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У сусрет новом Закону о прекршајима чија примена почиње 1. марта, Удружење 
судија прекршајних судова Р. Србије одржаће 28.02.2014. године у 12ч. конференцију 
за јавност у београдском Медиа Центру, на којој ће бити представљене новине које 
Закон доноси грађанима и публиковани водич о примени правног института 
‚‚Споразума о признању прекршаја‚‚. 
 
Уз подршку Агенције владе САД-а (USIAD) у оквиру Пројекта за реформу правосуђа и 
одговорну власт (ЈРГА), представници Министарства правде, Прекршајног апелационог 
суда и Удружење судија прекршајних судова одржаће конференцију за јавност на којој 
ће бити престављене нове могућности и предности Закона о прекршајима, а које за 
циљ имају повећање ефикасности прекршајног поступка. 
 
Такође биће представљен водич о примени института ‚‚Споразум о признању 
прекршаја‚‚ који је тек пре неког времена први пут примењен у прекршајном поступку, 
а односи се на вишеструке починитеље прекршаја. 
 
На конференцији ће говорити судија Зоран Пашалић, председник Прекршајног 
апелационог суда, др. Данило Николић, државни секретар у Министарству правде и 
државне управе, Лоренс Т. Ветер, директор УСАИД Пројекта за реформу правосуђа и 
одговорну власт, судија Жељка Петровић, в.ф. председника Прекршајног суда у 
Зајечару, Мирјана Оташевић, управа царине Министарства финансија Р. Србије, 
Слободан Малешић, Управа саобраћајне полиције МУП Р. Србије. Модератор 
конференције биће Мирјана Николић, секретар Удружења. 
 
Поводом конференције судија Зоран Пашалић, председник Прекршајног апелационог 
суда изјавио је ‚‚да је постигнута сагласност свих релевантних институција система, да 
ће основна предност примене овог правног института бити бржи и ефикаснији 
прекршајни поступак, што са једне стране смањује време трајања прекршајног 
поступка, а са друге стране доприноси се растерећењу судија прекршајних судова и 
смањују се трошкови самог поступка‚‚. 
 
Ради ефикасније примене и лакше имплементације овог института у прекршајно 
законодавство, Удружење судије је започело едукацију свих релевантних подносилаца 
захтева, као и судија прекршајних судова, чиме је створен модел за даљу примену овог 
правног института, што ће допринети уједначавању судске праксе. 
  
Присутни представници медија имаће прилику да поставе питања учесницима 
конференције у вези најинтересантнијих новина новог Закона о прекршајима, чија 
примена почиње за два дана. 
 


