
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 

ИИИ Су бр. 17/15-13 

Дана 30.01.2015. године 

Ул. Тимочка бр. 15 

Б Е О Г Р А Д 

 

 
На основу члана 52 Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

101/2011 и 101/2013) и члана 6, 7 и члана 44 Судског пословника („Сл.гласник РС“ бр. 110/09, 

70/2011, 19/12 и 89/2013) председник Прекршајног апелационог суда подноси: 

    
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 
 
 
 

У поређењу са 2013. годином резултати рада прекршајних судова у 2014. 

години изгледају овако: 

 
2013  2014 

Укупан број предмета у раду 956.470 990.008 

Укупан број примљених предмета 532.301 594.641 

Укупан број нерешених предмета из 
претходне године 

 

424.169 
 

395.367 

Укупан број решених предмета 562.612 551.039 

Укупан број нерешених предмета 393.858 438.969 

Просечан  број  предмета  осталих  у раду по 
судији 

772,27  
 

870,97 

Просечан прилив предмета по судији 94,88  107,26 

Просечно решено предмета по судији 100,29  99,39 

Предмети решени мериторном одлуком 478.815 466.188 

Укупан проценат укинутих одлука 27,73  23,80 

Ажурност 8,14  8,12 
 
 

Из наведених података произлази да је у 2014. години укупно већи 

број предмета у раду у односу на 2013. годину, и то за 33.538 као и прилив 

предмета који је већи за 62.340 предмета. У 2014. години је решено мање 

предмета за 11.573, а  број судија је са 510 смањен на 504. Број мериторних 

одлука је мањи за 

12.627. Број нерешених предмета је у 2014. години за 28.802 мањи него у 

2013. години. 

 
 



 

Резултати рада по материји 

 
Од укупног броја предмета у прекршајним судовима и даље је највећи 

број предмета из области Закона о безбедности саобраћаја, а најмањи из 

области управе. Табеларни приказ изгледа овако: 

 
 

Материја 

ПР и ПРМ 

 
Година 

Укупан 

број 

предмета 

 

Укупно 

решено 

Укупно 

решено у 

процентима 

 

Мериторно 

решено 

Мериторно 

решено у 

процентима 
 

Саобраћај 2013 437.877 268.676 61,36% 231.613 86,21% 

2014 408.291 248.900 60,96% 213.489 85,77% 

       
 

Привреда 
2013 152.985 79.814 52,17% 66.483 83,30% 

2014 158.218 89.479 56,55% 75.959 84,89% 

       
 

Јавни ред 
2013 90.665 52.171 57,54% 43.998 84,33% 

2014 84.511 51.267 60,66% 43.944 85,71% 

       

Финансије и 

царине 
2013 65.516 26.840 40,97% 22.223 82,80% 

2014 57.888 21.195 36,61% 18.206 85,9% 

       

Јавна 

безбедност 
2013 35.192 20.629 58,62% 20.182 97,83% 

2014 35.957 22.162 61,63% 21.601 97,46% 

       

здравствена 

и соц. 

заштита 

2013 10.004 4.510 45,08% 4.001 88,71% 

2014 
 

10.283 
 

3.684 
 

35,82% 
 

3.337 
 

90,58% 

       
 

Радни односи 
2013 8.537 4.040 47,32% 3.350 82,92% 

2014 8.705 3.647 41.89% 3.301 90,51% 

       

Одбрана- 

војска 
2013 7.770 3.972 51,12% 3.707 93,33% 

2014 7.420 3.862 52,04% 3.707 95.98% 

       

Образовање 
наука 

култура 

2013 3.783 1.621 42,85% 1.459 90,01% 

2014 
 

3.882 
 

1.998 
 

51,46% 
 

1.794 
 

89,79% 

       
 

Управа 
2013 2.961 1.262 42,62% 1.244 98,57% 

2014 3.351 1.880 56,1% 1.844 98,08% 



 

Просечан прилив предмета по судији 

 
Највећи просечан прилив Најмањи просечан прилив 

1. Прекршајни суд у Врању 163,48 1. Прекршајни  суд  у  Сјеници 51,55 

2. Прекршајни суд у Бечеју 145,82 2. Прекршајни суд у Прешеву 60,45 

3. Прекршајни суд у Неготину 145,41 3. Прекршајни суд у Пожеги 72,28 

4. Прекршајни суд у Нишу 138,93 4. Прекршајни суд у Параћину 76,34 

5. Прекршајни суд у Београду 131,69 5. Прекршајни суд у Зајечару 77,9 

 

Наведени подаци показују да је разлика између прекршајног суда са 

највећим и најмањим приливом предмета 3,17 пута и смањена је у односу на 2013. 

годину када је износила 9,85 пута. 

Прекршајни судови у Врању, Бечеју и Неготину имају највећи просечан 

прилив предмета по судији.  

У поређењу са 2013. годином просечан прилив предмета је повећан у 

Прекршајном суду у Врању чак за 66,81 предмет (2013. године 96,67, а 2014. 

године 163,48), у Прекршајном суду у Горњем Милановцу  за 54,09 предмета 

(2013. године 77,02, а 2014. године 131,11 предмета), а у Прекршајном суду у 

Нишу за 46,87 предмета (2013. године 92,06, а 2014. године 138,93). 

Прекршајни судови у Сјеници, Прешеву и Пожеги су са најмањим 

просечним приливом предмета по судији, при чему се и  у односу на 2013. годину 

уочава смањење прилива и то у судовима у Сјеници за 4,45 предмета и 

Прешеву  за чак 70,22 предмета, а у Прекршајном суду у Пожеги смањење је за 

13,2 предмета. 

У 2014. години повећан је прилив предмета у односу на претходну годину у 

следећим судовима: 

 
 

Прекршајни суд  Врање 
2013 96,67  

Повећано за 66,81 предмет 
2014 163,4 

 

Прекршајни суд  Г.Милановац 
2013 77,02  

Повећано за 54,09  предмета 
2014 131,11 

 

Прекршајни суд Б.Паланка 
2013 81,17 

 

Повећано за 47,44  предмета 
2014 128,61 

 

У односу на 2013. годину прилив предмета по судији највише је повећан у 

Прекршајном суду у Врању и то за 66,81 предмет, односно са 96,67 на 163,48 

предмета у 2014. години. 

У прекршајним судовима је у 2014. години у односу на 2013. годину 

повећан прилив предмета по судији, осим код следећих прекршајних судова где је 

тај прилив знатно смањен. 

  

 

 

 

 

 



 
Прекршајни судови у којима је прилив знатно смањен су: 
 

 

Прекршајни суд у Прешеву 
2013 130,67 

 

Смањено за 70,22 предмета 
2014 60,45 

 

Прекршајни суд у Шапцу 
2013 141,45 

 

Смањено за 22,5 предмета 
2014 118,95 

 

Прекршајни суд у Пријепољу 
2013 116,33  

Смањено  за 7,19  предмета 
2014 109,14 

Прекршајни суд у Трстенику 
2013 91,36  

Смањено за 5,51 предмета 
2014 85,85 

 

Прекршајни суд у Сјеници 
2013 56,00 

 

Смањено за 4,45 предмета 
2014 51,55 

 

Просечно решено предмета по судији 

 
Највише решено по судији Најмање решено по судији 

1. Прекршајни суд у Бечеју 
 

140,34 1. Прекршајни  суд  у Сјеници 
 

48,36 

2. Прекршајни суд у Београду 
 

133,52 2. Прекршајни суд у Пироту 
 

62,68 

3. Прекршајни суд у Неготину 
 

129,55 3. Прекршајни суд у Прешево 
 

63,88 

4. Прекршајни суд у Сенти 
 

127,58 4. Прекршајни суд у Рашкој 
 

65,27 

5. Прекршајни суд у Смедереву 
 

122,55 5. Прекршајни суд у Краљеву 
 

68,38 

 

У односу на 2013 годину највише предмета решавају судије прекршајних 

судова у Бечеју, Београду и Неготину. Знатно је повећан број решених предмета у 

Прекршајном суду у Неготину где је у 2013. години просечно решено  по судији 

94,52 предмета, а у 2014.години просечно решено 129,55. Најмање предмета и 

даље решавају судије прекршајних судова у Сјеници,  Пироту и Прешеву . 

  

 
Проценат мериторних одлука 

 
Највећи % мериторних одлука Најмањи % мериторних одлука 

1. Прекршајни суд у Лозници 99,96% 1. Прекршајни суд у Беогаду 48,69% 

2. Прекршајни суд у Новом Пазару 99,86% 2. Прекршајни суд у Јагодини 85,86% 

3. Прекршајни суд у Вршцу 99,84% 3. Прекршајни суд у Крушевцу 87,0% 

4. Прекршајни суд у Бечеју 99,82% 4. Прекршајни суд у Лесковцу 77,42% 

5. Прекршајни суд у Трстенику 99,81% 5. Прекршајни суд у Чачку 91,28% 

Остали прекршајни судови имају проценат мериторно решених предмета у 
распону 91,28% - 99,33%. Просечан проценат мериторно решених предмета за све 

прекршајне судове је 84,60%. 



 

Проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у раду 

 
Највећи % решених предмета Најмањи % решених предмета 

1. Прекршајни  суд  у  Прешеву 
 

81,20% 1. Прекршајни суд у Г.Милановац 
 

42,8% 

2. Прекршајни суд у Б.Паланци 
 

72,66% 2. Прекршајни суд у Панчеву 
 

44,89% 

3. Прекршајни суд у Сенти 
 

71,19% 3. Прекршајни суд у Крагујевцу 
 

47,49% 

4. Прекршајни суд у Зајечару 
 

66,08% 4. Прекршајни суд у Врању 
 

47,97% 

5. Прекршајни суд у Смедереву 
 

65,7% 5. Прекршајни суд у Зрењанину 
 

48,21% 

 

Прекршајни судови у Прешеву, Бачкој Паланци и Сенти у 2014. години, 

имају највећи проценат решених предмета у односу на укупан број предмета у 

раду, док су судови у Горњем Милановцу, Панчеву, Крагујевцу и Врању у 2014. 

години са најмањим процентом решених предмета по овом показатељу. 

 
Просечно предмета остало у раду по судији 

 
Највише предмета остало у раду по 

судији 

Најмање предмета остало у раду по судији 

1. Прекршајни суд у Врању 1376,24 1. Прекршајни  суд  у  Прешеву 162,67 

2. Прекршајни суд у Г.Милановцу 1340,75 2. Прекршајни суд у Сјеници 279,00 

3. Прекршајни суд у Шапцу 1328,19 3. Прекршајни суд у Пироту 383,33 

4. Прекршајни суд у Панчеву 1290,86 4. Прекршајни суд у Обреновцу 457,20 

5. Прекршајни суд у Новом Саду 1185,75 5. Прекршајни суд у Зајечару 471,23 

 

Највећи број предмета осталих у раду по судији су у 2014 као и у 2013 

години имали прекршајни судови у Шапцу и Панчеву. У односу на 2013. 

годину овај показатељ указује на повећање п р о с е ч н о г  броја предмета ко ји  

с у  о стали  у  р ад у  у Прекршајном суду у Врању, са 740,88 предмета у 2013. 

години повећан је на 1376,24 предмета у 2014. години, док је у Прекршајном суду 

у Горњем Милановцу број предмета повећан са 722,40 предмета у 2013. години на 

1340,75 предмета у 2014. години и у Прекршајном суду у Панчеву са 1104,14 

предмета у 2013. години на 1290,86 предмета у 2014. години. У Прекршајном суду 

у Врању у 2014.години је и повећан прилив предмета у односу на 2013.годину. 

Судови са најмањим бројем нерешених предмета по судији у 2013. и у 2014. 

години су прекршајни судови у Сјеници,   Прешеву и Пироту. Треба уочити да је 

у Прекршајним судовима у Прешеву и Сјеници и најмањи прилив предмета по 

судији, као и најмањи број решених предмета по судији. 



 

Квалитет рада – проценат укинутих одлука 

 
Највећи % укинутих одлука Најмањи % укинутих одлука 

1. Прекршајни  суд  у  Прешеву 
 

42,27% 1. Прекршајни суд у Панчеву 
 

11,84% 

2. Прекршајни суд у Неготину 
 

39,83% 2. Прекршајни суд у Младеновцу 
 

15,67% 

3. Прекршајни суд у Б.Паланци 
 

36,6% 3. Прекршајни суд у Кикинди 
 

16,57% 

4. Прекршајни суд у Пироту 
 

36,51% 4. Прекршајни суд у Трстенику 
 

16,76% 

5. 
Прекршајни суд у Новом 
Пазару 

 

36,03% 5. Прекршајни суд у Београду 17,58% 

 

Висок проценат укинутих одлука и даље има Прекршајни судови у 

Прешеву, где је проценат укинутих одлука у 2013. години износи 58,06%, а у 

2014. години тај проценат је смањен на 42,27%, док је у Прекршајном суду у 

Пироту, у 2013. години овај проценат износио 38,36%, а у 2014. години тај 

проценат је смањен на 36,51%. Најмањи проценат укинутих одлука и даље 

имају прекршајни судови у Младеновцу и Трстенику, а убедљиво највећи 

проценат Прекршајни суд у Прешеву. Просечан проценат укинутих одлука код 

свих прекршајних судова је 23,80% и смањен је у односу на 2013.годину за 3,93℅. 

 
Ажурност 

 
Најбољи коефицијент ажурности Најлошији коефицијент ажурности 

1. Прекршајни  суд  у  Прешеву 
 

2,69 1. Прекршајни суд у Крагујевцу 
 

11,63 

2. Прекршајни суд у Б.Паланци 
 

3,77 2. Прекршајни суд у Панчеву 
 

11,47 

3. Прекршајни суд у Сенти 
 

4,56 3. Прекршајни суд у Шапцу 
 

11,17 

4. Прекршајни суд у Пироту 
 

4,64 4. Прекршајни суд у Зрењанину 
 

10,93 

5. Прекршајни суд у Сјеници 
 

5,41 5. Прекршајни суд у Г.Милановцу 
 

10,23 

 

Најлошији коефицијент ажурности имају прекршајни судови у Крагујевцу, 

Панчеву, Шапцу, Зрењанину и Горњем Милановцу. Прекршајни судови у 

Крагујевцу,  П а н ч е в у  и  Зрењанину имали су лоше коефицијенте ажурности и у 

2013. години. 

Најбољи коефицијент ажурности у 2014. години, задржали су прекршајни 

судови у Прешеву ,Пироту, Бачкој Паланци, Сенти и Сјеници. 

Наведени табеларни подаци показују да су прекршајни судови у 2014. 

години у односу на 2013. годину имали повећан прилив предмета, а самим тим и 

повећан укупан број предмета у раду.  Укупан број решених предмета у 2014.години 

је смањен у односу на 2013.годину. 

 

 

 

 

 



  Посматрано по материјама у 2014. години се у односу на 2013. годину уочава већи 

прилив предмета у  материји привреде за 5.233 предмета, док је у областима јавне 

безбедности, здравствене и социјалне заштите, рад и радни односи образовање и управа 

незнатно повећан прилив предмета у односу на 2013.годину. Број предмета из области 

саобраћаја је смањен за 29.586 предмета у односу на 2013.годину, јавни ред и мир за 6.154 

предмета, финансије и царине за 7.628 предмета, док је у области одбрана и војска незнатно 

смањење предмета 

Међутим, из табеларних прегледа уочава се и да је у односу на 2013. годину, број 

предмета осталих у раду на крају извештајног периода већи за 10,3% (2013. године 393.858, а 

2014. године 438,969 предмета), али је проценат укинутих одлука мањи (2013. године 27,73%, а 

у 2014. години 23,80%). 

Резултати појединачних прекршајних судова се разликују у ове две године и по приливу 

и по броју решених предмета и укинутих одлука. 

Најбоље резултате рада оствариле су судије прекршајних судова у Бечеју, Београду и 

Неготину јер су уз највећи просечан прилив предмета по судији решили највећи број 

предмета. Добре резултате су постигли и Прекршајни суд у Сенти и Смедереву, а по броју 

решених предмета по судији. Прекршајни судови у Лозници, Новом Пазару, Вршцу и Бечеју 

су са највећим процентом мериторних одлука, а прекршајни судови у Панчеву, 

Младеновцу, Кикинди, Трстенику и Београду  по ниском проценту укинутих одлука. 

Најмањи прилив предмета у 2014. години, су имали прекршајни судови у  Сјеници, 

Прешеву, Пожеги и Параћину . Може се уочити да је у 2014. години прилив предмета смањен 

у 5 прекршајних судова. Највећи проценат решених предмета у односу на укупан број 

предмета у раду имају прекршајни суд у  Прешеву и Бачкој Паланци.  

Судије прекршајних судова у Врању, Горњем Милановцу, Шапцу и Новом Саду  имају 

највећи број предмета у раду, при чему су прекршајни судови у Бечеју и Београду судови са 

највећим бројем решених предмета. 

У 2014. години Прекршајни суд у Прешеву је остварио знатно лошије резултате рада 

у односу на 2013. годину, јер је смањен прилив предмета по судији који је у 2013. години 

износио 130,67 предмета, а у 2014. години 60,45 предмета по судији, п р о с е ч н о  решио 

по судији  63,88 предмета у 2014.години (162,92 предмета у 2013.години), али је и проценат 

укинутих одлука у 2014.години 42,27℅  у односу на 2013.годину 58,06℅, смањен. 
 

 

 

 

                     ЗАКЉУЧАК: 

 

  Анализирајући статистичке податке о раду прекршајних судова у РС за 2014. годину 

уочава се да су прекршајни судови неједнако оптерећени што се одражава како на квалитет тако и 

на квантитет рада појединих судова.  

  Прекршајни апелациони суд је анализирајући рад прекршајних судова у 2013. години дао 

одређене предлоге мера како би се побољшао квалитет рада прекршајних судова, што је у 2014. 

години резултирало процентуално смањењу броја укинутих одлука односно побољшању 

квалитета рада. У погледу повећане неажурности рада појединих судова која је била примећена и 

у 2013. години, Прекршајни апелациони суд ће предузети мере које би требало да доведу да се 

ажурност рада повећа и у оквиру својих надлежности у 2015. години предложити: 

  1. Појачане ванредне контроле рада прекршајних судова који су показали смањену 

ажурност рада.  

                                      1. Упућивање судија из судова са најмањом оптерећеношћу у судове са највећом 

оптерећеношћу. 

                                      2. Настављање сарадње судија Одељења судске праксе у Прекршајном апелационом суду 

са судијама одељења судске праксе у прекршајним судовима. 



                                      3. Наставак едукације судија и судијских помоћника и едукације референата извршења. 

                                      4. Сугестије прекршајним судовима да се приоритетно решавају предмета из области 

царинских, пореских и девизних прекршаја, односно стари предмети према редоследу пријема. 

5. Одржавање састанака са судијама извршења у судовима у којима су Годишњим 

распоредом послова одређене судије извршења.  

                                      6. Контрола рада свих прекршајних судова, а нарочито оних код којих су уочена знатнија 

одступања од просечних резултата, најпре у погледу застарелости и тамо где је поступак 

прекинут, са посебним освртом на делокруг рада писарнице ових судова. 

 

 

 

 

                                      

                              

 

                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                            ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА 

 

                                                                                                                                           Зоран Пашалић 


