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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2011 ГОДИНЕ

У првом тромесечју 2011. године у Вишем суду је поступало 8 судија које су
распоређене у следећа одељења
1.
2.
3.
4.

Кривично одељење
Грађанско одељење
Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију
Одељење судске праксе

Председник Кривичног одељења је судија Предраг Лукић, а заменик судија Мирко
Шакић.
Председник Грађанског одељења је судија Драгица Ковачевић, а заменик судија
Зорица Поповић.
Председник Одељења судске праксе је вршилац функције председника суда судија
Слађана Бојковић, а њен заменик судија Зорица Поповић.
Појединим судијама поверене су и посебне обавезе и то:
-

судији Предрагу Лукићу, доношење и потписивање аката судске управе који нису у
искључивој-непреносивој надлежности председника суда и поступање по притужбама
и захтевима за изузеће и искључење судија у одсуству Вршиоца функције
председника суда, пријем странака и њихових пуномоћника.

-

судији Зорици Поповић управљање судском библиотеком и евиденција судске праксе
у грађанском одељењу

-

судији Горану Младеновићу поступање по захтевима на слободан приступ
информацијама од јавног значаја

-

судији Драгославу Милановићу евиденција судске праксе у кривичном одељењу

У посматраном периоду било је укупно у раду 1152 предмета да би на крају
извештајног периода остало као нерешено само 406 предмета што указује на велику
ажурност суда и изузетну ангажованост судија и запослених у овом суду.
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•

Укупан број нерешених предмета на почетку извештајног периода по свим
материјама износи 402 од чега старих 82. У 2010. години у истом периоду тај број је
износио 843.

•

Укупан број примљених предмета по свим материјама износи 756. У 2010. години у
истом периоду тај број је износио 788.

•

Укупан број предмета у раду суда по свим материјама износи 1158. У 2010. години у
истом периоду тај број је износио 1631.

•

Укупан број решених предмета у свим материјама износи 743. У 2010. години у
истом периоду тај број је износио 674.

•

Број решених старих предмета у свим материјама износи 27. У 2010. години у истом
периоду тај број је износио 74.

•

Укупан број нерешених предмета који је остао у раду суда на крају извештајног
периода износи 415, од чега старих 81. У 2010. години у истом периоду тај број је
износио 957 од чега старих 332.

ИСТРАЖНО ОДЕЉЕЊЕ
У предметима истраге и по предметима улазних међународних замолница у
поступцима међународне правне помоћи у кривичним стварима (улазне замолнице) поступао
је судија Мирко Шакић који је и руководилац истражног одељења.
Ки предмета нерешено на почетку било је 30 од чега старих 4 . Примљено је 22 тако
да је укупно у раду било 52 предмета , решено је 19, остало у раду 33 од чега старих 7.
На почетку извештајног периода Кри предмета није било. Примљено је 74 тако да је
укупно у раду било 74 предмета од чега је решено 49.

ПРВОСТЕПЕНА КРИВИЧНА ВЕЋА
Као председници првостепених кривичних већа поступале су судије :
1. Предраг Лукић
2. Драгослав Милановић и
3. Горан Младеновић са 50% прилива
Именоване судије су биле ангажоване и при формирању петорног већа с тим што се
за случај потребе у изузетним ситуацијама попуна вршила и из састава осталих судија.
Судија Слађана Бојковић наставила је да поступа по предметима евидентираним у
извештају о раду од 31.12.2009. године док нове предмете није примала због обавеза
поступања у предмету К 121/10 и обавеза у судској управи.
На почетку извештајног периода укупан број нерешених „К“ предмета износио је 115
од чега старих 47. Примљено је 25, тако да је у посматраном периоду било укупно у раду
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140 предмета. Укупно је решено 37, од чега старих 8 тако да је на крају извештајног периода
остало у раду као нерешено 103 од чега старих 39.

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ВЕЋЕ
У другом степену о жалбама на одлуке основног суда о одређивању мера обезбеђења
присуства окривљеног поступало је веће у саставу: судија Слађана Бојковић, као председник
већа и судије Предраг Лукић и Драгослав Милановић као судије известиоци.
На почетку извештајног периода није било нерешених „Кж“ предмета. Примљено је
12 тако да је укупно у раду било 12. Укупно је решено 12, дакле нема нерешених предмета.

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
( Ванпретресно веће)
Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председавала је вршилац
функције председника суда Слађана Бојковић, односно заменик председника суда судија
Предраг Лукић, а чланови већа биле су судије Драгослав Милановић и Оливера Вељковић
(за случај потребе за заменом).
Број нерешених Кв предмета на почетку извештајног периода износио је 7.
Примљено је 115 тако да је укупно у раду било 122 предмета. У наведеном периоду
завршено је 112 предмета, а остало је у раду 10. Старих предмета није било.
Број нерешених „Куо“ предмета на почетку извештајног периода износио је 1,
примљено је 8 , тако да је укупно у раду било 9 предмета и сви су решени.
На почетку извештајног периода био је 1 нерешен „Кп“ предмет, није примљен
ниједан, тако да је укупно у раду био један предмет и исти је решен.

ВЕЋЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ (Ким и Км)
Као судије за малолетнике у припременом поступку и председници већа за
малолетнике поступале су судије
1.Слађана Бојковић и
2.Горан Младеновић
Судија Драгослав Милановић наставио је да поступа у предметима који су му у току
2010 године распоређени у рад те је из тих разлога у табеларном делу извештаја као број
судија у материји уписано 3.
У посматраном периоду укупан број нерешених „Км“ предмета на почетку износио је
53 од чега старих 13, примљено је 27 тако да је укупно у раду било 80 предмета. Решено 31
од чега старих 8 док је остало у раду као нерешено 49 предмета од чега старих 7.
Број нерешених „Ким“ предмета на почетку извештајног периода износио је 79 од
чега је старих било 12. Примљено је 19 предмета тако да је у раду било укупно 98. Решено је
28 од чега старих 3 док је као нерешено на крају извештајног периода остало 70 предмета од
чега је 15 старих.
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ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
Као председници првостепених грађанских већа и у другостепеном грађанском већу
поступале су судије:
1. Драгица Ковачевић
2. Зорица Поповић и
3. Оливера Вељковић
Првостепених парничних предмета то:
Број нерешених „П“ предмета на почетку године је износио 6. Старих предмета није
било, а примљено је 13, тако да је укупно у раду било 19 предмета. Решено 3 предмета а 16
је остало у раду као нерешено.
Број нерешених „Пı“ предмета на почетку извештајног периода износио је 2, није
примљен ниједан , оба су решена, тако да нема нерешених предмета .
Број нерешених „П2“ предмета на почетку је износио 15, старих предмета није било,
примљено је 9 тако да је укупно у раду било 24. Решено је 9 предмета, а остало у раду као
нерешено 15.
Укупан број нерешених „Гж“ предмета на почетку је износио 63, старих предмета
није било, примљено је 241 тако да је укупно у раду било 304. Решено је 280 предмета, а на
крају извештајног периода остало је укупно у раду 24 предмета.

ПРЕДМЕТИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Ради одлучивања по захтевима за рехабилитацију формирана су два већа

I
1. судија Драгица Ковачевић
2. судија Оливера Вељковић
3. судија Горан Младеновић

II
1. судија Предраг Лукић
2. судија Зорица Поповић
3. судија Драгослав Милановић
Сваки судија у својим предметима поступа као председник већа, а у осталим као члан већа.
У посматраном периоду на почетку је број нерешених „Рех“ предмета износио 9 од чега
старих 3, примљено је 2 тако да је укупно у раду било 11 предмета. Решено је 5, а остало као
нерешено 6 предмета, од чега су 2 стара.
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ПРЕДМЕТИ ПРИЗНАЊА СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА
По предметима признања страних судских одлука поступале су све судије грађанског
одељења. На почетку извештајног периода нерешено је било 18 од чега 2 стара. Примљено је
19 тако да је укупно у раду било 37 предмета. Решено је 25 док је као нерешено остало 12
предмета од чега је 1 стари.

ПОДАЦИ О ОБАВЉАЊУ МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
У посматраном периоду укупан приход овог суда износи 18.648.000,00 дианара а
расходи 18.422.000,00 динара што представља суфицит у износу од 226.000,00 динара.
Обавезе овог суда на дан 31.03.2011. године износе око 20 милиона динара што је тренутно
највећи проблем у раду суда.

РАД СУДСКЕ УПРАВЕ
Вршилац функције председника Вишег суда у Смедереву на основу члана 34. ст.1.
Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр.116/2008 и 104/2009) члана 46 , 47 и 48.
Судског пословника („Службени гласник РС“ бр.110/09) по претходно прибављеном
мишљењу свих судија Вишег суда у Смедереву утврдила је Распоред послова у Вишем суду
у Смедереву за 2011 годину.
У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/04,54/07; 104/09; 34/10 ) и на основу Упутства за
објављивање Информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр.57/2005) дана
08.02.2011. године објављен је Информатор о раду Вишег суда у Смедереву.
Применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС" бр. 120/04,54/07; 104/09; 34/10 ) поступљено је по 8 захтева за
приступ информацијама од јавног значаја. На шест захтева је потпуно удовољено, а на два
делимично.
У складу са чл.1. Уредбе о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних
места и мерилима за опис радних места државних службеника и („Службени гласник РС“,
бр.95/10 од 17. децембра 2010. године) и чл.1 Закона о изменама и допунама Закона о
платама државних службеника и намештеника (Службени гласник РС бр.99/10) донета су
нова решења о коефицијентима за све запослене на које се измене односе.
У извештајном периоду одржане су четири седнице свих судија, један радни састанак
са запосленима у писарници и један радни састанак са записничарима - дактилографима.
Разматрано је 20 притужби од чега су 3 биле на рад Вишег суда, док се 17 односило
на рад Основног суда. Притужбе на рад Вишег суда нису биле основане, док је на рад
Основног суда 10 притужби оцењено као основано.
У 2010. години овом суду поднето је укупно 4 захтева за изузеће судија, од којих је
један усвојен.
Дана 25.03.2011. године на основу члана 13. Судског пословника вршилац функције
председника Вишег суда у Смедереву судија Слађана Бојковић, а поводом уочених проблема
у раду Основног суда у Смедереву извршила је обилазак тог суда.
Том приликом обављена је контрола Судске управе и Судске писарнице. Извршен је
увид у опште и појединачне акте судске управе, указано је на могуће пропусте приликом
поступања по притужбама, извршен је увид у материјално и финансијско пословање суда,
контролисано је завођење и развођење предмета, уписивање датума рока предевиденције и
евиденције, података о кретању поступка, достава судских писмена, евидентирање у
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доставну књигу, поступање по предметима везаним за рок, роковник и рочишник, поступање
поводом правних лекова изјављених против судске одлуке и достављање другостепеном
суду.
Након обављене контроле констатован је начин рада и дате су одређене препоруке и
закључци за предузимање мера у циљу бољег функционисања Основног суда у Смедереву.

ЗАКЉУЧАК
Анализом постигнутих резултата може се запазити да су ажурност и ефикасност
Вишег суда у Смедереву у односу на рад у претходној години у истом периоду бољи и да су
резултати изузетно добри како за цео суд тако и за судије појединачно.

Вршилац функције председника суда
судија Слађана Бојковић
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