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   Прекршајни суд у Бачкој Паланци је на дан 01.01.2016.године   имао укупно 2326 

нерешених предмета, од чега 15 старих предмета, што чини 0,64 % од укупног броја 

нерешених предмета на почетку извештајног периода. 

 

  У току 2016. године примљено је у рад 3892 предмета, тако да је укупно у раду било  

6218 предмета. 

 

  У току 2016. године решено је   4247 предмета, од тога  14старих предмета, што чини   

0,33 % укупног броја решених предмета. 

  

На дан 31.12.2016. године остало је нерешено 1971 предмета, од чега 14 старих  

предмета, што чини 0,71  % 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: 10 предмета, односно 71,43%  од 

укупног броја нерешених старих предмета,  

2. предмети из области царинског пословања: 4 предмета, односно 28,57% од 

укупног броја нерешених старих предмета.  

 

Надаље,   од укупног броја  старих нерешених предмета: 

-          у 7 предмета , односно 50% од укупног броја нерешених старих предмета 

издате су наредбе за принудно довођење окривљених ( опште и сталне);  

- у 4 предмета, односно  28,57% од укупног броја нерешених старих предмета 

је  дошло до прекида поступка,  

- у 1 предмету, односно 7,14 % од укупног броја нерешених старих предмета у 

току је  решавање претходног питања у управном поступку ( одлучивање по 

жалби изјављеној против првостепеног решења Пореске управе),  

- у 2 предмета, односно 14,29 % 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  4 

предмета   поступање Суда у правцу решавања истих практично онемогућено,  из разлога 

што се   ради о предметима који се,  због недоступности окривљених, а код којих не постоји 

могућност издавања опште наредбе, налазе у прекиду.  

У 7 предмета су издате наредбе за принудно довођење окривљених ( опште или 

сталне наредбе), где је реализација истих у надлежности радника полиције , а на Суду је да 

периодично, као што је и до сада била пракса,  обнавља исте наредбе или пак тражи брже 

поступање по истима. 

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

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

управе ), 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.  У конкретном предмету , који 

је у току пред овим судом, периодично се  од подносиоца захтева траже информације о 

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

могао  бити настављен.  

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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