РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ПРИОРИТЕТ
ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД, посебну пажњу посветиће борби против корупције са
циљем ефикаснијег санкционисања кршења антикорупцијских закона, интензивирањем
редовне координације која се односи на унапређење сарадње између независних државних
институција и прекршајних судова.
На предлог министарства правде у последње две године, доношењем Националне стратегије
за реформу правосуђа и Националне стратегије за борбу против корупције, као и кроз измену
великог броја законских одредби створени су механизми који омогућавају ефикаснији процес
вођења прекршајног поступка и санкционисања одговорних лица која независне државне
институције сумњиче за противзаконито поступање.
Велики део уочених недостатака у брзом и ефикасном вођењу прекршајног поступка, отклоњен
је почетком примене новог Закона о прекршајима, а тиче се највише доставе судских писмена и
саслушања осумњичених лица, па се избегавањем осумњичених да приступе суду и изнесу
своју одбрану у појединим случајевима на тај начин опструирао рад судова и судија.
Свакако не би шкодило када би независни државни органи попут Агенције за борбу против
корупције и Државне ревизорске институције интензивирали досадашњу координацију у
односу на сарадњу са судовима и на тај начин повећали квалитет захтева за покретање
прекршајних поступка.
Стручна и шира јавност благовремено и у потпуности ће бити упозната са свим аспектима
координације независних државних институција и прекршајних судова, како би се на
најефикаснији могући начин борба против корупције из домена надлежности ових институција
наставила и у наредном периоду.
Грађани могу да буду уверени да судови поступају у складу са законом. Нажалост у прошлости
поједини прекршитељи су злоупотребљавали своја законом гарантована права, као што је да
нико не може бити осуђен без права на одбрану и непрецизности појединих одредби у
законима, па чак и непотпуне прекршајне пријаве поднете од стране овлашћених подносиоца,
те су на тај начин успевали да избегну правди.
Прелиминарна анализа донетих пресуда у периоду од 1. марта показала је да се сврха примене
новог ЗОП-а остварује позитивно и да ће крајњи резултати бити виши од очекиваног, нарочито
су примећена ефикасност у примени закона на пољу саобраћаних прекршаја, који чине
апроксимативно 35% свих прекршаја у Р. Србији.

