СКРАЋЕНИ ПРЕГЛЕД ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

У току 2010. године у Вишем суду у Смедереву било је укупно у раду по свим
материјама 3372 предмета од чега је 843 предмета преузето од Окружног суда у Смедереву, а
примљено 2529 . На крају године број укупно решених предмета износи 2970, од чега старих
371 тако да је остало нерешено 402 предмета од чега старих 82. Смањење предмета у раду у
свим материјама на крају извештајног предмета изражено у процентима износи 83,47%
Мериторне одлуке донете су у 2793 предмета, а на други начин је одлучено у 177
предмета. По жалби је разматрано 99 пресуда од чега је 71 потврђена тако да проценат
потврђених пресуда износи 71,72%. Просечан број предмета у раду по судији на нивоу целог
суда у току једног месеца износи 38,32 а број решених предмета 35,88.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Кривично одељење овог суда у протеклом периоду имало је укупно у раду 246
предмета од чега је 153 предмета преузето од Окружног суда, а примљено у току године 93
предмета. Број укупно решених предмета износи 131, од чега старих 37. На крају
извештајног периода остало је у раду 115 предмета, од чега је 47 старих. Смањење преузетих
предмета на крају извештајног периода изражено у процентима износи 47,71%.
По жалби је разматрано 37 пресуда, потврђено је 17, преиначено 7, укинуто 13 па је
укупан квалитет овог одељења 84,73 %.
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.
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, 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. Испитана су 74 оптужена лица, а
наставак главног претреса је заказан за дане 01.,02.,04.,07, и 11.02.2011. године.
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. Испитани су сви оптужени, у току је доказни
поступак. Наставак главног претреса заказан је за дане 28.02., 03.03., 23.03., 25.03.2011.
године.

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
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. просечан број решених предмета по судији у одељењу у току једног месеца износи
49,32.
Што се тиче првостепених парничних предмета укупно је примљено 250 предмета, а
укупан број нерешених првостепених парничних предмета на крају године износи 23 – од
чега је 1 стари.

