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У Прекршајном апелационом суду, у предметима је за првих 6 месеци 2014. године 

поступало 58 судија, (од 65 судија предвиђених Одлуком о броју судија у судовима), а од 

26.06.2014. године након одласка једне судије у пензију 57 судија и то: 

 

- у седишту Суда 24 судије 

- у Одељењу Суда у Крагујевцу 13 судија, од 26.06.2014. године 12 судија 

(поступало у 4 већа од предвиђених 6 већа) 

- у Одељењу Суда у Нишу 9 судија (поступало у 3 већа од предвиђених 4 

већа)  

- у Одељењу Суда у Новом Саду 12 судија 

 

 

На крају 2013. године у Прекршајном апелационом суду остало је нерешено 1.116 

предмета, а током 6 месеци  2014. године примљено је 22.328 предмета, што укупно у раду 

чини 23.444 предмета. Од овог броја укупно је решено 19.103 предмета или 81,48 %, а 

нерешено је остало 4.341 предмета или 18,52 %. 

Од 1. марта 2014.године  Прекршајни апелациони суд је од прекршајних судова 

преузео у своју надлежност предмете по жалбама на решења органа управе у укупном 

броју од 4.245 предмета, у складу са чланом 340 Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ 

бр. 65/13). 

 У оквиру решених предмета мериторно је одлучено у 17.302 предмета или 90,57 %, 

а на други начин је одлучено у 1.801 предмету или 9,43 %. 

Просечан прилив по судији био је 64,16 предмета, просечно решено по судији 54,89 

предмета, просечно остало нерешено по судији 74,84 предмета. 

Квалитет одлука по ванредним правним лековима, којих је било 3, је следећи: 

- укинуто 3 одлука или 100%, од тога једна одлука судије у седишту Суда, 

друга одлука судије у Одељењу Суда у Крагујевцу, а трећа одлука судије 

Одељења Суда у Нишу која је од 2012. године у пензији. 

 

РАД СЕДИШТА СУДА 

 

На крају 2013. године пренето је у 2014. годину нерешених 444 предмета, а 

примљено 9.002, па је укупно у раду било 9.446 предмета. Од тога је укупно решено 7.748 

предмета или 82 %, а нерешено је остало 1.698 предмета или 18 %. У броју укупно 

решених предмета 7.748 мериторне одлуке чине 6.920 предмета или 89,3 %, а на други 

начин одлучено је у 828 предмета или 10,7 %. 

Број предмета у раду у седишту Суда 9.446 предмета, представља 40,29 % свих 

предмета у раду Прекршајног апелационог суда (23.444 предмета).  



 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

На крају 2013. године пренето је у 2014. годину нерешених 342 предмета, а 

примљено 4.851, па је укупно у раду било 5.193 предмета. Од тога је укупно решено 4.195 

предмета или 80,78 %, а нерешено је остало 998 предмета или 19,22 %. У броју укупно 

решених предмета 4.195, мериторне одлуке чине 3.814 или 90,9 %, а на други начин 

одлучено је у 381 предмета или 9,1 %.  

Број предмета у раду у Одељењу суда у Крагујевцу 5.193 предмета, представља 

22,15 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда (23.444 предмета).  

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДА У НИШУ  

 

На крају 2013. године пренето је у 2014. годину нерешених 264 предмета, а 

примљено 3.892, па је укупно у раду било 4.156 предмета. Од тога је укупно решено 3.612 

предмета или 86,9 %, а нерешено је остало 544 предмета или 13,1 %. У броју укупно 

решених предмета 3.612, мериторне одлуке чине 3.280 или 90,8 %, а на други начин 

одлучено је у 332 предмета или 9,2 %.  

Број предмета у раду у Одељењу суда у Нишу 4.156 предмета, представља 17,7 % 

свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда (23.444 предмета).  

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда I Су.бр. 2/14-343 од 12.5.2014. 

године све судије Прекршајног апелационог суда, из седишта Суда, Одељења Суда у 

Крагујевцу и Одељења Суда у Новом Саду привремено су распоређене за временски 

период од 15.5.2014. до 15.7.2014. године у Одељење Суда у Нишу, у циљу постизања 

равномерне оптерећености судија Прекршајног апелационог суда.  

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДА У НОВОМ САДУ 

 

На крају 2013. године пренето је у 2014. годину нерешених 66 предмета,                    

а примљено 4.583, па је укупно у раду било 4.649 предмета. Од тога је укупно решено 

3.548 предмета или 76,3 %, а нерешено је остало 1.101 предмета или 23,7 %. У броју 

укупно решених предмета 3.548, мериторне одлуке чине 3.288 или 92,67 %, а на други 

начин одлучено је у 260 предмета или 7,33 %.  

Број предмета у раду у Одељењу Суда у Новом Саду 4.649 предмета, представља 

19,83 % свих предмета у раду Прекршајног апелационог суда (23.444 предмета).  

 

 

 

Судије Прекршајног апелационог суда су у раду приближно равномерно 

оптерећене. 

Структура одлука у броју од 19.103 укупно решених предмета у Прекршајном 

апелационом суду  је следећа:  

 

- потврђених одлука 8.310  

- преиначених одлука 2.236 

- укинутих одлука 6.756 

- одбачених жалби 512 

- застарелост у прекршајном суду 1.185 

- застарелост у Прекршајном апелационом суду 4 

- обустава из других разлога 77 

- решено на други начин 23 



 

У раду Прекршајног апелационог суда највише предмета било је из области 

саобраћаја укупно 8.800 предмета или 37,5 %, јавни ред и мир 1.776 предмета или 7,6 %, 

привреда 1.618 предмета или 6,9 %, финансије и царина 1.162 предмета 4,9 %, јавна 

безбедност 472 предмета или 2%, рад, радни односи и заштита на раду 390 предмета или 

1,7 %, здравствена и социјална заштита 255 предмета или 1 %, жалбе на решења органа 

управе (ПРЖУ) 6.982 предмета или 29,8%, док све остале области обухватају преосталих 

1.989 предмета, односно 8,6%. 

Све одлуке донете у Прекршајном апелационом суду пролазе контролу Одељења 

судске праксе у седишту Суда, те је сходно томе уведено да у седишту Суда једном 

недељно Одељење судске праксе које чине петоро судија из седишта Суда и по двоје судија 

из одељења Суда, којима помажу троје судијских помоћника, прегледа све одлуке урађене 

у току претходне недеље, што у просеку износи 600-700 предмета, након чега врше 

консултације у погледу спорних одлука. Такође се све прегледане, односно неспорне 

одлуке, експедују из седишта Суда, што у великој мери убрзава и побољшава поступак 

експедиције пресуда. 

Посматрајући период од првих 6 месеци 2013. и првих 6 месеци 2014.године уочава 

се да је повећан прилив предмета у односу на 2013.годину за 35%. 
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