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   Прекршајни суд у Бачкој Паланци је на дан 01.01.2014.године   имао укупно 2054 

нерешених предмета, од чега 32 старих предмета, што чини 1,56 % од укупног броја 

нерешених предмета на почетку извештајног периода. 

 

  У току 2014. године примљено је у рад 3995 предмета, тако да је укупно у раду било  

6049 предмета. 

 

  У току 2014. године решено је   4044 предмета, од тога 20 старих предмета, што чини  

0,49 % укупног броја решених предмета. 

  

На дан 31.12.2014. године остало је нерешено 2005 предмета, од чега 22 старих  

предмета, што чини  1,097 % 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: 

 

1. предмети из области јавни прихода и финансија: 17 предмета, односно  77,27% од 

укупног броја нерешених старих предмета,  

2. предмети из области царинског пословања: 4 предмета, односно 18,18% од 

укупног броја нерешених старих предмета,  

3.   остали: 1 предмет, односно 4,55% од укупног броја нерешених старих предмета.  

 

Надаље,   од укупног броја  старих нерешених предмета:  

- у 17 предмета, односно  77,27% од укупног броја нерешених старих предмета 

је  дошло до прекида поступка,  

- у 3 предмета, односно 13,64% од укупног броја нерешених старих предмета у 

току је  решавање претходног питања у управном поступку ( одлучивање по 

жалбама изјављеним против првостепених решења Пореске управе),  

- у 2 предмета, односно 9,09% од укупног броја нерешених старих  предмета у 

току је извођење доказног поступка пред поступајућим судијом.  
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Имајући у виду  извршену анализу стања старих предмета следи закључак да је у чак 

20 предмета  ( од укупно 22 стара предмета) поступање Суда у правцу решавања истих 

практично онемогућено. Ово из разлога што се у највећој мери  ради о предметима који се, 

превасходно због недоступности окривљених, налазе у прекиду, у ком смислу апсолутно 

подржавамо предлог Радне групе за решавање старих предмета да кроз измену Судског 

пословника, као трајнијег решења , и упутством Врховног касационог суда, као привременог 

решења, предмети у прекиду се сматрају судски решеним.  

У предметима  где је у току одлучивање другостепеног органа управе по жалбама 

изјављеним против првостепених решења (конкретно , у питању је поступање Пореске 

управе у три предмета), одлучивање по изјављеним жалбама на првостепена решења Органа 

управе је предуслов за вођење поступка пред Прекршајним судом, у ком смислу исто 

представља претходно питање за суд, на чије решавање суд нема утицаја. С тим у вези, 

сматрамо и да није било места  подношењу захтева за  покретање прекршајног поступка 

Прекршајном суду пре  претходног решавања оспорених првостепених решења по 

изјављеним жалбама. У таквим предметима , који су у току пред овим судом, периодично се 

(свака  три до четири месеца) од подносиоца захтева траже информације о исходу 

другостепеног управног поступка, како би по окончању истог прекршајни поступак могао  

бити настављен. У том смислу указујемо на изузетно добру и успешну сарадњу остварену са 

Пореском управом  Филијала Бачка Паланка и Царинарницом Нови САд, првостепеним 

органима управе, који су истовремено и подносиоци захтева за покретање прекршајног 

поступка у предметима јавних прихова и финансија, односно царинског пословања.  

У свега два предмета у току је спровођење доказног поступка, у ком смислу је на 

поступајућем судији да интензивира рад на истима , у циљу бржег и коначног решавања ових 

предмета.  
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