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  У вези са Вашим захтевом  достављамо Вам  наративни део извештаја о 

раду Основног суда у Кикинди за 2017. годину.  

 На почетку извештајног периода у овом суду било је у раду 5750 

предмета, што је мање него на почетку претходног извештајног периода, од чега  

старих 3319 предмета, мање него у претходном извештајном периоду, док је укупно 

примљено 17973 предмета, мање него у 2016. години, од чега нових 17745, мање него 

у претходном извештајном периоду.  

  Просечан прилив предмета по судији је 148,54 предмета, мање него у 

претходној години, док је просечно решено по судији 167,26 предмета, мање него у 

претходној години, у претежно судећим материјама за П. 13,71 предмета, више него за 

претходну годину, П1. 5,41 предмета, више него у 2016. години, П2. 10,78 предмета, 

незнатно мање него у 2016. години, К. 14,16 предмета нешто мање него у претходној 

години, О. 96,36 предмета, незнатно мање него у претходном извештајном периоду.  

 Код упоређивања података у претходном ставу а у односу на претходни 

извештајни период, треба истаћи да у овим подацима нису укључени предмети из 

области насиља у породици, из кривичне материје – Кн, којих предмета је било 57 и из 

породичне материје – П2н, којих предмета је било 281 или укупно 338 предмета. Ови 

подаци нису укључени у табелу Т1 Врховног касационог суда.  

  Број мериторно решених предмета на нивоу суда је 11977 предмета, што 

је мање него у 2016. години и то П. 517 предмета, више него у 2016. години, П1. 111 

предмета, што је мање него у 2016. години, П2. 459 предмета, што је више него у 2016. 

години, а К. предмета 429, што је мање него  у претходном извештајном периоду.  

 На дан 01.01.2017. године било је укупно 3319 старих предмета, што је 

знатно мање него на почетку претходног извештајног периода. Решено је 2100 старих 

предмета, што је мање него у 2016. години и то П. 46 предмета, више него раније, П1. 

18 предмета, мање него у 2016. години, К. 4 предмета, што је мање него у претходној 

години, 408 И. предмета, мање него у 2016. години, док је решено 1602 старих ИВ. 

предмета, што је знатно мање него у претходном извештајном периоду а разлог за то је 

мањи број старих предмета на почетку извештајног периода.   

  У Судској јединици у Новом Кнежевцу на дан 01.01.2017. године, било 
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је нерешених 673 предмета, мање него на почетку претходног периода, примљено је 

1784 предмета, што је више него у претходној години. У овој години решено је 1901 

предмета, што је више него у претходној години, од којих мериторно 1222 предмета, 

више него раније, од чега старих 108 предмета, више него у претходној години. На дан 

31.12.2017. године, остало је нерешених 232 стара предмета.  

  Узимајући у обзир број решених старих предмета, закључује се да су 

судије у извештајном периоду поштовале Програм решавања старих предмета и 

Упутстава за њихово решавање.  

  Укупно савладавање прилива на нивоу суда је 112,60 што је мање него у 

претходној години и то у П. Материји 140,41, више него раније, у П1. 85,61, мање него 

раније, у П2. 100,85, више него раније, у К. 102,86, што је више него у претходном 

извештајном периоду.  

  У извештајном периоду по жалбама је разматрано укупно 450 предмета, 

што је мање него у прошлој години од чега је потврђено 289 одлуке или 64,22%, што 

је бољи резултат од претходне године, преиначено је 61 одлука или 13,56%, док су 

укинуте 82 одлуке, или 18,22%, што је бољи резултат него у претходном извештајном 

периоду. Делимично укинутих одлука било је 18, или 4,%, што је мање него у 

претходном извештајном периоду. 

  На дан 31.12.2017. године, остало је нерешених 3485 предмета, што је 

знатно мање него на крају претходног извештајног периода, од чега је старих 1800 

предмета. 

  У седишту суда у посматраном периоду поступало је 10 судија, у 

Судској јединици у Новом Кнежевцу једна судија за све материје осим за кривично. 
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