажурност у раду и очуван висок квалитет, без обзира на 
константно мањи број судија у односу на број који је утврђен одлуком Високог савета 
судства. 

Судијских помоћника на неодређено време има  32,  од тога на раду  29 (три 
судијска помоћника налазе се на породиљском одсуству).  На одређено време ради 5 
судијских помоћника, од тога 3 судијска помоћника због повећаног обима посла, а 2 на 
замени одсутних судијских помоћника.  

У  осталим  службама  има 63  запослених на  неодређено  време,  од  тога 3 
запослених  је  на  породиљском  одсуству и  1  запослени  на  дужем  боловању,  док  1 
запослени ради на одређено време. 

Послови  у  суду  су  вршени искључиво од  стране  судија  и  запослених  на 
неодређено и одређено време. Других видова радног ангажовања није било.

У 2016. години,  као  и  у  ранијим  годинама,  сви  пријеми  на  одређено  време 
вршени уз прибављање сагласности Министарства правде Републике Србије. 



АНАЛИЗА РАДА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ У 2016. ГОДИНИ

Апелациони суд у Нишу од оснивања, 2010. године, сваке године остварује све 
боље  резултате.  Напредак  је  остварен  нарочито  у  последње  три  године,  када  је 
Апелациони  суд  у  Нишу  бележио  најбоље  резултате  остварене  међу  осталим 
апелационим  судовима  у  Републици  Србији  и  поред  чињенице  да  је  у  наведеном 
периоду суд радио са мањим бројем судија од броја утврђеног одлуком Високог савета 
судства

ПРИКАЗ О ПРИМЉЕНИМ И РЕШЕНИМ ПРЕДМЕТИМА ОД ОСНИВАЊА 
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ОД 2010. ДО 2016. ГОДИНЕ
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2010 0 13618 39,94 13618 9750 28,59 3868 3,40

2011 3868 11761 32,40 15629 10947 30,16 4682 4,77

2012 4682 11870 33,72 16552 11831 33,61 4721 4,77

2013 4721 13958 40,93 18679 15267 44,77 3412 2,93

2014 3412 12561 30,05 15973 14253 34,10 1720 1,64

2015 1720 9396 23,09 11116 10048 24,69 1068 1,36

2016 1068 11704 32,24 12772 11059 30,47 1713 1,76



РЕЗУЛТАТИ РАДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2016.  ДО  31.12.2016. ГОДИНЕ

На почетку 2016. године у Апелационом суду у Нишу укупно је у раду било 
1068 предмета, од тога 813 грађанске и 255 предмета кривичне материје.

           У поређењу са бројем предмета у раду на почетку претходне 2015. године, на 
почетку 2016. број предмета у раду је мањи за 652 предмета, односно 37,91%.

У периоду од 01.01.2016. од 31.12.2016. године  примљено је 11704 предмета, 
тако да је у посматраном периоду  укупно у раду  било 12772 предмета. У односу на 
2015. годину примљено је 2308 предмета више, односно за 19,72% више. Укупно у раду 
у 2016. години било је 1656 предмета више него у 2015. години,  што у процентима 
износи 12,96% .

        Просечан прилив предмета по судији у 2016. години је 32,24 предмета,  а у 
односу на 2015. годину већи је за 9,15 предмета, односно 28,38%.

Решено на нивоу суда у 2016. години је 11059 предмета, док је у раду на крају 
овог периода остало 1713 предмета. 

Решених предмета у 2016. години је за 1011 више у односу на 2015. годину, а та 
разлика у процентима износи 9,14%. 

           Просечно решено месечно по судији у 2016. години је 30,47 предмета  што је за 
5,78 предмета више него у 2015. години, односно 18,96 % више.

          АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
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На крају 2016. године у раду је остало 1713 предмета. У односу на крај 2015. 
године нерешених предмета је за 645 више. Изражено у процентима та разлика износи 
37,65%.

Проценат савладавања прилива у Апелационом суду у Нишу у 2016. години 
износи 94,49%, док је у 2015. години износио 106,94%.

Проценат решених предмета у 2016. години је 86,59%,  док је у 2015. години 
износио 90,39%.

Ажурност суда у 2016. коефицијент ажурности за 2016. годину износи 1,76 док 
је у 2015. години износио 1,25.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА РАДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ 
ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ

година
неречен

о на 
почетку

примљен
о

просечан 
прилив 

предмет
а по 

судији

укупно 
у раду

укупно 
решено

просечно 
решено 

предмета 
по судији

нерешено 
на крају 
године

савладава
ње 

прилива

проценат 
решених 
предмета

ажурност

2015 1,720 9,396 23,0911,116 10,048 24,69 1,068 106,94% 90,39% 1,25%
2016 1,068 11,704 32,2412,772 11,059 30,47 1,713 94,49% 86,59% 1,76%

23.09

32.24

24.69

30.47

0
5

10
15
20
25
30
35

Просечан прилив
предмета по судији

Просечно решено
предмета по судији

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

2015.година 2016.година



Рад  Кривичног одељења Апелационог суда у Нишу 
у  2016. године

(Кж1, Кж2, Кж3, Кр, Кжм1, Кжм2, Крм, Кж1-Спк, Кж2-Спк, Кж-Кре, Кжм-р, Кж-Пои, 
Кж-Тои, Кж-р,  Кжр-ас, Кж-уо)

            Рад у 2016. години  у Kривичном одељењу Апелационог суда у Нишу започело 
је 17 судија, које су чиниле шест већа. У мају месецу један судија одлази у пензију, а 
такође и у месецу новембру још један судија одлази у пензију. Број судија кривичног 
одељења приказан у Извештају за 2016. годину је 16, у складу са Упутством датом у 
Судском  пословнику,  а  које  се  тиче  одређивања  броја  поступајућих  судија  у 
посматраном извештајном периоду.

На почетку 2016. године у раду је било 244 предмета кривичне материје. 

      У  току  године  примљено је  2500  предмета,  тако  да  укупан  број  кривичних 
предмета у раду у 2016. години износи 2744. 

             Од овог укупног броја предмета, у току 2016. године решено је 2570, тако да је 
на крају посматраног извештајног периода као нерешено остало 174 предмета.

Просечан  месечни  прилив по  судији  износио  је  14,20  предмета,  док  је 
просечно месечно решено по судији 14,60 предмета.

Проценат савладавања прилива износи 102,80 %. 

Проценат решених предмета у кривичном одељењу Апелационог суда у Нишу 
је 93,66 %.
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Поређење резултата рада из  2016. године са резултатима из 2015. године 

                                                        (Кривично одељење)

На почетку 2016. године у раду је било за 110 предмета мање него на почетку 
2015. године.  Изражено у процентима мање је предмета  на почетку 2015. године за 
30,07%.

Посматрајући податке из извештаја може се закључити да је прилив предмета у 
Кривичном одељењу у 2016. години остао на нивоу прилива у 2015. години. Тачније, 
прилив у Кривичном одељењу је у 2016. години већи је за свега 3 предмета.

Решених предмета у односу на 2015. годину је мање за 107 предмета, односно 
мање за 3,75%.

На крају 2015. године у раду је било 244 предмета кривичне материје, док је на 
крају 2016.  године у  раду остало 174 предмета,  што  је  70 предмета  мање,  односно 
28,68%  мање у односу на крај 2015. године.

Проценат савладавања прилива у 2015. години je износио 104,41%, док је овај 
проценат у 2016. години 102,80%.

Проценат решених предмета у кривичном одељењу у 2016. години је 93,66%, 
док је у 2015. години износио 91,44%.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА РАДА КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА 
2015. И 2016. ГОДИНУ

година
неречено 

на 
почетку

примљено

просечан 
прилив 

предмета 
по судији

укупно 
у раду

укупно 
решено

просечно 
решено 

предмета 
по судији

нерешено 
на крају 
године

савладавање 
прилива

проценат 
решених 
предмета

2015 354 2.497 13,35 2.851 2.607 13,94 244 104,41 91,44

2016 244 2.500 14,20 2.744 2.570 14,60 174 102,80 93,66



Рад  Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу  
у 2016. години 

(Гж, Гж2, Р, Рех-ж, Гж3, Гж4, Р3)

            Рад у 2016. години  у Грађанском одељењу Апелационог суда у Нишу започело 
је  10  судија,  које  су  чиниле  четири  већа.  У  току  године  двоје  судија  је  отишло  у 
пензију,  а троје судија је изабрано и распоређено на рад у Грађанском одељењу.  По 
предметима  у  Грађанском  одељењу  на  крају  2016.  године  поступа  12  судија.  У 
Извештају за 2016. годину приказан број судија  је 16, у складу са Упутством датом у 
Судском  пословнику,  а  које  се  тиче  одређивања  броја  поступајућих  судија  у 
посматраном извештајном периоду.

            На почетку 2016. године било је 443 предмета грађанске материје. У периоду од 
01.01.2016. до 31.12.2016. године примљено је 3915 предмета (без материје Р). 

Просечан прилив предмета по судији је био 39,54 предмета. 

Укупно у раду у Грађанском одељењу било је 4360 предмета (без материје Р). 
Од тог броја у току 2016. године решено је 3697 предмета (без материје Р), односно 
просечно месечно по судији 37,34 предмета.  На крају посматраног периода у раду у 
Грађанском одељењу остао је 661 предмет. 

Проценат  савладавања прилива износи  94,43%,  док  је  проценат  решених 
предмета 84,79%.

        
            
       У предметима материје  Р поступале су и судије Грађанског одељења и судије 
Одељења за радне спорове, тако да је приказ резултата за ову материју дат посебно због 
израчунавања броја просечно примљених и просечно решених предмета по судији.
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           У 2016. години примљено је 1035 оваквих предмета, што просечно по судији (17 
судија) износи 5,53 предмета. Решено је 1035 предмета, тако да је просечно решено по 
судији такође 5,53 предмета.

Поређење резултата рада из 2016. године са резултатима из 2015. године 

                                             (Грађанско одељење-без Р материје)

На почетку 2016. године у односу на почетак 2015. године било је 229 предмета 
мање, односно 34,07% мање.

         У односу на 2015. годину у 2016. примљено је 690 предмета више, односно 
17,62% више.

          Просечан прилив предмета по судији је за 6,66 предмета већи у 2016. години.

       Поредећи број предмета укупно у раду, у 2016. години било је за 463 предмета 
више у односу на 2015.  годину,  односно та разлика изражена у процентима износи 
10,61%.

У Грађанском одељењу у 2016. години решено је више 245 предмета, односно 
више за 6,63% у односу на 2015. годину.

Просечно месечно решено по судији је више за 2,45 предмета у 2016. години.

Проценат  савладавања  прилива  у  Грађанском  одељењу  је  мањи у  односу  на 
2015. годину. У 2015. години овај проценат је износио 107,04%, док је у 2016. години 
94,43%.

Проценат решених предмета у 2015. износио је 88,58 % док је у 2016. години 
84,79%.

На  крају  2016.  године  у  Грађанском  одељењу  као  нерешено  остало  је  216 
предмета више него на крају 2015. године, односно више за 48,54%.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА РАДА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА 
ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ

година неречено 
на почетку примљено

просечан 
прилив 

предмета по 
судији

укупно у 
раду

укупно 
решено

просечно 
решено 

предмета 
по судији

нерешено 
на крају 
године

савладава
ње прилива

проценат 
решених 
предмета

2015 672 3,225 32,88 3,897 3,452 34,87 445 107,04% 84,79%

2016 443 3,915 39,54 4,360 3,697 37,34 661 94,43% 88,58%



      Рад  Одељења за радне спорове Апелационог суда у Нишу у 2016. години 
       
                                                                                    
                                                   (Гж1,Р1,Гж1-уз,Гж-уз,Р4)

            Рад у 2016. години  у Одељењу за радне спорове  Апелационог суда у Нишу 
започело  је 11 судија, које су чиниле четири већа. У току године троје судија је отишло 
у пензију. По предметима у Одељењу за радне спорове на крају 2016. године поступа 8 
судија. У Извештају за 2016. годину приказан број судија је 8, у складу са Упутством 
датом у Судском пословнику, а које се тиче одређивања броја поступајућих судија у 
посматраном извештајном периоду.

            На почетку 2016. године у раду је било 313 предмета. Током 2016. године 
примљено  је  4156  предмета,  односно  просечно  месечно  по  судији  47,22  предмета. 
Укупно у раду било је 4242 предмета. У Одељењу за радне спорове током 2016. године 
решено је 3594 предмета, односно просечно месечно по судији 40,84 предмета.  

На крају 2016. године као нерешено остало је у раду 875 предмета.

Проценат савладавања прилива предмета у овом одељењу у 2016. години износи 
86,47%, док је проценат решених предмета 84,72%.
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Поређење резултата рада из 2016. године са резултатима из 2015. године.

                                                   (Одељење за радне спорове)

Одељење за  радне  спорове Апелационог  суда  у  Нишу је  рад  у  2016.  години 
започело са 295 предмета мање у односу на почетак 2015. године. У процентима то 
умањење износи 48,52%. Број примљених предмета у 2016. години у овом одељењу је 
за 775 предмета већи у односу на 2015. годину, односно за 18,64 %. 

Просечно месечно примљено по судији је за 17,28 предмета више него у 2015. 
години.

Укупно у раду у 2016. години било је за 253 предмета више него у 2015. години. 
Та разлика у процентима износи 5,96 %.

Током 2016. године  решено је за 82 предмета мање у односу на 2015. годину, 
што изражено у процентима је за 2,23 % мање. 

Просечно  месечно по  судији  је  решавано  10,46  предмета  више  него  2015. 
године.

На  крају  2016.  године  у  раду,  у  Одељењу  за  радне  спорове  је  остало  563 
предмета више у односу на крај 2015. године. Та разлика у процентима износи 64,34%.

Проценат  савладавања  прилива у  2016.  години  је  86,47%,  док  је  у  2015. 
години тај проценат био 108,72 %.

Проценат решених предмета у 2016. години је 84,72% док је у 2015. години тај 
проценат износио 92,15%.

  УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ 
ЗА 2015. И 2016. ГОДИНУ

Година Нерешено 
на 
почетку

Примљено Просечно 
примљено 
по судији

Укупно 
у раду

Решено Просечно 
решено 
по судији

Нерешено 
на крају

Савладавање 
прилива

Проценат 
решених 
предмета

2015 608 3381 29,94 3989 3676 30,38 312 108,72% 92,15%

2016 313 4156 47,22 4242 3594 40,84 875 86,47% 84,72



Рад  Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у  разумном 
року у 2016. години 

(Р4г, Р4к, Р4р, Рж г, Рж к, Рж р)

У овом одељењу у 2016. години укупно  је поступало  23 судија.

2016. година је започета са 66 предмета у раду. Примљено је у овом одељењу 
током 2016. године 91 предмет што је значајно мањи прилив у односу на 2015. годину.  
Сада је  примљено 202 предмета  мање,  што приказано  у процентима износи  68,94% 
мање. Сваки судија је просечно месечно примао 0,36 предмета. Укупно у раду било је 
157 предмета у овом одељењу. Решено је у току 2016. године 156 предмета, што је за 
157 мање него 2015. године. Просечно месечно по судији решавано је 0,62 предмета.

На крају 2016. године у Одељењу за заштиту права за суђење у разумном року 
као нерешен остао је 1 предмет.

Проценат савладавања прилива је у 2016. години повећан и износи 171,43%, док 
је у 2015. години износио 106,94%.

Проценат решених предмета у овом одељењу у 2016. години износи 99,36% и он 
је већи у односу на 2015. годину, када је износио 82,59%.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО 
ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ЗА 

2015. И 2016. ГОДИНУ

Година Нерешено 
на почетку Примљено

Просечно 
примљено 
по судији

Укупно 
у раду Решено

Просечно 
решено 

по судији

Нерешено 
на крају

Савладавање 
прилива

Проценат 
решених 
предмета

2015 86 293 0,72 379 313 0,77 66 106,83% 82,59%

2016 66 91 0,36 157 156 0,62 1 171,43% 99,36%



СТАРИ ПРЕДМЕТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РЕШАВАЊА СТАРИХ 
ПРЕДМЕТА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ У 2016. ГОДИНИ

Старих предмета према датуму пријема у суд на почетку године било је 49. У 
току 2016. године решено је 278 таквих предмета (старији од 4, односно 9 месеци према 
Закону  о  кривичном  и  Закону  о  парничном  поступку),  да  би  2016.  година  била 
завршена са 50 старих предмета према датуму пријема. 

Треба посебно напоменути да  међу овим старим предметима нема предмета 
који су у раду више од годину дана у Апелационом суду у Нишу. 

Старих предмета  према датуму иницијалног акта на почетку године било је 
627 (иницијални акт старији од две године). У току 2016. године решен је 5241 стари 
предмет према датуму иницијалног акта. 
    
            На крају 2016. године од укупно нерешених 1713 предмета, 960  предмета је 
старих,  према  датуму  иницијалног  акта.  Од  960  предмета  старих  према  датуму 
иницијалног акта,  687 предмета је старих са иницијалним актом од 2 до 5 година, док 
је 273 предмета са иницијалним актом старијим од 5 година.

СТАРИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ДАТУМУ ИНИЦИЈАЛНОГ АКТА НА КРАЈУ 
2016.ГОДИНЕ

иницијални акт 
старији од 5 
година 273 

предмета  28%

иницијални акт од 
2 до 5 година 687 

предмета 72%



ПОДРУЧНИ СУДОВИ СА ТЕРИТОРИЈЕ
 АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

Апелациони суд у Нишу као жалбени суд непосредно је виши суд за подручје 
осам  виших  судова  (Ниш,  Лесковац,  Врање,  Пирот,  Зајечар,  Неготин,  Прокупље  и 
Косовска Митровица) и седамнаест основних судова (Ниш, Врање, Лесковац, Пирот, 
Зајечар,  Бор,  Књажевац,  Прокупље,  Мајданпек,  Неготин,  Бујановац,  Лебане, 
Димитровград, Куршумлија, Алексинац, Сурдулица и Косовска Митровица).

ВИШИ СУДОВИ 

У 2016. години у свим вишим судовима на територији надлежности Апелационог 
суда у Нишу по предметима је поступало 66 судија. 

Примљено је у свим вишим судовима 57.307 предмета, што просечно месечно по 
судији  износи  78,94  предмета.  Укупно  у  раду  било  је  64.635  предмета  у  свим 
материјама. Укупно је решено 45.333 предмета, просечно  месечно по судији решено је 
62,44 предмета, док је на крају периода као нерешено остало у раду 19.302 предмета. 
Проценат савладавања прилива за све више судове на територији Апелационог суда у 
Нишу у 2016. години износи 79,10 %. Проценат решених предмета износи 70,13% .

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА УКУПНО НА НИВОУ СУДА ЗА ВИШЕ СУДОВЕ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА  

2016. ГОДИНУ

ВИШИ СУД БР.СУДИЈА У 
СУДУ

НЕРЕШЕНО НА 
ПОЧЕТКУ ПРИМЉЕНО

ПРОСЕЧНО 
ПРИМЉЕНО 
ПО СУДИЈИ У 

СУДУ

УКУПНО У 
РАДУ РЕШЕНО

ПРОСЕЧНО 
МЕСЕЧНО 

РЕШЕНО ПО 
СУДИЈИ 

ОСТАЛО 
НЕРЕШЕНО

 СТАРИХ 
ПРЕМА 
ДАТУМУ 

ПРИЈЕМА

НИШ 14 2.530 25.033 162,55 27.563 20.761 134,81 6.802 38
ВРАЊЕ 9 1.513 7.974 80,55 9.487 4.722 47,70 4.765 12
ЛЕСКОВАЦ 12 1.000 7.938 60,14 8.938 6.113 46,31 2.825 23
ПИРОТ 6 488 3.843 58,23 4.331 2.881 43,65 1.450 10
ЗАЈЕЧАР 6 830 6.631 100,47 7.461 5.572 84,42 1.889 5
НЕГОТИН 6 81 1.327 20,11 1.408 1.280 19,39 128 5
ПРОКУПЉЕ 6 844 3.432 52,00 4.276 2.873 43,53 1.403 17

К.МИТРОВИЦА 7 42 1.129 14,66 1.171 1.131 14,69 40 21

УКУПНО сви 
виши судови 66 7.328 57.307 78,94 64.635

45.33
3 62,44 19.302 131

            У односу на претходну 2015. годину прилив предмета је у 2016. години већи за 
23.878 предмета односно за 81,13%. 



Из приложеног се види да је највећи прилив предмета забележен у Вишем суду у 
Нишу (25.033), као и у Вишем суду у Врању (7.974). Најмањи прилив предмета је у 
Вишем суду у Косовској Митровици (14,66), а затим у Вишем суду у Неготину (20,11).

           Највећи  просечан месечни прилив предмета по судији је у Вишем суду у 
Нишу (162) и Вишем суду у Зајечару (100,47). Најмањи просечан прилив по судији је у 
Вишем суду у К. Митровици (14,60), а затим у Вишем суду у Неготину (22.50).

Укупно у раду у 2016. години највише предмета било је у Вишем суду у Нишу 
(27.563) и Вишем суду у Врању (7.974). Најмање предмета у раду било је у Вишем суду 
у К. Митровици (1.171) и у Вишем суду у Неготину (1.408).

Највише предмета је решено у Вишем суду у Нишу (20.761) и Вишем суду у 
Лесковцу (6.113). Најмање решених је у Вишем суду у К. Митровици (1.131) и у Вишем 
суду у Неготину (1.408). Просечно месечно решено по судији је највише у Вишем суду 
у Нишу (134,81) и Вишем суду у Зајечару (84,42).

ПРИКАЗ ПРИЛИВА ПРЕДМЕТА У ВИШИМ СУДОВИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ У 

2016.ГОДИНИ

ВС НИШ
25033

ВС ВРАЊЕ
7974

ВС ЛЕСКОВАЦ
7938

ВС ПИРОТ
3843

ВС ЗАЈЕЧАР
6631

ВС НЕГОТИН
1327

ВС К.МИТРОВИЦА
1129

ВС ПРОКУПЉЕ
3432



Највише нерешених предмета на крају посматраног периода остало је у Вишем 
суду у Нишу (6.802) и Вишем суду у Врању (4.765). Најмање нерешених предмета је у 
Вишем суду у К. Митровици (40), а затим у Вишем суду у Неготину (128).

Највећи  проценат  савладавања  прилива забележен  је  у  Вишем  суду  у  К. 
Митровици (102,34%), а најмањи у Вишем суду у Врању (59,22%).

Проценат решених предмета највећи је остварен у Вишем суду у К. Митровици 
(96,58%), док је најмањи проценат решених предмета у Вишем суду у Врању (49,77%).

Најбољи коефицијент ажурности остварио је Виши суд у К. Митровици (0,43), 
док је најслабији коефицијент ажурности у Вишем суду у Врању (7,17).

                

ПРИКАЗ БРОЈА РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ВИШИМ СУДОВИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ У 

2016.ГОДИНИ

ВС НИШ
20,761

ВС ВРАЊЕ
4,722

ВС ЛЕСКОВАЦ
6,113

ВС ПИРОТ
2,881

ВС ПРОКУПЉЕ
2,873

ВС НЕГОТИН
1,408

ВС ЗАЈЕЧАР
5,572

ВС 
К.МИТРОВИЦА

1,131



  ПОРЕДАК ВИШИХ СУДОВА ПРЕМА АЖУРНОСТИ ПОСТИГНУТОЈ У 
2016. ГОДИНИ

ВИШИ СУД
АЖУРНОСТ САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ

К.МИТРОВИЦА 0,43 100,18 96,58
НЕГОТИН 1,16 96,46 90,91
НИШ 3,26 82,93 75,32
ЗАЈЕЧАР 3,42 84,03 74,68
ЛЕСКОВАЦ 4,27 77,01 68,39
ПИРОТ 4,53 74,97 66,52
ПРОКУПЉЕ 4,91 83,71 67,19
ВРАЊЕ 7,17 59,22 49,77

Поредећи резултате остварене у вишим судовима у 2016. години са подацима из 
2015. године може се закључити да је дошло до знатног повећања прилива предмета у 
судовима.

Ово повећање изражено у процентима, гледајући укупно све више судове, износи 
81,13%. Просечан месечни прилив предмета по судији повећан је са 38,77 предмета у 
2015. години, на 78,94 предмета у 2016. години.

Укупан број решених предмета у 2016. години већи је за 74,10 %, док су судије 
просечно месечно решавале за 28,12 више предмета него 2015.године

                                                                ОСНОВНИ СУДОВИ 

У  2016.  години,  у  свим  основним  судовима  који  се  налазе  на  територији 
надлежности Апелационог суда у Нишу, укупно је  поступало 283 судија.

У  свим  основним  судовима  у  2016.  години  примљено је  укупно  361.836 
предмета. Просечно месечно примљено по судији је 116,23 предмета. Укупно у раду 
гледајући збирно за све основне судове било је 612.267 предмета. Од тога решено је 
укупно  448.448  предмета,  односно  просечно  месечно  по  судији  решавано  је  144,06 
предмета. Проценат савладавања прилива износи 123,94% , док је проценат решених 
предмета 73,24%.



ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА У 2016.ГОДИНИ ЗА СВЕ 
ОСНОВНЕ СУДОВЕ СА ПОДРУЧЈА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ОСНОВНИ СУД
БР.СУДИ

ЈА У 
СУДУ

НЕРЕШЕН
О НА 

ПОЧЕТКУ
ПРИМЉЕ

НО

просечно 
примљен

о по 
судији у 

суду

УКУПНО У 
РАДУ РЕШЕНО

ПРОСЕЧ
НО 

МЕСЕЧН
О 

РЕШЕНО 
ПО 

СУДИЈИ

ОСТАЛО 
НЕРЕШЕН

О

СТАРИХ 
ПРЕМА 
ДАТУМУ 

иницијалн
ог акта

НИШ 65 73.000 103.046 144,12 176.046 131.137 183,41 44.909 20.023
ВРАЊЕ 27 41.023 23.868 80,36 64.891 39.744 133,82 25.147 13.485
ЛЕСКОВАЦ 37 32.434 64.980 159,66 97.414 78.372 192,56 19.042 7.089
ПИРОТ 14 13.110 21.188 137,58 34.298 25.647 166,54 8.651 2.818
ЗАЈЕЧАР 19 5.652 25.221 120,67 30.873 25.814 123,51 5.059 661
НЕГОТИН 11 5.369 5.415 44,75 10.784 7.067 58,40 3.717 1.193
ПРОКУПЉЕ 16 18.186 16.788 95,39 34.974 24.083 136,84 10.891 4.785
БОР 11 4.668 16.459 136,02 21.127 18.739 154,87 2.388 137
КЊАЖЕВАЦ 4 2.563 10.920 248,18 13.483 11.090 252,05 2.393 516
МАЈДАНПЕК 6 1.441 3.800 57,58 5.241 4.036 61,15 1.205 350
БУЈАНОВАЦ 12 12.764 14.273 108,13 27.037 18.210 137,95 8.827 5.829
ЛЕБАНЕ 9 8.338 9.643 97,40 17.981 11.504 116,20 6.477 2.398
ДИМИТРОВГР
АД

4 675 2.688 61,09 3.363 2.985 67,84 378 72

КУРШУМЛИЈА 4 3.944 3.883 88,25 7.827 4.426 100,59 3.401 1.065
АЛЕКСИНАЦ 10 8.186 16.844 153,13 25.030 19.491 177,19 5.539 2.137
СУРДУЛИЦА 13 12.038 13.835 96,75 25.873 17.590 123,01 8.283 5.007
K.MИТРОВИЦА 21 7.040 8.985 38,90 16.025 8.513 36,85 7.512 4.882

укупно 283 250.431 361.836 116,23 612.267 448.448 144,06 163.819 72.447



          Највише предмета у 2016. години  примљено је у Основном суду у Нишу 
(103.046) и Основном суду  у Лесковцу (64.980), док је најмање је предмета примљено у 
Основном суду у Димитровграду (2.688) и Основном суду у Мајданпеку (3.800).

Просечно месечно по судији највише предмета је примљено у Основном 
суду у Књажевцу (248,18) и у Основном суду у Лесковцу (159,66). Најмање је просечно 
месечно  примљено  предмета  по судији  у  Основном суду  у  К.  Митровици (38,90)  и 
Неготину (44,75).

Укупно у раду у 2016. години највише предмета било је у Основном суду у 
Нишу  (176.046)  и  у  Основном  суду  у  Лесковцу  (97.414).  Са  друге  стране  најмање 
предмета  укупно  у  раду  било  је  у  Основном  суду  у  Димитровграду  (3.363)  и 
Мајданпеку (5.241).

ПРОСЕЧАН МЕСЕЧНИ ПРИЛИВ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ У ОСНОВНИМ СУДОВИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ НАДЛЕЖ НОСТИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ У 2016.ГОДИНИ
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Највише предмета решено је у Основном суду у Нишу (131.137) и Лесковцу 
(78.372).  Најмање предмета  решено  је  у  Основном суду  у  Димитровграду (2.985)  и 
Мајданпеку (4.036).

Просечно месечно по судији, највише је решено предмета у Основном суду у 
Књажевцу (252,05) и Основном суду у Лесковцу (192,56). Најмање просечно решених 
предмета по судији је у Основном суду у К. Митровици (36,85) и у Основном суду у 
Неготину (58,40).

Највише  нерешених предмета  на  крају  посматраног  периода  остало  је  у 
Основном суду у Нишу (44.909) и Врању (25.147). Најмање нерешених предмета је у 
Основном суду у Димитровграду (378) и Мајданпеку (1.205).

 ПОРЕДАК ОСНОВНИХ СУДОВА ПРЕМА АЖУРНОСТИ ОСТВАРЕНОЈ У 
2016. ГОДИНИ

ОСНОВНИ СУД АЖУРНОСТ САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ

ДИМИТРОВГРАД 1,69 111,05 88,76
БОР 1,74 113,85 88,7
ЗАЈЕЧАР 2,41 102,35 83,61
КЊАЖЕВАЦ 2,63 101,56 82,25
ЛЕСКОВАЦ 3,52 120,61 80,45
МАЈДАНПЕК 3,81 106,21 77,01
АЛЕКСИНАЦ 3,95 115,71 77,87
ПИРОТ 4,90 121,04 74,78
НИШ 5,23 127,26 74,49
СУРДУЛИЦА 7,18 127,14 67,99
БУЈАНОВАЦ 7,42 127,58 67,35
ПРОКУПЉЕ 7,78 143,45 68,86
ЛЕБАНЕ 8,06 119,30 63,98
НЕГОТИН 8,24 130,51 65,53
K.MИТРОВИЦА 10,03 94,75 53,12
КУРШУМЛИЈА 10,51 113,98 56,55
ВРАЊЕ 12,64 166,52 61,25

Највећи  проценат  савладавања прилива забележен  је  у  Основном  суду  у 
Врању  (166,52%)  и  у  Основном  суду  у  Прокупљу  (143,45%).  Најмањи  проценат 



савладавања прилива је у Основном суду у К. Митровици (94,75%) и Основном суду у 
Књажевцу (101,56).

Највећи  проценат  решених  предмета остварен  је  у  Основном  суду  у 
Димитровграду (88,76%) и Основном суду у Бору (88,70%). Најмањи проценат решених 
предмета остварен је у Основном суду у К. Митровици (53,12%) и Основном суду у 
Куршумлији (56,55%).

              Најбољи коефицијент ажурности остварио је Основни суд у Димитровграду 
(1,69), док је најслабији коефицијент ажурности у Основном  суду у Врању (12,64).

Као и код виших судова са територије надлежности Апелационог суда у Нишу, 
и код основних судова је у 2016. години дошло до пораста броја примљених предмета.

Решено у 2016. години је 100.467 предмета више, односно за 28,87% више него 
2015. године. Судије су просечно месечно у 2016. години решавале за 28,18 предмета 
више.

БРОЈ ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПО СУДИЈИ У ОСНОВНИМ 
СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА НАДЛЕЖНОСТИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ У 

2016.ГОДИНИ
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АНАЛИЗА О РАДУ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА

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

 У 2016. години у овом суду је присутна била стална ангажованост за праксу 
интерно специјализованих 2 судијских помоћника, којима су по потреби, а према 
Годишњем распореду послова за 2016. годину, помагала 3 судијска помоћника у 
три одсека Одељења судске праксе овог суда (одсек за кривично, одсек за грађанско и 
одсек за радно право). Таква организација се показала добром и неопходном, с обзиром 
на обим и сложеност послова (број прегледаних одлука и одлука враћених већима уз 
припрему  одговарајућих  ставова,  а  такође  и  кроз  ангажованост  у  припремама 
материјала за  седнице одељења, ради разматрања бројних правних питања).

Захваљујући  Министарству  правде  Републике  Србије  омогућен  је  пријем 
судијских помоћника на рад на одређено време, чиме је ублажен проблем недостајућег 
броја судијских помоћника. Такође на основу споразума из других судова преузето је 5 
судијских помоћника.  

АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Судије  овог  суда  учествовале  су  на  стручним  скуповима,  семинарима  и 
конференцијама. 

Редовно  су  одржаване  седнице  судских  одељења  по  темама  које  су  биле 
актуелне.

Представници  Апелационог  суда  у  Нишу  учествовали  су  у  заједничким 
састанцима апелационих судова ради усаглашавања судске праксе, којих је одржано 4 
за судску праксу у кривичној материји и 4 за судску праксу у материји грађанског и 
радног права.

                                      Контроле рада подручних судова

Судије свих одељења овог суда учествовале су у контролама рада подручних 
судова, које су организоване у два круга контроле у 2016. години, и то:

                                  Редовне контроле рада виших и основних судова

Контрола рада виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Нишу 
за Грађанску материју извршена је априла 2016. године, а за Кривичну материју маја 
2016. године. 



Контрола  је усмерена на  предмете  дужег  трајања  поступка.  Извршене  су  у 
седиштима  виших  и  основних  судова,  уз  прегледање  предмета,  разматрање  о 
предузетим  мерама  на  превазилажењу  проблема  на  које  је  указано  у  претходној 
контроли,  приказ  о  актуелном  стању  и  уоченим  пропустима  у  контролисаним 
предметима, на основу којих су дате препоруке.

У контроли су учествавале судије Кривичног и Грађанског одељења овог суда. 
Координатор  активности  у  контролама  био  је  заменик  председника  суда  судија 
Александар Пантић. 

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

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ

У 2016. години упућиване су судије, судијски помоћници и запослени Апелационог 
суда у Нишу, на више стручних скупова

Семинари, конференције, обуке, округли столови и тренинзи 

      -  На  коференцији  поводом  обележавања  почетка  пројекта  Савета  Европе 
“Правосуђе на темељима људских права“ одржаног у Београду 26. јануара, учествовали 
су  председник  суда  Драган  Јоцић,  судије  Александар  Пантић,  Данијела  Николић  и 
Соња Симоновић Стојановић. 

- На округлом столу у Београду 10. јануара, на тему „Писање кривичне пресуде“ 
учествовао је председник суда Драган Јоцић.

           - У оквиру студијске посете Турској, председник суда Драган Јоцић је посетио 
Турску, Инстанбул и Анкару у периоду од 21. до 27. фебруара.  

- Семинару у циљу обуке судија – предавача за поступање судија у предметима 
Заштите права на суђење у разумном року, одржаном у Београду 05. и 06. фебруара,  
присуствовали су председник суда Драган Јоцић, судије Александар Пантић и Гордана 
Павловић. 

-  Семинар  “Право  на  правично  суђење  према  чл.  6.  Европске  конвенције  о 
људским правима - изазови у Србији“, одржаном у Београду 29. фебруара, учествовали 
су  председник  суда  Драган  Јоцић,  судије  Александар  Пантић,  Гордана  Павловић, 
Снежана Милошевић, Ивана Рађеновић и Добрила Здравковић. 
 

-  Трениниг  тренера  на  тему  „Насиље  у  породици  и  Европска  конвенција  о 
људским  правима“  одржаног  у  Београду  01.  марта,  учествавале  су  судије  Ивана 
Рађеновић и Слађана Стојановић. 



- На Другом округлом столу у Београду,  на тему „Писање кривичне пресуде“ 
одржаног 23. марта, учествовао је председник суда Драган Јоцић. 

-  Округли  сто  на  тему „Суђење у  разумном року -  пракса  Европског  суда  и 
примене  у  националном  законодавству“  одржаног  у  Аранђеловцу  15.  и  16.  априла 
учествовали су председник суда Драган Јоцић, судије Александар Пантић и Гордана 
Павловић. 

-  Трениниг  за  тренере  „Примена  Закона  о  заштити  узбуњивача“  одржаног  у 
Београду 21. и 22. марта, учествовала судија Тања Ристић. 
 

-  Семинар  „Суђење  у  разумном  року  -  пракса  Европског  суда  и  примене  у 
националном законодавству“,  одржаном у  Нишу 31.  марта,  учествовали  председник 
суда Драган Јоцић, судије Александар Пантић и Гордана Павловић. 
 

- Тренинг тренера „Суђење у разумном року - пракса Европског суда и примене 
у  националном  законодавству,  Београд  13.  и  14.  мај,  учествовали  председник  суда 
Драган Јоцић, судије Александар Пантић и Гордана Павловић. 
 

-  Округли  сто  “Реформа Кривичног  законодавства  -  регионалне  перспективе“ 
одржан у Нишу 13. маја, учествовала судија Драгана Живадиновић. 
 

-  Регионална  конференција  „Правни лекови у Кривичном поступку-Кривично 
законодавство у региону и искуства у њиховој примени, одржаној у Београду 10. јуна. 
учествовали председник суда Драган Јоцић и судија Дијана Јанковић. 

- Конференција „Квалитет судских одлука у функцији квалитета судске заштите 
у процесу придруживања Европској унији“ одржане у Београду 24. јуна, учествовали 
судије Александар Пантић и Ивана Рађеновић. 

- У оквиру Пројекта на Међународном форуму,  под називом „Дијалог судова- 
инструмент  за  усклађивање судске  праксе“  у  Сарајеву од  21.  до  22.06.2016.  године 
учествовао судија Александар Пантић. 

-  56  Редовно  годишње  саветовање  на  тему  „Европске  интеграције  и  казнено 
законодавство  (Поглавље  23  -  норма,  пракса  и  мере  хармонизације)“,  одржаног  на 
Златибору  22  -  24.  септембра,  учествовали  председник  суда  Драган  Јоцић,  Дијана 
Јанковић, Вера Милошевић и Јасмина Јововић. 
 

-  Годишње  саветовање  судија  Србије  одржаног  у  Врњачкој  бањи  од  09  -12. 
октобра,  учествовали  председник  суда  Драган  Јоцић,  судије  Снежана  Милошевић, 
Александар  Пантић,  Ивана  Рађеновић,  Марина  Милановић,  Добрила  Здравковић, 
Данијела Николић, Соња Симоновић Стојановић, Зорица Стошић, Ружица Јовановић, 
Драгана Живадиновић, Дијана Јанковић и Саша Бошковић. 

-  24.  Традиоционално  саветовање  привредних  судова  Републике  Србије, 
одржаног на Златибору у периоду од 06. до 09. септембра, учествовао председник суда 
Драган Јоцић.
 



-Округли  сто  „Нацрт  Правилника  о  замени  и  изостављању 
(псеудоанонимизацији /  анонимизацији)  података  у судским одлукама,  одржаног 23. 
септембра  у  Београду,  присуствовала  судија  Снежана  Милошевић  и  судијски 
помоћници Миљана Радовановић и Миљана Поповић Ђурић. 

- Тематска дебата „Правна питања и ставови“ одржана у Нишу 09. септембра, на 
којој је учествовао судија Никола Пржић. 
 

-  На  конференцији  са  темом  „Закон  о  заштити  узбуњивача  -  годину  дана 
примене“ одржаној у Београду 21. септембра, учествовала је судија Тања Ристић.  

- Округли сто за председнике судова одржаног у Београду 29. и 30. септембра 
учествовали председник суда Драган Јоцић, судија Александра Пантић и секретар суда 
Јелена Јанчетовић. 
 

-  Заједничка  конференција  Врховног  касационог  суда  и  Јавно  бележничке 
коморе Србије „Поверени послови, спорна питања у Јавно бележничкој  професији и 
досадашња  судска  пракса“  одржана  у  Београду  04.  новембра,  учествовала  судија 
Марина Милановић. 

- Конференција „У сусрет изменама Устава - уставни положај судова, одржаног 
у Београду 29. новембра, учествовао председник суда Драган Јоцић. 
 

- На стручној расправи „Вредновање рада судија у Србији и региону“ одржаној у 
Београду 24. новембра,  учествовала судија Марина Милановић. 

-  Тренинг за комуникације и односе са јавношћу намењен координаторима за 
медије  у  судовима  и  тужилаштвима,  одржаног  у  Београду  у  периоду  од  30.11.  до 
01.12. , учествовала судија Снежана Милошевић. 
 

- Обука судија о праву Европске уније одржане у Београду 15. и 16. децембра, 
учествовале  судије  Марина  Милановић,  Ивана  Рађеновић  и  Соња  Симоновић 
Стојановић. 

Обуке са добијеним сертификатима

-  Судије  Зорица  Стошић,  Невена  Благојевић,  Љубиша  Милојевић  и  Вера  Б 
Милошевић,  на  Правосудној  академији  у  Нишу,  дана  03.  октобра  2016.  године 
завршили обука судија за поступање у поступцима у вези са породичним односима. 

Обука – радионица за судијске помоћнике

- Дана 06.12.2016. године обука - радионица за судијске помоћнике из области 
праксе Европског суда за људска права, учествовали сви судијски помоћници. 



Обуке за рачуноводство

- Дана 11. и 12. јануара 2016. године – обука запослених у рачуноводству за 
примену  електронске  размене  података  из  програма  Трезор  -  Саветник  у  ПМИС 
Крагујевац,  учествовали  државни  службеници  рачуноводства  Горица  Марјановић, 
Снежана Милошевић и Кристина Матић. 

-  У  периоду  01-03.02.2016.  године  семинар  на  тему  „Састављање  завршних 
рачуна  индиректних  корисника  буџетских  средства  за  2015.  годину,  Крагујевац, 
учествовала службеница у рачуноводству Снежана Милошевић. 

-Дана 01.02.2016. године презентација намењена запосленима у рачуноводству, 
новог система за све директне и индиректне кориснике биџетских средства Републике 
Србије одржане у Београду, учествовале Горица Марјановић, Снежана Милошевић и 
Кристина Матић.  

Обука намењена систем - администраторима

-  Тренинг  за  коришћење  нових  модула  за  евидентирање,  тј.  вођење  личних 
листова за судије, судијске помоћнике, судије поротнике и запослене у суду, одржан у 
Нишу 28. априла, учествовао систем - администратор Никола Љубеновић. 

-  Обука  за  ИСО  стандарде,  намењена  запосленима  у  ИТ  сектору  у  оквиру 
пројекта Светске банке МДТФ - ЈСС, Београд од 14-18. новембра, учествовали  систем - 
администратори Никола Љубеновић и Татјана Павловић. 

- Радионица „ Процена ИКТ инфраструктуре виших и основних судова и јавних 
тужилаштава“ одржане у Нишу, и то: прва радионица 03. октобра, а друга радионица 
10.  октобра,  учествовали  систем  -  администратори  Никола  Љубеновић  и  Татјана 
Павловић. 

-  Радионица  у  циљу  спровођења  Јединственог  програма  решавања  старих 
предмета,  намењена  судском  особљу  –  службеницима  који  израђују  статистичке  и 
друге извештаје о раду судова, одржане у Нишу, прва радионица 07. новембра, а друга 
радионица  02.  децембра,  учествовали  секретар  суда  Јелена  Јанчетовић,  статистичар 
Милена Рондовић, управитељ писарнице Драган Савић, систем-администратор Никола 
Љубеновић. 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СУДА

У периоду 01.01.-31.12.2016. године, Апелациони суд у Нишу је остварио укупне 
приходе из Републичког буџета у износу од 219 милиона  динара. У односу на 2015. 
годину остварени приходи су повећани у апсолутном износу за  1,728 милиона динара и 
били су довољни за покриће свих насталих трошкова, односно текућих расхода.



У посматраном  периоду,  текући  расходи  и  издаци  остварени  су  у  износу од 
218,78 милиона динара и у односу на 2015. годину  повећани су у апсолутном износу 
974 хиљаде динара.

Од наведеног износа укупних расхода, износ од 125,113 милиона динара односи 
се  на  текуће расходе за плате и накнаде судија и расходe у оквиру категорије 42,48 
-коришћење  роба и  услуга  и  осталих  трошкова,  а  износ  од  93,683  милиона динара 
односи се на текуће расходе за плате и накнаде судског особља - државних службеника 
и  намештеника  и  расходе  у  оквиру  категорије  48,51-  oстали  расходи  и  основна 
средства. 

Анализирајући  трошкове  по структури,  на  трошкове  зарада  и  накнада  судија 
утрошено  је  87,170  милиона динара  док  је  за  остале  текуће  расходе  неопходне  за 
функционисање-рад овог  суда  укупно  утрошено  37,94  милиона,  од  тога  највише за 
сталне трошкове 7,059 милиона динара и за услуге по уговору, стручне услуге 2,004 
милиона динара.

На основу изнетих чињеница пословна 2016. година, у финансијском погледу, 
завршена је на задовољавајући начин, јер нема неизмирених обавеза. Очекујемо да ће 
Министарство правде и Високи савет судства  редовно преносити средства за покриће 
насталих трошкова и  у 2017 год., како би нам омогућио несметано функционисање и 
измиривање обавеза у складу са законом. 

НАПОМЕНА:

-Износ путних трошкова за судијe за период  01.01.-31.12.2016.  године износи 
1.224.468,00 динара,

-Износ  закупа  стана  за  10  судија  за  период 01.01.-31.12.2016.  године  износи 
2.847.432,00 динара,

-Износ накнаде  за  одвојени живот од породице за  8 судија  за период 01.01.-
31.12.2016. године износи 3.757.318,00 динара.

-Износ накнаде трошкова превоза ради посете породици за  7 судија за период 
01.01.-31. децембар 2016. год.-492.080,00 динара.

                              ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ ИЗВАН СУЂЕЊА

- Приоритетно решавање преосталих предмета дугог трајања поступка гледано 
од иницијалног акта.

-  Организовање  заједничког  састанка  ради усаглашавања  праксе  апелационих 
судова.

- Организовање обилазака и контрола рада подручних судова. 

-  Настављање  праксе  засебне  контроле  рада  основних  судова  у  најстаријим 
предметима у области радног права. 



- Организовање заједничких састанака са подручним судовима ради разматрања 
правних питања од значаја за судску праксу.

ПРЕДСЕДНИК СУДА    
         Драган Јоцић              


