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I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 Спроведена анализа рада Вишег суда у Крагујевцу са посебним освртом на резултате
рада  Основног  судa  у  Крагујевцу  и  Основног  суда  у  Аранђеловца  се  односи  на  2022.
годину,  при чему је извршено поређење резултата рада ових судова из  2022. године, са
резултатима рада из претходне 2021. године.

 Највећи проблем у раду судова и даље представљају  „стари“ предмети,  којима је
посвећена и посебна пажња, с`тим да је почетком године усвојен Програм решавања старих
предмета за 2022. годину. Виши суд у Крагујевцу је сходно упутству Врховног Касационог
суда током 2022. године,  вршио  обилазак и контролу рада основних судова са подручја
Вишег суда у Крагујевцу, а у циљу потпуног спровођења и имплементације Јединственог
програма решавања старих предмета у Републици Србији за период од 2021-2025. године,
након чега је о предузетим и предложеним мерама обавестио  Врховни Касациони суд. 

 Број  „старих“  предмета  у  Вишем суду  у  Крагујевцу  у  2022.  години,  значајно  је
смањен, те је великим ангажовањем судија уз  поштовање редоследа пријема предмета у
већању, водећи рачуна о датуму иницијалног акта, решено укупно 1.387 старих предмета,
док је у раду остало нерешено 276 старих предмета по иницијалном акту. На нивоу Вишег
суда у Крагујевцу, укупно у свим уписницима проценат испуњености циљева из Програма
решавања старих предмета за 2022. годину, износи 110,96 %. 

II  АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА УКУПНО И ПО
МАТЕРИЈАМА

 У Вишем суду у Крагујевцу у 2022. години, савладан је прилив предмета са 103,77
%, Укупан квалитет на нивоу суда износи 99,63%.

 Резултати  рада  овог  суда  у  2022.  години,  су  такви  да  је  укупно  решено  16.046
предмета и прилив савладан са 103,77 %.

2.1. Укупно

У Вишем суду у Крагујевцу у 2022. години, примљено је укупно 15.463 предмета,
укупно у раду је било 20.379 предмета.

 Укупно је  решено 16.046 предмета,  од  чега  је  1.387 старих  предмета,  остало је
нерешено 4.333 предмета, просечно решено месечно по судији је 97,25 предмета.
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2.2. Однос решених и нерешених предмета

     

                        2021. година                                                              2022. година                           

       

                      2021. година                                                              2022. година                         

                              

2.3. Савладавање прилива

 У току 2022. године, укупно је примљено 15.463 предмета, укупно у раду суда било
је 20.379 предмета од којих је  16.046 предмета решено, док је  4.333 предмета остало у
раду.

 У  структури  укупно  решених  предмета  је  1.387  решених  старих  предмета  по
иницијалном акту.

Прилив је савладан са 103,77 %.
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2.4.  Квалитет

Укупан квалитет на нивоу Суда износи 99,63%. Разматрано је укупно 304 предмета
по  жалби,  потврђено је 237, преиначено је  14 предмета,  45 предмета  је укинуто,  док је
делимично преиначено или укинуто 8 предмета.
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2.5. Проценат решених по судији

Марија Лекић - од 14.06.2022. године
Јелена Зимоњић - од 14.06.2022. године
Соња Несторовић - од 14.06.2022. године

2.6. Стари предмети

 На почетку 2022. године евидентирано је 338 старих предмета по иницијалном акту.
Укупно је решено у 2022. години 1.382 предмета, док је остало у раду 276 предмета.

 На почетку 2022. године евидентирано је 338 нерешених старих предмета, примљено
је старих 1.282 предмета, тако да је укупно у раду било 1.620 предмета, од чега је решено
1.387 предмета, а остало је у раду 276 старих предмета по иницијалном акту.
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III  ПРЕГЛЕД РАДА СУДА ПО ОДЕЉЕЊИМА

3.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА

3.2. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ПРВОСТЕПЕНО – УПОРЕДНА
АНАЛИЗА
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3.3. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРУГОСТЕПЕНО – УПОРЕДНА
АНАЛИЗА

3.4. КВ ВЕЋЕ – УПОРЕДНА АНАЛИЗА
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3.5. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ – ПРВОСТЕПЕНО – УПОРЕДНА
АНАЛИЗА

3.6. ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ – ДРУГОСТЕПЕНО – УПОРЕДНА
АНАЛИЗА
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IV  УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА РАДА ВИШЕГ СУДА 
ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

4.1. Упоредни преглед савладавања прилива

 У 2021. години, прилив је савладан са 103,65%, док је у 2022. години, прилив 
савладан са 103,77%.

4.2. Упоредни преглед процента решених предмета

10



4.3. Упоредни преглед мериторно решених предмета

    

                         
        2021. година                                                        2022. година

V  ПРОГРАМ РЕШАВАЊА „СТАРИХ ПРЕДМЕТА“

У оквиру постојећег Програма решавања „старих“ предмета поступак је такав да је
свим судијама наложено да „старе“ предмете заказују приоритетно и у најкраћим могућим
роковима и то најмање једанпут  месечно, по хронолошком реду завођења, осим када се
ради  о  хитним  „старим“  предметима,  који  у  складу  са  законом,  односно  одлуком
Председника суда, добијају посебан приоритет у решавању тзв. „програмских“ предмета.

 У циљу реализације Програма све судије овог Суда сваког месеца, најкасније до 5-
тог  у  месецу  достављају  Председнику  суда  писмени  извештај  о  спровођењу  Програма
решавања „старих“ предмета. Извештаји садрже детаљно образложење о датуму одржавања
рочишта и датуму наредних, као и о разлозима због којих сваки од предмета појединачно,
који спадају у категорију „старих“, још увек није решен и о очекиваном датуму његовог
решавања, односно да ли постоје процесне сметње, које онемогућавају решавање. 
 
 Такође,  извештаји  садрже и податке  о предузетим мерама у  предметима,  који  су
током периода између два извештаја добили статус „старих“ предмета.

У  случајевима  када  постоје  процесне  сметње  које  онемогућавају  пресуђивање  у
предметима,  на  седници  одељења,  којима  присуствује  Председник  суда,  предузимају  се
мере ради што хитнијег  окончања поступка  у наведеним предметима,  нарочито када је,
ради пресуђења, неопходно прибавити податке у поступцима пружања међународне правне
помоћи. 

Кроз  евиденцију  о  претходном  и  наредном  рочишту  прати  се  време  заказивања
„старих“  и  „програмских“  предмета,  како  се  рок  од  30  дана  између  рочишта  не  би
прекорачио.
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Најмање  једанпут  месечно  на  седници  свих  судија  разматрају  се  појединачно
извештаји судија, који достављају Председнику суда, према Програму решавања „старих“
предмета. Истовремено, на седници судије усмено излажу разлоге због којих није окончан
предмет и план за решавање истог. 

Уколико се примети застој у решавању предмета из ове категорије Председник суда
налаже  сачињавање  појединачних  програма  решавања  старих  предмета  у  коме  се
прецизирају рокови за окончање старих предмета као и разлоге за неокончавање истих. 

Исто  тако,  поступајући  по  праву  надзора  а  у  вези  са  изјављивањем притужби  у
којима је утврђено да су исте основане, односно делимично основане, у погледу дужине
трајања поступка Председник суда издаје судијама овог суда посебну наредбу, где се судији
на самим списима  предмета  или у  виду дописа,  указује  на  пропусте  у погледу дужине
трајања поступка и налаже хитно поступање, ради бржег окончања поступка. О предузетој
мери истовремено се обавештава и подносилац притужбе.

На основу годишњег извештаја о раду за  2022. годину констатовано је чињенично
стање  укупно  и  по  материјама,  утврђени  циљеви  и  принципи  Програма,  посебно  по
материјама,  у  циљу  успешнијег  решавања  „старих“  предмета  и  спречавања  њиховог
настанка. Утврђене су мере и технике за спровођење Програма, мере којима се спречава
повећање броја „старих“ предмета, као и мере за праћење спровођења Програма.

Одлуком Председника суда формиран је тим за смањење броја старих предмета и
тим из  реда  судија  Вишег  суда  у  Крагујевцу  за  предузимање  и  праћење  мера  у  циљу
решавања  старих  нерешених  предмета  у  подручним  основним  судовима.  Председници
одељења су у оквиру кривичног и грађанског одељења формирали своје стручне тимове,
ради разматрања „старих“ предмета и давања препорука у циљу решавања истих. 

Управитељ  писарнице  је  дужан  да  списак  „старих“  предмета  по  материјама  и
поступајућим судијама из АВП програма, на крају сваког тромесечја доставља Председнику
суда,  свим  председницима  већа  и  секретару  суда.  Списак  предмета,  како  је  то  напред
наведено, разматра се на редовној седници свих судија.  Такође,  управитељ писарнице је
дужан да води своју посебну евиденцију о кретању најстаријих „старих“ предмета, као и да
Председнику  суда  доставља  редовне  усмене  извештаје  једном  у  15  дана,  а  писмене
извештаје истовремено са месечним и тромесечним извештајима о раду суда.

Сви  стари  предмети  су  видно  означени  стављањем  отиска  штамбиља  „стари“  и
„програм“ на омоту списа, као и доставнице и повратнице које се на те предмете односе. 

Писарница је сачинила посебну евиденцију о старим „П“ и „К“ предметима, у складу
са обрасцем, који је саставни део Протокола (означен као прилог 2) и који садржи податке о
старим  предметима  почев  од  момента  подношења  иницијалног  акта  до  давања
оријентационе  процене  поступајућих  судија  у  погледу  рока  потребног  за  окончање
поступка.

Што се тиче сарадње са спољним институцијама утврђено је да ће суд одржавати
комуникацију  једном месечно  са  спољним институцијама  чије  активности  утичу  на  рад
суда,  а  суд  ће  иницирати  и  потписивање различитих  Протокола  о сарадњи којим ће  се
утврдити међусобна права и обавезе, те преузети мере како би се оне доследно поштовале.

Истовремено су утврђене мере којима је циљ да се спречи повећање броја „старих“
предмета,  а  којима је  регулисан  начин поступања  писарнице,  одељења судске  праксе  и
припремног одељења.
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Судије  ће  се  у  циљу  ефикаснијег  решавања  предмета  и  боље  припреме  суђења
придржавати  технике  успешног  управљања  поступком,  кроз  обрасце,  који  су  судијама
достављени.

Такође, свим судијама је наложено да редовно обавештавају Председника суда  о
сваком првостепеном поступку који није окончан у року од једне године и о разлозима за
трајање поступка,  као и да га потом на свака три месеца обавештавају о даљем развоју
поступка, као и о разлозима трајања поступка по правном леку, који нису окончани у року
од једне године.
 

Виши  суд  у  Крагујевцу  је  завршио  извештајни  период  са  17  судија  од  укупно
предвиђених  18  судија  и  уз  учешће  судијских  помоћника  који  раде  у  већима.  На
реализацији програма за 2022. годину, утицало је велико ангажовање судија и судијских
помоћника, те је просечно месечно решено по судији 97,25 предмета, прилив предмета је
савладан са 103,77 %, док укупан  квалитет на нивоу суда износи 99,63%, услед чега је
Програм реализације старих предмета у потпуности испуњен на нивоу суда.

 У току извештајног периода на нивоу суда је укупно било у раду 20.379 предмета.
Укупно  је  решено  16.046  предмета,  од  чега  је  1.387  старих  предмета,  док  је  остало
нерешено 4.333 предмета. На почетку 2022. године, евидентирано је 338 нерешених старих
предмета  по  датуму  иницијалног  акта,  примљено  је  1.282  старих  предмета,  тако  да  је
укупно у раду било 1.620 предмета, од чега је решено 1.387 предмета, а остало је у раду 276
старих предмета по иницијалном акту.

 Великим ангажовањем судија уз поштовање редоследа пријема предмета у већању,
водећи  рачуна  о  датуму  иницијалног  акта,  решено  је  укупно  1.387  старих  предмета,  а
остало је нерешено 276 старих предмета по датуму иницијалног акта. 

                На нивоу суда укупно у свим уписницима проценат испуњености циљева из
Програма износи 110,96 %.

VI  ОБУКА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА

Обука судијских приправника у Вишем суду у Крагујевцу, обављала се у складу са
програмом  обуке  судијских  приправника,  који  је  донео  Председник  Вишег  суда  у
Крагујевцу, а који је у складу са Основама програма обуке судијских приправника, донетог
од стране Председника Врховног Касационог суда. За праћење рада судијских приправника
задужена  је  судија  Звездана  Поповић,  који  су по дневнику о  ангажовању и оцени рада
приправника од стране поступајућег  судије,  сачинињавали збирни извештај,  тромесечно,
шестомесечно  и  годишње.  Обука  приправника  се  прати  кроз  дневник  о  ангажовању
приправника у који се уноси оцена рада коју даје судија код кога се обучава приправник. 

 О  ангажовању  приправника  и  стеченом  искуству  сачињавају  се  периодични
извештаји, који се налазе у судској управи.

VII  РАД СУДСКЕ УПРАВЕ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА

  У раду судске управе Вишег суда у Крагујевцу у  2022. години, било је  укупно
2.842 захтева, односно предмета. 
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У току 2022. године укупно је примљено 40 притужби, што је за 9 притужби више
него у 2021. години. Од укупно примљених притужби, у складу са одредбама чл. 55 Закона
о уређењу судова и чл. 9 Судског пословника поступљено је по свим притужбама.

Од  укупног  броја  примљених  притужби  22  притужбе  су  се  односиле  на  рад  и
поступање Вишег суда у Крагујевцу,  док се 11 притужби односило на рад и поступање
Основног суда у Крагујевцу, 4 на рад Основног суда у Аранђеловцу. 

Од укупног броја примљених притужби, за 2 је утврђено да су основане, док су 33
притужбе оквалификоване као неосноване, 1 је неразмотрена и 4 притужби је одбачено.

Од укупно основаних притужби, на рад и поступање Вишег суда у Крагујевцу су се
односиле 1 притужба, и 1 на рад Основног суда у Крагујевцу, док на рад Основног суда у
Аранђеловцу није било основаних притужби. 

Притужбе  за  које  је  по  праву  надзора,  утврђено  да  су  основане  или  делимично
основане, посебно се евидентирају у судској  управи, тако што се стављају у кратак рок,
како  би  се  ургирало  код  нижестепеног  суда  ради  увида  у  предузете  мере  до  окончања
поступка. У предметима Вишег суда који су били предмет притужбе, Председник суда у
списима  предмета  ставља  напомену  да  се  предмет  налази  под  притужбом,  како  би  се
посебна пажња обратила на трајање поступка и разлоге за подношење притужбе. 

О  основаности  притужби  и  предузетим  мерама  притужиоци  се  благовремено
обавештавају, достављањем одговора на притужбу, у року од 15 дана од дана пријема исте.
Истовремено  одговор  на  притужбу  доставља  се  и  Председнику  Апелационог  суда  у
Крагујевцу, када је реч о притужби које су непосредно поднете овом суду, сходно чл. 55
ст.1 Закона о уређењу судова и чл. 9 ст.2 Судског пословника. 

 Када је притужба поднета преко Министарства правде, Високог савета судства или
Апелационог  суда,  о  основаности  притужбе  и  предузетим  мерама,  поред  притужиоца
обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.
 

О основаности притужбе,  која  се односи на рад и поступање нижестепеног  суда,
притужиоци се обавештавају након достављања детаљног писменог изјашњења на наводе
из притужбе Председника основног суда, а одговор садржи оцену основаности притужбе
како Председника Основног суда тако и оцену Председника Вишег суда. 

Када је реч о притужбама, које се односе на рад и поступање Вишег суда, најпре се
од поступајућег  судије  прибавља писмено  изјашњење на  наводе  из  исте  и  истовремено
врши  непосредан  увид  у  списе  предмета,  након  чега  се,  по  квалификовању  притужбе,
притужилац благовремено обавештава о основаности истих. 

Странке  се  по притужбама  примају сваке  среде од  стране  Председника  суда  или
заменика  Председника  суда.  Обавештење  о  пријему  странака  је  видно  истакнуто  на
огласној табли Суда, судској управи и званичном сајту суда. 

У току 2022. године примљено је укупно 67 жалбе на решења, којима је одлучено
по молбама осуђених лица за одлагање извршења казне затвора, што је за 6 жалби  мање
него у 2021. години. Сви захтеви су у року решени. 

У складу  са  Законом  о  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  у  току  2022.
године поднето је укупно 33 захтева за достављање информација од јавног значаја, што
је  за  3  захтева  више  у  односу  на  2021.  годину.  По  свим  захтевима  је  благовремено
поступљено и подносиоцима захтева су достављене тражене информације са којима овај
суд располаже, у складу са чл. 16 Закона о приступу информацијама од јавног значаја. 
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Захтева за пружање правне помоћи у току 2022. године, било је укупно 9 и по свим
захтевима је благовремено поступљено и подносиоцима су достављени тражени подаци у
најкраћем  року.  У  оквиру  послова  пружања  међусобне  правне  помоћи  успешно  је
реализована  сарадња  са  другим  државним  органима  и  установама.  Примедби  на  рад  и
поступање Вишег суда у наведеном смислу није било.

У току  2022.  године  успешно  је  реализована  сарадња  са  представницима  медија
давањем повремених  саопштења о  питањима за  које  су  медији били заинтересовани  уз
истовремено поштовање принципа тајности података. 

Виши суд у Крагујевцу је дана 11.02.2022. године, потписао  Споразума о сарадњи
између  Правног факултета и  Вишег суд  у  Крагујевцу,  чиме  се  озваничило будуће
партнерство у организацији стручне праксе за студенте овог факултета, док је 6. децембра
2022.  године,  потписан  Споразум  о  сарадњи  између  Економске  школе  у  Крагујевцу  и
Вишег суда у Крагујевцу, ради организације стручне праксе за ученике ове школе.

Информације везане за рад суда налазе се доступне у Информатору о раду суда и
објављене су на званичном сајту Вишег суда у Крагујевцу, који се редовно ажурира.
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  МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ СУДА

             Укупaн приход Вишег судa у Крaгујевцу до 31.12.2022 године износи 
248.230.307,15. Укупaн рaсход Вишег судa у Крaгујевцу до 31.12.2022 године износи 
248.230.307,15динaрa.

Преглед рaсходa Вишег судa у Крaгујевцу зa 2022 годину до 31.12.2022 године

Економскa
клaсификaцијa

Опис Износ

4210 Стaлни трошкови 2.076.391,96
4221 Трошкови службених путовaњa у земљи 231.076,50
4233 Услуге обрaзовaњa и усaвршaвaњa 97.500,00
4234 Услуге Информисaњa 10.200,00

VIII ПРЕГЛЕД ДОДЕЉЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ВИШЕМ СУДУ У
КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2022 ГОДИНУ

            Одлуком  Министра  правде  Републике  СрбијеВСС-а  о  расподели  средстава
правосудним органима у оквиру средстава одобрених у буџету за 2022 годину, бр. 401-00-
159/2021-01  од  14.12.2021.  године  утврђен  је  преглед  расподеле  средстава  међу
корисницима  буџетских  средстава  у  разделу  7  -  Правосудни  органи  за  2022.  годину
одобрених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.
  

Шифра економске класификације
Шифра извора
финансирања

Износ

Стални
трошкови

421 01 6.000.000,00

421 04 0,00
Трошкови
путовања 422 01 232.000.00
Услуге по
уговору

423 01 111.000.000,00
423 13 0,00

Текуће
попр. и
одржав.

425 01 800.000.00

425 04 0,00

Материјал
426 01 2.500.000.00
426 04 0,00

Зграде и
грађ

објекти 511 01 0,00
Машине и

опрема 512 01 350.000.00

 Укупно: 120.882.000,00

01 - средства из буџета
04 - средства из судских такси
13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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4235 Стручне услуге 109.128.703,24
4237 Репрезентaцијa 194.048,96
4239 Остaле опште услуге 741.759,90
4251 Текуће попрaвке и одржaвaње згрaдa 239.348.00
4252 Текуће попрaвке и одржaвaње опреме 112.821,59
4261 Aдминистрaтивни мaтеријaл 1.758.802,39
4263 Мaтеријaл зa обрaзовaње 497.150.00
4264 Мaтеријaл зa сaобрaћaј 90.000,00
4267 Медицински и лaбaрaторијски мaтеријaл 0,00
4268 Мaтеријaл зa одржaвaње хигијене 112.332,93
4269 Мaтеријaл зa посебне нaмене 36.689.10
4821 Остaли порези 4.152.00
4831 Новчaне кaзне и пенaли по решењу судовa 16.398.317,28

Преглед рaсходa зa зaпослене зa 2022 годину до 31.12.2022 године

Економскa
клaсификaцијa

Опис Износ

4111 Плaте,додaци,нaкнaде зaпосленимa 93.108.519,39
4120 Доприноси нa терет послодaвцa 15.037.026,18
4151 Нaкнaде трошковa зa зaпослене 2.462.096.00

4144
Помоћ у мед.лечењу и др.помоћи зaпосленимa-
Побољшање матер.полож.запослених 3.874.117,00

4161 Нaгрaде зa зaпослене-јубиларне награде    720.219,00

 Стaње доцњи:

Зa 2022. годину до 30.06.2022 године 

Виши  суд у Крaгујевцу зa период 01.01.2022-31.12 .2022 године немa неизмирених обaвеза.
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IX  АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА СУДА И СУДИЈА
ОСНОВНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 

И ОСНОВНОГ СУДА У АРАНЂЕЛОВЦУ

9.1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ОСНОВНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

9.1.1. Укупно

  Анализа резултата рада суда која је дата у прилогу указује да је у Основном суду у
Крагујевцу у 2022. години, укупно у раду било 55.095 предмета, укупно је решено 45.536
предмета, од тога  старих према иницијалном акту 1.326, док је остало  нерешено  9.559
предмета.

У  2021. години,  у истом суду  укупно  у раду је било 73.419 предмета,  укупно  је
решено  52.898  предмета,  од  тога  старих  према  иницијалном  акту  1.806,  док  је  остало
нерешено 20.521 предмета.

                      

                      2022. година                                                                       2021. година

 2022 2021

+
више

-
мање

Примљено 34572 58040 -23468

Укупно у
раду

55095 73419 -18324

Решено 45536 52898 -7362

Нерешено 9559 20521 -10962
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9.1.2. Проценат решених

Проценат решених предмета у 2022. години износи  82,65%, док је у 2021.
години износио 72,02%, што је за 10,63 % више  него у 2021. години.

9.1.3. Савладавање прилива

 У току 2022. године, прилив је савладан са 131,71%, док је савладавање прилива у
2021. години износило 91,14%, што је за 40,57% више  у односу на 2021. годину.

Напомињем да је у 2022. години у Основном суду у Крагујевцу поступало 49 судија,
према програму за вођење предмета (АВП),  док је у истом суду у 2021. години, поступало
53 судија. 
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9.1.4. Преглед резултата рада судија

Све судије Основног суда у Крагујевцу у 2022. години, решиле су укупно 45.536
предмета, од чега старих према иницијалном акту 1.326 предмета.

Укупно је  разматрано  10.913 жалби,  потврђено  8.977  одлука  (82,26%),
преиначено 772 (7,07%), укинуто 1.039 (9,52%), делимично преиначено или укинуто
125 (1,15%). 

9.2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА РАДА ОСНОВНОГ СУДА У
АРАНЂЕЛОВЦУ

9.2.1. Укупно

 Анализа резултата рада суда која је дата у прилогу указује да је у Основном суду у
Аранђеловцу у 2022. години, укупно у раду било 13.303 предмета, укупно је решено 9.015
предмета,  од  тога  старих  према  иницијалном  акту  338,  док  је  остало  нерешено  4.288
предмета. 

 Проценат решених предмета у 2022. години износи 67,77%, а прилив је савладан са
116,25%, што је за 46,87 % више у односу на 2021. годину. 

         

                         2022. година                                                                        2021. година
                       

 2022 2021

+
више

-
мање

Примљено 7755 12364 -4609

Укупно у
раду

13303 14126 -823

Решено 9015 8578 +437

Нерешено 4288 5548 -1260
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9.2.2. Проценат решених

 Проценат решених предмета у 2022. години износи 67,77%, док је у 2021. години
износио 60,72%, што је за 7,05 % више него у 2021. години.

9.2.3. Савладавање прилива

  У току 2022. године, прилив је савладан са 116,25 %, док је савладавање прилива
у 2021. години износило 69,38 %.

У 2022.  години у  Основном  суду  у  Аранђеловцу  поступало  је  9  судија, према
програму за вођење предмета (АВП), док је у 2021. години, поступало 10 судија.
 

21



9.2.4. Преглед резултата рада судија

 У 2022. години у Основном суду у Аранђеловцу је поступало 9 судија, према 
програму за вођење предмета (АВП).  

  Све судије Основног суда у Аранђеловцу у 2022. години, решиле су укупно 9.015
предмета, од чега старих према иницијалном акту 338  предмета.

       Укупно је разматрано 1.715 жалби, потврђено 1.206 одлука (70,32%), преиначено
159 (9,27%), укинуто 304 (17,73%), делимично преиначено или укинуто 46 (2,68%). 

X  ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА РАДА И УОЧЕНЕ ТЕШКОЋЕ У РАДУ

Коефицијент ажурности на крају 2022. године у Вишем суду у Крагујевцу износио
3,31 % збирно, док је у 2021. години износио  4,96 %. 

Укупан број предмета у раду у Вишем суду у протеклој години износио је 20.379
предмета, где је поступало  према АВП програму 15 судија, док је у 2021. години тај број
износио  17.199 предмета,  што је  за  3.180 предмета  више него у протеклој  години,  што
указује на константну  оптерећеност судија у свим материјама.

Укупно  је  решено 16.046 предмета,  просечно  месечно решено по судији је  97,25
предмета. 

У погледу остваривања резултата рада суда превасходни циљ у 2022. години је био
да се број старих предмета у раду смањи, тако је у 2022. години укупно решено према
иницијалном акту 1.387 предмета, те је и програм решавања старих предмета остварен са
110,96 %.

 Месечно  се  одржавају  седнице  свих  судија,  где  се  разматрају  важна  питања  и
детаљно анализирају резултати рада суда и појединачно по судијама, са посебним освртом
на  рокове  израде  одлука,  „старе“  и  „програмске“  предмете.  На  седницама  се  судије
изјашњавају  о  проблемима  у  решавању  „старих“  и  „програмских“  предмета,  као  и  о
разлозима  због  којих  исти  нису  окончани,  могућностима  за  окончање  поступка,  као  и
предвиђеном времену за завршетак истих. 

 Периодично се одржавају седнице одељења, састанци са судијама основних судова,
обавља  редовна  контрола  рада  истих,  обиласком  суда  и  судске  јединице,  које  обаваља
Председник  суда  са  судијама,  секретаром  суда   и  управитељем  писарнице,  како  би  се
сагледао у целини рад суда, судске управе и писарнице. Детаљним извештајем о контроли
указује се на уочене недостатке и начин за превазилажење истих.  

Врши  се  редовни  обилазак  притворених  лица  и  васпитно-поправних  домова  у
предметима  малолетничке  делинквенције,  о  чему  се  сачињава  посебан  извештај  који
садржи, поред констатованог стања, уочене проблеме и мере које су предузете, укључујући
и извештај о отклоњеним недостацима. 

 У претходној 2022. години, Виши суд у Крагујевцу је након пресељења, наставио са
радом у новој згради правосудних органа-Палати правде у Крагујевцу, али је упркос томе,
управа  Вишег  суда  у  Крагујевцу  активно  и  успешно  учествовала  и  реализовала  низ
пројеката и активности. У наставку је дат кратaк осврт на активности судске управе Вишег
суда у Крагујевцу:
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 -У  оквиру  пројекта  „Подршка  жртвама  и  сведоцима  кривичних  дела  у  Србији“,
Вишем  суду  у  Крагујевцу  је  од  стране  Мисије  ОЕБС  у  Србији  донирана  видео
конференцијска опрема, након чега је у просторијама Вишег судау  Крагујевцу у Палати
правде, формирана посебна просторија намењена жртвама и сведоцима кривичних дела.

 -У  Вишем  суду  у  Крагујевцу  је  уведен  и  имплементиран систем  финансијског
управљања и контроле, након низа припремних радњи и поступапка у 2021. години, које
су подразумевале доношење одлуке о формирању радне групе за увођење и развој система
финансијског управљања и контроле за Виши суд у Крагујевцу и одређивање руководиоца
одговорног  за  увођење  и  развој  система  финансијског  управљања  и  контроле,  затим,
доношења одлука о усвајању листе пословних процеса и одлука о усвајању мапе пословних
процеса, након чега је донет Правилник о финансијком управљању и контроли за Виши суд
у Крагујевцу и  Стратегија  управљања ризиком,  на  који  начин је  комплетиран  поступак
увођења система финансијког управљања и контроле у Вишем суду.

 -У склопу планираних активности током 2022. године, донета је одлука у усвојању
Плана  интегритета  за  Виши  суд  у  Крагујевцу,  након  низа  актвности  које  су
подразумевале спровођење „on line“ обуке запослених у области спречавања корупције и
јачања интегритета, под називом „Етика и интегритет“,  именовања  радне групе за израду
плана интегритета у трећем циклусу, у складу са Упутством за израду и спровођење плана
интегритета и  именовања  лица које  ће  обављати  послове  координације  у  вези  са
доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета.

 - Судије Вишег суда у Крагујевцу су активно учествовале у читавом низу обука и
семинара из кривичне и грађанске материје.

XI  КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
И МАТЕРИЈАЛНА ОСПОСОБЉЕНОСТ СУДОВА

 У 2022.  години  у  Вишем суду  у  Крагујевцу  је  поступало  15  судија  према  АВП
програму. 

 Одлуком  Високог  савета  судства  од  19.05.2022.  године,  изабрано  је  троје  нових
судија за Виши суд у Крагујевцу, док је једна судија Вишег суда у Крагујевцу изабрана за
судију Апелационог суда у Крагујевцу, након чега је дана 07.11.2022. године, ступила на
функцију.

Материјална  опремљеност  суда  је  у  значајној  мери  остварена  у  претходним
годинама,  те  су  ранији  проблеми  везани  за  смештајне  услове  суда  у  потпуности
превазиђени, будући да је Виши суд у Крагујевцу од 01. децембра 2021. године, отпочео са
радом у новој згради правосудних органа-Палати правде у Крагујевцу.

Основни суд у Крагујевцу је отпочео са радом у новој згради правосудних органа-
Палати правде у Крагујевцу, дана 17. јануара 2022. године, те су вишегодишњи проблеми
око  смештајних  услова  анулирани  и  решени.  Смештајни  услови  Основног  суда  у
Аранђеловцу су задовољавајући  будући  да је  током 2018.  године,  окончана  надоградња
зграде која ће додатно побољшати смештајне услове овог суда.

Министарство правде је,  први пут  након 2014. године,  донело кадровски план за
правосуђе, тако је између осталих Кадровски план за Виши суд у Крагујевцу донет у првој
половини 2021.  године,  а  на  исти  начин  је  и  током 2022.  године,  Министар  правде  на
основу предходно добијене сагласности Министарства финaнсија од 18. маја 2022. године,
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донео дана 23. маја 2022. године Кадровски план за све судове и јавна тужилаштва за 2022.
годину, између осталих и Кадровски план за Виши суд у Крагујевцу број: 119-01-244/2021-
03 од 23.05.2022. године.

На овај начин, правосудним органима је омогућено да услед усвојеног кадровског
плана, радно-правно на неодређено време збрину добар део особља који је годинама уназад
у великом броју био ангажован на одређено време. Наведено ће свакако утицати на јачање
капацитета админстративне потпоре у раду суда. Кадровским планом донетим за Виши суд
у Крагујевцу за 2022. годину, планирани број запослених на неодређено време је 46 лица.  

  XII  МЕРЕ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА

Имајући  у  виду  изнете  резултате, упоредну  анализу  и  посебно  број  завршених
предмета у 2022. години, очигледно је да је оптерећеност судија великим бројем предмета и
даље  присутна,  с  тим  да  је  у  2022.  години  значајно  смањен  број  старих  предмета  у
другостепеној  грађанској  материји,  као  последица  великог  прилива  „типских“  предмета
нарочито у другостепеној грађанској материји у претходном периоду.

У погледу старих предмета новим програмом између већ планираног предвиђају се
краћи  рокови  за  решавање  старих  предмета  у  првостепеној  и  другостепеној  грађанској
материји, другачији начин евидентирања и праћења старих предмета. Такође, одржавањем
редовних  седница  свих  судија  најмање  једном  месечно,  на  којима  би  се  разматрали
извештаји судова о решавању старих предмета према Програму решавања старих предмета,
са планом решавања истих и навођењу разлога због којих поступци још увек трају убрзао
би  се  рад  и  поступак  по  старим  предметима,  као  и  усаглашавање  судске  праксе  кроз
публикацију Билтен судске праксе, објављивањем ставова, стручних текстова и сентенци.

 Поред тога, Виши суд у Крагујевцу ће у будуће најмање два пута годишње вршити
обилазак и контролу рада основних судова са подручја Вишег суда у Крагујевцу, а у циљу
спровођења  Јединственог  програма  решавања  старих  предмета  у  Републици  Србији  за
период од 2021-2025. године, а од нижестепених судова са свог подручја ће по потреби
прибављати извештаје о броју нерешених предмета који су по иницијалном акту старији од
3 године, по материјама, са означеним бројем предмета, датумом иницијалног акта, именом
и изјашњењем судија који поступа по предмету.

Побољшање ефикасности рада, како Вишег суда у Крагујевцу, тако и Основног суда
у  Крагујевцу  и  Аранђеловцу,  одржавањем  редовних  седница  одељења  на  којима  би  се
разматрала  спорна  правна  питања,  са  акцентом  на  решавању  старих  предмета  и
превазилажањем проблема у поступцима по жалби, те достављању закључака са одржаних
седница основним судовима.

Посебан допринос у савладавњу прилива и решавању „старих“ предмета дали су и
судијски  помоћници,  имајући  у виду да  су својим радом и ангажовањем олакшали рад
судија у припреми суђења и изради одлука.Сталним праћењем кретања предмета у смислу
броја решених предмета, посебно старијих од 3 година и упознавањем судија о резултатима
рада  суда  и  судија  допринело  би  већој  мотивацији  и  ангажовању судија  и  подстицању
такмичарског духа, који би у наредном периоду дао још боље резултате.

 Председник суда
          Весна Миловановић
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