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  На основу годишњег извештаја о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци за 2013. 

годину утврђено је следеће чињенично стање: 

 

 -  Да је Прекршајни суд у Бачкој Паланци на дан 01. јануара 2013. године  имао 

укупно 1833 нерешених предмета, од чега 26 старих предмета, што чини 1,42 % од укупног 

броја нерешених предмета на почетку извештајног периода. 

- У току 2013. године примљено је у рад 4479 предмета, тако да је укупно у раду 

било 6312 предмета. 

- У току 2013. године решено је   4258 предмета, од чега 11 старих предмета. 

- На дан 31.12.2013. године остало је нерешено 2054 предмета, од чега 32 старих 

предмета, што чини  1,56 % од укупног броја нерешених предмета. 

 

  Имајући у виду да се према Судском пословнику старим предметима сматрају 

предмети старији од две године, а да у прекршајном поступку рок апсолутне застарелости 

прекршајног гоњења износи такође две године ( уз изузетке прописане чланом 76 став 5 

Закона о прекршајима) намеће се закључак да су стари предмети у прекршајном суду 

предмети из области предвиђених чланом 76 став 5 Закона о прекршајима.  

 

 Наиме, од укупног броја  нерешених старих предмета, по врстама прекршаја: 

- 21 предмета чине предмети из области јавни прихода и финансија, 

- 10 предмета чине преднети из обласи царинског пословања, 

- 1 остали.  

 

Надаље, од укупног броја старих нерешених предмета у њих 13 дошло је до прекида  

поступка, у 5 предмета је у току решавање претходног питања у управном поступку као 

предуслова за вођење прекршајног поступка, док је у њих 14 прекршајни поступак у току.  

 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

 

 Основни циљ у решавању нерешених старих предмета јесте ангажовање на што 

ефикаснијем решавању старих предмета и смањењу њиховог броја ка потпуном окончању 

истих.  
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Овај циљ за сада није могуће конкретизовати обзиром да због промене надлежности у 

поступању у току 2013 године очекујемо знатан прилив нових предмета који су тренутно у 

надлежности решавања органа управе, међу којим предметима је реално за очекивати и 

одређени број старих предмета, односно предмета у којима поступци и пред органима управе 

трају дуже од две године ( првенствено предмети из области царинског пословања и јавних 

прихода и финансија). Тек по утврђивању тачног броја и структуре таквих предмета могуће 

је конкретизовати циљ решавања старих предмета и правити план испуњења истог. У сваком 

случају, у изради програма решавања старих предмета и праћењу његове реализације биће 

укључени председник суда, заменик председника суда председници одељења суда у Бачу и 

Бачком Петровцу и  секретар суда. 

Независно од тога што нису предложени конкретни циљеви реализације програма , 

дајемо предлог мера које су универзалног карактера  и које могу допринети ефикаснијем 

решавању старих предмета. 

 

 

                                    МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА 

 

 

1. Консултативни састанци судија који би били одржавани једном месечно и  на којима 

би били разматрани конкретни предмети, проблеми у њиховом решавању и предлози 

за решавање; 

2. Вођење посебне евиденције о старим предмета тако што би у писарници суда била 

устројена посебана евиденција за старе предмете где би се заводили подаци о датуму 

подношења захтева за покретање прекшајног поступка , броју предмета, врсти 

прекршаја, датуму и врсти последње предузете радње у предмету. 

3.  Вођење посебне евиденције о новопримљеним старим предметима приликом чије 

расподеле би се поштовао принцип равномерности у оптерећењу судија и приликом 

чијег запримања би на омотима истих предмета као и у уписницима била означена у 

загради година  иницијалног акта, на пример ПР.200/14 (2011)  

4. Посебно означавање старих предмета у уписнику и на омоту списа стављањем ознаке 

„С“ црвене боје испред ознаке односно броја предмета; 

5. Успостављање ефикасније сарадње са подносиоцима захтева која подразумева 

одржавање редовних тромесечних састанака, а по потреби и раније, на којима би била 

разматрана актуелна питања и проблеми у реализацији задатака и модалитети 

решавања истих; 

6. Допуна Закона о прекршајима уношењем одредби о тзв. заступнику по службеној 

дужности ( аналогно члану 16 Закна о пореском поступку и пореској администрацији) 

који би могао бити од изузетног значаја за решавање старих предмета из области 

јавних прихода и финансија где постоје одређене сметње за вођење прекршајног 

поступка које најчешће резултирају прекидом поступка до наступања апсолутне 

застарелости прекршајног гоњења која је у овим предметима од 2010 године  10 

година ( нпр. ако је реч о привредним субјектима који се не налазе на адреси која је 

пријављена Агенцији; ако је реч о привредним друштвима чији су оснивачи странци 

која привредна друштва су званично активна али не послују, а немају одређеног 

пуномоћника у Р Србији и слично којих предмета је немали број у пракси овог Суда). 

 

В.Ф. Председника Суда 

  Миле Маријановић  


