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ОЦЕНА РАДА СУДА 

 

 

У 2016. години укупно у раду у суду је било 60366 предмета, од ког броја је 17168 

предмета пренето из предходног периода док је новопримљених 43198 предмета. 

Укупно је решено 48777 предмета, тако да је на крају извештајног периода у суду 

остало у раду 11589 предмета. Укупно ожалбених предмета је било 1425, од ког броја је 

971 потврђена одлука, односно 68,14%, 128 преиначених одлука, односно 8,98%, 

укинуто 223 одлуке, односно 15,65%, док је 103 одлуке делимично преиначено или 

укинуто, односно 7,23%. 

 

У 2016. години укупан квалитет рада суда, односно одлука износи 99,28%, савладавање 

прилива износи 112,91%, док проценат решених износи 80,80 %, што је бољи резултат 

рада у односу на предходну 2015. годину када је укупан квалитет износио 99,45%, 

савладавање прилива 118,60%, а проценат решених износио је 75,85%. 

 

Имајући у виду наведене податке може се закључити да је већи број решених предмета 

у односу на број примљених предмета у 2016. години и то за 5579 предмета. На нивоу 

суда смањен је укупан број нерешених предмета на крају извештајног периода, у односу 

на број нерешених предмета на почетку извештајног периода, и то за 5579 предмета, из 

чега јасно произилази да су резултати рада Основног суда у Шапцу у 2016. години бољи 

него у предходној 2015. години.  

 

 

ПРЕГЛЕД РАДА СУДИЈА ПО МАТЕРИЈАМА 

 

 

Годишњим распоредом послова за 2016. годину, одређен је распоред рада судија по 

материјама, тако да је у 2016. години по материјама поступало судија: 

 

Кривично одељење – 13 (тринаест) судија, с тим да је од наведеног броја судија у К 

материји поступало 6 судија, у предметима ванпретресног већа поступало је 2 судија,  

док је 1 судија поступао као судија за предходни поступак. Треба напоменути да је у 

току 2016. године послове на приправности (дежурству) обављало 5 судија. 

 

Парнично одељење – 14 (четрнаест) судија, од тога 8 судија је поступало у седишту суда 

у парничној материји, 2 судија у Судској јединици у Богатићу и 3 судија у Судској 

јединици у Коцељеви, стим да је 1 судија поступао искључиво у радним споровима П1 

у седишту суда.  

 

Ванпарнично – оставинско – извршно одељење, и то: 

- ванпарнични и оставински спорови – 4 (четири) судије, од тога: у седишту суда у 

ванпарничним предметима поступа 2 судија, у Судској јединици у Богатићу 1 судија, 

док је у судској јединици у Коцељеви поступао 1 судија. Наведени број судија 

поступао је у оставинским предметима. 

 

- извршни предмети – 10 (десет) судија, од тога 7 судија у седишту суда, 1 судија у 

Судској јединици у Богатићу и 2 судија у Судској јединици у Коцељеви. 

 

У Основном суду у Шапцу у току 2016. године је било 40 судија стим да је на крају 
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2016. године у Основном суду у Шапцу са предметима задужено и ушло је у извештај 

укупно 38 судија, рачунајући и председника суда. Извештајем о раду Основног суда у 

Шапцу за 2016. годину није обухваћен рад судије Радосава Ћетковића и судије Катарине 

Вујановић, који због привремене спречености за рад услед коришћења боловања немају 

довољан број радних дана за обрачун резултата рада. 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О БРОЈУ ПРЕДМЕТА ПО МАТЕРИЈАМА 

 

 

Предходни поступак: На почетку године укупно је пренето 39 нерешених предмета 

(Кпп), а у току 2016. године примљено 152 нова предмета, тако да је у раду било укупно 

191 предмет. Решено је укупно 156 предмета. Нерешено на крају извештајног периода је 

укупно 35 предмета, што је мање за 4 предмета, у односу на број нерешених на почетку 

2016. године. Већи је број решених предмета у односу на број примљених предмета у 

2016. години и то за 4 предмета, тако да је проценат савладавања прилива износи 102,63 

а укупан квалитет 100%, што је боље у односу на 2015. годину.  

 

Кривица: На почетку године укупно је пренето 654 нерешена предмета (К), док је у 

2016. години примљено укупно 1092 предмета, тако да је у раду било укупно 1746 

предмета, што је за 127 предмета више у раду у односу на укупан број предмета у раду 

за предходну 2015. годину. Решено је укупно 1062 предмета, тако да је по судији у 

одељењу просечно решено 16,09, што је знатно бољи резултат у односу на предходну 

2015. годину када је укупно решено 965 предмета односно 14,62 просечно по судији у 

одељењу. Просечно предмета остало у раду по судији у одељењу износи 114, од чега 

старих према датуму пријема у суд 9,83. Нерешено на крају извештајног периода је 

укупно 684 предмета, што је више за 30 предмета, у односу на број нерешених на 

почетку 2016. године. Проценат савладавања прилива износи 97,25 а укупан квалитет 

90,02%, што је боље у односу на 2015. годину када је укупан квалитет износио 89,74%. 

У 2016. години било је укупно разматраних жалби 344, од ког броја је потврђено 235 

одлука, што износи 68,31%, преиначено је 46 одлука, што износи 13,37%, укинуто је 60 

одлука, што износи 17,44%, док је делимично преиначено или укинуто 3 одлуке или 

0,87%. 

 

Кривично ванрасправно веће (Кв и Куо):  

- На почетку године укупно је пренето 291 нерешен предмет (Кв), док је у 2016. години 

примљено укупно 690 предмета, тако да је у раду било укупно 981 предмет. Решено је 

укупно 781 предмет, тако да је по судији у одељењу просечно решено 35,50. Просечно 

предмета остало у раду по судији у одељењу износи 100, од чега старих према датуму 

пријема у суд нема. Нерешено на крају извештајног периода је укупно 200 предмета, 

што је за 91 предмет мање у односу на број нерешених на почетку 2016. године. 

Проценат савладавања прилива износи 113,19, а укупан квалитет 96,03%. 

- На почетку године укупно је пренето 5 нерешених предмета (Куо), док је у 2016. 

години примљено укупно 59 предмета, тако да је у раду било укупно 64 предмета. 

Решено је укупно 63 предмета, тако да је по судији у одељењу просечно решено 2,86. 

Нерешено на крају извештајног периода је 1 предмет, што је за 4 предмета мање у 

односу на број нерешених на почетку 2016. године. Проценат савладавања прилива 

износи 106,78, а укупан квалитет 98,41%. 

 

Парница: На почетку године остало је у раду 1979 нерешених предмета парнице (П), а у 
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извештајном периоду је примљено укупно 4532 предмета, тако да је у раду било укупно 

6511 предмета, што је за 1201 предмет више у раду у односу на укупан број предмета у 

раду у 2015. години. Решено је укупно 3680 предмета, односно по судији у одељењу 

просечно је решено 25,73, што је знатно више у односу на број пресечно решених за 

предходну 2015. годину када је износио 23,29. Нерешено на крају 2016. године је 

укупно 2831 предмет, што је више у односу на број нерешених предмета на почетку 

2016. године и то за 852 предмета. Проценат савладавања прилива износи 81,20, док 

проценат решених предмета у 2016. години износи 56,52, стим да укупан квалитет у 

2016. години износи 95,87%. Број решених предмета у 2016. години мањи је од броја 

примљених и то за 852 предмета, а што је последица знатно већег броја примљених 

нових предмета у односу на предходну 2015. годину и то за 1265 предмета. У 2016. 

години било је укупно разматраних жалби 689, од ког броја је потврђено 458 одлука 

што износи 66,47%, преиначено је 43 одлуке, што износи 6,24%, укинуто је 109 одлука, 

што износи 15,82%, док је делимично преиначено или укинуто 79 одлука или 11,47%. 

 

Предмети из породичних односа (П2): На почетку године укупно је било 178 нерешених 

предмета П2, а у току 2016. године примљено је укупно 759 предмета, тако да је у раду 

укупно било 937 предмета. Решено је укупно 734 предмета, тако да је по судији у 

одељењу просечно решено 9,53. Нерешено на крају 2016. године је укупно 203 

предмета, што је за 25 предмета више у односу на број нерешених на почетку 2016. 

године. Проценат савладавања прилива износи 96,71, док проценат решених предмета у 

2016. години износи 78,34, стим да укупан квалитет у 2016. години износи 98,64%. У 

2016. години било је укупно разматраних жалби 33, од ког броја је потврђено 18 што 

износи 54,55%, преиначена је 1 одлука, што износи 3,03%, укинуто је 9 одлука, што 

износи 27,27%, док је делимично преиначено или укинуто 5 одлука или 15,15%.  

 

Радни спорови (П1): На почетку године укупно је било 104 нерешена предмета из 

радних односа, а у току 2016. године примљено је укупно 245 предмета, тако да је у 

раду било укупно 349 предмета, што је за 59 предмета мање у раду у односу на укупан 

број предмета у раду за предходну 2015. годину. Решено је укупно 232 предмета, 

односно по судији у одељењу просечно је решено 3,52. Нерешено на крају 2016. године 

је укупно 117 предмета, што је за 13 предмета више у односу на почетку 2016. године. 

Проценат савладавања прилива износи 94,69, што је мање у односу на предходну 2015. 

годину када је тај проценат износио 136,32. Проценат решених предмета у 2016. години 

износи 66,48, док укупан квалитет у 2016. години износи 90,09%. У 2016. години било 

је укупно разматраних жалби 110, од ког броја је потврђено 75 што износи 68,18%, 

преиначено је 7 одлука, што износи 6,36%, укинуто је 16 одлука, што износи 14,55%, 

док је делимично преиначено или укинуто 12 одлука или 10,91%, што представља бољи 

резултат рада у односу на предходну 2015. годину. 

 

Платни налози (Пл): На почетку године укупно је било 18 нерешених предмета, док је у 

току 2016. године примљено укупно 269 предмета, тако да је у раду било укупно 287 

предмета, што је за 134 предмета више у раду у односу на предходну 2015. годину. 

Решено је укупно 246 предмета, односно по судији у одељењу просечно је решено 1,72. 

Нерешено на крају 2016. године је укупно 41 предмет, што је више за 23 предмета у 

односу на почетку 2016. године. Проценат савладавања прилива износи 91,45, док 

проценат решених предмета у 2016. години износи 91,45. Укупан квалитет у 2016. 

години износи 100,00%, што је исти резултат као и у предходној 2015. години.  

 

Извршење (И): На почетку године укупно је било 4723 нерешена предмета извршења на 
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основу извршне исправе (И), а у току 2016. године примљено је укупно 1849 предмета, 

тако да је у раду било укупно 6572 предмета, што је за 2503 предмета мање у раду у 

односу на укупан број предмета у раду за предходну 2015. годину. Решено је укупно 

2897 предмета, односно по судији у одељењу просечно је решено 26,34. Нерешено на 

крају 2016. године је укупно 3675 предмета, што је знатно мање, односно за 1048 

предмета у односу на почетку 2016. године. Већи број решених предмета на крају 2016. 

године у односу на број нерешених предмета на почетку 2016. године последица је 

знатно већег ангажовања поступајућих судија и других запослених на овим хитним 

предметима и придржавања Програма решавања старих предмета у Основном суду у 

Шапцу. У прилог томе стоји и чињеница да проценат савладавања прилива износи 

156,68. Проценат решених предмета у 2016. години износи 44,08, док укупан квалитет у 

2016. години износи 99,83%. У 2016. години било је укупно разматраних жалби 24, од 

ког броја је потврђено 19 одлука што износи 79,17%, преиначено је 4 одлуке или 

16,67%, док је укинута 1 одлука или 4,17%. 

 

Извршење (Ив): На почетку године укупно је било 7661 нерешен предмет извршења на 

основу веродостојне исправе (Ив), а у току 2016. године примљено је укупно 560 

предмета, тако да је у раду било укупно 8221 предмет, што је за 7088 предмета мање у 

раду у односу на укупан број предмета у раду за предходну 2015. годину. Решено је 

укупно 6025 предмета, односно по судији у одељењу просечно је решено 54,77. 

Нерешено на крају 2016. године је укупно 2196 предмета, што је мање за 5465 предмета 

у односу на почетку 2016. године. Проценат савладавања прилива износи 1.075,89. 

Проценат решених предмета у 2016. години износи 73,29, док је у 2015. години износио 

49,96, док укупан квалитет у 2016. години износи 99,92%. У 2016. години било је 

укупно разматраних жалби 47, од ког броја су потврђене 42 одлуке што износи 89,36%, 

преиначена је 1 одлука или 2,13%, док је укинуто 4 одлуке или 8,51%. Већи је број 

решених предмета у 2016. години у односу на број примљених предмета у посматраном 

периоду и то за 5465 предмета, што све заједно указује на одличне резултате постигнуте 

у Ив материји. 

 

Извршење (Ии, Иив, Инк, Иои, Ион, Ипи, ИпвИ, ИпвИв и Ипв Ивк): На почетку године 

укупно је било 533 нерешених извршних предмета по горе наведеним уписницима, а у 

току 2016. године примљено је укупно 1915 предмета, тако да је у раду било укупно 

2448 предмета. Решено је укупно 1809 предмета, односно по судији у одељењу 

просечно је решено 12,65. Нерешено на крају 2016. године је укупно 639 предмета, што 

је више за 106 предмета у односу на почетку 2016. године. Проценат савладавања 

прилива износи 94,46. Проценат решених предмета у 2016. години износи 73,90, док 

укупан квалитет у 2016. години износи 99,61%.  

 

Ванпарница (О и Р1, Р2 и Р3): На почетку године укупно је било 524 нерешена 

оставинска (О) предмета, док је у току 2016. године примљено укупно 2901 предмет, 

тако да је у раду било укупно 3425 предмета. Решено је укупно 2920 предмета, односно 

по судији у одељењу просечно је решено 66,36. Нерешено на крају 2016. године је 

укупно 505 предмета, што је мањи број нерешених предмета у односу на почетак 2016. 

године и то за 19 предмета. Проценат савладавања прилива износи 100,65. Проценат 

решених предмета у 2016. години износи 85,26, док укупан квалитет у 2016. години 

износи 99,83%.  

      На почетку године у ванпарничној материји укупно је било 313 нерешених предмета 

у које спадају Р1, Р2 и Р3 материја, а у току 2016. године примљено је укупно 1969 

предмета, тако да је било укупно у раду 2282 предмета. Решено је укупно 1977 
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предмета, док је нерешено на крају 2016. године остало укупно 305 предмета, што је 

мање за 8 предмета у односу на почетку 2016. године.  

 

У годишњи извештај о раду суда не улазе резултати рада 2 (двоје) судија и то: 

 

1. судија Радосав Ћетковић због привремене спречености за рад услед коришћења 

боловања; 

2. судија Катарина Вујановић због привремене спречености за рад услед 

коришћења боловања. 

 

Упоређивањем годишњег извештаја за 2015. годину и годишњег извештаја за 2016. 

годину уочава се знатна разлика у погледу укупног броја нерешених предмета на крају 

2015. године (где је број нерешених предмета на крају 2015. године износио 17168) и 

укупног броја нерешених предмета на крају 2016. године (где је број нерешених 

предмета на крају 2016. године износио 11589 предмета). Ова разлика, од чак 5579 

решених предмета више, последица је свеобухватне акције решавања старих извршних 

предмета и веће ангажованости у раду како поступајућих судија тако и осталих 

запослених у Основном суду у Шапцу.  

 

 

НЕРЕШЕНИ СТАРИ ПРЕДМЕТИ  

 

 

У Основном суду у Шапцу на почетку 2016. године било је укупно нерешених старих 

предмета према датуму иницијалног акта 9441, док је на крају извештајног периода, на 

дан 31.12.2016. године укупно нерешених старих предмета према датуму иницијалног 

акта 4107. 

 

Према датуму подношења иницијалног акта, у главним материјама (П, П1, П2 и К), на 

дан 31.12.2016. године је било 426 стара предмета, док је на дан 31.12.2014. године у 

наведеним материјама било 559 стара предмета. Број старих предмета према датуму 

иницијалног акта реално је смањен у односу на дан 31.12.2015. године у материји П за 

94 предмета, П1 за 4 предмета и К материји за 35 предмета, док је у материји П2 број 

старих предмета према датуму иницијалног акта остао исти. Упоређујући наведене 

податке јасно се закључује да је у наведеним материјама дошло до укупног смањења 

броја нерешених старих предмета у односу на предходну годину и то за 133 предмета.  

 

У материји И и Ив према датуму подношења иницијалног акта на дан 31.12.2016. 

године било је укупно 3560 старих предмета и то И – 1919 предмета, а Ив – 1641, док је 

на дан 31.12.2015. године у наведеним материјама било укупно 8783 нерешених старих 

предмета, односно у материји И – 1974 предмета, а у материји Ив – 6809 предмета, што 

јасно указује на знатно смањење броја нерешених старих предмета према датуму 

подношења иницијалног акта и то за 5223 предмета.  

 

Након сагледавања броја старих предмета у материјама И, Ив, К, П, П1 и П2 може се 

закључити да је Програм решавања старих предмета за 2016. годину донео значајне 

резултате у погледу смањења броја старих предмета према датуму иницијалног акта, те 

да се даљом применом мера и активности из Програма решавања старих предмета 

очекује смањење броја старих предмета у свим материјама. Планирано је и да се у 
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складу са Програмом решавања старих предмета и након обављених консултација са 

судијама, предузимају додатне мере и активности ради остварења циља у погледу 

смањења броја старих предмета у наредном периоду, а имајући у виду да је реч о 

материјама у којима постоји веома велики број предмета у раду, као и повећани број 

предмета који свакодневно улазе у круг старих предмета. За очекивати је да ће Програм 

решавања старих предмета за 2017. годину (чија је израда у току) довести до даљег 

смањења броја старих предмета.  

 

 

СУДСКА УПРАВА 

 

 

У раду судске управе није било већих проблема, а Виши суд у Шапцу је у 2 наврата 

долазио у контролу, након чега су овом суду достављени Записници о контроли, по 

којим примедбама и наводима из записника је овај суд поступао. Треба имати у виду и 

да су се саме примедбе односиле на мање пропусте у раду суда, док се у закључку о 

извршеној контроли рада судске управе наводи да нису примећене неправилности у 

раду судске управе и Секретара суда, те да самим тим Комисија Вишег суда у Шапцу 

нема никаквих примедби на рад судске управе првостепеног суда у Шапцу, а ни 

Секретара суда, са предлогом да се и даље у потпуности поштују Судски пословник и 

Закон о уређењу судова и остали прописи којима се регулише рад Судске управе. У 

складу са обавезама предвиђеним Судским пословником, судска управа је у току 2016. 

године обављала послове који се односе на: 

 

• уређење унутрашњег пословања суда (годишњи распоред послова, распоред рада 

судија и судског особља) 

• израђен је Програм решавања старих предмета 

• поступано је по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, 

захтевима за изузећа и искључења, поднетим притужбама на рад суда 

• обављани су послови вођења евиденција запослених (присутност и слично) и 

послови позивања и распоређивања судија поротника 

• вршена је овера исправа намењена употреби у иностранству (овере тзв. пуне 

легализације и овере у смислу члана 3 Конвенције о укидању потребе 

легализације страних јавних исправа – аpostille) 

• извршење кривичних санкција 

• алтернативно извршење кривичних санкција 

• израда и достава извештаја надлежним органима у складу са законом 

• омогућавање услова за несметани приступ грађана суду услед измена Закона о 

седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 

• разматрани захтеви за обављање појединачних радњи изван судске зграде 

 

 

- Изузећа и искључења 

 

Закључно са 31.12.2016. године у Основном суду у Шапцу укупно је поднето 58 захтева 

за изузеће судије по основу којих су формирани предмети, стим да је у 1 формираном 

предмету констатован погрешан упис. Поводом осталих 57 поднетих захтева суд је 

донео одговарајућу одлуку и сви предмети су решени. Од наведеног броја поднетих 

захтева у 9 предмета донета је одлука да се усвоји захтев за изузеће, у 38 предмета 
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захтев за изузеће је одбијен као неоснован, у 5 предмета је захтев одбачен, по основу 4 

захтева донета је одлука којима је решено на други начин, док је у 1 предмету захтев 

недопуштен. У решењима је садржан налог подносиоцу, чији је захтев одбијен, односно 

одбачен, да уплати судску таксу у износу од 590,00 динара на рачун суда, у року од пет 

дана. У току је поступак наплате одмерене судске таксе.    

 

У 2016. години (закључно са даном 31.12.2016. године) у Основном суду у Шапцу  

поступано је у 116 предмета по основу захтева за искључење судије. По основу свих 116 

поднетих захтева за искључење судије суд је донео одговарајуће одлуке, тако да су сви 

предмети решени. Од наведеног броја у 5 захтева за искључене судије је донета одлука 

да се исти захтев одбија, док је у 109 предмета усвојен захтев за искључење судије и 

списи предмета додељени другом судији у рад. У 1 предмету захтев за искључење 

судије је повучен док је у 1 предмету исти захтев одбачен. Највећи број усвојених 

захтева  поднети су од стране поступајућих судија и то након што је без успеха 

спроведен поступак мирења, односно нагодбе у породичним споровима, а на основу 

одредбе члана 231 став 3 Породичног законика којом је прописано да судија који 

руководи посредовањем не може учествовати у доношењу одлуке у некој каснијој фази 

поступка, када посредовање није успело. Поред наведеног велики број захтева поднети 

су од стране судија који су поступали у предходном поступку или као истражни судија 

или као странка (бранилац) у поступку, док је и одређени број захтева поднет од стране 

судије услед непоседовања сертификата којим се потврђује да је поступајући судија 

стекао посебна знања из области права детета и кривичноправне заштите малолетних 

лица. 

 

 

 - Притужбе 

 

У уписник судске управе – притужбе, у посматраном периоду (закључно са даном 

31.12.2016. године) заведено је укупно 57 притужби по којима су формирани предмети. 

Од поднетих 57 предмета, у 6 предмета притужба није разматрана од чега се четири 

односе на предмете других судова, док је 1 притужба одбачена као неразумљива. У 1 

предмету је оцењено да је притужба неуредна док је у 1 притужби констатовано да се 

иста односи на рад другог суда. У поступку разматрања навода из поднетих притужби 

грађана од укупно 48 предмета у 25 предмета донета је одлука да је притужба 

неоснована, у 16 предмета тражена је достава извештаја о поступању у тачно означеном 

предмету и то од стране Вишег суда у Шапцу, док је у 7 предмета оцењено да је 

притужба основана. У погледу притужби за које је оцењено да су основане, предузете су 

потребне мере и издате наредбе поступајућим судијама од стране Председника суда, а 

по чијем предузимању су у највећем броју случајева отклоњене уочене неправилности, 

док се у одређеним предметима, а по поднетим притужбама и даље прати рад у погледу 

динамике у предузимању радњи, с обзиром да је реч о предметима који дуже трају пред 

судом и у којима је наложено предузимање свих законом предвиђених мера, ради што 

скоријег окончања поступка. 

 

 

СУДСКА ПРАКСА 

 

 

У периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године евидентирано је, прочитано и 

уложено у регистраторе велик број одлука Вишег суда у Шапцу, Апелационог суда у 
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Београду и Апелационог суда у Новом Саду, Врховног касационог суда, Уставног суда 

Србије и Европског суда за људска права и то: 

 

Одлуке Вишег суда у Шапцу: 

• Материја П – 11 

• Материја П2 – 1 

• Материја К – 7 

• Материја Р1 – 3 

• Материја О – 3 

• Материја Ос – 1 

• Материја И – 1 

• Материја Ив – 1. 

 

Одлуке Апелационог суда у Београду и Апелационог суда у Новом Саду: 

• Материја П – 22 

• Материја П1 – 3 

• Материја П2 – 4 

• Материја К – 9.  

 

Одлуке Врховног касационог суда: 

• Материја П – 2. 

 

Одлуке Уставног суда Србије: 

• Материја П – 1 

• Материја К – 2  

• Материја И – 1  

• Материја Ив – 1. 

 

Одлуке Европског суда за људска права: 

• Материја П – 1 

• Материја П1 – 1.  

 

Одељење судске праксе је, имајући у виду наведене одлуке, указало судијама из 

ванпарничног, оставинског и извршног одељења, судијама парничног одељења, као и 

судијама кривичног одељења на ставове који су у наведеним одлукама заузети, а ради 

усклађивања рада и доношења одлука судија Основног суда у Шапцу у складу са 

установљеном судском праксом. 

 

 

 

РАД СУДСКИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, који је ступио на 

снагу 01.01.2014. године, Основни суд у Шапцу од тог датума поред седишта суда у 

Шапцу има 2 (две) судске јединице и то Судску јединицу у Богатићу и Судску јединицу 

у Коцељеви, за подручје општина Владимирци и Коцељева. 

 

У Судској јединици у Богатићу је поступало 5 (пет) судија од којих је 2 судија 
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поступало у парничној материји (П, П1, П2, Пл и ПомИг) и то судија Гордана Бајуновић 

и судија Драгана Заријевић, 1 (један) судија је радио у извршној материји (И, Ив, Ии, 

Иив, Инк, Иои, Ион, Ипи) и то судија Раденка Мијатовић, а 1 (један) у ванпарничној 

материји (О, Р1, Р2, Р3) и то судија Радиша Љубанић. У кривичној материји (К) је 

поступала судија Драгана Филиповић. Судија Гордана Бајуновић је у предходној 2016. 

години на почетку имала укупно нерешено 161 предмет, примљених у току године 351 

предмета, а укупно у раду је имала 512 предмета, укупно је решила 309 предмета и 

остало је нерешено 203 предмета. Судија Драгана Заријевић је у предходној 2016. 

години на почетку имала нерешено 143 предмета, примљених у току године 276, а 

укупно у раду 419 предмета, укупно је решила 235 предмета и остало је нерешено 184 

предмета. Судија Радиша Љубанић је у предходној 2016. години на почетку имао 

нерешено 194 предмета, примљених у току године 902 предмета, а укупно у раду 1096 

предмета, укупно је решио 879 предмета и остало је нерешено 217 предмета. Судија 

Раденка Мијатовић је у предходној 2016. години на почетку имала нерешено 1793 

предмета, примљених у току године 576 предмета, а укупно у раду 2369 предмета, 

укупно је решила 1453 предмета и остало је нерешено 916 предмета. Судија Драгана 

Филиповић је у предходној 2016. години у фебруару месецу имала нерешено 153 

предмета, примљених у току године 69 предмета, а укупно у раду 232 предмета, укупно 

је решила 146 предмета и остало је нерешено 86 предмета.  

 

 

У Судској јединици у Коцељеви поступало је укупно 7 (седам) судија од којих је 3 

судија поступало у парничној материји (П, П1, П2, Пл и ПомИг) и то судија Зоран 

Савић, судија Драган Јаковљевић и судија Биљана Рељановић (судија Биљана 

Рељановић није поступала у П2 материји), 2 (двоје) судија је поступало у извршној 

материји (И, Ив, Ии, Иив, Инк, Иои, Ион, Ипи) и то судија Весна Тодоровић и судија 

Бисера Марковић, а 1 (један) у ванпарничној материји (О, Р1, Р2, Р3) и то судија 

Драгана Станићевић. У кривичној материји (К) је поступала судија Мирјана 

Михаиловић. Судија Зоран Савић је у предходној 2016. години на почетку имао укупно 

нерешено 118 предмета, примљених у току године 293 предмета, а укупно у раду је 

имао 411 предмета, укупно је решио 282 предмета и остало је нерешено 129 предмета. 

Судија Биљана Рељановић је у предходној 2016. години на почетку имала укупно 

нерешено 98 предмета, примљених у току године 155 предмета, а укупно у раду је 

имала 253 предмета, укупно је решила 170 предмета и остало је нерешено 83 предмета. 

Судија Драган Јаковљевић је у предходној 2016. години на почетку имао укупно 

нерешено 117 предмета, примљених у току године 206 предмета, а укупно у раду је 

имао 323 предмета, укупно је решио 255 предмета и остало је нерешено 68 предмета. 

Судија Драгана Станићевић је у предходној 2016. години на почетку имала нерешено 

228 предмета, примљених у току године 808, а укупно у раду 1036 предмета, укупно је 

решила 803 предмета и остало је нерешено 233 предмета. Судија Весна Тодоровић је у 

предходној 2016. години на почетку имала нерешено 986 предмета, примљених у току 

године 245 предмета, а укупно у раду 1231 предмета, укупно је решила 684 предмета и 

остало је нерешено 547 предмета. Судија Бисера Марковић је у предходној 2016. години 

на почетку имала нерешено 948 предмета, примљених у току године 289 предмета, а 

укупно у раду 1237 предмета, укупно је решила 614 предмета и остало је нерешено 623 

предмета. Судија Мирјана Михаиловић је у предходној 2016. години на почетку имала 

нерешено 114 предмета, примљених у току године 140 предмета, тако да је укупно у 

раду имала 254 предмета, укупно је решила 154 предмета и остало је нерешено 100 

предмета.  
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Рад судских јединица у току 2016. године је ажуриран, те се стога рад истих у овом 

периоду може оценити као успешан и судије које су поступале у парничној, 

ванпарничној и посебно извршној материји решиле су велики број старих, а ажурно 

раде и решавају новопримљене предмете. Рад судских јединица у саставу Основног 

суда у Шапцу у 2016. години је био задовољавајући, стим да се Годишњим распоредом 

послова за 2017. годину, као и додатним ангажовањем рада судија и судског особља у 

јединицама планира остваривање још бољих резултата рада у наредном периоду. 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

   

Укупни приходи Основног суда у Шапцу за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. 

године износе 247.111.000,00 динара, док укупни расходи за наведени период износе 

247.111.000,00 динара. 

 

Дуговања (доцње) на дан 31.12.2016. године укупно износе 323.059,72 динара, од тога 

на име стручних услуга укупно 245.121,37 динара, док на име осталих материјалних 

трошкова дуговања износе 77.938,35 динара. 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СУДА  

                                                                                                        МИЛОРАД МАЛЕТИЋ 


