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С о м б о р 
 
 
 

В.ф.председника Основног суда у Сомбору Медурић Калчан Александра, на 
основу Одлуке председника Основног суда у Сомбору Су I-1-8/17 од 28.02.2018.године, а 
у складу са усвојеним Планом интегритета за Основни суд у Сомбору дана 
31.01.2019.године објављује : 

 
АНАЛИЗУ ПРИМЉЕНИХ ПРИТУЖБИ НА РАД ОСНОВНОГ СУДА У СОМБОРУ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО 31.12.2018.ГОДИНЕ 
 

- У 2018.години примљено је и решено 85 притужби на рад Основног суда у 
Сомбору. 

 
- Од укупно примљених 85 притужби 54 притужбе су оцењене као неосноване. 
 
- Од укупно примљених 85 притужби 31 притужба оцењена је као основана. 
 
-  Најчешћи разлози основаности притужби представљали су неоправдано 

одуговлачење поступка и непредузимање радњи суда и то најчешће у 
оставинским предметима. 

 
- У циљу отклањања основаности поднетих притужби од стране председника 

суда континуирано је праћено поступање у предметима где је притужба 
оцењивана као основана, о чему су тромесечно достављани извештаји 
председнику Вишег суда у Сомбору, сходно чл.91. Судског пословника.  

 
- У периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018. године окончан је поступак у 51 

предмету у коме су притужбе раније оцењење као основане и то у 6 предмета 
основаних притужби из 2014. године, 6 предмета основаних притужби из 2015. 
године, 8 предмета из 2016. године, 21 предмету из 2017. године и 10 предмета 
основаних притужби из 2018. године. 
 

- Број предмета основаних притужби у којима поступак није окончан на дан 
31.12.2018. године је 55, од чека 1 притужба из 2012. године, 1 из 2013. године, 
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3 из 2014 године, 9 из 2015. године, 11 из 2016. године, 9 из 2017. године и 21 
притужба из 2018. године. 

 
Ова анализа има се објавити на интернет презентацији Основног суда у 
Сомбору, најкасније до дана 01.02.2019.године. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Одлуком председника Основног суда у Сомбору Су I-1-8/17 од 28.02.2018.године 
одређено је да ће судска управа Основног суда у Сомбору на интернет презентацији суда 
објављивати анализу примљених притужби за претходну годину и то најкасније од 
01.фебруара текуће године, која одлука се односи на притужбе примљене у току 
2018.године па надаље. Наведена одлука донета је као једна од мера за побољшањем 
интегритета Основног суда у Сомбору и као мера за реализацију Плана интегритета 
Основног суда у Сомбору. 

 
Сходно наведеној одлуци, израђена је анализа притужби као у изреци и иста се има 

објавити на интернет презентацији овог суда. 
 
 

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКА СУДА 
МЕДУРИЋ КАЛЧАН АЛЕКСАНДРА 

 
 
 
  
 


