
 
  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У  БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

III – Су- 20/12-2 

ДАНА:16.01.2012.  године     

БАЧКА ПАЛАНКА  

 

 

 
     На основу члана 61.Судског пословника ( „Сл. гласник РС“ број 110/09) и на основу 

члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ( „Сл. гласник РС“ 

број 120/04...36/10) в.ф. председника Прекршајног суда у Бачкој Паланци, дана 16.01.2012. 

године доноси 

 

 

И Н Ф О Р М А Т О Р 
 

О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА И РАДУ ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА  

2011. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

                Прекршајни суд у Бачкој Паланци формиран је на основу одредаба члана 11. став 3. и 

члана 14. став 4. и члана 19. став 1. Закона о уређењу судова ( „Сл. гласник РС“ број 116/08), те 

одредаба члана 2. став  1. тачка 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних 

тужилаштава („Сл.гласник РС“ број 116/08), са овлашћењима да води првостепени прекршајни 

поступак за територије Општина Бачке Паланке, Бача и Бачког Петровца, и да одлучује по 

жалбама изјављеним на одлуке управних органа, у другостепеном поступку у већима од три 

судије  на подручју Општина Бача и Бачке Паланке, а према одредбама Закона о прекршајима 

Р. Србије.  

Прекршајни суд у Бачкој Паланци има и своја Одељења суда и то: Одељење суда у Бачу 

и Одељење суда у Бачком Петровцу, а суд је почео са радом као суд 01.01.2010. године. 

Седиште Прекршајног суда у Бачкој Паланци је смештено у згради у Бачкој Паланци у 

улици Краља Петра Првог број 18, где су смештени и: Јединица Основног суда Нови Сад и 

Катастар. 

Писарница суда и извршно одељење смештени су са леве стране ходника наспрам 

писарнице јединице Основног суда на међуспрату између приземља и првог спрата, док се 

судијске канцеларије - кабинети налазе на другом спрату издвојени у посебном делу зграде и 

видно обележени. 

Одељење суда у Бачу смештено је у згради Општине у Бачу улица Трг Др Зорана 

Ђинђића број 2 које је видно обележено,  а Одељење суда у Бачком Петровцу смештено је у 

улици Маршала Тита број 5-7, које је видно обележено. 

 

Члан 2. 

 

             Организациона структура Прекршајног суда у Бачкој Паланци са Одељењима суда у 

Бачу и Бачком Петровцу према Одлуци о годишњем распореду послова је организована на 

следећи начин:  

            1.   У седишту Прекршајног суда смештени су  на другом спрату судијски кабинети у 

којима су упослени четири судије са записничарима који сами организују расправне дане за 

суђење, где су према Судском пословнику у обавези минимум да одрже недељно три расправе. 
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Кабинети судија су видно обележени као и председника суда, односно вршиоца функције 

председника суда. 

         Вршилац функције председника суда обавља контакт са странкама средом од 13,00  до 

15,00 часова, а у осталим данима везано за радно време у зависности од потребе странака и 

потребе посла контакт обавља секретар суда. 

         Заменик вршиоца функције председника суда Ћирић Снежана мења в.ф. председника суда 

у погледу обављања контакта са странкама и обављања разговора са јавношћу, те врши и друге 

послове у одсуству вршиоца функције председника суда које предвиђа и Судски пословник. 

        У просторији собе 104 смештени су уписничар, референт експедиције и достављач који 

повремено обавља административне послове око поште. Исти су у обавези да запримају сва 

писмена што се тиче рада суда у погледу поднесака свих врста, те обављају и друге контакте 

везано за праћење предмета у суду са странкама, припремају рад око издавања разних врста 

уверења и око наплате судске таксе у вези преписа одлука, вршења увида у предмете и слично 

уз сагласност и сарадњу са в.ф. председника суда и секретаром суда. 

        У соби 106 смештен је референт на извршним предметима који се стара око извршења 

правоснажних одлука овог суда као и правоснажних одлука управних органа и одлука 

замољених судова, и пријема извештаја о извршеним уплатама и предузимања свих радњих у 

извршном постпуку везано за поступак извршења, те давања информација заинтересованим 

лицима у складу са позитивним прописима у вези самог извршења, и то ради у садејству са в.ф. 

председника суда и секретаром суда. 

        У седишту суда предвиђена су још и три радна места која су упражњена, а то су: два 

судијска помоћника и  судски стражар, док је у 2011. години попуњено радно место секретар 

суда у 05. месецу 2011. године, и један судијски помоћник био уз сагласност Министарства 

правде запослен на одређено време до 6 месеци, где је за  упражњена радна места за очекивати 

да се попуне са одговарајућом структуром упослених сходно одредбама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Бачкој Паланци.  

        Радно време суда је од 07,30 часова до 15,30 часова. У датом радном времену странкама је 

омогућено да од почетка до краја радног времена могу добити информације везано за њихове 

потребе, а што спада у делокруг рада Прекршајног суда. 

 

2. У Одељењу суда у Бачу које је смештено на другом спрату у видно обележеном 

пословном простору у згради Општине, председник Одељења суда је судија Коњикушић 

Мирјана. Иста поред судијске функције које предвиђа Закон и Судски пословник обавља и 

послове председника одељења суда везано за делокруг рада у Одељењу суда и стара се око 

редовности рада писарнице и извршења у Одељењу, где се у датом Одељењу налази један 

референт на извршним предметима,  један референт експедиције и један записничар. 

Председник Одељења суда води бригу око требовања за набавку канцеларијског 

материјала, утрошка енергије и свега осталог што је везано за нормално функционисање рада 

Одељења и све указане потрепштине прослеђује в.ф. председника суда, секретару суда  и 

књиговодству суда ради регулисања потреба за нормалан рад Одељења суда. 

 

3. У Одељењу суда у Бачком Петровцу  које је смештено  у згради у улици Маршала 

Тита број 5-7, председник Одељења суда је судија Зузана Тарноци. Иста поред судијске 

функције које предвиђа Закон и Судски пословник обавља и послове председника одељења 

суда везано за делокруг рада у Одељењу суда и стара се око редовности рада писарнице и 

извршног одељења, где се у датом Одељењу налази један референт на извршним предметима, 

један уписничар и један дактилограф.  

 

У седишту суда је упослен и један достављач који обавља послове за потребе суда 

везано за пошту, док у погледу доставе поште везано за саме градове Бачку Паланку, Бач и 

Бачки Петровац као достављачи ангажовани су по уговору о делу физичка лица који посао 

доставе писмена физичким и правним лицима са подручја датих Општина врше преко 

Омладинских задруга, а по претходно склопљеним уговорима и плаћају се по уредно урученој 

пошиљци (писмену). 
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Такође у седишту суда је запослена и једна спремачица која обавља послове одржавања 

хигијене у седишту суда, док у Одељењима суда те послове због економичности поступка и 

финансијског ефекта обављају по уговору о делу радници преко Омладинских задруга са 

подручја Општина у тим Одељењима.  

Члан 3. 

 

            Овај суд за прекршаје финансира се искључиво из буџета, без сопствених прихода и у 

2011. години из буџета је издвојено укупно у погледу трошкова за рад суда 4.962.595,00 динара, 

од чега отпада на путне трошкове 860.193,00 динара, а на остале трошкове 4.102.402,00 динара. 

            Просечна плата у 2011. години за: судије рачунајући ту и дежурство је била 98.369,02 

динара, за референте 31.205,62 динара, за књиговођу 34.644,31 динар, за секретара суда 

52.495,43 динара, за судијског помоћника 50.132,64 динара, за записничаре – дактилографе 

32.783,54 динара, где је урачуната и приправност за рад и дежурство, за достављача 27.982,98 

динара и за спремачицу 21.576,13 динара. 

           Бруто просек за 2011. годину требовања за плате је био 2.352.502,20динара. 

 

          Овде треба напоменути везано за трошкове рада суда да је на крају 2011. године било 

неисплаћених рачуна у укупном износу од 509.950,00 динара, од чега се углавном на 

неисплаћене рачуне према извештају књиговодства суда односи, на неплаћене рачуне: поште 

81.762,00 динара, по уговору о достави поште 31.660,00 динара,  струје и гаса 100.683,00 

динара, вода 6.021,00 динара, трошкови адвоката и СУП-а 172.908,00 динара, трошкови 

канцеларијског материјала 83.738,00 динара и стручна литература 33.188,00 динара.             

Разлог неисплаћених рачуна је тај што Министарство финансија није исплаћивало трошкове 

рада суда по месечном требовању, које је истом редовно месечно достављано, а није поступило 

ни по ребалансу буџета за трошкове рада овог суда где смо добили тај износ средстава по 

Одлуци Министарства правде, Сектора материјално -  финансијског пословања али нам 

средства нису прослеђена у 2011. години.  

Што се тиче средстава са којима располаже овај суд, треба рећи да је седиште суда 

смештено у заједничкој згради коју још користе и Катастар и Јединица у Бачкој Паланци 

Основног суда у Новом Саду, где корисни простор суда се односи на 250 квадрата, а поред тога 

користи се и заједнички простор суда (степенишни простор, санитарни простор и сл.), где суд 

заједно са другим сустанарима заједно према процентуалном простору коришћења  зграде 

сноси трошкове одржавања и коришћења зграде. 

Одељење суда у Бачу смештено је у зграду Општине у две просторије и ходник и за 

коришћење тих просторија се плаћа станарина и други трошкови месечно, док је Одељење суда 

у Бачком Петровцу смештено у заједничкој згради коју користе и инспекције, где трошкове 

одржавања и коришћења сноси овај суд везано за рад Одељења суда. У свом том простору суд 

је опскрбљен са намештајем за потребе рада суда, писаћим машинама, компјутерима и другим, 

која средства користе упосленима у суду, како би суд нормално функционисао, мада суд у 

довољној мери није опскрбљен са компјутерском опремом да би у правом смислу нормално 

функционисао.  

              

Члан 4. 

 

Овај суд са Одељењима суда  је надлежан за вођење прекршајног поступка у првом 

степену и у том правцу позива окривљене ради вођења прекршајног поступка, њихове браниоце 

и оштећене и сведоке у одређеном броју предмета.  

Подаци о току прекршајног поступка достављају се свим заинтересованим лицима, 

односно окривљенима, њиховим браниоцима као и подносиоцима захтева. 

Процедура разматрања и разгледања списа уређена је одредбама Закона о прекршајима 

који се директно примењују као и одредбама Судског пословника, а уз то се консултује и Закон 

о судским таксама где се наплаћују судске таксе за оне процесне радње које су тим Законом 

предвиђене.  

Сагласно Судском пословнику овај суд саставља тромесечне и годишње извештаје о 

раду који су доступни свима, а непосредно се достављају: Вишем прекршајном суду у 
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Београду, Високом савету судства РС, Министарству правде и Врховном касационом суду РС 

Београд. 

Рад овог суда је јаван, тј. јавност се обезбеђује омогућавањем свима да присуствују 

вођењу прекршајног поступка укључујући и представнике штампе и других средстава 

информисања, с тим да је јавност ускраћена у поступцима о малолетницима у складу са 

Законом о прекршајима, као и кад то одлучи у конкретном предмету поступајући судија за 

прекршаје, где се при томе изричито поштује Закон о прекршајима.  

Приступу информацијама од јавног значаја, за давање таквих информација овлашћени 

су радници у седишту суда референт експедиције, секретар суда,  в.ф. председника суда и 

заменик в.ф. председника суда, а у Одељењима суда председници Одељења суда,  изузев 

информација које су везане за предмете који се налазе код судија о чему су задужене судије. 

 

Члан 5. 

 

                У седишту суда судије у већима састављеним од по три судије одлучују у 

другостепеном поступку по жалбама на одлуке управних органа.  Са таквим предметима су 

задужене само судије у седишту суда. 

 

Члан 6. 

 

 На одлуке донете у првом степену код овог суда рачунајући и Одељења суда могу се 

изјавити жалбе у року од 8 дана од дана достављања одлуке, Вишем прекршајном суду у 

Београду, Одељењу суда у Новом Саду, а путем овог суда, односно Одељења суда, у 

зависности од тога где је поступак вођен.  

                 Жалба се предаје према правној поуци у датој одлуци која се доставља странкама, 

непосредно, путем препоручене пошиљке или усмено на записник код судије. Жалбе се 

таксирају таксом од 900,00 динара, где о наплативости истих бригу води сваки поступајући 

судија који одлучује о датом предмету који је запримио, путем референата извршења. 

               Предмети се распоређују и додељују судијама како то је ближе одређено Одлуком о 

годишњем распореду послова на нивоу суда, укључујући и Одељења суда, а која је усвојена на 

заједничкој седници свих судија суда 21.12.2010. године. 

                О захтеву за изузеће поступајућег судије решава в.ф. председника суда у складу са 

одредбама Закона о прекршајима, а о изузећу в.ф.  председника суда одлучује в.ф. председника 

Вишег прекршајног суда у Београду. 

               По захтевима за одлагање почетка издржавања казне затвора одлучује в.ф. 

председника суда. 

               О другим поступцима или евентуалним недостацима надлежан је Виши прекршајни 

суд у Београду, са Одељењем суда у Новом Саду и Врховни касациони суд, укључујући ту и 

Министарство правде. 

 

Члан 7. 

 

 У току 2011. године примљено је са пренетим предметима 6908 захтева за покретање 

прекршајног постука за првостепени поступак, од чега је 192 захтева против малолетних лица 

поднето, а од чега је укупно било донетих одлука 4842 и остало нерешених предмета 2066, а 

што је пренето у 2012. годину.  

               Од укупно решених предмета донето је пресуда о кажњавању 3942, а донето је одлука 

о обустави поступка у 517 предмета,  одбачено захтева у 41 предмету, у 283 предмета донете су 

ослобађајуће пресуде и у 59 предмета исти су решени на други начин – уступљени стварно 

надлежним органима за вођење прекршајног поступка, оглашавање стварно ненадлежним за 

вођење прекршајног поступка  и слично. 

              Од наведеног учинка из става 2. овог члана, обустава поступка прекидом је решено у 

252 предмета, и то углавном због тога што је окривљени у захтевима променио место 

пребивалишта па му се није знала адреса, у 59 предмета застарелост је наступила због 

неуказивања правне помоћи од стране замољених судија, у 77 предмета застарелост вођења 
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прекршајног поступка је наступила због неизвршења наредбе од стране полиције и то се 

углавном односи на полицију у Полицијској станици у Бачкој Паланци, и у 77 предмета 

застарелост је наступила због неодазивања подносиоца захтева – полиције на заказане расправе, 

док је обуставе поступка из других разлога било у 79 предмета.  

 Правоснажно кажњених правних лица је било 441, а одговорних лица у правном лицу 

426, правоснажно кажњених пунолетних лица је било 3482, и од тога је било 49 странаца. Од 

правоснажно кажњених пунолетних лица  у 335 предмета изречена је опомена, у 1866 предмета 

изречена је лицима новчана казна, у 83 предмета изречена је казна затвора рачунајући ту и  

казну затвора са новчаном казном, те у 2 предмета само из области саобраћаја изречени казнени 

поени и у 1198 предмета  изречени су пунолетним лицима друга казна и казнени поени у што се 

убрајају поред казнених поена, новчане казне и казне затвора, у 36 предмета је  изречено 

одузимање предмета, у 850 предмета изречено заштитних мера забрана управљања моторним 

возилом и у 2 предмета изречена мера обавезно лечење алкохоличара-наркомана, у 3 предмета 

изречена заштитна мера забрана приступа и у 9 предмета изречена заштитна мера удаљење 

странаца. 

            Од малолетних лица укупно је процесуирано 146 лица правоснажно оглашених 

одговорним од чега је 124-творици малолетника  изречена васпитна мера и  22 малолетника  

изречена је  новчана казна.   

 

             У другостепеном поступку запримљено је предмета по изјављеним жалбама на одлуке 

управних органа 90, а пренето је предмета из 2010. године у 2011. годину 132, те укупно било у 

раду предмета 222,  од чега је донето одлука по жалбама у 134 предмета, а даље остало још 

неурађено и пренето за 2012. годину 88 предмета. 

У 2011. години, везано за предмете извршења у прекршајном поступку, укупно је 

извршено 5479 предмета, а укупно је било у раду 8382 предмета, где је укупно остало 

неизвршено 2903 предмета који су пренети у 2012. годину. 

Од укупно извршених предмета, било је извршено предмета по сопственим одлукама 

4204, а по члану 291. ЗОП-а извршено је 1085 предмета везано за одлуке управних органа, и у 

190 предмета је извршено од других судова за прекршаје. 

У 2011. години дошло је до застарелости извршења код редовних сопствених предмета 

у 702 предмета, где од тог броја је у 209 предмета наступила застарелост у целости, у 357 

предмета застарели су само трошкови поступка, у 7 предмета су застарели трошкови ванредног 

техничког прегледа, у 1 предмету застарели су трошкови експертизе, у 5  предмета дошло је до 

застаре трошкова довођења, у 54 предмета дошло је до застаре заштитиних мера, у 46 предмете 

дошло је до застаре само дела казне,  у 1 предмету застара једног дела трошкова поступка, у 19 

предмета застарела је само казна, и у 3 предмета застара заштитне мере одузимања предмета.   

Од свих предмета где је наступила застарелост извршења, вредно је напоменути да је у 

300 предмета наступила застарелост због неизвршавања одлуке од стране Пореске управе Бачка 

Паланка, и ту се углавном ради о неизвршавању трошкова поступка, у 156 предмета 

застарелост је наступила због неизвршавања наредбе од стране Полицијске станице у Бачкој 

Паланци, у 19 предмета застарелост је наступила код замољеног Прекршајног суда у Новом 

Саду, и одељењу тога суда у Врбасу 16 предмета,  у 10 предмета је наступила застарелост због 

законске сметње извршавања одлука, у 37 предмета застарелост је наступила због 

неизвршавања трошкова поступка Пореске управе Нови Сад, што застара се односи на укупно 

544 предмета, док преостали део до 702 предмета застара је наступила због неизвршења од 

стране других пореских органа и судова за прекршаје што је мањи број и у већини случајева се 

односи на појединачне случајеве.   

 

Код замолница за указивање правне помоћи другим Прекршајним судовима 

запримљено је у раду у овом суду 1287 предмета од чега је удовољно у 1137 предмета, и  150 

предмета је пренето у 2012. годину. 

У 2011. години било је изјављених жалби рачунајући и жалбе које су пренете из 2010. 

године укупно у раду, Вишем прекршајном суду у 318 предмета, од тога је укупно решено 279 

предмета, а пренето је у 2012. годину 39 предмета, по којима Виши прекршајни суд није 

одлучио. 
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Остали подаци о структури и начину решавања захтева за покретање прекршајног 

поступка, као и правоснажно окончаним и извршним предметима, могу се видети у годишњем 

извештају о раду овог суда, из кога су и изнети ови подаци у овом члану информатора.  

 

 

Члан 8. 

 

 Подаци о раду суда налазе се у уписницима који се воде како у седишту суда у Бачкој 

Паланци тако и у Одељењима суда у Бачу и Бачком Петровцу, а резултати рада се налазе у 

месечним, тромесечним и годишњим извештајима који се чувају у документацији код в.ф. 

председника суда и у писарници у седишту суда, а који су доступни на увид свим упосленима, 

па и заинтересованим лицима сходно одредбама Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја. 

               Свако заинтересовано лице, окривљени или подносиоци захтева као и друга јавност, 

могу на писани захтев уз плаћање таксе добити све тражене информације из расположиве 

документације, а у конкретним прекршајним предметима на захтев заинтересованих лица која 

имају правни интерес, издаће им се уз плаћање таксе према таксеној тарифи и фотокопија списа 

које траже. 

               За предмете по којима није започет поступак у складу са Законом о прекршајима, не 

могу се давати преписи списа.  

                За прекршајне предмете који се налазе код судије у раду, фотокопије и увид у предмет 

одобравају поступајуће судије, док о завршеним предметима одлучује в.ф. председника суда у 

седишту суда, а у Одељењима суда председник одељења уз сагласност са референтом у 

писарници, односно у извршењу.  

             Писани захтев се подноси у писарници седишта суда и у Одељењу суда. 

             Информације, односно преписи списа, те издавање уверења о некажњавању и слично, 

издаваће се уз накнаду таксене тарифе која ће од стране референата бити предочена тражиоцу 

информације. 

Члан 9. 

 

              Име в.ф. председника суда за прекршаје у Бачкој Паланци је Миле Маријановић, а у 

његовом одсуству замењује га судија Ћирић Снежана, а у хитним случајевима исте замењује 

дежурни судија у седишту суда, док у одсуству в.ф. председника суда за адмиистративне 

послове  задужен је секретар суда Татјана Ристић, док је у Одељењу суда у Бачу председник 

одељења Мирјана Коњикушић, а у Одељењу суда у Бачком Петровцу председник одељења је 

Зузана Тарноци. 

             В.Ф. председника суда стара се о правилном и законитом раду писарнице и осталих 

пратећих служби заједно са секретаром суда, везано за  распоред предмета, састављање 

извештаја, в.ф. председника одлучује о изузећу судија за прекршаје суда према одредбама 

Закона о прекршајима, одлучује о одлагању почетка издржавања казне затвора у складу са 

чланом 224. Закона о извршењу кривичних санкција и слично, а део послова организационе 

природе у суду је пренео на секретара суда.  

            Унутрашњим пословањем у суду руководи в.ф. председника суда у сарадњи са 

секретаром суда, а у Одељењима суда руководи заједно са председницима одељења.  

 

Члан 10. 

 

 Јавност рада суда обезбеђује се на следећи начин:  

 радно време суда,  рачунајући и Одељења суда је од 07,30 до 15,30 час, а дежурство 

за судије је одређено од 08,00 до 20,00 часова, укључујући нерадне дане и празнике, 

када дежурају судије у складу са Одлуком о распореду дежурства, о чему се 

обавештава и  полиција ради поступања по хитним предметима сходно одредби 

члана 294. Закона о прекршајима.  

 Адреса седишта суда је Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 18 
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 Контакт телефони в.ф. председника суда 021/ 750-612 где се налази факс, централа 

021/ 751-098 и mail adresa  prekrsajnisudbp@nadlanu.com 

 Адреса Одељења суда у Бачу je Трг Др. Зорана Ђинђића број 2, контакт телефон 

021/ 770-159, mail adresa: oop_bac@neobee.net 

 Адреса Одељења суда  у Бачком Петровцу је Маршала Тита број  5-7, контакт 

телефон 021/ 780-053, mail adresa: oozpbp@neobee.net 

 

Члан 11. 

 

 Искључење јавности одређено је Законом о прекршајима и оно је обавезно у 

поступцима према малолетницима и у другим предметима, када о томе  одлучи поједини 

судија, уз обавезу да претходно донесе одлуку којом ће образложити искључење јавности.  

 

Члан 12. 

 

 Овај информатор је доступан на увид без накнаде свим заинтересованим, и исти се 

налази на огласној табли у седишту суда,  код референта експедиције писарнице у седишту 

суда, код секретара суда и код  в.ф. председника суда.  

 

  В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

 Миле Маријановић  
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