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 Република Србија 
 ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 
 Број: Су III 19/11-2 
 Датум : 14.01.2011. године 
 С м е д е р е в о 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ 
  

ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 

Виши суд у Смедереву је у складу са Законом о уређењу судова почео са радом 
01.01.2010. године, када је преузео предмете Окружног и Општинског суда у Смедереву у 
којима до 31.12.2009. године није донета коначна одлука, а  по закону спадају у надлежност 
овог суда. 
  
 

• Број изабраних судија за суд и број судија који тренутно обављају судијску функцију 
    у суду 
 
Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима („Сл.гласник РС“ 

бр.43/09) утврђен је број од 8 судија, са председником суда. 
Све до 02.08.2010. године када је на дужност ступила судија изабрана Одлуком о 

избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности од 21. јула 2010. 
године („Сл. Гласник РС“ број 50/2010)   овај суд је поступао у непотпуном саставу, судијску 
функцију вршило је 7 судија.  

Тренутно судијску функцију у овом суду обавља 8 судија. 
 
• Распоред судија по материјама 
 
У истражном одељењу Вишег суда у Смедереву у извештајном периду поступао је 

један судија и то Мирко Шакић 
Као председници првостепених кривичних већа поступале су четири судије и то 

Слађана Бојковић, Предраг Лукић, Драгослав Милановић и Горан Младеновић. 
         У другом степену о жалбама на одлуке основног суда о одређивању мера обезбеђења         

присуства окривљеног поступало је веће у саставу од троје судија: судија Слађана Бојковић, 
као председник већа и судије Предраг Лукић и Драгослав Милановић, као судије известиоци. 

Као судије за малолетнике у припремном поступку и председници већа за 
малолетнике у извештајном периоду су поступале три судије: Слађана Бојковић, Драгослав 
Милановић и Горан Младеновић.  

Као председници првостепених грађанских већа и у другостепеном грађанском већу 
поступале  су судије: Драгица Ковачевић, Зорица Поповић и   Оливера Вељковић 

У предметима рехабилитације по Годишњем распореду поступале су све судије, осим 
вршиоца функције председника суда, судије Слађане Бојковић. 
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По предметима признања страних судских одлука поступале су све судије грађанског 
одељења. 
 У одељењу судске праксе поступали су вршилац функције председника суда, судија 
Слађана Бојковић, судије Драгица Ковачевић и Предраг Лукић, секретар суда Маја Филић и 
судијски помоћници Јелена Матејић, Радован Шћепановић, Александар Бијанић и Сандра 
Вукашиновић. 

 
• Укупан број нерешених преузетих предмета по свим материјама износи 843. 

 
• Укупан број новопримљених предмета по свим материјама износи 2516. 

 
• Укупан број предмета у раду суда по свим материјама износи 3372. 

 
• Проценат смањења броја предмета у раду у односу на извештај о раду суда за прво 

полугодиште износи 54% 
 

• Број решених старих преузетих предмета у свим материјама износи 371. 
 

• Број решених новопримљених предмета у свим материјама износи 2599. 
 

• Укупан број решених предмета у свим материјама износи 2970. 
 

• Број нерешених старих преузетих предмета у свим материјама на крају 2010. године  
82. 

 
• Број  нерешених новопримљених предмета у свим материјама на крају 2010. године 

износи 320. 
 

• Укупан број нерешених предмета који је остао у раду суда на крају 2010. године 
износи 402. 

 
• Проценат смањења броја старих нерешених предмета у раду у односу на 01.01.2010. 

године износи 79,65% 
 

• Просечан број предмета у раду по судији на нивоу целог суда износи 38,32. 
 

• Просечан број решених предмета по судији на нивоу целог суда износи 35,88. 
 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду 
у Смедереву за који је сагласност министра правде дата 18.06. 2010. године под бројем 110-
00-72/2010-03 и који је ступио на снагу 02.07.2010. године, за обављање послова из 
делокруга суда утврђено је 20 радних места и систематизовано 45 запослених - 21 државни 
службеник, 22 намештеника и 2 судијска приправника. Укупан број судијских помоћника је 4 
с тим што је Правилником предвиђено 6 извршилаца за то радно место.  

Сви запослени осим судијског приправника су у сталном радном односу.  
У току је попуњавање радних места за два судијска помоћника, једног приправника и  

једног систем администратора по Јавном конкурсу објављеном у листу „Политика“ и 
„Службеном гласнику РС“ бр.78/10  од 25.10.2010. године. Све одлуке поводом овог 
конкурса су донете 18.12.2011. године али још увек нису коначне, осим одлуке о пријему два 
дактилографа - намештеника.  
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           У овом суду тренутно има пет волонтера-судијских приправника по уговору о 
волонтирању. 
 

АКТИВНОСТИ СУДСКЕ УПРАВЕ 
 
 Пословима судске управе руководи вршилац функције председника суда, судија 
Слађана Бојковић.  

У складу са чланом 48. Судског пословника донет је 06.01.2010. Годишњи распоред 
послова I Су 2/2010-1  којим су одређена судска одељења, већа и судије које их чине, 
председници одељења, односно већа и судије које их замењују, као и послови судијских 
приправника и распоред послова судског особља. Вршене су две измене Годишњег 
распореда суда и то 09.03.2010. и 12.08.2010. године.  

Унутрашње уређење суда, радна места и број извршилаца на радним местима, 
одређени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем 
суду у Смедереву, који је донет 11.06.2010. године, уз сагласност министра правде бр. 110-
00-72/2010-03 од 18.06.2010. године. Радна места предвиђена су Кадровским планом на који 
је министар правде дао сагласност бр.112-02-644/2010-03 од 14.09.2010. године.  

Осим ових аката, од стране вршиоца функције председника суда донет је Кућни ред 
Вишег суда у Смедереву број Су V - 35 86/10 од 18.02.2010. године, којим је прописан начин 
коришћења радних и других просторија суда, обавештења, разгледање и преписивање списа, 
пријем странака, радно време, средства суда, правила одевања, обезбеђивање простора у 
згради и одржавање чистоће. Вршилац функције председника суда донео је и Програм 
решавања старих предмета, а надзор на применом овог програма извршиле су судије 
Апелационог суда у Београду. У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Закона о 
буџетском систему вршилац функције председника суда донео је Правилник о 
рачуноводству Вишег суда у Смедереву I Су бр.2/2010-1 од 06.01.2010. године. У складу са 
чланом 61. Судског пословника израђен је Информатор о раду суда са основним подацима о 
раду суда.  

Поред општих аката судске управе у току 2010. године донета су решења о 
распоређивању запослених, решења о коефицијентима и решења о остваривању права на 
годишњи одмор. 
 У извештајном периоду одржано је 25 седница свих судија, чији предмет је у највећем 
броју случајева било разматрање радних резултата. 
 У протеклом периоду разматране су 124 притужбе од чега су 34 биле на рад Вишег 
суда,  док се 64 односило на рад Основног суда. На поступање у предметима које је у складу 
са Законом о уређењу судова преузео Апелациони суд изјављено је 17 притужби. Виши суд 
је упознат са притужбама и одговорима Основног суда  и у поступку по неким притужбама 
тражио допуне обавештења.  

Три притужбе које се односе на рад Вишег суда биле су делимично основане али не 
због рада поступајућих судија, већ због укупне дужине трајања поступка, док су остале 
притужбе које се односе на рад овог суда биле неосноване. По предметима где су притужбе 
оцењене као делимично основане, одмах је поступљено тако што су у два другостепена 
парнична предмета у најкраћем року донете одлуке, а у притворском предмету главни 
претрес је заказан за ранији термин. Притужбе које се односе  на рад Основног суда, а које су 
изјављене преко овог суда, у 10 поступака оцењене су као основане. Поводом ових притужби 
предузете су одговарајуће мере и пропусти у раду Основног суда су отклоњени. 
 У 2010. години овом суду поднето је укупно  5 захтева за изузеће судија, од којих су 
два усвојена (радило се о захтевима самих судија), два одбијена и један одбачен. 
 Током 2010. године вршилац функције председника суда је одлучио о  5 захтева за 
приступ информацијама од јавног значаја. У целини је удовољено је на два захтева. По 
једном захтеву је  делимично удовољено а делимично је одбијен, један захтев је у целини 
одбијен, а по једном захтеву тражилац је упућен на Републички завод за статистику. 



 4 

У складу са Законом  о јавним набавкама и Правилником о поступку јавне набавке 
мале вредности, спроведена су два поступка јавних набавки мале вредности и то ради 
набавке канцеларијског материјала и набавке рачунара и рачунарске опреме. 

У периоду од 02.08. до 20.08.2010. године реализован је и са успехом окончан 
Пројекат обуке и подршке имплементацији АВП (Аутоматско вођење предмета).  

Сви запослени прошли  су и обуку из области противпожарне заштите.   
Извршавајући законску обавезу овај суд је извршио обилазак Основног суда у 

Смедереву, када је одржан и састанак са судијама тог суда и указано на уочене пропусте у 
раду  и предложене мере за бољи и ефикаснији рад. Приликом надзора извршена је контрола 
судске управе, увид у опште и појединачне акте судске управе, контрола службе 
рачуноводства нарочито у погледу израде извештаја о материјално-финансијском пословању 
суда и извештаја о доцњама, контрола рада и поступања по притужбама и поднетим 
захтевима за изузеће. 
 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

ИСТРАГА 
 
У истражном одељењу Вишег суда у Смедереву у извештајном периду поступао је 

судија Мирко Шакић. Послове на приправности (дежурству) обављао је осим истражног 
судије и судија Предраг Лукић, кога је за случај спречености замењивао судија Драгослав 
Милановић (председници првостепених кривичних већа). 

 На почетку је било 20 нерешених предмета, од чега 3 стара.   Примљено је 82 тако да 
је укупно у раду било 102 предмета. Мериторно је решено 59, на други начин 13, дакле 
укупан број решених је 72 - од чега су 4 предмета стара. Као нерешено остало је у раду 30 
предмета па је проценат решених у овом одељењу 70,59%  док је прилив савладан са 87,80%. 
Просечан прилив по судији у овом одељењу био је 7,45 а просечно је решено 6,55 предмета.  

 
ПРВОСТЕПЕНА КРИВИЧНА ВЕЋА 

 
Као председници првостепених кривичних већа поступале су судије: 
 
1. Слађана Бојковић 
2. Предраг Лукић 
3. Драгослав Милановић  
4. Горан Младеновић 

 
Распоређивање предмета вршено је у складу са Судским пословником, с тим што је 

вршилац функције председника суда, судија Слађана Бојковић наставила да поступа по 
предметима евидентираним у извештају о раду од 31.12.2009. године, а прилив нових 
предмета је обустављен почев од 01.01.2010. године.   

Од укупног броја   предмета у раду који износи 246, мериторно је решено 102, а на 
други начин 29, дакле укупно је решен 131 предмет - од чега старих 37. Просечан прилив по 
судији у одељењу био је 2,11, просечно предмета у раду по судији било је 28,75, а просечно 
је решено по судији 2,98 предмета.  

Остало је у раду 115 предмета, од чега 47 старих. По жалби је разматрано 37 пресуда, 
потврђено је 17, преиначено 7, укинуто 13 па је укупан квалитет овог одељења 84,73 %. 
 

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 
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већа и судије Предраг Лукић и Драгослав Милановић, као судије известиоци. У извештајном 
периоду завршен је 61 предмет.  
 
 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
( Ванпретресно веће) 

 
 Кривичним већем за одлучивање ван главног претреса председавали су вршилац 
функције председника суда, судија Слађана Бојковић, односно заменик председника суда, 
судија Предраг Лукић, а чланови већа били су судије Драгослав Милановић и Драгица 
Ковачевић, односно судија Горан Младеновић.  У извештајном периоду завршен је 391 Кв 
предмет, 51 Куо предмет  и 3 Кп предмета.  
 

ВЕЋЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ (Ким и Км) 
 
Као судије за малолетнике у припремном поступку и председници већа за 

малолетнике у извештајном периоду су поступале три судије: Слађана Бојковић, Драгослав 
Милановић и Горан Младеновић.  

У раду је било укупно 256 Ким предмета, с тим што је на почетку је било 166 - од чега 
80 старих, а примљено 90 нових. Просечно предмета у раду по судији било је 26,33. Решено 
је укупно 177 и то 68 старих предмета, тако да број просечно решених предмета по судији у 
овом одељењу износи 5,36 Ким предмета. 

У овом одељењу било је у раду укупно 154 Км предмета, с тим што је на почетку било 
62 предмета - од чега 36 старих, а у току 2010. године примљена су 92 предмета. Просечно 
предмета у раду по судији било је 26,33. Укупан број решених предмета износи 101 – од чега 
23 стара предмета. Просечно по судији у одељењу у раду је било 17,67 а просечно решено 
3,06.  

 
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 - која је изабрана Одлуком о избору судија на сталну функцију 

у судовима опште и посебне надлежности од 21. јула 2010. године („Сл. Гласник РС“ број 
50/2010), а ступила је на дужност 02.08.2010. године. До тог датума у раду овог већа 
учествовала је вршилац функције председника суда, судија Слађана Бојковић. 

 
Грађанско одељење је током 2010. године имало укупно у раду 1355 другостепених 

(Гж+ Гж1+Гж2) и 250 првостепених предмета (П+П1+П2). 
Од Окружног суда на дан 01.01.2010. године преузето је укупно 398 Гж предмета с 

тим што је старих било 177.  Примљено је 957, те је укупно у раду било 1355 Гж предмета. 
Решено је укупно 1292 - од тога старих 220 (у међувремену је део предмета овом суду враћен 
на надлежност из Апелационог суда), тако да су на крају године остала нерешена 63 
предмета. Укупно предмета у раду по судији у извештајном периоду било је 451,67. 
Просечно је решено по судији 49,32 Гж предмета. На крају извештајног периода просечан 
број предмета по судији износи 21,00. Сви стари предмети су решени. Посебну пажњу ово 
одељење посветило је решавању старих предмета. 

Од Окружног суда на дан 01.01.2010. године преузето је укупно 20 Р предмета с тим 
што је старих било 10. Примљена су 62 предмета, тако да је укупно у раду било 82 предмета.  
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Решено је укупно 64 предмета - од тога старих 7. Просечно је решено по судији 2,50 Р 
предмета. Остало је нерешено 18 предмета - од тога 3 стара. На крају извештајног периода 
просечан број предмета по судији износи 6,00. 

 Што се тиче првостепених парничних предмета укупно је примљено 19 П (спорови 
поводом имовинско-правних односа), 182 П1 (радни спорови) и 49 П2 (породични предмети 
и привремене мере). Мериторно је решено 6 предмета П; 173 предмета П1; и 23 предмета П2. 
Просечно решено по судији је 0,50 П; 8,09 П1; и 1,36 П2. Укупан број нерешених 
првостепених парничних предмета износи 23 – од чега је 1 стари. По жалби је разматрана 
само једна пресуда и она је потврђена тако да је укупан квалитет 100%. 

 
Приликом обрачуна просека у посматраном периоду изузет је број завршених 

предмета и учешће судије Оливере Вељковић, која није радила дуже од 88 дана, а све то у 
складу са Упутством за попуњавање извештаја о раду суда које је саставни део Судског 
пословника.  

 
ПРЕДМЕТИ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 

  
 У току 2010. године Виши суд у Смедереву је као стварно и месно надлежан поступао 
и у предметима рехабилитације. У овим предметима по Годишњем распореду поступале су 
све судије, осим вршиоца функције председника суда, судије Слађане Бојковић. На почетку 
године било је нерешених 16 предмета а у току 2010. примљена су 3, те је укупно у раду 
било 19 предмета. Укупно је решено 10 - од чега старих 7. Просечно предмета у раду по 
судији у одељењу је било 1,50. Прилив је савладан са 333,33%. 

 Највећи број захтева за рехабилитацију поднет је од стране наследника лица чија се 
рехабилитација тражи. Уз већину захтева нису приложени докази па је суд морао да их 
прибавља по службеној дужности, преко надлежних државних органа. 
 

ПРЕДМЕТИ ПРИЗНАЊА СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА 
 

 По предметима признања страних судских одлука поступале су све судије грађанског 
одељења, с тим што су до августа месеца тачније до избора новог судије, по овим захтевима 
поступале две судије а од тада три. На почетку је било нерешених 20 предмета, од чега 
старих 5, примљено је 62 тако да је укупно у раду било 82 предмета. Укупно је решено 64, а 
као нерешено остало у раду 18. Просечно предмета у раду по судији у овом одељењу било је 
9,00. 
 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
 

 Према Судском пословнику, годишњим распоредом рада Вишег суда у Смедереву 
предвиђено је одељење судске праксе које је у посматраном периоду ажурно радило. 
 У овом одељењу у извештајном периоду поступали су вршилац функције 
председника суда, судија Слађана Бојковић, судије Драгица Ковачевић и Предраг Лукић, 
секретар суда Маја Филић и судијски помоћници Јелена Матејић, Радован Шћепановић, 
Александар Бијанић и Сандра Вукашиновић. 
 С обзиром на укупан број судија у суду и на чињеницу да у другом степену и у 
кривичној и у грађанској материји поступа по једно веће, обезбеђена је јединствена примена 
закона и судска пракса је уједначена. 
 Уочени проблеми у пракси суда разматрани су на седницама судских одељења, а  
ради спречавања могућих неправилности приликом обиласка основног суда, скренута је 
пажња и судијама тог суда. Сви предмети из парничне и кривичне материје су прегледани и 
ниједан предмет није задржан.  
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ПОДАЦИ О ОБАВЉАЊУ МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 
 

 Укупни приходи суда у 2010. години били су 62.139.000,00 динара, а укупни расходи 
62.139.000,00.  

 Дуговања која су пренета из претходног периода на дан 01.01.2010. износила су 
7.065.850,00 динара, а на дан 31.12.2010. године 4.599.809,00 динара. 
 Највећи део средстава утрошен је на исплату зарада и накнада (изабраним лицима, 
државним службеницима и намештеницима, неизабраним судијама) као и за стручне услуге 
(услуге вештака, адвоката, поротника, превоза осуђеника и др.). 
 У посматраном периоду спроведена су два поступка јавних набавки мале вредности и 
то  јавна набавка канцеларијског материјала у износу од 756.382,30 динара и јавна набавка  
рачунарске опреме у вредности од 637.917,22 динара која се састоји од 4 ДЕСК рачунара, 3 
ЛАП ТОП рачунара, 6 ТФТ монитора и две тастатуре.  
 

Дуг по основу неизмирених обавеза на дан 31.12.2010. године износи 19.289.844,00 
динара, а ради се о следећим ставкама:  

- услуге електричне енергије и грејања  836.565,00 динара, 
- комуналне услуге и услуге коришћења грађевинског земљишта 402.150,00 динара, 
- ПТТ трошкови 106.807,00 динара, 
- стручна литература, огласи ..76.180,00 динара, 
- стручне услуге (вештаци, адвокати, поротници)  17.307.900,00, 
- канцеларијски материјал  560.242,00 динара.  

 
ОПШТА ЗАПАЖАЊА И ПРОБЛЕМИ У РАДУ 

 
У погледу броја завршених предмета током читаве године присутна је тенденција 

њиховог сталног смањења у свим материјама, с тим што је рад судија био у значајној мери 
усмерен на решавање старих предмета и спровођење Програма, па су у том смислу 
постигнути добри резултати. Од 843 предмета (од чега 403 стара), уз прилив од 2529 
предмета – што је укупно 3372 предмета у раду, дошло се до 402 предмета (од чега 82 стара) 
на крају извештајне године. Завршено је дакле 2970 предмета (од чега 371 стари предмет).  

Смањење  предмета у раду на крају извештајног периода у свим материјама износи 
83,47%, а смањење преузетих предмета на крају извештајног периода 80,78%.   

Анализом постигнутих резултата може се запазити да су ажурност и ефикасност овог 
суда у односу на рад Окружног суда, односно на 2009. годину, значајно побољшане и биле 
изузетно добре пре свега у другостепеном грађанском одељењу, где су сви стари предмети 
завршени. 

Рад суда отежавала је и чињеница да је у периоду од седам месеци - до 02.08.2010. 
године поступало седам а не осам судија, како је предвиђено за овај суд.  

Посебан проблем представља велики број сложених предмета према броју 
окривљених, те броју и врсти кривичних дела. У посматраном периоду на дан 01.01.2010. 
године у 153 кривична предмета вођен је поступак против 560 лица, а на дан 01.01.2011. 
године у 115 кривичних предмета води се поступак против 564 лица, што за собом повлачи и 
већи број предузетих радњи и посредно утиче на дужину трајања поступка и објективну 
могућност завршавања већег броја предмета. Сви ови поступци су због измене у саставу већа 
(што због промене председника већа или пак чланова већа - судија поротника морали да 
почну изнова).  

Примера ради у предмету К 121/10 којим је у две оптужнице (друга непосредна) 
обухваћено 86 извршилаца за 117 кривичних дела (кривично дело примање мита из члана 
367. став 1. КЗ, продужено кривично дело примање мита из члана 367. став 1. у вези члана 
61. КЗ, кривично дело фалсификовање  службене исправе из члана из члана 357. став 2. у 
вези става 1. КЗ, кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 1. КЗ, 
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кривично дело давање мита из члана 368. став 1. КЗ, продужено кривично дело давање мита 
из члана 368. став 1. у вези члана 61. КЗ, кривично дело злоупотреба службеног положаја 
подстрекавањем из члана 359. став 1. у вези члана 34. КЗ и др.) у протеклој години било је 27 
судећих дана. Главни претрес је због измене у саставу већа почео изнова.  

У предмету К 63/10 (инвалидске пензије) којим су обухваћена 32 извршиоца за 52 
кривична дела (кривично дело примање мита из члана 367. став 1. КЗ, продужено кривично 
дело примање мита из члана 367. став 1. у вези члана 61. КЗ, кривично дело фалсификовање  
службене исправе из члана из члана 357. став 2. у вези става 1. КЗ, кривично дело 
злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 1. КЗ, кривично дело давање мита из 
члана 368. став 1. КЗ, продужено кривично дело давање мита из члана 368. став 1. у вези 
члана 61. КЗ, кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359. 
став 1. у вези члана 34. КЗ и др.) у протеклој години било је 7 судећих дана. Главни претрес 
је због измене председника већа почео изнова. 

Уочава се потреба за континуитетом у одржавању главних претреса који би 
подразумевао краће размаке између рочишта али то је отежано како бројем предмета по 
којима судије поступају, тако и њиховом структуром али и недовољним бројем заменика 
јавног тужиоца – који због обавезе поступања у преткривичном, истражном и припремном 
поступку нису у могућности да приступе на више од два претреса дневно.  

И након избора осмог судије, као проблем се јавља недовољан број судија што се 
посебно одражава на рад кривичног одељења. Наиме, све судије које поступају у кривичној 
материји су приправне у складу са распоредом дежурства које утврђује вршилац функције 
председника суда сваког првог у месецу. Председници два кривична већа поступали су и као 
судије за малолетнике (у припремном поступку и по захтевима за изрицање кривичне 
санкције), а председник једног кривичног већа је обављао и послове из надлежности 
истражног судије у времену када је био дежуран, с тим што га је за случај спречености 
замењивао председник другог већа, што је доводило до немогућности поступања по 
првостепеним кривичним предметима у којима су спроводили истражне радње. Овакви и 
слични проблеми могли би се превазићи избором бар још једног судије за овај суд. На тај 
начин би се створила и могућност да се један судија бави само малолетничком 
делинквенцијом која је у порасту, како у погледу броја извршилаца и кривичних дела, тако и 
у погледу сложености проблема који се појављују у раду.  

Као запажање код оцене рада овог суда могао би се истаћи и проблем примене 
Судског пословника приликом израчунавање броја просечно решених предмета по судији у 
одељењу. Наиме, вршилац функције председника суда наставила је да поступа по 
предметима евидентираним у извештају о раду од 31.12.2009. године (К, Км и Ким предмети) 
управо да би се убрзао рад кривичног одељења, смањио број старих предмета и због обавеза 
поступања у већ поменутом предмету К121/10 којим је обухваћено 86 извршилаца 
кривичних дела, а прилив нових предмета је обустављен због обавеза везаних за 
организацију и рад судске управе (сачињавање бројних општих и појединачних аката, 
одлучивање о свим важним питањима за цео суд, комуникација са странкама...). Нови 
предмети су распоређивани председницима три кривична већа – судијама Предрагу Лукићу, 
Драгославу Милановићу и Горану Младеновићу, који су осим тога били ангажовани и при 
формирању петорног већа, другостепеног кривичног већа и већа за одлучивање ван главног 
претреса. Због наведеног, било би оправдано да просечан број решених предмета по судији у 
кривичној материји буде подељен са три, а не са четири како је предвиђено Судским 
пословником. Рачунајући на тај начин, број просечно решених предмета по судији у 
првостепеној кривици у протеклом периоду био је  3,55.  

Међутим, у крајњем исходу ни то није реалан показатељ, због чега је једна од 
примедби колегијума Вишег суда у Смедереву на Нацрт правилника о мерилима за оцену 
минимума успешности вршења судијске дужности, била да основ за оцену квантитета рада 
не може представљати минималан број предмета који одређени судија мора да заврши у току 
године (минимална годишња норма судије). Наиме, на наведени начин не води се рачуна о 
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тежини и сложености предмета како у кривичној материји – према броју окривљених, те 
броју и врсти кривичних дела, тако и у грађанској материји – према броју учесника поступка, 
предмету одлучивања...што за собом повлачи и већи број предузетих радњи и посредно 
утиче и на дужину трајања поступка и објективну могућност завршавања већег броја 
предмета.  

Такође, као проблем је оцењен и део Упутства за сачињавање извештаја које је 
саставни део Судског пословника, који се односи на утврђивање укупног квалитета рада, јер 
се према сада важећем упутству укупан квалитет израчунава тако што се укупан бој решених 
предмета умањи за збир укинутих и преиначених одлука, подели са бројем укупно решених 
предмета и помножи са 100. Наиме, често се преиначење односи само на део одлуке о казни 
(која одлука представља резултат слободног судијског уверења) или се  пак одлука 
преиначује због измене закона, у ком случају судија ни на који начин није одговоран, а то 
ипак негативно утиче на квалитет његовог рада. 

Посебан проблем представљају доцње и немогућност уредног измирења обавеза 
према вештацима и адвокатима. Због постојања неизмирених обавеза из ранијих година 
према установама које су вршиле одређена вештачења, поставља се проблем нових 
вештачења у сложеним предметима, који су обично и притворски,  јер је израда налаза 
условљена претходним плаћањем ранијих дуговања, што даље продужава период између 
исплата вештацима појединцима и адвокатима постављеним по службеној дужности.  
 

ПРОГРАМ РАДА ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
Према распореду рада за 2011. годину осморо судија Вишег суда у Смедереву биће 

распоређене у следећа одељења: 
 
1. Кривично одељење 
2. Грађанско одељење 
3. Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију 
4. 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 је судија Зорица Поповић. Поједине послове из овог 
одељења обављаће и секретар суда Маја Филић и судијски помоћници Радован Шћепановић, 
Александар Бијанић, Сандра Вукашиновић и Јелена Матејић. 

У 2011. години посветиће се већа пажња транспарентности рада Вишег суда у 
Смедереву, тако што ће на web страницама бити објављене све информације о раду суда, 
како би грађанима исте биле доступне. Настојаће се да рад одељења судске праксе буде што 
активнији. Планирано је и издавање Билтена судске праксе. 

Инсистираће се на поштовању рокова приликом израде судских одлука и 
благовременом поступању у свим предметима, а нарочито у предметима који су по закону 
хитни. Предузеће се потребне мере ради окончања старих предмета, који ће и даље имати 
приоритет у раду, а анализа рада у тим предметима вршиће се сваког месеца. До краја 
јануара 2011. године биће донет Програм решавања старих предмета са конкретним мерама 
за њихово брже решавање. 

Предвиђен је обилазак Основног суда и контрола рада  уз организовање састанака са 
свим судијама или по одељењима,  на који начин би се анализирао рад тог суда,  расправила 
спорна питања и дале одређене препоруке и упутства и судије упознале се ставовима и 
мишљењима овог суда као непосредно вишег суда. По потреби организоваће се састанци са 
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јавним тужиоцима, радницима Полицијске управе, затвора и другим органима и 
институцијама од чијег рада зависи рад суда. 

У циљу постизања веће ефикасности и квалитетнијег рада судија планирани су 
стручни састанци са судијама Апелационог суда у Београду, присуствовање саветовањима 
судија, предавањима правних стручњака... 

Основне активности биће усмерене на одржавање ажурности у рефератима у којима је 
ажурност остварена, а на рефератима у којима ажурност није постигнута у довољној мери 
уложиће се напори да се иста унапреди и побољша.     
 

ЗАПАЖАЊА ВЕЗАНА ЗА РАД ОСНОВНОГ СУДА У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ 
 

На основу овлашћења из чл.13. Судског пословника вршилац функције председника 
суда судија Слађана Бојковић дана 14.09.2010. године извршила је обилазак Основног суда у 
Смедереву који има подручне јединице у Великој Плани и Смедеревској Паланци. 

Пословима судске управе  руководи вршилац функције председника суда, судија 
Јелена Станковић Благојевић, са троје заменика.    

У Основном суду у Смедереву судијску функцију  обављало је  27 судија заједно са 
вршиоцем функције председника суда с тим што је једна судија дужи период била на 
боловању, а у децембру и преминула. Такође 30.12.2010. године једном судији престала је 
судијска функција на лични захтев, због пензионисања, Одлуком Високог савета судства 
бр.118-00-15/2010-01 од 14.12.2010. године. 

 По Одлуци о измени одлуке о броју судија Високог савета судства од 11.05.2010. 
године предвиђено је да Основни суд у Смедереву има 29 судија, тако да актуелно у овом 
суду постоје 4 непопуњена судијска места.  

Као проблем  у поступању овог суда изнет је и мањи број извршилаца и то 
записничара-дактилографа као и судских извршитеља и енорман прилив извршних предмета. 

Такође се као проблем јавља и смештај архивске грађе јер је покушај да се судска 
архива измести у просторије Архива Града Смедерева остао безуспешан, због недостатка 
одговарајућег простора. 

 У проблеме спадају и неискоришћеност смештајних капацитета и измирење 
режијских и осталих трошкова везаних за простор судских јединица у Великој Плани и 
Смедеревској Паланци. Наложено је да се рационализују и исконтролишу трошкови и 
избегну они који нису нужни.  

Додатни проблем су трошкови превоза радника и судија Основног суда који посао 
обављају ван места живљења, као и трошкови превоза сведока у кривичним поступцима. 
Препорука вршиоца функције председника Вишег суда је да се истражне радње спроводе у 
судским јединицама како би се ти трошкови умањили. 

Уочено је да у Основном суду није организовано одељење  судске праксе и 
припремно одељење, а као разлог је наведено непостојање просторних и кадровских 
капацитета. Постигнут је договор да се одељења организују чим се створе предуслови, што је 
и учињено. 

Овом суду је приликом обиласка указано на обавезу да се свака притужба на рад, као 
и одговор на притужбу достављају овом суду као непосредно вишем, као и на недостатке 
приликом израде одговора на притужбе странака, јер је изостајала оцена основаности. Ови 
недостаци су отклоњени, а поступљено је и по примедби која се односила на примену 
одредби члана 77. Судског пословника – идентификационе картице запослених. 

 
Саставни део овог извештаја је и Извештај о раду Основног суда Су III 19-1/11-1 од 

11.01.2011. године, који садржи детаљније податке о раду и проблемима овог суда. Приметно 
је да је навеће оптерећење у раду кривичног, парничног, извршног и земљишнокњижног 
одељења: 
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• У кривичном одељењу било је просечно у раду по судији 347,63 предмета - од тога 
старих 83,88. 

• У истражном одељењу било је просечно у раду по судији 307,33 предмета - од тога 
старих 55,67. 

• У парничном одељењу било је просечно у раду по судији 315,88 П предмета - од тога 
старих 89,25. 

• У извршном одељењу   било је просечно у раду по судији 800,13 И предмета - од тога 
старих 587,63 ; 9530,50 Ив предмета - од тога старих 5890,50 и 80,00 Ив1 предмета - 
од тога старих 22,50. 

• У земљишнокњижном одељењу било је просечно у раду по судији 432,00 Дн 
предмета. 

 
            Оно што би значајно олакшало рад  Основног суда у Смедереву је избор четири 
судије у што краћем року, за шта постоји основ.  
  
 Све судије Вишег суда у Смедереву додатно ће се ангажовати да се кроз непосредну 
комуникацију, стручне састанке на нивоу одељења, отклоне евентуалне дилеме у текућем 
раду, а у циљу повећања ефикасности и нивоа квалитета рада.  
 

 
 
                                                                           ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
                                                                               Судија Слађана Бојковић 


