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 Прекршајни суд у Бачкој Паланци је на дан 01.01.2018. године имао укупно 

1644 нерешена предмета од чега 14 старих предмета, што чини 0,85 % од укупног броја 

нерешених предмета на почетку извештајног периода.  

 

 У току 2018. године примљено је у рад 2136 предмета, тако да је укупно у раду 

било 3780 предмета.  

 

 У току 2018. године решено је 2848 предмета, од чега 12 старих предмета,  што 

чини 0,42 % укупног броја решених предмета на дан 31.12.2018. године, а остало је нерешено 

932 предмета, од чега 10 старих предмета, што чини 1,07 % од укупног броја нерешених 

предмета.  

 

 Обзиром да се старим предметима сматрају предмети старији од две године, а 

да је у прекршајном поступку рок апсолутне застарелости прекршајног гоњења две године 

(уз изузетке прописане чланом 84. став 5. Закона о прекршајима) следи да су стари предмети 

у овом суду предмети управо из области предвиђених наведеним чланом Закона. 

 

 Од укупног броја нерешених старих предмета по врстама прекршаја, којих 

укупно има 10,  стање је следеће: 

 

1. предмети из области јавних прихода и финансија: 4 предмета , односно 40 % 

од укупног броја нерешених старих предмета,  

2. предмети из области царинског пословања: 5 предмета, односно 50 % од 

укупног броја нерешених старих предмета. 

3. предмет из области привреде ( рибарство): 1 предмет, односно 10 % од 

укупног броја нерешених старих предмета. 

 

 Надаље, од укупног броја старих нерешених предмета:  

 

- у 1 предмету, односно 10 % од укупног броја нерешених старих предмета 

издата је  наредбе за принудно довођење окривљеног ( општа наредба);  

- у 2 предмета, односно 20 % од укупног броја нерешених старих предмета је 

дошло до прекида поступка;  
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- у 3 предмета, односно 30 %  од укупног броја нерешених старих предмета у 

току је решавање претходног питања у  управном поступку  ( одлучивање по жалби 

изјављеној против првостепених решења у два царинска и једном пореском 

предмету); 

- и 4 предмета су у раду код судије или 40 % од укупног броја старих предмета 

од чега у једном предмету се чека процена вредности возила – царински предмет, у 

једном царинском предмету се доноси пресуда у јануару месецу 2019. године и у 2 

предмета по извештају судије ће бити заказане расправе у фебруару месецу 2019. 

године.  

  

 Имајући у виду извршену анализу старих предмета, следи закључак, да у 

једном предмету  поступање Суда у правцу решавања истог је практично онемогућено, из 

разлога што се ради о предмету у којем се не могу предузимати процесне радње због 

недоступности окривљеног-  издата општа наредба, а у 2 предмета је прекинуто вођење 

прекршајног поступка и зависи од подносиоца захтева када ће се и да ли ће се наставити 

вођење прекршајног поступка. 

  У 3 предмета је у питању решавање претходног питања, тј. у току је 

одлучивање другостепених органа управе по жалбама изјављеним против првостепених 

решења ( у два предмета другостепених царинских органа и у једном пореске управе)  и то је 

предуслов да се то претходно питање реши за вођење поступка пред прекршајним судом, на 

чије решавање Суд нема утицаја и ту се периодично од подносиоца захтева од стране судије 

тражи информација  о исходу другостепеног управног поступка, како би по окончању истог 

прекршајни поступак могао бити настављен.  

 У 4 предмета поступак је пред судијом шифра 1 у току и од његове активности 

ће зависити када ће се и како поступак завршити – окончати.  

 По питању решавања старих предмета  једном месечно   се анализира активност 

и учинак судија, где су судије у обавези према годишњем распореду послова да обавесте 

председника суда о томе у писменој форми да ли су који стари предмет решили,  односно да 

изнесу разлоге нерешавања старих предмета за које су задужени.  

  Из свега изложеног сматрамо према садашњим проценама да ће само у једном 

предмету од укупно 10 нерешених старих предмета, бити донета одлука у што краћем року и 

бити окончан поступак, у друга 3 предмета који су такође код истог судије,  је за очекивати 

да ће се поступак окончати у што краћем року,  пошто у тим предметима нема законским 

сметњи да се оконча поступак, док код осталих 6 предмета овај суд не може дати никакве 

прогнозе када ће се исти завршити јер зависи  од поступања подносиоца захтева како по 

питању решавања претходног питања у 3 предмета, тако и по питању давања одговарајућих 

адреса за окривљене да би се поступак наставио у 2 предмета, те у 1 предмету суд је зависан 

за одлучивање како ће и када поступати полиција по издатој општој наредби.  
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