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Предговор 
 

Овај материјал је намењен студентима Департмана за правне науке Државног 
универзитета у Новом Пазару, за потребе предмета Прекршајно право који се као изборни 
предмет изучава на другој години студија. Међутим, исти могу користити и студенти 
других факултета на којима се изучава овај предмет, као и они који у пракси премењују 
Закон о прекршајима. 

Обрађена је прекршајноправна материја која је регулисана новим Законом о 
прекршајима из 2013. године. Посебни део (материјалног) прекршајног права не чини 
саставни део овог материјала. 

Надам се да ће овај материјал удовољити намењеној сврси и надам се да ће ми читаоци 
предочити недостатке које сваки рад свакако да има, почев од оних техничких, преко 
дидактичких па до правно-догматских. У том смислу спреман сам да прихватим сваки 
квалитетан предлог и добронамерну сугестију. 

 
У Новом Пазару,       
Јaнуара 2014. године        Аутор 
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ПРЕКРШАЈНО ПРАВО: ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ, ИЗВОРИ И ВАЖЕЊЕ 

 
Литература: Aviani Dаmir /2009/. Prekršajno pravo – skripta. Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Aviani 

Dаmir /2013/. Prekršajno pravo – skripta. Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Bačić Franjo /1998/. Kazneno 
pravo: Opći dio. Zagreb: Pravni informatory; Бошковић Мило /2002/. Социјална патологија. Нови Сад: Правни 
факултет Нови Сад – Центар за издавачку делатност; Ђорђевић Ђорђе /2013/. „У сусрет новом Закону о 
прекршајима Републике Србије“. У: Нова решења у казненом законодавству Србије и њигова практична 
примена. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу/ Intermex: Београд/ Златибор; Ivićević-Karas 
Elizabet /2009/. „Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske analiza 
mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj“, U: Primjena Prekršajnog zakona i ostalih 
propisa sa područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, III Specijalističko savjetovanje. Baška: Hrvatsko 
udruženje za kazneno pravo i praksu; Ignjatović Đorđe /2007/. Kriminologija. Beograd: Dosije; Јелачић Миленко 
/2004/. Прекршајно право: Теорија и пракса. Београд: Службени гласник; Лазаревић Љубиша /2005/. 
Коментар Кривичног законика Републике Србије. Београд: Савремена администрација; Лукић Радомир /1995/. 
Увод у право. Београд: Службени лист СРЈ; Милков Драган /1997/. Управно право I – Уводна и организациона 
питања. Нови Сад: Правни факултет Нови Сад –Центар за издавачку делатност; Мрвић-Петровић Наташа 
/2013/. „Материјално-правне одредбе Закона о прекршајима“. У: Примена нових одредби у Закону о 
прекршајима. Београд: USAID/ Правосудна академија; Николић Душан /2013/. Увод у систем грађанског 
права. Нови Сад: Правни факултет Нови Сад–Центар за издавачку делатност; Pajvančić Marijana /2009/. 
Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Konard Adenauer Stiftung; *** Penal Code of France, With 
participation of Jonh Rason Spencer, QC, Professor of law, University of Cambrige, Fellow of Selwyn College 
(Преузето 16. 04. 2008. са интернет адресе: wings.buffalo.edu/law/bclc); Pihler Stanko /2000/. Prekršajno pravo. 
Novi Sad: Graphica Academica; Пихлер Станко /2006/. „Осврт на одредбе о прекршајној одговорности и 
прекршајним санкцијама у новом Закону о прекршајима РС“. У: Новине у области прекршајне праксе. 
Београд: Glosarijum; Поповић Славољуб, Марковић Бранислав, Петровић Милан /1998/. Управно право: 
Општи део. Београд: Савремена администрација; Primorac Damir /2013/. Športsko prekršajno pravo. Split: 
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Рарог И.Алексей (ред.) /2007/. Уголовное право России – Части Общая и 
Особеная. Москва: Проспект; Stjepanović Nikola /1978/. Upravno pravo u SFRJ: Opšti deo. Beograd: Privredni 
pregled; Stojanović Zoran /2012a/. Krivično pravo: Opšti deo. Beograd: Pravna knjiga; Стојановић Зоран /2012б/. 
Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник; Цветковић Милунка /2011/. „Кажњива дела и 
начело ne bis in idem“. Билтен Врховног касационог суд Србије, бр. 2; Шаркић Небојша /2006/. „Судови за 
прекршаје у правосудном систему Србије – Коначна победа“. У: Новине у области прекршајне праксе. 
Београд:  Glosarijum. 

 
1. ПОЈАМ, СТРУКТУРА, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ПРЕКРШАЈНОГ ПРАВА 

 
Прекршајно право као грану позитивног права могли би одредити као скуп правних 

прописа којима се регулишу прекршаји, услови прекршајне одговорности, прекршајне 
санкције, прекршајни поступак и извршење прекршајних одлука.1 Наведена дефиниција 
је по својој природи формална, јер изражава прекршајно право по његовим формалним 
обележјима, тј. како се прекршајно право испољава у стварности. Овим се не указује на 
суштину, природу, односно социјалну димензију прекршајног права. Зато би требало 
одредити материјални појам прекршајног права, чиме се уједно одређује и основна 
функција прекршајног права. Тако би прекршајно право у материјалом смислу могли 
одредити као грану позитивног права чија је основна функција заштита јавног поретка2 у 
најширем смислу речи. На крају, једностраност формалног, с једне стране, и материјалног 
појма прекршајног права са друге стране, имплицира и једно еклектичко/ мешовито или 
формално-материјално одређење прекршајног права, које ће указати како на његова 
формална, тј. манифестна обележја, тако и на његову социјалну позадину. У том правцу 
прекршајно право би се могло одредити као скуп правних прописа којима се регулишу 
прекршаји, услови прекршајне одговорности, прекршајне санкције, тј. врсте и услови 
                                                        
1 Закон о прекршајима у чл. 1, одређујући предмет свог регулисања, прихвата формални појам прекршајног 
права. Наиме, у наведеној одредби стоји: „Овим законом уређују се: појам прекршаја, услови за прекршајну 
одговорност, услови за прописивање и примену прекршајних санкција, систем санкција, прекршајни 
поступак, издавање прекршајног налога, поступак извршења одлуке, регистар санкција и регистар 
неплаћених новчаних казни и других новчаних износа“. 
2 Користимо појам јавног поретка који је у нашем пријашњем прекршајном праву коришћен за објашњавање 
материјалног супстрата ове гране права. 
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примене прекршајних санкција, прекршајни поступак и извршење прекршајних одлука, све 
у циљу заштите јавног поретка.  

Из наведене дефиниције прекршајног права можемо уочити његова три дела 
(структура прекршајног права): 

1) материјално прекршајно право – које се дели на општи и посебни део. Одредбе 
општег дела материјалног прекршајног права обухватају регулативу која се односи на: а) 
општи појам прекршаја, његове конститутивне елеметне (радња, предвиђеност прописом, 
противправност), затим питања услова прекршајне одговорности, субјекта и објекта 
прекршаја, извршилаштва и саучесништва у прекршају, стицаја и привидниг стицаја 
прекршаја, стадијума остварења прекршаја (пре свега питање његовог покушаја) б) 
систем  прекршајних санкција и услове за њихову примену,  те сродних института као 
што је застарелост, одузимање имовинске користи и сл. Посебни део односи се на 
прописивање појединих/ конкретних прекшаја. 

2) процесно прекршајно право – обухвата регулативу која се односи на прекршајни 
поступак, прецизније на: а) субјекте прекршајног поступка; б) њихове радње; в) ток 
поступка.  

3) извршно прекршајно право – обухвата регулативу која се односи на извршење 
прекршајних одлука, пре свега извршење прекршајних санкција које су изречене у 
прекршајном поступку, али и одлука донетих поводом других питања, као што на пример 
о трошковима поступка, имовинскоправним захтевима и сл. 

У том смислу, могли би закључити да предмет прекршајног права чини материја 
прописивања прекршаја и услова прекршајне одговорности, прекршајних санкција, 
прекршајног поступка и извршења прекршајних одлука.  

Циљ односно функција прекршајног права је заштита јавног поретка. Јавни поредак 
предстaвља део правног поретка који је регулисан јавноправним прописима, односно који 
регулише односе између државе, с једне стране, и физичких и правних лица, с друге 
стране. Јавни поредак намеће поштовање друштвене дисциплине, чиме се  физичким и 
правним лицима намећу, односно забрањују одговарајућа понашања. Тиме се у крајњој 
линији остварује заштита сигурности људи и имовине, привредних, културних и других 
односа.3 Непоштовање захтеване дисциплине, па тиме и нарушавање јавног поретка води 
примени норми прекршајног права, чиме се стварају услови за примену репресивних мера 
– прекршајних санкција.  

 
2. НАУЧНО ИЗУЧАВАЊЕ ПРЕКРШАЈА 

 
У вези са научним изучавањем ове материје отвара се питање да ли прекршајно право 

представља самосталну правну науку, или научну дисциплину унутар неке друге правне 
науке.  

Наша али и страна правна доктрина прекршајно право углавном не третира као 
самосталну правну науку. Обично се изучава у оквиру управног (административног) 
права,4 а поводом репресивне делатности управе.5 По некима разлог за то лежи у 
„чињеници да су прекршаји настали као полицијски деликти (деликти за које је полиција 
изрицала санкције), па пошто је полиција орган управе, онда се по том – органском – 
критеријуму и ово сматрало саставним делом управног права“.6 У неким земљама, као 
што је на пример Аустрија, одредбе о прекршајном поступку налазе се у оквиру закона 

                                                        
3 Aviani, 2009: 1. 
4 Милков, 1997: 38-39; Aviani, 2013: 12. 
5 Stjepanović, 1978: 489; Поповић et al., 1998: 261. Репресивна делатност  се састоји у праву изирицања казне и 
заштитних мера за прекршаје и употребом мера принуде у односу на грађане, организације. Репресивну 
делатност не врше сви државни органи, па ни сви органи државне управе... Отуда репресивна делатност не 
представља општу карактеристику управне делатности која је заједничка свим органима, већ само једну 
димензију управне делатности,којаје ограничена на веома узан круг органа“ (Поповић et al., 1998: 261). 
6 Милков, 1997: 39. 
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којим се регулише управни поступак.7 То је утицало да један број теоретичара 
„прекршајно право схвата као посебан, казнени део управног права са сопственом 
садржином, систематиком, формом и циљем“8. Отуда се за прекршаје често користи 
појам „административни“ прекршај, чиме се наглашава његова управноправна 
димензија.9 

На другој страни пак, прекршаји се у домаћој правној мисли сматрају саставним делом 
казненог права,10 које поред прекршајног обухвата још и кривично право и право 
привредних преступа .11 Свакако реч је о три различите, али веома сродне гране права 
које као заједнички именитељ имају то што предвиђају репресивну/ казнену реакцију 
према учниниоцима одговарајућих јавних деликата, тј. казнених дела (кривичних дела, 
привредних преступа и прекршаја), па у томе лежи и њихова блискост, нарочито 
приликом прописивања одговарајућих института. Не треба сметнути са ума се под 
појмом криминалитета у ширем смислу мисли на сва казнена дела, дакле на кривична 
дела, привредне преступе и прекршаје,12 а није ретко и да се под овај појам сврставају и 
дисципкински преступи/ дисциплинске кривице.13 Даље, нека инострана кривична 
законодавства, као што је на пример француско, предвиђају трипартитну поделу 
кривичних дела на злочине, преступе и иступе,14 тако да разлика између кривичних дела 
и прекршаја суштински и не постоји, јер иступи представљају најлакшу врсту кривичних 
дела који по својој природи и тежини одговарају прекршајима. Овим се прекршајно право 
некако удаљава од управног и приближава кривичном праву.15 

Када се говори о научном изучавању прекршаја, и њиховој позицији на релацији 
управно право - кривично право, требамо се осврнути и на одговарајуће легислативне и 
шире друштвене трендове који можда могу помоћи у позицирању прекршајног права. 

Пре свега, прекршаји су данас у великом броју држава укључујући и нашу „стављени“ 
у надлежност прекршајних судова, као посебних судова који су се специјализовали за ову 
групу јавних делика. Такви судови налазе се у оквиру правосудне мреже. Органи управе 
задржали су један део надлежности у прекршајном поступку. Тако, према чл. 87 Закона о 
прекршајима (у даљем тексту: ЗП) прекршајну санкцију може изрећи само надлежни суд 
по спроводеном прекршајном  поступку, а изузетно новчану казну (и то само ову 
прекршајну санкцију) може изрећи: а) Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки која води првостепени прекршајни поступак у складу са 

                                                        
7 Ibid.  
8 Јелачић, 2004: 51. 
9 Тако на пример у руском законодавству се користи израз административни прекршај/ административное 
правонарушение (Рарог, 2007: 39). 
10 Подсећамо да је у нашој правној науци израз казнено право шири од израза кривично право, јер поред 
кривичног права обухвата привреднопреступно право и прекршајно право. У неким државама са простора 
бивше СФРЈ (Словенија, Македонија и Хрватска) израз казнено право, као и у већини иностраних 
законодавстава (немачка Strafrecht, француска Droit penal, италија Dirito penale итд.), користи се за 
означавање материје кривичног права. 
11 Милков, 1997: 38; Јелачић: 2004: 52; Stojanović, 2012a: 8-9. 
12 Бошковић, 2002: 93. 
13 Тако на пример Приморац говорећи о систему кажњивих радњи у Хрватској истиче да оне обухватају три 
врсте дела: казнена дела (тј. кривична дела), прекршаје и стеговна дела (или дисциплинске преступе). Видети: 
Primorac, 2013: 2-4. Игњатовић под криминалитетом подразумева укупност свих злочина у одређеном 
времену и простору (што ће рећи укупност кривичних дела – прим.аут.), док по изразом делинквенција 
разуме „укупност у правном систему забрањених дела – деликата (код нас су то кривична дела, 
прекршаји,привредни преступи и дисциплинске кривице)“ (Ignjatović, 2007: 15). Пихлер, пак, сматра да су 
дисциплински преступници или дисциплинске кривице предмет радног права (Pihler, 2000: 45).   
14 Чл. 111-1 француског Кривичног законика /Code Penal/ из 1992. године гласи: „Кривична дела су 
категоризована према својој опасности на злочине, преступе и иступе“.  
15 Чак се и у оквиру управноправне теорије каже да је прекршајно право „неупоредиво ближе кривичном, 
него управном праву“ (Милков, 1997: 38). Својевремено слично запашање налазимо код проф. Стјепановића 
када каже: „Наши данашњи прописи определили су се за кривичноправне (материјалне и процедуралне) 
институције и одредбе као допунске прекршајним...“ (Stjepanović, 1978: 490).  
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законом којим се уређују јавне набавке;16 б) овлашћени орган, односно овлашћено лице 
на основу издатог прекршајног налога. Ипак, надлежност органа управе је и у овим 
случајевима „под контролом прекршајних судова“, јер по жалби на одлуку поменуте 
комисије одлучује другостепени прекршајни суд,17 тј. Прекршајни апелациони суд,18 док 
у случају прекршајног налога, лице против којега је овај налог издат, има права да 
поднесе захтев за судско одлучивање.19 

Овакво законско решење нарушава поменути органски критеријум по којем 
прекршајноправна материја спада у домен управног права. Примећује се у литератури да 
су оваквим концептом органи управе добили право да у прекршајном поступку одлучују 
у административним и мандатним стварима, док судови за прекршаје одлучују о 
важнијим питањима која се односе на заштиту грађана и њихове имовине.20 

Даље, на нормативном плану, барем када је реч о нашој (али не и само нашој) држави, 
примећена је тенденција прибижавања прекрашајног и кривичног права на 
легислативном нивоу (пре свега у материји општег дела).21 У правцу ове тенденције иду и 
неке одлуке Европског суда за људска права у којима је у одређеним случајевима стављен 
знак једнакости између прекршаја и кривичних дела када је у питању принцип ne bis in 
idem.22 Напоменућемо да је пракса Европског суда за људска права утицала и на домаћу 
јудикатуру у вези са поменутим питањем.23 

Без обзира на све напред наведено постоје оправдани, пре свега казненоправни и 
методолошки разлози да се прекршаји посебно изучавају. Наиме, прекршаји по својој 
учесталости представљају најбројније јавне деликте. Готово да нема области друштвеног 
живота која није покривена прекршајноправном заштитом. С друге стране, остављајући 
по страни њихову сличност са кривичним делима, постоје и разлике између ових двеју 
јавноправних деликата. Илустрације ради, навешћемо принцип законитости у кривичном 
праву, који поставља веома строге стандарде у вези са њиховим прописивањем, јер се 
кривична дела могу прописати једино законом, што, пак, није случај са прекршајима, који 
се могу прописивати и правним прописима ниже правне снаге.24 Али разлика између ових 
двеју кажњивих дела није само формалне, већ и материјалноправне природе. Иако њихов 
међусобни однос није сасвим јасан и што се често код појединих решења (нарочито код 
конкретних инкриминација) могу наћи неразумљива па чак и противуречна стајалишта, 
ипак, уопштено и концепцијски посматрано кривична дела представљају понашања са 
већим степеном опасности по друштво. 

Све то говори у правцу тога да се прекршаји требају изучавати самостално, изван 
науке управног и кривичног права. Може постојати још један разлог за самостално 
изучавање прекршајног права. Назовимо га дидактичко-методичким разлогом. Наиме, 
једино самосталним изучавањем прекршаја студенти могу бити адекватно упознати са 
овом значајном материјом. Уколико би се прекршајно право припојило управном или 
кривичном праву не би му се дало довољно простора. Остало би у сени бројних 
управноправних, односно кривичноправних институа. Нажалост до сада се дешавало да 
су свршеници правних факултета имали веома скромна знања из ове области, што може 
представљати својеврсни парадокс, јер као што рекосмо, прекршаји представљају 
најчешће облике јавних деликата. 
                                                        
16 Такође видети чл. 100 ст. 2 ЗП. 
17 Чл. 100 ст. 4 ЗП. 
18 Чл. 28 Закона о уређењу судова. 
19 Чл. 171 ст. 1 тач. 3 и чл. 174 ЗП. 
20 Шаркић, 2006: 9. 
21 Пихлер, 2006: 39-43; Ђорђевић, 2013: 506-507. 
22 Тим поводом посебице указујемо на случај Марести против Хрватске (Ivićević-Karas, 2009: 1-18; 
Цветковић, 2011: 127-140). 
23 Видети наредна излагања о начелу ne bis in idem. 
24 Реч је о строго формалном критеријуму који се често сматра неприкосновеним у прављењу дистинкције 
између кривичних дела и прекршаја. Међутим, у неким правима и он губи на значају. На пример ЗП Црне 
Горе изричито предвиђа да се прекршаји могу прописати само законом. 
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Наравно, оваквим приступом се не негира веза између прекршајног права, сједне 
стране, и управног и кривичног права, с друге стране. Свакако да је та веза веома чврста и 
свакако да се прекршајно право ослања и да ће се увек ослањати на материју ове две јако 
значајне правне науке. Но, понављамо, изнети аргументи дају за право да се прекршаји 
изучавају одвојено од поменутих метерија. 
 

3. ИЗВОРИ ПРЕКРШАЈНОГ ПРАВА 
 

3.1. Општа разматрања 
 

Када говоримо о изворима прекршајног права, говоримо уствари о његовим 
формалним изворима, тј. прописима којима се регулише неко питање из обаласти 
прекршајног права. Када је реч о области материјалног прекршајног ЗП у чл. 4 ст. 1 
прописује да се прекршаји: 

 „могу прописивати законом или уредбом, односно одлуком скупштине аутономне 
покрајине, скупштине општине, скупштине града и скупштине града Београда“.  

Овим се уједно одређују и формални извори материјално прекршајног права.  
Што се тиче прекршајног поступка исти је регулисан ЗП, изузев у ситуацији када 

првостепени прекршајни поступак води Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, када се примарно примењују одредбе Закона о јавним 
набавкама,25 а за питања која тим законом нису регулисана сходно се примењују одредбе 
о прекршајном поступку из ЗП. 

 Материја извршења прекршајних одлука, нарочито санкција, делом је регулисана ЗП, 
а делом Законом о извршењу кривичних санкција. Одредбе о прекршајним судовима 
налазе се у ЗП и у Закону о уређењу судова. Такође посебним законима установљена је 
надлежност овлашћених органа и овлашћених лица за издавање прекршајног налога.  

Од формалних извора треба споменути и Устав Републике Србије који установљана 
одређене гарантије значајне за материју прекршајног права.  

Поред наведеног указаћемо и на значај судске праксе, обичаја и правне доктрине у 
примени прекршајног права, иако се формално правно они не сматрају изворима ове 
гране позитивног права.  
 

3.2. Устав као извор прекршајног права 
 

Устав као правни акт највише правне снаге садржи извесне одредбе, тј. гарантије  које 
су од значаја за материју прекршаја. Тако, Устав Републике Србије садржи следеће 
одредбе: о човечном поступању према лицу лишеном слободе, превасходно према лицу 
које је лишено слободе без судске одлуке (чл. 28 и 29); о праву на правично суђење (чл. 
32); о правима окривљеног, које се примењују и у поступку по прекршајима (чл. 33 ст. 8); 
о начелу законитости у казненом праву (чл. 34 ст. 1 и 2); о начелу ne bis in idem (чл. 34 ст. 
4); о рехабилитацији и накнади штете о неоснованом и незаконитом лишењу слободе (чл. 
35 ст. 1); о праву на једнаку заштиту права и на правно средство (чл. 36). 

Ово би биле само неке од уставних одредаба које се директно тичу материје 
прекршаја. Многе одредбе Устава које нисмо споменули тичу се прекршајног права, 
превасходно оне одредбе којима се јемче бројна људска, грађанска и политичка права, јер 
се и прекршајноправним прописима остварује њихова заштита. 

Поред наведеног, Устав јемчи и право на уставну жалбу (чл. 170) о којој одлучује 
Уставни суд Србије, а која је од значаја и за материју прекршаја, јер се њоме могу 
користити сва она лица којима су повређена права у прекршајном поступку, под условом 
да су исцрпљена друга правна средства за заштиту тих права, односно да таква правна 
                                                        
25 Чл. 87. Ст. 2 тач. 1 и чл. 100 ст. 3 ЗП. 
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средства нису предвиђена.26 Поступак по уставној жалби регулисан је Законом о 
уставном суду. 
 

3.3. Закон као извор прекршајног права 
 

Основни извор прекршајног права је ЗП. Њиме су регулисана питања из области 
општег дела материјалног прекршајног права (чл. 1-85),  прекршајни поступак (чл. 86-
306), део материје која спада у домен извршења прекршајних одлука (чл. 293-304, 337-
338), али и нека питања из домена надлежности прекршајних судова и органа управе (на 
пример чл. 100, укључујући и питање вођења јединствених регистара изречених 
прекршајних санкција и неплаћених новчаних казни и других новчаних износа), што би у 
ужем смислу спадало у материју правосудно-организационог и управног права.   

ЗП има својеврсни примат у односу на друге не само прописе, већ и законе. Наиме, у 
њему је прописано да органи овлашћени за доношење прописа о прекршајима могу 
прописивати само санкције предвиђене ЗП и у границама које одређује овај закон и то 
само за повреде прописа које они доносе у оквиру своје надлежности утврђене уставом и 
законом, а у складу са ЗП. У том смислу ЗП је изричито предвидео да је право на 
прописивање прекршајних санкција непреносиво (чл. 4 ст. 2-4 ЗП). 

Поред ЗП, посебно су значајни: 
Закон о извршењу кривичних санкција -  делом регулише материју извршења 

прекршајних санкција (чл. 214-232). 
Закон о уређењу судова – пре свега садржи одредбе о стварној и функционалној 

надлежности прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда (чл. 27 и 28), али и 
питања која се иначе односе на уређење судова, судску управу, судско особље и тд. 

Закон о судијама – пре свега установљава јемства судске независности, као и услове за 
избор судија, укључујући и судија прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда. 

Закон о јавном тужилаштву - јавно тужилаштво је самостални државни орган који 
гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту 
уставности и законитости (чл. 2), па се отуда као лице овлашћено за покретање 
прекршајног поступка, тј. као странка може појавити јавни тужилац, док Републичком 
јавном тужиоцу стоји на располагање посебан ванредни правни лек – захтев за заштиту 
законитости којим може побијати одлуке донете у прекршајном поступку (чл. 285-290 
ЗП). 

Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава - прописује седишта 
прекршајних судова у Републици Србије. Укупно у Србији има 44 прекршајних судова, а 
многи од њих имају судска одељења ван свог седишта. Седиште Прекршајног 
апелационог суда је у Београду, с тим да овај суд има своја три одељења и то у 
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. 

Бројни су закони који прописују надлежност појединих органа управе у прекршајном 
поступку, као и закони којима се прописују поједине врсте прекршаја. Егземпларно 
навешћемо неколико закона: Царински закон, Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о јавном реду и миру, Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
итд.  

 
3.4. Подзаконски прописи као извор прекршајног права 

 
Поред закона као извори прекршајног права јављају се уредбе које доноси Влада 

Републике Србије, одлуке које доносе скупштине аутономних покрајина, као и одлуке 
скупштина јединица локалне самоуправе, прецизније одлуке скупштине општине, 
скупштине града и скупштине града Београда. У зависности од тога којим прописом је 

                                                        
26 Реч је о услову који је иначе нужан за коришћење института уставне жалбе. Pajvančić, 2009: 218-219. 
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конкретни прекшај прописан одређен је домен његовога важења (о томе видети излагање 
о просторном важењу). 

Сви подзаконски прописи немају исти значај у вези са прописивањем одређених 
прекршајних санкција. Тако на пример, ЗП прописује општи минимум и максимум 
новчане казне, с тим да су распони новчане казне за прекршаје прописане законом или 
уредбом већи од распона који су предвиђени за прекршаје прописане одлукама 
скупштина територијалних аутономија односно локалних самоуправа (чл. 39 ст. 1 и 2 
ЗП); уредбном се (поред закона) могу прописивати заштитне мере, док то није могуће 
одлукама скупштина јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе (чл. 51 ст. 
2 ЗП).  

 
3.5. Судска пракса као извор прекршајног права 

 
Формално-правно посматрано судска пракса (раније и пракса органа управе) не 

представљају формални извор права. Ипак, њихов значај је веома велик. Превасходно 
пракса судова који поступају инстанционом поступку, тј. пракса Прекршајног 
апелационог суд. Инстанциони судови формирају праксу на тај начин што устале 
одлучивање у одређеним стварима, тако да она, иако формално-правно није обавезујућа, 
има несумњив утицај на првостепене судове и органе управе, јер уколико се исти „не 
повинују“ тој пракси излажу се могућности да њихове одлуке буду укинуте.27  

Од посебног значаја су правна схватања која се усвајају на седницама одељења 
Врховног касационог суда, јер иста  обавезује сва већа у саставу тог одељења (чл. 43 
Закона о уређењу судова). Врховни касациони суд, између осталог, обезбеђује 
јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, те 
разматра примену закона и других прописа и рад судова (чл. 31 Закона о уређењу судова). 
Одлуке Врховног касационог суда битне за праксу судова објавлјују се у посебној 
збирци, док одлуке које овај суд доноси поводом ванредних правних средстава морају 
бити објављене на веб страници Врховног касационог суда (чл. 33 Закона о уређењу 
судова). 

У вези са судском праксом као извором прекршајног права и права уопште дужни смо 
нагласити да поменуто схватање (да иста није извор права), које се може узети за 
традиционалистичко у земљама континенталног права, постаје сваким даном све 
упитније, јер смо сведоци да пракса, пре свега Европског суда за људска права која се 
прихвата и од стране националних судова, дерогира ни мање ни више него и конкретна 
законска решења. Тиме, полако али сигурно, бледе границе које постоје између два 
велика права система – евроконтиненталног и англосаксонског (прецедентног).28 О томе 
више приликом излагања о начелу ne bis in idem. 

 
3.6. Обичаји као извор прекршајног права 

 
Обичај (consuetudo) представља „опште правило, настало дуготрајним понављањем 

неког понашања у истоврсним ситуацијама, које су припадници одређене заједнице 
прихватили као меродавно за убудуће“.29 Реч је о нормама које настају ван државе.30 У 
том смислу обичаји не представљају формални извор права.  

                                                        
27 Слично мишљење можемо наћи и код проф. Милкова (Милков, 1997: 51). Проф. Бачић расправљајући 
питање извора кривичног права за судску праксу наводи следеће: „Па, иако судска пракса у једном строго 
нормативном смислу није извор права, у функционалном смислу, као основа за рјешавање конкретних 
случајева, она је некад еквивалентна законским изворима“ (Bačić, 1998: 76). 
28 Николић говорећи о судској пракси као извору (грађанског) права константује следеће: „... очигледно је да 
треба преиспитати традиционални став по ком судска пракса није формални извор права“. (Николић, 2013: 
200). 
29 Николић, 2013: 185. 
30 Милков, 1997: 51 
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Ипак, обичај може имати известан, истина ограничен значај. На пример у чл. 6 ст. 3 
Закона о јавном реду и миру прописано је следеће:  

„Ко вређањем или злоупотребом другог, вршењем насиља над другим, изазивањем 
туче или учествовањем у њој, угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и 
мир...“.  

У тумачењу израза „вређање“ суд треба да уважи и обичаје средине,31 јер имајући у 
виду да се обичаји разликују од места до места, могуће је да се једно понашање сматра 
увредљивим у одређеној прилици и у некој средини, што пак, не би био случај у другој 
средини. 

 
3.7. Правна наука као извор прекршајног права 

 
Ни правна наука не представља извор прекршајног права, односно права уопште. Ипак 

она има велики значај. Наиме, „правна наука обрађује позитивно право, било догматички 
излажући његов садржај и објашњавајући га, тумачећи, било оцењујући га са гледишта 
праксе и предлажући како би га требало применити“.32 Она тиме попуњава и усавршава 
правни систем, утиче на примену права и стварање судске праксе, као и на доносиоце 
прописа путем критике постојећих и предлагањем нових правних прописа.33 Ипак, 
доктринарна мишљења нису обавезујућа.  

Наша ранија правна теорија није била толико заинтересована за метерију прекршајног 
права. Обично су се расправљала два питања: питање односа прекршаја и кривичних 
дела, као и питање правне природе прекршајног права и државних органа који су 
надлежни да поступају у прекршајној материји.34 Речено је да се ова материја изучавала у 
оквиру управног права. Данас је ситуација донекле боља, јер се прекршајном праву 
посвећује више пажње. 

 
4. ВАЖЕЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ЗАКОНОДАВСТВА  

У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ  
 

4.1. Временско важење 
 
На учиниоца прекршаја примењује се онај закон, односно пропис који је важио у 

време извршења прекршаја. Ово је последица дејства начела легалитета у прекршајном 
праву, које забрањује ретроактивну примену казнених прописа (nulla poena sine praevia).  

Ипак, ово правило трпи једно значајно одступање. Наиме, у случају да је након 
извршења прекршаја пропис измењен једном или више пута, примениће се онај пропис 
који је најблажи по учиниоца. Питање који је пропис најблажи по учиниоца треба се 
процењивати у сваком конкретном случају. Свакако ће најблажи бити онај пропис који 
декриминализује дати прекршај, а потом може доћи у обзир пропис који даје могућност 
примене ослобођења од казне, или изрицања опомене, односно онај који допушта 
ублажавање прекршајне казне, па све до оних прописа који предвиђају нижу висину 
конкретне прекршајне казне. Такође, блажи ће бити онај пропис који предвиђа 
алтернативно новчану казну и казну затвора, од прописа који предвиђа само затворску 
казну, односно блажи је онај пропис који даје могућност примене само једне прекршајне 
санкције, а не више њих.35 Наглашавамо да се оцена који је пропис најблажи по учиниоца 
не цени уопштено (in abstracto), већ се везује за сваки конкретни случај (in concreto). То 
може имати за последицу да је један те исти закон повољнији по учиниоца у једном 

                                                        
31 Лазаревић, 2005: 488; Стојановић, 2012б: 506.  
32 Лукић, 1995: 221. 
33 Ibid.  
34 Пихлер, 2006: 40. 
35 Стојановић, 2012б: 46-50. 
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случају, а неповољнији у неком другом случају. Међутим, када се установи који је пропис 
блажи, онда се он целости мора примењивати, односно искључена је комбинација старих 
и нових прописа.36 

 
4.2. Просторно важење 

 
У зависности од тога којим прописом је прекршај прописан зависи и просторно 

важење тог прописа. Тако, одредбе о прекршајима важе на територији Републике Србије 
уколико су прописане законом или уредбом, а на територији јединица територијалне 
аутономије и територији јединица локалне самоуправе онда када су прописане одлуком 
скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града или скупштине 
града Београда. У питању је тзв. територијални принцип просторног важења 
прекршајних прописа. Према томе, ако је, примера ради, неки град одлуком градске 
скупштине прописао одређени прекршај, та се одлука неће, нити може примењивати на 
територији другог града.   

За прекршај предвиђен прописима Републике Србије казниће се учинилац ако је 
прекршај учињен на територији Републике Србије или ако је учињен на домаћем броду 
или ваздухоплову док се налази ван територије Републике Србије. Овим је појам 
територије проширен, и обухвата не само сувоземну територију и унутрашње воде 
Републике Србије, као и ваздушни простор изнад њих, већ домаћи брод и домаћи 
ваздухоплов. Припадност брода се утврђује по принципу заставе брода (leх banderae), а 
ваздухоплова према месту његове регистрације. ЗП допушта могућност да се, под 
условима реципроцитета, прекршајно гоњење уступи страној држави у којој учинилац 
прекршаја који је страни држављанин има пребивалиште. 

Ако је прекршај учињен у иностранству учинилац  прекршаја може се казнити само 
ако је то одређено законом или уредбом. Овом одредбом покривена је ситуација реалног/ 
заштитног принципа (ако је прекршај учињен на штету Републике Србије односно њеног 
држављанина), односно персоналног принципа (ако је прекршај учињен у иностранству од 
стране српског држављанина). 

Одступање од примене нашег прекршајног права постоји у односу на лица која 
уживају дипломатски имунитет. ЗП у чл. 9 прописује да се прекршајни поступак, под 
условом реципроцитета, неће водити нити ће се изрицати прекршајна санкција против 
лица која уживају дипломатски имунитет.  

 
 

                                                        
36 Мрвић-Петровић, 2013: 10. 
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I НАЧЕЛА МАТЕРИЈАЛНОГ ПРЕКРШАЈНОГ ПРАВА 
 
Литература: *** Билтен Судске праксе апелационог суда у Крагујевцу, бр. 1/2011; Varadi Tibor, Bordaš 

Bernadet, Knežević Gašo /2001/. Međunarodno privatno pravo.  Novi Sad: Forum; Васиљевић Тихомир, Грубач 
Момчило /2010/. Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: Службени гласник; Грубач Момчило 
/2004/. Кривично процесно право: Увод и Општи део. Београд: Службени гласник; Ђорђевић Ђорђе /2008/. 
Прекршајно право. Београд: Криминалистичко-полицијска академија; Ђурђић Војислав /2009/. „Аналогија и 
тумачење казненоправне норме“. Тумачење казненоправне норме и адекватност њене примене. Београд: 
Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу/ Удружење јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Републике Србије; Zupančić Boštjan /2011/. „Ne bis in idem (zabrana ponovnog suđenja za isto delo) – 
la belle dame sans merci“. Crimen, br. 2; Камбовски Владимир /2006/. Казнено право: Општ дел.  Скопје: 2-ри 
Август С – Штип; Марковић Ратко /2002/. Управно право: Општи део. Краљево: Слово; Милић Љиљана 
/2013/. „Материјално-правне одредбе о малолетницима у новом Закону о прекршајима“. У: Поступање са 
малолетницима у прекршајном поступку. Београд: USAID/ Правосудна академија; Милков Драган /1998/. 
Управно право III: Контрола управе. Нови Сад: Правни факултет Нови Сад – Центар за издавачку делатност; 
Мрвић-Петровић Наташа /2013/. „Материјално-правне одредбе Закона о прекршајима“. У: Примена нових 
одредби у Закону о прекршајима. Београд: USAID/ Правосудна академија; Пихлер Станко /2006/. „Осврт на 
одредбе о прекршајној одговорности и прекршајним санкцијама у новом Закону о прекршајима РС“. У: 
Новине у области прекршајне праксе. Београд: Glosarijum; Rajović Veroljub /2005/. Građansko procesno pravo. 
Beograd: Proiuris; Roxin Claus /2006/. Strafrecht - Allgemeiner Teil, Band I. München: Verlag C.H. Beck; Старовић 
Боривоје, Кеча Ранко /1998/. Грађанско процесно право. Нови Сад: Правни факултет Нови Сад – Центар за 
издавачку делатност; Стојановић Зоран /2004/. „Кривица или кривична одговорност“. Бранич, бр. 3-4; 
Стојановић Зоран /2012/. Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник; Ћоровић Емир /2013/. 
„Принцип кривице као основ преиспитивања оправданости кривичних санкција у кривичном праву Србије“, 
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2. Цветковић Милунка /2011/. „Кажњива дела и 
начело ne bis in idem“. Билтен Врховног касационог суд Србије, бр. 2; Шкулић Милан /2010/. „Начело 
законитости у кривичном праву“, Анали правног факултета у Београду, бр. 1; Шкулић Милан /2011а/.  
Кривично процесно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду; Шкулић Милан /2011б/. 
Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: Службени гласник. 

 
1. ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Под начелима се подразумевају најопштија правна правила, односно руководне идеје 

на којима почива нека грана права. У складу са систематиком прекршајног права, на овом 
месту ћемо ближе приказати начела која се односе на материјално прекршајно право. За 
потребе овог уџбеника посебно ћемо се осврнути на следећа три начела: 1) начело 
легалитета/ законитости, 2) начело индивидуалне субјективне и начело објективне 
одговорности, 3) начело ne bis in idem. 

 
2. НАЧЕЛО ЛЕГАЛИТЕТА 

(NULLUM DELICTUM SINE LEGE, NULLA POENA SINE LEGE) 
 
Реч је о основноm начелу прекршајног права којим се установљава правна сигурност 

у овој грани казненог права. Одговара начелу законитости из кривичног права (nullum 
crimen, nulla poena sine lege) с тим да је исто, забог природе прекршаја, односно 
могућности да се ова врста казнених дела пропише не само законима, већ и уредбaма и 
одлукама скупштина територијалне аутонимије и јединица локалне самоуправе, шире 
одређено. Начело законитости спомиње се и у Уставу Републике Србије (чл. 34), а ближе 
је разрађено у чл. 3 ЗП која по којој: 

„Нико не може бити кажњен за прекршај, нити се према њему могу применити друге 
прекршајне санкције, ако то дело пре него што је било извршено није било законом, или 
на закону заснованом пропису предвиђено као прекршај и за које законом или другим на 
закону заснованом пропису, није прописано којом врстом и висином санкције учинилац 
прекршаја може бити кажњен“.  

Из наведеног се уочава да начело законитости установљава легалитет у прописивању 
прекршаја (nullum delictum sine lege) и легалитет у прописивању прекршајних санкција 
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(nulla poena sine lege). У теорији37 се истиче да ово начело у себи одражава четири 
захтева: 

1) Nullum delictum, nulla poena sine lege scripta – прекршаји се могу предвидети само 
писаним правом и то у форми закона, уредбе, одлука скупштина аутономних покрајина, 
скупшина општина, скупштина града и скупштине града Београда. У том смислу 
неписана правила (обичаји) не могу служити за прописивање прекршаја и прекршајних 
санкција. 

2) Nullum delictum, nulla poena sine lege praevia – прекршајни прописи се не могу 
ретроактивно примењивати, већ се они доносе да би важили за убудуће. Постоји један 
изузетак, а то је када је након извршења прекршаја пропис измењен једном или више пута 
примениће се онај који је најблажи по учиниоца. 

3) Nullum delictum, nulla poena sine lege certa – прекршајноправне норме морају бити 
што одређеније. 

4)  Nullum delictum, nulla poena sine lege stricta – забрањено је стварање прекршаја и 
прекршајних санкција путем аналогије (тзв. креативна аналогија). Међутим, аналогија као 
начин тумачења, тзв. аналогија intra legem 38 није забрањена, јер се ради о тумачењу 
права које је због неодређености појединих прекршајноправних норми нужно (код тзв. 
каучук параграфа или генералних клаузула). 

 
2. НАЧЕЛО ИНДИВИДУАЛНЕ СУБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

И НАЧЕЛО ОБЈЕКТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 
Нови ЗП из 2013. године прихвата начело индивидуалне субјективне одговорности 

(начело кривице) када су у питању физичка лица, док у односу на правна лица прихвата 
начело објективне одговорности.39 

 
2.1. Начело индивидуалне субјективне одговорности 

 
Начело индивидуалне субјективне одговорности или начело кривице у себи одражава 

два аспекта човекове одговорности: 1. индивидуалну одговорност; 2. субјективну 
одговорност.  

Индивидуална одговорност значи то да свако лице одговара искључиво за своје радње 
(чињења или нечињења), тако да је недопуштена одговорност за поступке других лица. 
Субјективна одговорност, пак, установљава одговорност неког лица на основу његовог 
субјективног односа који има према учињеном делу. Из реченог следи да начело кривице 
значи то да свако одговара за онај прекршај који је учинио, а на основу субјективног 
односа који има према том делу.40  

С обзиром да тај субјективни однос према учињеном делу може бити различитог 
интензитета, начело кривице не представља само постулат који захтева кривицу 
учиниоца, већ поставља и захтев да се утврди количина његове кривице.41  

Према чл. 18 ст. 1 ЗП физичко лице одговара за прекршај који му се може приписати у 
кривицу зато што је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а 
било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен. Из 
наведеног произилази да ЗП прихвата субјективни појам прекршајне одговорности који у 
потпуности одговара појму кривице.42 Наиме, конститутивни елементи прекршајне 
одговорности су искључиво субјективног карактера с обзиром да обухватају: 1) 
                                                        
37 Мислимо на кривичноправну теорију, али ћемо ове захтеве уподобити материји прекршајног права. Више: 
Roxin, 2006: 141-143; Стојановић, 2012: 35-36; Шкулић, 2010: 71-81) 
38 Ђурђић, 2009: 137-178. 
39 Ђорђевић, 2013: 509 
40 Више: Ћоровић, 2013: 352-353. 
41 Стојановић, 2012: 38. 
42 Сходно томе видети расправу о односу између кривице и кривичне одговорности. Стојановић, 2004: 5-17. 
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урачунљивост, 2) умишљај или нехат и 3) свест или дужност свести о забрањености дела 
(поступка). Такође је приметно да ЗП, исто као и КЗ, прихвата нормативно-психолошку 
теорију кривице (прекршајне одговорности). 

Наведена одредба о прекршајној одговорности физичких лица примењује се и на тзв. 
лица са посебним својствима, тј. на предузетника, одговорна лица у правном лицу, 
државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе или 
код предузетника, осим уколико ЗП није другачије одређено. Argumentum a contrario, у 
односу на ова лица, уколико ЗП то одређује, може бити предвиђена и објективна 
одговорност. 

 Одступање од начела индивидуалне субјективне одговорности постоји и у случају 
тзв. „одговорности родитеља, усвојитеља, старатеља или хранитеља детета и 
малолетника“, која је регулисана у чл. 72 ЗП. Одговорност ових лица за прекршај који 
учини дете (лице које није навршило 14 година и које по закону није прекршајно 
одговорно) постоји уколио су исти пропустили дужни надзор који су била у могућности 
да врше. У овој ситуацији родитељи, усвојитељ, старатељ односно хранитељ детета 
казниће се за прекршај као да су га сами учинили. Према томе наведена лица одговарају 
уместо детета. 

 Поред тога, законом се може прописати да ће за прекршај који је учинио малолетник 
(лице које је навршило 14, а није навршило 18 година) одговарати и родитељи, усвојитељ, 
старатељ, односно хранитељ малолетника старог од навршених четрнаест до навршених 
осамнаест година ако је учињени прекршај последица пропуштања дужног надзора над 
малолетником, а били су у могућности да такав надзор врше.43 За разлику од прве 
ситуација која се може бранити одговарајућим правним конструкцијама (нпр. путем 
омисивних прекршаја), јер деца нису прекршајно одговорна, друга ситуација представља 
очигледно кршење начела кривице, јер се за прекршај поред малолетника као активног и 
„одговорног“ субјекта прекршаја кажњавају и његови родитељи, усвојитељ, старатељ 
односно хранилац.44 

 
2.2. Објективна одговорност 

 
У односу на правна лица ЗП је прихватио концепт објективне одговорности, односно 

одговорности на бази каузалитета. Начелно, правно лице је одговорно за прекршај 
учињен радњом или пропуштањем дужног надзора органа управљања или одговорног 
лица или радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да 
поступа у име правног лица. 

Овим је законодавац одступио од решења које је било прихваћено у претходном ЗП,45 
а којим се и одговорност правних лица настојала субјективизирати кроз концепт тзв. 
изведене кривице (или теорије alter ego).46 

 
 

 
                                                        
43 „Пример из праксе: малолетник стар 13 година у поноћ, у кафићу, изазвао је тучу и учествовао је у тучи. 
Овде имамо очигледну небригу родитеља о детету, коју, као шири појам, конзумира невршење дужног 
надзора над дететом, па је подношење захтева за покретање прекршајног поступка против оца дечака било 
основано и оправдано“. Преузето од: Милић, 2013: 15.  
44 У ст. 3 чл. 72 стоји и следеће: „Осим родитеља, усвојитеља, старатеља или хранитеља, законом се може 
прописати да ће за прекршај малолетника одговарати и друга лица за која је прописана обавеза вршења 
надзора над малолетником који је учинио прекршај“. 
45 Чл. 17 ст. 4 ЗП из 2005. је гласио: „Правно лице је одговорно за прекршај учињен скривљено предузетом 
радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа управљања или одговорног лица или скривљеном 
радњом другог лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног лица“. 
Критички о овом решењу: Пихлер, 2006: 45. 
46 Мрвић-Петровић, 2013: 27. Иначе ова теорија је прихваћена и у Закону о одговорности правних лица за 
кривична дела. (Врховшек, 2008: 291-304). 
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3. Начело ne bis in idem 
 
Ово начело (које слободно можемо превести као не поново о истом) обично се третира 

начелом процесног права, јер представља процесну сметњу за вођење поступка у истој 
правној ствари између истих процесних субјеката.47 Ипак, сама процена да ли је реч о 
истој ствари јесте предмет чињеничне, али и правне природе.48 Процена правне природе 
односи се на правна обележја спорне правне ствари, у нашем случају обележја прекршаја.  

У чл. 8 ст. 1 ЗП стоји да се никоме не може поново судити нити му се поново може 
изрећи прекршајна санкција за прекршај о коме је правноснажно одлучено у складу са 
законом. Правилно тумачење предметне одредбе указује да је начело ne bis in idem много 
више од просте процесне сметње за вођење новог прекршајног поступка према истом 
лицу.49 Наиме, оно искључује не само то да се иста прекршајна радња два или више пута 
процесуира под истом правном квалификацијом, већ забрањује и да се иста радња, која је 
већ правно квалификована као један прекршај, поновно квалификује као други прекршај 
да би се против  истог лица спровео нови прекршајни поступак. Зато ово начело налаже 
да се најпре утврди садржина одговарајуће радње, што је чињенично питање, а након тога 
да се изврши њена правна квалификација, тј. да се подведе под одредбу одређеног 
прекршаја. Тиме ово начело одражава и материјално правну компоненту – јер се процена 
да ли је реч о истој прекршајној радњи заснива између осталог и на поређењу бића 
конкретних прекршаја. 

Одредба о начелу ne bis in idem не спречава понављање прекршајног поступка у 
складу са правилима предвиђеним ЗП (чл. 8 ст. 2 ЗП), с тим да се у поновљеном поступку 
не може донети неповољнија пресуда по окривљеног.50 

ЗП поред наведеног прописује да се неће казнити за прекршај лице које је у кривичном 
поступку правоснажно оглашено кривим, односно у поступку за привредни преступ 
правоснажно оглашено одговорним за кривично дело или привредни преступ које 
обухвата и обележја прекршаја. Ако је којим случајем прекршајни поступа започет или у 
току, исти се не може наставити и довршити (чл. 8 ст. 3  и 4 ЗП). Ово решење, поред 
претходно наведеног значења начела ne bis in idem почива и на идеји да тежа казнена 
дела, у овом случају кривична дела и привредни преступи конзумирају у себи прекршаје 
као најлакше јавне деликте, тако да остаје само кривичноправна, односно 
привреднопреступна реакција. Овим се установљава захтев за градацију казнених дела 
према својој тежини. 

Супротна ситуација, међути, према нашим позитивно правним прописима (КЗ и 
Закону о привредним преступима) не води истом решењу. Наиме, уколико је неко лице 
најпре осуђено за прекршај тиме се не искључује вођење кривичног, односно 
привреднопреступног поступка, већ се казна изречену у прекршајном поступку урачунава 
у казну изречену у поменутим казненим поступцима. Ипак, ово законско решење је 
ревидирано праксом пре свега Европског суда за људска права, а након тога и правним 
схватањима домаћих судова. 

                                                        
47 У готово свим уџбеницима којима се регулише неки постуак начелу ne bis in idem се посвећује посебна 
пажња. У вези са прекршајним поступком видети: Ђорђевић, 2008: 233. Поводом кривичног поступка видети: 
Грубач, 2004: 146-148; Васиљевић, Грубач, 2010: 38-41; Шкулић, 2011а: 56-58; Шкулић,  2011б: 101-103. За 
управни спор: Милков, 1998: 101.; Марковић, 2002: 537-538. У грађанском процесном праву начело ne bis in 
idem се односи на процесне претпоставке које се односе на спорну грађанскоправну ствар и манифестује се у 
виду непостојања тзв. двоструке литиспенденције (да не теку две исте парнице), односно да се не ради о 
правноснажно пресуђеној ствари или ствари у којој је закључено судско поравнање (Старовић, Кеча, 1998: 
48-49; Rajović, 2005: 16). За међунарондо приватно право видети (Varadi, et.аl., 2001: 538). 
48 Расправљајући о овом начелу Зупанчић поставља једно филозофко питање: „до које мере чињенице као 
такве (per se) – као независне од било какве правне квалификације итд. – уопште постоје?“, и закључује „да 
историјски догађај као такав – независно од правне призме кроз коју се перципира – уопште постоји“ 
(Zupančić, 2011: 172-173). 
49 Наглашавамо да ЗП предметно начело није предвидео међу начелима поступка, већ у основним одредбама. 
50 Видети чл. 96 ЗП. 
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Када је реч о начелу ne bis in idem на релацији кривично дело – прекршај, односно 
кривични – прекршајни поступак, Европски суд за људска права је у случају Марести 
против Хрватске, поводом представке лица којему је најпре суђено у прекршајном 
поступку за прекршај из области јавног реда и мира, а потом у кривичном поступку за 
наношење телесних повреда, између осталог констатовао „... да правно означавање 
поступка према националном праву не може бити једино мерило релевантности за 
примену начела ne bis in idem...“, те да „у утврђеној пракси Суда постављена су три 
мерила која су опште позната као 'мерила Engеl' (види предмет Engel and Others v. the 
Netherlands, 8. јуна 1976., Series A бр.22), које треба размотрити при утврђивању ради ли 
се о "оптужби за кривично дело". Прво мерило је правно разврставање дела према 
националном праву, друго је сама природа дела, а треће степен тежине казне којој је 
дотично лице могуће изложено“. На крају суд је дошао до закључка да „да је против 
подносиоца захтева био вршен кривични прогон и да му је суђено по други пут за исто 
дело за које је већ био осуђен и за које је издржао време у притвору“.51  

Из ове одлуке (која је датаљно образложена и где се суд позивао на бројне 
међународне документе који предвиђају начело ne bis in idem) произилази да се повреда 
начела ne bis in idem не огледа само у формалној истоветности казнених поступака, тј. да 
ли је одлука донета само у кривичном или само у прекршајном поступку, као и 
формалном разликовању одговарајућих казнених дела, већ се захтева знатно детаљнија 
анализа бића конкретних казнених дела, без обзира на назив казненог поступка у којем се 
о таквом делу одлучује. 

У том смилу Апелациони суд у Крагујевцу је усвојио закључке са седници свога 
кривичног одељења од 06. 04. 2011. године, у којима стоји: 

„Ако је у вези истог животног догађаја прекршајни суд донео правноснажну пресуду, 
код оцене да ли је у питању ствар која је већ правноснажно пресуђена, у смислу одредбе 
чл. 369 ст. 1 тач. 2 ЗКП, те да ли сходно томе има места доношењу пресуде којом се 
оптужба одбија, у смислу одредбе чл. 354 ст. 1 тач. 2 ЗКП, нужно је ценити да ли 
чињенични опис прекршаја из пресуде прекршајног суда, обухвата све елементе који су 
обухваћени и чињеничним описом у диспозитиву оптужног акта за кривично дело, тј. да 
ли се сада окривљени кривично гони за исте радње за које је одговарао у прекршајном 
поступку, тако да се ради о фактичком питању које се цени у сваком конкретном 
случају.“52 

Овим је дерогиран чл. 63 Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ) који говори о 
урачунавању казне изречене у прекршајном поступку у казну изречену у кривичном 
поступку, затим чл. 26а Закона о привредним преступима који предвиђа урачунавање 
прекршајне казне у казну изречену за привредни преступ, као и одредба чл. 4 Законика о 
кривичном поступку (у даљем тексту: ЗКП)53 о начелу ne bis in idem, који ово начело 
доводи у везу само са истом кривичном ствари (causa criminalis), а не и са делима 
суђеним у прекршајном поступку. Штавише, јавља се потреба да се одредба чл. 34 ст. 4 
Устава Републике Србије која регулише предметно начело другачије тумачи и разуме.54  

                                                        
51 Цветковић, 2011: 133-134, 139. 
52 Преузето из: Билтен Судске праксе апелационог суда у Крагујевцу, бр. 1/2011, стр. 17. Цитирани део 
одредбе неприхватљив је у делу да је питање начелу ne bis in idem фактичког карактера о чему смо дали 
ваљане разлоге. 
53 Занимљиво да нови ЗКП иако је донет 2011. године неуважава „препоруке“ пре свега Европског суда за 
људска права, али ни домаћих инстанционих судова. 
54 Одредба чл. 34 ст. 4 Устава Србије гласи: „Нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је 
правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак 
правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по 
ванредном правном леку. Истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело“. Друга 
реченица (у курзиву) омогућава тумачење да сваки казнени поступак искључује поновно суђење за исте 
радње у другој врсти казненог поступка. На ову могућност упозоравају поједини аутори (Цветковић, 2011: 
139). 
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Пракса Европског суда за људска права, као и схватања наших инстанционих судова 
требали би да покрену законодавца да преиспита односе између конкретних грана 
казненог права, јер долазимо у ситуацији да судска пракса мења законска решања, што 
није у складу са нашим правним системом који почива на евроконтиненталној правној 
традицији. 
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II ПОЈАМ ПРЕКРШАЈА И ЊЕГОВА ОБЕЛЕЖЈА 
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Коментар Кривичног законика Републике Србије. Београд: Савремена администрација; Lazarević Ljubiša, 
Vučković Branko, Vučković Vesna /2007/. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore.  Cetinje: Оbod; Мрвић-
Петровић Наташa /2006/. „Појам прекршаја“, У: Новине у области прекршајне праксе, Београд: Glosarijum; 
Мрвић-Петровић Наташа /2013/. „Материјално-правне одредбе Закона о прекршајима“. У: Примена нових 
одредби у Закону о прекршајима. Београд: USAID/ Правосудна академија; Николић Душан /2013/. Увод у 
систем грађанског права. Нови Сад: Правни факултет Нови Сад – Центар за издавачку делатност; Pihler 
Stanko /2000/. Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica; Ralčić Tomislav, Bandić Zvonimir /1989/. Zbirka 
zakona o prekršajima (savezni, republički, pokrajinski) sa objašnjenjima. Beograd: Službeni list; Рарог А.И. (ред.) 
/2007/. Коментарий к Уголовному  кодексу Российской Федерации. Москва: Проспект; Roxin Claus /2006/. 
Strafrecht: Allgemeiner Teil, Band I. München: Verlag C.H. Beck; Srzentić Nikola, Stajić Aleksandar, Lazarević 
Ljubiša /1978/. Krivično pravo SFRJ: Opšti deo. Beograd: Savremena administracija; Stjepanović Nikola /1978/. 
Upravno pravo u SFRJ: Opšti deo. Beograd: Privredni pregled; Zoran /2012a/. Krivično pravo: Opšti deo. Beograd: 
Pravna knjiga; Стојановић Зоран /2012б/. Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник; 

 
1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА О ПОЈМУ ПРЕКРШАЈА 

 
Појмовно одређење прекршаја је више доктринарно, него легислативно питање. Ипак, 

бројна прекршајна законодавства укључујући и наше одређују општи појам прекршаја, 
што имплцира и начин на који ће се уредити и други општи институти материјалног 
прекршајног права. Отуда одређивање општег појма прекршаја има „принципијелно 
значење у правнополитичком и криминалнополитичком смислу“.55 

У начелу све дефиниције општег појма прекршаја можемо поделити на формалне, 
материјалне и формалмо-материјалне.56 Формалне дефинице прекршаја одређују појам 
прекршаја у формално-правном смислу. За њих је битно одредити која су то општа 
правна обележја која су иманентна свим прекршајима. Тако, се као формална обележја 
наводе радња, предвиђеност прописом, противправност, предвиђеност прекршајне 
санкције (казне или заштитне мере). Углавном се наводе формално-објективна обележја. 
Ретки су приступи који наводе и субјективно обележје (кривицу или виност). Недостатак 
ових дефиниција види се у томе што се њима се не указује зашто је законодавац неко 
понашање предвидео као прекршај,57 односно не указује се на социјалну суштину и 
функцију прекршаја.58 

Материјалним дефиницијамa прекршаја, пак, настоји се представити природа 
(суштина) прекршаја, њихова социјална страна, тј. инсистира се на прекршају „као 
социјалном феномену, као специфичном социјалном понаању“.59 У њихов појам  се уноси 
обележје „друштвене штетности“ (јер су прекршаји најмање друштвено штетни јавни 
деликти), односно заштитни објека који се повређује прекршајем (у нашем праву се 
обично наводило да је прекршај повреда јавног поретка).60 

На крају формално-материјални појам појам прекршаја, који је најчешће заступан у 
нашој правној доктрини, вероватно под утицајем пријашње прекршајноправне 

                                                        
55 Pihelr, 2000: 39.  
56 Ibid., 40. 
57 Мрвић-Петровић, 2006: 60. 
58 Pihelr, 2000: 40. 
59 Ibid. 
60 Слично, Мрвић-Петровић, 2006: 60. 
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легислативе, настоји приказати како формално-правну тако и материјално-социјалну 
димнзију ове врсте кажњивих дела, а на основу напре споменутих формалних и 
материјалних обележја. 

До доношења ЗП из 2005. године наша легислатива је одређивала прекршај у 
формално-материјалном смислу и то чисто објективно. Тако, ЗП из 1989. године  је у чл. 
7 одређивао прекршај на следећи начин: „Прекршаји су повреде јавног поретка утврђене 
законом или другим прописима за које су прописане прекршајне казне и заштитне 
мере“.61 Материјално обележје је одређено као повреда јавног поретка (апострофира се 
заштитни објект), док су од формалних елемената били наведени само предвиђеност 
прописом и прописаност прекршајне казне и заштитне мере. 

ЗП из 2005. године регулисао је општи појам прекршаја у формалном, објективно-
субјективном смислу. Према чл. 2 овог ЗП прекршај је „противправна скривљено 
извршена радња која је прописом надлежног органа одређена као прекршај“. Из цитиране 
одредбе могу се издвојити следећа општа обележја прекршаја: 1) противправност; 2) 
скривљеност; 3) радња; 4) предвиђеност прописом надлежног органа. Елемент 
скривљености је субјективног карактера, док су остала обележја објективног карактера. 

 
2. ПОЈАМ ПРЕКРШАЈА У ЗАКОНУ О ПРЕКРШАЈИМА 

 
Нови ЗП у чл. 2 одређује појам прекршаја на следећи начин: „Прекршај је 

противправно дело које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као 
прекршај и за које је прописана прекршајна санкција“.  

Анализирањем законског појма прекршаја долази се до следећих општих обележја 
овог кажњивог дела:1) противправност, 2) дело (радња, последица, узрочна веза), 3) 
предвиђеност законом или другим прописом надлежног органа (уредба, одлука 
скупштине аутономне покрајине или одлука скуптине јединице локалне самоуправе), 4) 
прописаност прекрајне санкције. Оваквом дефиницијом појма прекршаја домаћи 
законодавац је одступио од приступа који је имплементиран ЗП из 2005. године, јер појам 
прекршаја одређује чисто објективно, без кривице у његовом појму. Иако имамо 
присутан тренд приближавања прекршајног права кривичном праву о чему је било речи, 
у овом сегменту одступило се од наведеног тренда, јер Кривични законик у чл. 14 ст. 1 
дефинише кривично дело у објективно-субјективном смислу тј. са кривицом као његовим 
конститутивним обележјем. Враћање на објективно одређење појма прекршаја у једном 
делу стручне јавности окарактерисано је чудним уз констатацију да се брзо одустало од 
обективно-субјективног појма прекршаја.62 Разлог враћања на објективни појам 
прекршаја вероватно је практичне природе, јер омогућује лакшу примену у пракси.63 

Поред одустанка од елемента кривице у општем појму прекршаја законодавац је још 
неке елементе законског појма прекршаја другачије уредио у односу нс ЗП из 2005. 
године. Тако у ЗП из 2005 године законодавац је регулишући појам прекршаја користио 
израз „радња“, док у новом ЗП користи израз „дело“, што један део теорије оцењује 
добрим решењем, што се може сматрати дубиозном оценом. Наиме, појам „дело“ обично 
означава радњу, последицу и узрочну везу, тако да је шири од појма „радње“.64 Међутим, 
прекршаји су углавном постављени као формални (делатносни) деликти, евентуално као 
деликти са апстрактном опасношћу,65 што значи да је истима инкриминисана сама 
прекршајна радња. Последични (материјални) прекршаји су ређе заступљени. С друге 
стране, имајући у виду да последицу имају само они прекршаји код којих је она изричито 
прописана, питање последице пре спада под обележје предвиђености прекршаја законом 
                                                        
61 Готово исту одредбу садржавали су и још ранији савезни, републички и покрајински закони о прекршајима. 
62 Ђорђевић, 2013:509. 
63 Ibid., 509-510. 
64 Ђорђевић, 2006: 55. 
65 Мрвић-Петровић, 2006: 70. 
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или другим прописом надлежног органа. У том смислу може се рећи да је примеренији 
израз радња, него израз дело.  

На крају, нови ЗП вратио је прописаност прекршајне санкције у општи појам 
прекршаје, које обележје није било предвиђено у ЗП из 2005. године. 

 
2.1. Поједина законска обележја прекршаја 

 
2.1.1. Противправност прекршаја 

 
Прекршај је по законској дефиницији „противправно дело“. Противправност значи 

противност некој правној норми, или кршење правног прописа људском радњом.66 
Међутим, обележје противоравности не може се одвојено посматрати од обележја 

прописаности прекршаја законом или другим прописом надлежног органа. Наиме, 
предвиђеност неког дела као прекршаја законом или другим прописом надлежног органа 
уједно значи и да је реч о противправном делу. „Прекршаји су, дакле, увек противправне 
радње, чињења или пропуштања којима се вређа један обавезан пропис“.67 У том смислу 
ако неко лице учини прекршај то уједно значи да оно поступа противправно.  

Зато се поставља питање да ли је, у случају када је предвиђеност прекршаја законом 
или другим прописом надлежног органа опште обележје прекршаја, нужно нагласити и 
обележје противправности? 

На ово питање треба потврдно одговорити, јер је однос између ова два општа обележја 
прекршаја двоструке природе. Пре свега свако противправно понашање није уједно и 
прекршај. На пример, не вратити дуг представља противправно понашање, али није 
прекршај.Неопходно је да одговарајуће противправно понашање буде прописано као 
прекршај. С друге стране, могуће је да су остварена сва обележја прекршаја, али не и 
његова противправност. Такав случај је са лицем које поступа у нужној одбрани или 
крајњој нужди. Реч је о законским основима искључења противправности. Зато се 
противправност може одредити и негативним путем – као одсуство основа искључења 
противправности.68 Рећи за неко понашање које је прописом надлежног органа прописано 
као прекршај значи констатовати да не постоји неки од основа који је искључује 
(негативна констатација о основу искључења противправности). 

 
2.2.2. Прекршај је дело 

 
Под овим обележјем се подразумева радња прекршаја, последица прекршаја и узрочна 

веза. 
 
2.2.2.1. Радња прекршаја 
 
Радња представља основно обележје прекршаја, с обзиром да се без одговарајуће 

радње прекршај не може учинити (nullum delictum sine actione). Иста се може састојати од 
активног понашања – чињења (тзв. комисивни деликти/ delictum commisivum) и пасивног 
понашања – нечињења (тзв. омисивни деликти/ delictum ommisivum).69 

У домаћој прекршајноправној литератури радња се обично одређује у објективно-
субјективном смислу70 (каузални или натурални појам радње), што је последица 
прихватања доминантног учења о радњи кривичног дела из наше кривичноправне 
теорије.71 По том схатању радња представља предузимање вољног телесног покрета, када 
                                                        
66 Stojanović, 2012a: 82. 
67 Stjepanović, 1978: 492. 
68 Stojanović, 2012a: 122; Мрвић-Петровић, 2006: 71. 
69 Чл. 10 ст. 1 ЗП. 
70 Видети: Ralčić, Bandić, 1989: 9; Мрвић-Петровић, 2006: 65. 
71 Видети на пример: Srzentić et.al., 1979: 134-135. 
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је у питању радња чињења, односно вољно пропуштање телесног покрета у случају радње 
нечињења. Телесни покрет се  иначе одређује као контракција мишића. 

Као пример за прекршај чињења можемо навести прекршај из чл. 11  ст. 1 Закона о 
јавном реду и миру који гласи: „Ко при промету алкохолних пића која се троше на лицу 
места даје алкохолно пиће очигледно пијаном лицу или малолетном лицу које није 
навршило 16 година живота - казниће се новчаном казном до 10.000 динара или казном 
затвора до 30 дана“. Радња извршења се састоји у чињењу, тј. давању алкохолног пића 
наведеним категоријама лица. 

Што се тиче прекршаја нечињења, разликују се прави прекршаји нечињења, који 
постоје када је прописом предвиђено да пропуштање да се предузме одређено чињење 
представља прекршај,72 и неправи (гарантни) прекршаји нечињења, који су предвиђени 
као чињења, с тим да се у одговарајућим ситуацијама могу извршити и нечињењем, под 
условом да је код извршиоца постојала дужност чињења која може произилазити из 
правног прописа, правног посла, радног односа или претходног чињења.  

Пример за прави прекршај нечињења јесте прекршај из чл. 9 ст. 1 Закона о јавном реду 
и миру који гласи: „Ко у обављању угоститељске делатности пропусти да упозори лице 
које нарушава јавни ред и мир у угоститељском објекту или без одлагања о томе не 
обавести орган унутрашњих послова, односно радника милиције ради успостављања 
јавног реда и мира - казниће се новчаном казном до 20.000 динара или казном затвора до 
40 дана“. Према цитираној одредби одредби прекршај се састоји од пасивног понашања 
учиниоца – нечињења, јер исти није предузео радњу упозорења односно обавештавања. С 
обзиром да се овај прекршај може извршити само нечињењем, тј. неупозоравањем или 
необавштавањем, у питању је прави прекршај нечињења. 

Као пример гарантног/ неправог прекршаја можемо навести прекршај из чл. 82 ст. 1 
тач. 23 Закона о добробити животиња који гласи: „Новчаном казном од 100.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако: ... убија и злоставља животињу 
ради производње филмова, реклама и других дела на филмској траци, видео траци и 
другим носачима слике и тона или ако ставља у промет, изнајмљује и јавно приказује 
такав филм, рекламу или друго дело (члан 7. став. 1. тачка 24)“. По правилу убијање и 
злостављање животиња врши се чињењем, али се у конкретном случају може извршити и 
нечињењем, на пример изглађивањем животиње. С обзиром да је реч о гарантном 
нечињењу, обавеза на чињење произилази из истог Закона, јер је исти у чл. 7 ст. 1. тач. 24 
забранио (прохибитивна норма) убијање, злостављање и подстицање животиња на 
агресивност и противприродно понашање ради производње филмова, реклама и других 
дела на филмској траци, видео траци и другим носачима слике и тона, као и стављање у 
промет, изнајмљивање и јавно приказивање таквих филмова, реклама и других дела. 

У иностраној, пре свега немачкој кривичноправној литератури велика пажња се 
посвећује појму радње,73 где је поменуто објективно-субјективно схватање углавном 
напуштено, јер не покрива оне деликте који се не врше предузимањем телесног покрета. 
Такав случај се са деликтима који се врше вербалним путем, тј. говором. Даље, ни радње 
подстрекавања и тзв. психичког помагања које представљају облике саучесништва у 
прекршају не могу бити појашње поменутом теоријом, с обзиром да се и оне углавном 
врше вербалним путем.74 Зато би и у области прекршајног права требало преузети неке 
модерније теорије о радњи. Не улазећи у садржину и природу тих теорија указаћемо на  
социјално-персонални појам радње који заступа проф. Стојановић, а по ком схватању 
радња представља друштвено релевантно остваривање воље.75 Оваквим схватањем 
покривају се и они прекршају, односно форме учешћа у прекршају који се не могу 
појаснити објективно-субјективним схватањем радње. 

                                                        
72 Чл. 10 ст. 2 ЗП. 
73 Видети: Roxin: 239-259. 
74 Стојановић, 2012б: 69. 
75 Ibid. 
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2.2.2.2. Последица прекршаја и узрочна веза 
 
Питање последице, па тиме и узрочности нема толики значај у материји прекршајног 

права као што то има у оквиру кривичног права. Ово из разлога што су прекршаји 
углавном регулисани као формални (делатносни) деликти, тј. деликти који у свом опису 
немају последицу, односно код којих је инкриминисано само предузимање радње – 
чињења или нечињења. Ретки су тзв. материјални (последични) прекршаји, а то су они 
који у свом бићу садрже одговарајућу последицу. Зато ћемо наведеним питањима посвети 
пажњу колико је то примерено овој грани права. 

Последица се у домажој науци, пре свега кривичном праву, одређује реалистички, као 
произведена промена или стање у спољњем свету.76 Последица се може састојати од 
повреде или угрожавања заштићеног добра. 

Повреда се као последица прекршаја може манифестовати у уништењу или оштећењу 
објекта радње.77 Уништење представља потпуно и трајно разарање супстанце или облика 
неког објекта тако да он више не може уопште да се користи за првобитну намену.78 
Ретки су прекршаји са овим видом повреде. Као пример можемо навести прекршај из чл. 
23 ст. 1 тач. 2 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама у којем стоји: „Казном затора од тридесет до шездесет дана и новчаном 
казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичком лице ако: ... 2) 
уништава имовину приликом доласка или одласка са спортске приредбе“. 

Оштећење би се могло одредити као привремено и делимично довођење неког објекта 
у стање у којем не може да се користи за првобитну намену, али се та употребљивост 
може повратити поправком оштећеног дела или његовом заменом новим делом.79 Као 
пример можемо навести прекршај из чл. 112 ст. 1 тач. 12 Закона о шумама у којем стоји: 
„Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако:..12) не надокнади штету сопственику, односно кориснику шуме за штету нанесену 
шуми“. 

Угрожавање, као блажа последица, представља опасност по заштићено правно добро. 
Значи добро се не повређује, већ се доводи у опасност. Према степену опасности 
разликује се конкретна и апстрактна опасност.  

Конкретна опасност представља реалну и блиску могућност да дође до повреде 
заштићеног добра. Реч је о наступелој опасности. Она је увек дата у опису прекршаја и у 
сваком конкретном случају мора се утврдити. Такав случај је са прекршајем из чл. чл. 112 
ст. 1 тач. 16 Закона о шумама: „Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице ако: ...16) врши одводњавање и извођење других радова 
којима се водни режим  у шуми мења, тако да се угрожава опстанак и виталност шуме“. 

Апстрактна опасност представља само могућност да неко добро буде угрожено. У 
питању је могућа опасност. Она није дата у опису прекршаја тако да се необориво сматра 
да је последица апстрактне опасности наступила предузимањем радње прекршаја. Њено 
постојање се не доказује, јер је она наступила самим чином предузимања радње 
прекршаја. Управо зато што апстрактна опасност није дата у опису прекршаја и што се 
сматра наступелом из самог чина предузимање радње прекршаја, прекршаји апстрактне 
опасности су врло блиски формалним прекршајима, јер су и једна и друга врста 
прекршаја довршени предузимањем радње из описа прекршаја. Зато се прекршаји са 
апстрактном опасношћу могу сматрати неком врстом формалних прекршаја. Прекршаји 
са оваквом последицом су веома чести.80 Као пример узмимо већ наведени прекршај из 
чл. 11  ст. 1 Закона о јавном реду који инкриминише, при промету алкохолних пића која 
                                                        
76 Stojanović, 2012a: 96; Ђорђевић, 2008: 38. 
77 Неки аутори поред уништења и оштећења наводе да се повреда може манифестовати и у чињењу 
неупотребљивим правног добра. Тако, Јовашевић, 2006: 66. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ђорђевић, 2006: 38. 
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се троше на лицу места, давање алкохолног пића очигледно пијаном лицу или 
малолетном лицу које није навршило 16 година живота. Оваквим радњама ствара се 
апстрактна/ могућа опасност по здравље наведених лица. 

Постоје и прекршаји са тзв. апстрактно-конкретном опасношћу.81 То су они прекршаји 
код којих је у опису прекршаја наведена могућност угрожавања. Код њих угрожавање 
није наступило, већ постоји могућност наступања, што их чини блиским прекршајима 
апстрактне опасности, али је таква могућа опасност наведена у опису прекршаја што их 
чини блиским прекршајима конкретне опасности, јер се ова могућа опасност увек мора 
утврдити. Такав случај је за прекршајем из чл. 183 ст. 1 тач. 4 Закона о спорту у којем 
стоји: „Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај спортска 
организација или друго правно лице, ако:... 4) изложи спортисту спортским активностима 
које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање“. Из наведеног произилази 
да здравствено стање није угрожено (када би се радило о конкретној опасности), већ 
може то да буде (могућа/ тј. апстрактна опасност). 

Питање узрочне везе јавља се само код последичних прекршаја, односно прекршаја 
код који се последица састоји из повреде или конкретне опасности, односно апстрактно-
конкретне опасности. То значи да између радње и последице мора постојати објективна 
веза, односно да је радња узрок последице. 

Узрочност се у пракси решава као фактичко питање.82 Проблем узрочности настаје 
када је последица наступила као резултат деловања више радњи или уз садејство неких 
других околности.83 У правној доктрини постоје бројне теорије узрочности којима се 
жели решити ова веома комплексна проблематика, од којих су најзначајније две. Прва је 
теорија адекватне узрочности по којој се узроком последице сматра онај услов (у овом 
случају радња) који по редовном току ствари може да узрокује дату последицу. Тако на 
пример, уколико неко лице удари металном шипком у излог продавнице која се налази у 
близини фудбалског стадиона приликом свог доласка односно одласка са истог, и тиме 
сломи стакло на излогу, остварује биће претходно наведеног прекршаја из Закона о 
спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. Предметна радња 
је адекватна да по редовном току ствари узрокује потребну последицу – уништење 
имовине. Међутим, ова теорија не може да појасни атипичне случајеве. На пример ако се 
неко лице приликом доласка на фудбалски стадион, чекајући да уђе на исти, наслони на 
неку ограду, која је лоше поствљена или је услед дотрајалости несигурна, услед чега дође 
до њеног пуцања. Радња наслањања на ограду по редовном току ствари не може да 
узрокује наступелу последицу – уништење ограде, тако да теорија адекватне узрочности 
нема одговор на настали проблем. 

Друга је теорија еквиваленције (conditi sine qua non) која узроком сматра сваки онај 
услов који је макар и делимично допринео наступању последице. За њу је 
карактеристично да знатно проширује круг услова који се сматрају узроком последице. 
По тој теорији узроком би се, у претходном примеру, сматрала и радња наслањања на 
ограду, али и околност да је ограда лоше постављена, односно да је дотрајала. 

Имајући у виду да су прекршаји углавном постављени као формални деликти 
(укључујући и оне са апстрактном опасношћу) проблематика узрочности није толико 
актуелна као што је то случај са кривичним правом. 

 
 
 
 
 

                                                        
81 У нашој кривичноправној литератури једино Стојановић говори о кривичним делима апстрактно-конкретне 
опасности. Видети: Стојановић, 2012б: 72. 
82 Ђорђевић, 2008: 39; Lazarević et.al., 2007: 36. 
83 Ђорђевић, 2008: 39; Lazarević et.al., 2007: 36. 
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2.2.3. Предвиђеност прекршаја законом или другим  
прописом надлежног органа 

 
Ово обележје представља конкретизацију начела законитости (nullum delictum sine 

lege). Наиме, да би нека радња представљала прекршај потребно је да буде прописана 
законом, уредбом, одлуком скупштине аутономне покрајине или одлуком скупштине 
општине, скупштине града или скупштине града Београда. 84 

Ово обележје даље имплицира да за постојање прекршаја није довољно одредити само 
његов општи појам. Зато поред општег појма прекршаја који у себи одражава општа 
обележја која су иманентна свим прекршајима, постоје и посебни појмови прекршаја или 
бића прекршаја. Биће прекршаја могли би одредити као скуп посебних и обавезних 
елемената који чине појмове конкретних прекршаја. Управо се по тим посебним 
елементима (тзв. елементима бића) међусобно разликују поједини прекршаји.85 

Та обележја можемо поделити на објективна и субјективна.86 Објективна обележја се 
могу односити на субјекта прекршаја (да ли је то физичко или правно лице, или физичко 
лице са одређеним својствоm – одговорно лице или предузетник), радњу (да ли се састоји 
из чињења или нечињења), последицу и узрочност (ако је реч о материјалним 
прекршајима), објект радње (ако је наведен у прекршају) и на друге околности. 
Објективна обележја могу се поделити на описна (или дескриптивна) и нормативна. 
Дескриптивна обележја описују начин извршења прекршаја (на пример ко свађом или 
виком ремети јавни ред и мир или угрожава спокојство грађана), док нормативна 
обележја указују да „њихов појам зависи од одређених правних норми или произилазе из 
одређених вредновања“.87 На пример код претходно наведеног прекршаја из Закона о 
шумама стоји: „не надокнади штету сопственику, односно кориснику шуме за штету 
нанесену шуми“. Сопствеништво (власништво) и корисништво над шумама представљају 
нормативна обележја, јер зависе од одговарајућих грађанскоправних норми. 

Као субјективна обележја јављају се нехат, умишљај, намера и побуда. Нехат и 
уmишљај нису само облици кривице, већ и субјективни елемети бића прекршаја (тзв. 
теорија о двострукој функцији умишљаја и нехата).88 Јер, за постојање прекршаја 
довољно је постојање нехата, с тим да прописом о прекршају може бити одређено да ће 
се казнити само за умишљајно поступање. Из тога следи да ако у опису прекршаја није 
изричито наведено да се кажњава само за умишљај (ако је већ дато у опису прекршаја то 
је изричито наведен елемент бића), довољно је и постојање нехата, чиме ови појмови 
логично чине и елементе бића прекршаја. 

Намера и побуда представљају обележје субјективне природе које се веома ретко 
наводе у бићима појединих прекршаја. Разлог за то вероватно лежи у томе што се та 
субјективна обележја увек морају утврдити, а то често није лак посао. Тако, Закон о 
спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у чл. 23 ст. 1 тач. 7 
инкриминише ношење шала, капе или других предмета у намери скривања идентитета. 
Побуда је битно обележје прекршаја који су предвиђени у Закону о забрани 
дискриминације, јер се сви ти прекршаји врше из дискриминаторских побуда. 

                                                        
84 Пример из судске праксе: „Како је окривљени оглашен одговорним и кажњен за прекршај који није 
прописан Одлуком о водоводу и канализацији Скупшине општине А, Врховни суд Србије налази да су 
прекршајни органи приликом доношења побијаних решења повредили материјални пропис о прекршају на 
штету окривљеног, у смислу члана 252. тачка 1) Закона о прекршајима (стари закон – оп. аут.). Стога је  
Врховни суд Србије уважио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца, укинуо решење 
првостепеног и другостепеног органа за прекршаје и предмет вратио првостепеном органу на поновни 
поступак и одлучивање, на основу одредбе члана 283. став 4. Закона о прекршајима“ (Пресуда Врховног суда 
Србије, Узз. 21/2009 од 25. 06. 2009. године). 
85 Слично наведеном неки аутори разликује опште или заједничке елементе прекршаја од посебних елемената 
прекршаја. Поповић et.al., 1998: 262. 
86 Stojanović, 2012а: 105.  
87 Ibid., 106. 
88 Ibid.  
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Посебна обележја (елементе бића) можемо даље поделити на основна и допунска.89 
Скуп основних обележја неког прекршаја чини његов основни облик. Допунска обележја 
могу бити квалификаторна (када постоји тежи/ квалификовани облик тог прекршаја за 
који је прописана тежа казна) и привилегујућа (када постоји блажи/ привилегујући облик 
тог прекршаја за који је прописана блажа казна).90 На пример основни облик прекршаја из 
чл. 14 Закона о јавном реду и миру чини радња одавања проституцији или уступања 
просторије ради проституције. Тежи (квалификовани) облик постоји ако је просторија 
ради проституисања уступљена малолетном лицу. Квалификаторна околност односи се на 
чињеницу да су просторије успупљене малолетном лицу. Или, основни облик прекршаја 
из чл. 59 Закона о забрани дискриминацији чини правно лице или предузетник ако 
дискриминише лице или групу лица због њихових политичких убеђења или припадности, 
односно неприпадности политичкој странци. Уколико су ове радње извршене од стране 
одговорног лица у правном лицу, односно органу јавне власти, као и од стране неког 
физичког лица, постојаће лакши облик овог прекршаја. Ratio за овакво решење може се 
видети у томе што су правно лице и предузетник (као посебно физичко лице) носиоци 
одговарајуће делатности, што пак није случај са одговорним лицима, а нарочито не са 
физичким лицима, који су тaквим радњама исказала само свој дискриминаторски став, а 
не став правног лица односно органа којем припадају (када је реч о одговорним лицима). 

Када већ говоримо о бићу прекршаја, приметно је да се у прописима, од стране 
њихових доносилаца, често користе тзв. упућујуће диспозиције. Ради се о ситуацији када 
неки пропис у одредби којом регулише прекршаје упућује на другу одредбу тог прописа 
(на пример: „Казниће се за прекршај правно лице које поступи противно члану 5 овог 
закона“). 

Користе се и бланкетне диспозиције,  код којих се биће прекршаја утврђује на основу 
одредаба садржаних у другим прописима, а не у пропису којим је регулисан тај прекршај. 

 
2.2.4. Прописаност прекршајне санкције 

 
Ово обележје се некако природно наслања не претходно наведено, јер се њиме 

изражава законитост у прописивању прекршајне санкције (nula poena sine lege).91 Сходно 
оним схватањима у кривичном праву која сматрају да је кажњивост обележје општег 
појма кривичнод дела, елемент прописаности прекршајне санкције може се схватити као 
обележје којим се изражава оцена о недопуштености прекршајног понашања које 
заслужује прекршајну казну,92 односно да је реч о обележју које подразумева да је 
прекршај дело за које је запрећена прекршајна санкција.93  

ЗП почива на плуралистичком систему санкција. Према чл. 32 ово Закона прекршајне 
санкције су: 1) казне, 2) казнени поени, 3) опомена, 4) заштитне мере и 5) васпитне мере. 
Такође, у чл. 5 ст. 2 ЗП одређена је сврха прекршајних санкција на следећи начин: „Сврха 
прописивања, изрицања и примене прекршајних санкција је да грађани поштују правни 
систем и да се у будуће не чине прекршаји“. 

Занимљиво је да ЗП говори о сврси „прописивања, изрицања и примене прекршајних 
санкција“, за разлику од Кривичног законика који у чл. 4 ст. 2 говори о „општој сврси 
прописивања и изрицања кривичних санкција“, не наводећи и сврху њихове примене 
(извршења). У том смислу може се рећи да је одредба чл. 5 ст. 2 ЗП потпунија. Даље, 
одредбом о сврси прекршајних санкција стављен је акценат на генералну превенцију, и то 
како позитивну – поштовање правног система од стране грађана, тако и негативну – 
уздржавање од будућег чињења прекршаја. 

                                                        
89 Ibid., 108. 
90 Ђ. Ђорђевић, Прекршајно право, op.cit., стр. 41. 
91 Упоредити: Stjepanović, 1978: 493. 
92 Упоредити: Bačić, 1998: 107. 
93 Упоредити: Рарог (ред.), 2007: 25. 
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Има мишљења да ово опште обележје прекршаја „додатно омогућава разграничење 
сличних прекршаја и кривичних дела“.94 Имајући у виду чисто нормативну (јуристичку) 
природу овог елемента, тешко да он може послужити наведеној сврси. Штавише, и да се 
стриктно не наведе обележје прописаности прекршајне санкције, оно је обухваћено 
елементом предвиђености прекршаја законом или другим прописом надлежног органа.95  

 
3. СУБЈЕКТ И ОБЈЕКТ ПРЕКРШАЈА 

 
3.1. Субјект прекршаја 

 
Према ЗП субјекти прекршајне одговорности могу бити како физичка, тако и правна 

лица. Када је реч о физичким лицима ЗП разликује „обична“ физичка лица, одговорна 
лица у правном лицу (државном органу, органу територијалне аутономије и јединице 
локалне самоуправе и код предузетника) и предузетнике (чл. 17 ст. 1, чл. 18 ст. 2). 

„Обична“ физичка лица се у описима прекршаја означавају изразом „ко“. То значи да 
такве прекршаје може учинити било које лице (општи прекршаји - delictum communium), 
односно није им потребно неко посебно својство.  

С друге стране одговорна лица у правном лицу, државном органу, органу 
територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и одговорна лица код 
предузетника имају посебно својство. Она су, како им име каже, одговорна лица. 
Приликом прописивања прекршаја у њиховом опису се изричито наводи да за прекршај 
одговара, на пример, одговорно лице у правном лицу. Тиме се наглашава потребно 
посебно својство извршиоца прекршаја. Уколико физичко лице нема то својство, онда 
оно не може бити активни субјект прекршаја код којег се такво својство тражи.  

Иначе, ЗП је изричито предвидео да се одговорним лицем сматра лице коме су у 
правном лицу поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или 
процес рада, као и лице које у државном органу, органу територијалне аутономије и 
јединице локалне самоуправе врши одређене дужности (чл. 30 ст. 1 ЗП). Одговорност 
одговорног лица не престаје зато што му је престао радни однос у правном лицу, 
државном органу или органу јединице локалне самоуправе нити зато што је настала 
немогућност да се правно лице огласи одговорним услед његовог престанка (чл. 30 ст. 3 
ЗП). 

Слично је и са предузетником. Предузетник је према нашем позитивном праву правно 
способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као 
такво регистровано у складу са законом о регистрацији. Предузетник одговара за 
прекршај који учини при вршењу своје делатности (чл. 29 ЗП). Према томе и код њега су 
присутна одговарајућа посебна својства. У опису прекршаја којим се установљава 
прекршајна одговорност предузетника мора се изричито нагласити ово његово својство.  

Да закључимо, уколико се ради о прекршајном поступању одговорних лица или 
предузетника, то њихово својство мора се explicite навести у опису прекршаја. Прекршаји 
код којих је потребно одређено својство његовог извршиоца називају се delictum propria. 

Када је реч о физичким лицима уопште, укључујући и одговорна лица и предузетнике, 
односно о њиховој подобности да буду субјекти прекршајног права потребно је да буду 
испуњени следећи услови: прво, навршена четрнаеста година живота; друго, 
урачунљивост; треће, облик кривице. 

Активним субјектима прекршајног права сматрају се само особе које су навршиле 
четрнаест година. Испод те старосне доби ради се о деци, против којих се поступак за 
прекршаје не може водити (чл. 71 ст. 1 ЗП). Малелотници представљају субјекте 
прекршајног права и ради се о лицима која су tempore delictum навршила четрнаест, а 
нису навршила осамнаест година. ЗП прави разлику између млађих малолетника (лица 

                                                        
94 Мрвић-Петровић, 2013: 9. 
95 Мрвић-Петровић, 2006:72.   
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која су навршила четрнаест, а нису навршила шеснаест година) и старијих малолетника 
(навршила шеснаест, а нису навршила осамнаест година). О осталим условима 
(урачунљивост и облици кривице) видети наредна излагања.  

Правно лице се може одредити као „организована група људи којој држава признаје 
правни субјективитет и право на засебну имовину, ради остваривања друштвено 
прихватљивих циљева“.96 Ипак, сви колективитети који имају својство правног лица не 
могу бити субјекти прекршајног право. Тако, ЗП изричито прописује да Република 
Србија, територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и њихови органи не 
могу бити одговорни за прекршај, с тим да се законом може прописати да за прекршај 
одговара одговорно лице у државном огану, органу територијалне аутономије или органу 
јединице локалне самоуправе (чл. 17 ст. 2). 

ЗП даље прави разлику између домаћих и страних физичких, правних и одговорних 
лица. Страна физичка, правна и одговорна лица једнако су одговорна за прекршаје као и 
домаћа. При томе, страно правно и одговорно лице казниће се за прекршај учињен на 
територији Републике Србије ако страно правно лице има пословну јединицу или 
представништво у Републици Србији, или је прекршај учињен његовим превозним 
средством, осим ако прописом којим је регулисан прекршај није нешто друго предвиђено 
(чл. 31 ЗП). 

Из одредаба ЗП уочљиво је да исти када говори о активном субјекту прекршаја 
оперише са појмом учинилац. Иако нема интерпретативне одредбе којом би се казало шта 
овај појам значи, треба му дати исто значање као у чл. 112 ст. 11 Кривичног законика - 
учинилац је општи назив за извршиоца и саучеснике. 

Од активног субјекта, тј. учиниоца прекршаја, треба разликовати пасивног субјекта. 
Тај појам одговара процесноправном појму оштећеног. Према чл. 126 ст. 1 ЗП оштећени 
је лице чије је какво лично или имовинско право повређено или угрожено прекршајем. 
Може се радити о физичком, али и о правном лицу. 

 
3.2. Објект прекршаја 

 
Када се говори о објекту прекршаја, разликује се заштитни објект и објект радње. 
Заштитни објект прекршаја може бити општи, групни и појединачни.97 Општи 

заштитни објект обухвата сва она добра која се штите прекршајним правом. У том 
смислу, а ускладу са претхо наведеним циљем прекршајног права, може се рећи да општи 
заштитни објект представља јавни поредак, којим се намеће поштовање друштвене 
дисциплине, што у крајњој линији води заштити сигурности људи и имовине, 
привредних, културних и других добара.98 Групни заштитни објект представљају добра 
која се штите одговарајућом групом прекршаја. На пример прекршајима протв јавног 
реда и мира штити се јавни ред и мир, саобраћајним прекршајима штити се безбедност 
јавног саобраћаја, пореским прекршајима остварује се заштита пореског система итд.99 
Појединачни заштитни објект јесте конкретно добро које се штити прописивањем сваког 
појединог прекршаја.100  

                                                        
96 Николић, 2013: 287.  
97 Ђорђевић, 2008: 42. Занимљиво да када се у нашој кривичноправној теорији говори о заштитном објекту 
спомињу се само општи и групни. Супротно томе Бачић такође разликује општи, групни и појединачни 
заштитни објект. Сасвим је прихватљиво објашњење овог аутора зашто свако кривично дело има посебни 
објект заштите и исто треба прихватити и када је реч о прекршајима. Бачић истиче: „Да свако казнено дјело 
има објект заштите произилази из неспорне чињенице  да не постоји ни једно казнено дјело с којим се нешто 
не штити“ (Bačić, 1998: 116-117). Напоменимо да се појам казненог дела у хрватском праву поклапа са 
појмом кривичног дела у нашем праву. 
98 И Стјепановић изводи сличан закључак када каже: „.. објект против којег су управљени прекршаји нису, по 
правилу, непосредно правна добра, него друштвена дисциплина као средство које тек у крајњој линији, на 
свој начин, служи заштити тих добара“ (Stjepanović, 1978: 493). 
99 Pihler, 2000: 51. 
100 Ђорђевић, 2008: 42 
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Објект радње представља материјални, физички предмет на којем се остварује радња 
прекршаја.101 Објект радње назива се још и предметом прекршаја102 или објектом на који 
се врши прекршај.103 Сви прекршаји немају објект радње, већ само они код којих је исти 
дат у опису прекршаја као њихов битан елемент. На пример у чл. 35 ст. 1 тач. 1 Закона о 
оружју и муницији инкриминисано је између осталог набављање, држање и ношење 
хладног оручја. Хладно оручје представља објект радње овог прекршаја.  

 
4. ВРЕМЕ И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ПРЕКРШАЈА 

 
4.1. Време извршења прекршаја 

 
Време извршење прекршаја је од великог значаја из више разлога. Према времену 

извршења прекршаја одређује се временско важење прекршајног законодавства, животна 
доб учиниоца, тј. да ли је реч о детету, малолетнику или пунолетном лицу из чега 
произилази одговарајући прекршајноправни третман, затим за време извршења прекршаја 
везује се питање кривице, од тог тренутка тече рок застарелости прекршајног гоњења итд. 

У доктрини постоје три теорије за одређивање времена извршења прекршаја: прва је 
теорија делатности по којој је релевантно само време предузимања радње; друга је 
теорија последице по којој је од значаја само време наступања последице; и трећа, тзв. 
теорија убиквитета, која за релевантне узима и време радње и време наступања 
последице. 

ЗП прихвата теорију делатности (чл. 11). Наиме, прекршај се сматра извршеним у 
време када је учинилац радио или био дужан да ради (у случају нечињења), без обзира 
када је последица наступила. 

 
4.2. Место извршења прекршаја 

 
Одредити место извршења прекршаја је од значаја ради утврђивања просторног 

важења прекршајног законодавца, као и месне надлежности суда који ће да поступа у 
конкретној прекршајноправној ствари. 

И у овом случају можемо разликовати поменуте три теорије: по теорији делатности од 
значаја је само место предузимања радње; теорија последица релевантним сматра једино 
место наступања последеце; теорија убиквитета узима у обзир како место радње, тако и 
местопоследице. 

ЗП у чл. 12 прихвата теорију убиквитета по којој је прекршај извршен како у месту где 
је учинилац радио или био дужан да ради (код нечињења), тако и у месту где је последица 
наступила. 

 
5. ПРЕКРШАЈИ И ДРУГИ ДЕЛИКТИ 

 
5.1. Однос прекршаја и кривичних дела 

 
Када се говори о односу између кривичних дела и прекршаја обично су присутна два 

становишта – квантитативно и квалитативно. Првим теоријама се настоји пронаћи 
формални, а другим неки суштински критеријум за разликовање ових двеју врста 
кажњивих дела.104 

                                                        
101 Stojanović, 2012a: 116.  
102 Лазаревић, 2005: 35. 
103 Pihler, 2000: 50. 
104 Ibid., 42. 
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Према квантитативном схватању разлика између кривичних дела и прекршаја није 
суштинске природе, већ се манифестује у количини друштвене штетности/опасности. По 
тим схватањима прекршаји су најлакша кривична дела, односно кривична дела са 
најмањим степеном опасности. Овакав приступ прихватају она кривична законодавства 
која код кривичних дела праве разлику између злочина, преступа и иступа (тродеобна 
подела кривичних дела).105 У том смислу приликом разликовања кривичних дела и 
прекршаја треба поћи од правне, тј. законске дефиниције прекршаја као формалног 
основа за њихово разликовање.106 

По квалитативним схватањима разлика између прекршаја и кривичних дела није само 
у степену њихове штетности, већ и у њиховој природи. Постојала су мишљења по којима 
су прекршајни морално неутрална, кривична дела морално заснована кажњива дела.107 
Немачки теоретичар Годшмит (Goldschmidt) је третирао прекршаје нарочитим управним 
деликтима, који се испољавају као непослушност према управи, тако да они нису 
противправи (већ противуправни) и друштвено опасни па не изискују морални прекор 
других чланова друштва.108 Мајер (Mayer) сматра да „управни деликт се одликује тиме 
што противречи само некој правној норми која је санкционисана претњом казном, а не 
некој културној норми“.109 

Дилема у погледу питања да ли је разлика између кривичних дела и прекршаја 
квантитативне или квалитативне природе није дефинитивно решена,110 мада је због 
вишедеценијског тренда приближавања прекршајног права кривичном праву присутнији 
тренд да је разлика формалне, тј. квантитативне природе. Пре свега нетачно је да су 
прекршаји морално неутрална понаања, да нису друштвено опасна и сл. Може ли се за 
прекршаје прописане Законом о забрани дискриминације или Законом о спречавању 
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама рећи да су морално неутрални 
и да нису друштвено опасни!? Наравно да не. Даље, појам друштвене опасности/ 
штетности је довољно растегљив, може се градирати, па тако обухватати и прекршаје.111 
Шта рећи само за оне ситуације где се правна заштита од „одговарајуће повреде“ пружа 
како прекршајним, тако и кривичним правом, а каква ће правна квалификација у 
конкретном случају бити зависи „од величине те повреде“.112 Такав случај је нпр. са 
пореском утајом или шумском крађом, где износ утајеног новца,113 односно обореног 
дрвета, као „величина повреде“, тачније као објективни услови инкриминација, 
опредељују да ли је посреди кривично дело или прекршај. Зато се, бар начелно, треба 
сложити са Крбековом констатацијом да „разграничење између кривичних дјела и 
прекршаја врши у модерним, демократским правним системима законодавац, који се при 
томе руководи различитим моментима целисходности... при чему поједине ствари лако 
прелазе из једне домене у другу. И зато не само да не може бити строго квалитативне 
разлике између кривичног дјела и прекршаја, већ између њих не може бити ни 
апсолутних граница и оне се стално мијењају“.114 

Занимљиво је указати да се у савременој теорији говори и о тзв. кривичним 
прекршајима који по свему сличе кривичним делима (саобраћајни прекршаји, прекршаји 
против јавног реда и мира) и управним прекршајима који представљају повреду прописа 
које доноси управа (порески, девизни, царински прекршаји).115 Нажалост оваквом 
                                                        
105 Мрвић-Петровић, 2006: 62.  
106 Pihler, 2000: 43. 
107 Ibid. 
108 Мрвић-Петровић, 2006: 62, фн. 4. 
109 Према: Келзен, 2001: 321. 
110 Pihler, 2000: 42. 
111 Видети о томе: Ibid., 44. 
112 Krbek, 1962: 220. 
113 Ibid. 
114 Ibid. Наравно, овај аутор указује да постоје и прекршаји који се састоје у простом непокоравању неком 
пропису. 
115 Мрвић-Петровић, 2006: 63. 
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типолгијом се, која успут речено није прецизна јер и потоњи прекршаји могу бити врло 
блиски кривичним делима, још више компликује однос на релацији прекршај кривично 
дело. 

Када је реч о нашем праву речено је да је веома изражен тренд приближавања 
прекршајног права кривичном праву. То приближавање није само законско-теоријске 
природе, већ и апликативне, јер се везује за дејство начела ne bis in idem, а у складу са 
праксом Европског суда за људска права о чему је било речи. 

 
5.2. Однос прекршаја и привредних преступа 

 
Привредни преступи представљају тековину нашег (тј. бившег југословенског) права 

којима се требао надомести недостатак кривичноправне одговорности правних лица, с 
обзиром да наше законодавство, све до 2008. године, није познавало кривичну 
одговорност правних лица. Био је прихваће традиционалистички приступ по којем се као 
учиниоци кривичних дела не могу јавити правна, већ само физичка лица (societas 
delinquere non potest). Данас је, међутим, код нас уведена кривична одговорност правних 
лица доношењем Закона о одговорности правних лица за кривична дела, али су још увек 
остали привредни преступи. Занимљиво је да је у бившим југословенским републикама, 
усвајањем концепта кривичне одговорности правних лица (што су сви учинили пре наше 
државе), категорија привредних преступа уклоњена. То није случај са нашом земљом која 
још увек познаје трипартитну поделу казнених дела на кривична дела, привредне 
преступе и прекршаје.116 

Појам привредних преступа одређен је у Закону о привредним преступима. У питању 
је друштвено штетна повреда прописа о привредном или финансијском пословању која је 
проузроковала или могла проузроковати теже последице и која је прописом надлежног 
органа одређена као привредни преступ (чл. 2 ст. 1). Субјекти привредних преступа могу 
бити само правна и одговорна лица.  

У односу на остала казнена дела углавном доминира став да се привредни преступи по 
својој тежини налазе између кривичних дела и прекршаја.117 Наиме, претходно кривично 
законодавство је кривична дела одређивала као „друштвено опасна дела“, привредне 
преступе као „друштвено штетна дела“, а прекршаје као „повреде јавног поретка“, чиме 
се на својеврстан начин вршила градација тежине ових казнених дела. 

С формалне стране разлика између привредних преступа и прекршаја се очитује и у 
томе што се (неузимајући у обзир то да је појам привредног преступа објективно и 
материјално-формално одређен) привредни преступи прписују законом и уредбом 
донетом на основу закона, али не и другим прописима којима се могу прописивати 
прекршаји. 

 
5.3. Однос прекршаја и дисциплинских преступа 

 
Речено је да се прекршајима штити јавни поредак, а њиме се намеће поштовање 

друштвене (опште) дисциплине, тако што се физичким и правним лицима намећу, 
односно забрањују одговарајућа понашања. Али поред ове опште или друштвене 
дисциплине постоји и посебна дисциплина која се односи на понашање одређених лица у 
одређеним службама.118 Тако, постоје дисциплинска правила у радним организацијама, 
државним органима (војска, полиција и сл.), школским (како за запослене тако и за ђаке) 
и другим установама (нпр. дисциплинска правила за осуђена лица). Непридржавањем 
ових правила понашања врше се дисциплински преступи или дисциплинске кривице. 
                                                        
116 Још 2006. године је Игњатовић, говорећи о предмету права извршења кривичних санкција, навео да ће 
привредни преступи у скорије време „бити изостављени из нашег казненог права“. Ignjatović, 2006: 5. 
117 Stojanović, 2012a: 9. 
118 Слично: Димитријевић, Јовашевић, 2005: 60. 
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Иако се ради о различитим врстама деликата, не треба сметнути са ума да се вршењем 
дисциплинског преступа некада остварује и биће прекршаја, па чак и биће неког 
кривичног дела. Вођење дисциплинског поступка не спречава вођење прекршајног 
поступка, уколико се бића ових јавних деликата преклапају. 
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III ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ 
 
Литература: Амброж Матјаж /2005/. „Предмет свести о противправности и њезино место у оквиру 

кривице“, У: Нове тенденције у савременој науци кривичног права и наше кривично законодавство. Београд-
Златибор: Удружење за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе-Intermex; Babović Miloš /1985/. 
Nehat u krivičnom pravu. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada; Делић Наташа /2008/. „Свест о 
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Drakić Dragiša /2007/. Neuračunljivost. Novi Sad: Školska; Дракић Драгиша /2012/. „Заблуда у кривичном праву 
условљена душевним поремећајем“, Теме, бр. 3; Камбовски Владо /2006/, Казнено право: Општ дел. Штип-
Скопје 2-ри Август С; Кауфман Артур /1998/. Право и разумевање права: Основни проблеми херменеутичке 
филозофије права.  Београд-Ваљево: Гутенбергова галаксија, Лазаревић Љубиша /2005/. Коментар Кривичног 
законика Републике Србије. Београд: Савремена администрација; Мрвић-Петровић Наташа /2013/. 
„Материјално-правне одредбе Закона о прекршајима“. У: Примена нових одредби у Закону о прекршајима. 
Београд: USAID/ Правосудна академија; Пихлер Станко /2006/. „Осврт на одредбе о прекршајној 
одговорности и прекршајним санкцијама у новом Закону о прекршајима РС“. У: Новине у области 
прекршајне праксе. Београд: Glosarijum Стојановић Зоран /2004/. „Кривица или кривична одговорност“. 
Бранич, бр. 3-4; Stojanović Zoran /2012a/. Krivično pravo: Opšti deo. Beograd: Pravna knjiga; Стојановић Зоран 
/2012б/. Коментар Кривичног законика. Београд: Службени гласник. 

 
1. ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА  

 
1.1. Основна обележја прекршајне одговорности физичких лица 

 
Када је реч о физичким лицима ЗП прихвата субјективни појам прекршајне 

одговорности, који одговара појму кривице.119 Наиме, у чл. 18 ст. 1 ЗП стоји да физичко 
лице одговара за прекршај који му се може приписати у кривицу зато што је било 
урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а било је свесно или је 
било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен. Према томе 
конститутивни елементи прекршајне одговорности су: 1) урачунљивост, као 
претпоставка кривице, 2) умишљај или нехат, као облици кривице који изражавају 
психички однос учиниоце према његовом делу, и 3) свест (или дужност свести) о 
забрањености дела (поступака), што представља нормативну димензију кривице. Из 
овога се може закључити да ЗП прихвата психолошко-нормативну теорију кривице, исто 
као и наш КЗ. 120 

Наведено се односи и на физичка лица са посебним својствима, тј. на одговорна лица и 
предузетнике, мада ЗП допушта да се њихова одговорност уреди и другачије.121 

За постојање прекршајне одговорности довољно је да је учинилац поступао нехатно. 
Једино се прописом о прекршају може предвидети кажњивост само за случај умишљајног 
поступања (чл. 20 ст. 1 ЗП).  

 
1.2. Урачунљивост 

 
ЗП не одређује појам урачунљивост, већ његов антипод – неурачунљивост као основ 

искључења прекршајне одговорности. У том контексту може се рећи ЗП одређује 
урачунљивост негативно,122 тј. посредством института неурачунљивости. Иначе, 
урачунљивост се као конститутивни елеменат прекршајне одговорности претпоставља 

Имајући у виду одредбу о неурачунљивости, урачунљивост би се могла одредити као 
могућност учиниоца да схвати значај свога дела (интелектуални елемент урачунљивости) 
                                                        
119 Видети: Стојановић, 2004: 5-17.  
120 О теоријама кривице видети: Делић, 2009: 52-78. 
121 Чл. 18 ст. 2 ЗП гласи: „Ако овим законом није другачије одређено, одредба из става 1. овог члана 
примењује се и на предузетника, одговорна лица у правном лицу, државном органу, органу територијалне 
аутономије и јединице локалне самоуправе или код предузетника“. 
122 Мрвић-Петрови, 2013: 24. 
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и његова могућност да правља својим поступцима (волунтаристички елемент 
урачунљивости). Као претпоставка прекршајне одговорности, урачунљивост према томе 
подразумева да човек поседује „одређене интелектуалне и вољне способности, 
капацитете“,123 па тек уколиком поседује ове капацитетe може се сматрати кривим и може 
се казнити за прекршај.124 

 
1.3. Облици кривице 

 
1.3.1. Умишљај (dolus) 

 
Умишљај представља тежи облик кривице. Према чл. 20 ст. 3 ЗП могу се разликовати 

директни умишљај (dolus directus) и евентуални умишљај (dolus eventualis). Обе форме 
умишљаја садрже и елемент свести и елемент воље, с тим што су исти израженији код 
директног умишљаја као вишег степена кривице.  

Прекршај је учињен са директним умишљајем кад је учинилац био свестан свог дела и 
хтео његово извршења. Елемент свести треба да обухвата све битне елементе прекршаја, 
(радњу, последицу, узрочно - последичну везу и др.).125 Елемент воље се, пак, очитује 
хтењу тог дела. Као пример за директни умишљај можемо навести следећу ситуацију: 
постојаће прекршај из чл. 6 Закона о јавном реду и миру када је неко лице свесно да 
виком ремети јавни ред и мир односно угрожава спокојство грађана, што и хоће. 

Евентуални умишљај постоји кад је учинилац био свестан да услед његовог чињења 
или нечињења може наступити забрањена последица и пристао је на њено наступање. 
Интелектуални елемент обухвата све битне елементе прекршаја, с тим да је нешто слабије 
изражен него код директног умишљаја. Наиме, код директног умишљаја учинилац је 
свестан свих обележја прекршаја, док код евентуалног умишљаја прихвата могућност 
њиховог постојања. Ипак, вољни елемент је кључан за разликовање ова два облика 
кривице. Док код директног умишљаја учинилац хоће извршење прекршаја, код 
евентуалног умишљаја он пристаје на наступање забрањене последице. Евентуални 
умишљај би постојао приликом извршења прекршаја из чл. 15 ст. 1 Закона о јавном реду 
и миру у ситуацији када је извршилац свестан да коришћењем музичких инструмената 
може реметити мир других, па и поред тога користи те инструменте чиме пристаје на 
наступање забрањене последице – на ремећење мира других. 

  
1.3.2. Нехат (culpa) 

 
Нехат представља блажи облик кривице. Према одредби чл. 20 ст. 2 ЗП могу се 

разликовати свесни нехат (luxuria) и несвесни нехат (negligentia). 
Свесни нехат постоји када је учинилац био свестан да услед његовог чињења или 

нечињења може наступити забрањена последица, али је олако држао да је може спречити 
или да она неће наступити. Елемент свести се огледа у постојању представе код учиниоца 
да услед радње коју врши, односно чињења или нечињења, може наступити забрањена 
последица. Значи учинилац исто као и код евентуалног умишљаја има представу о радњи 
коју чини и о могућности да услед тога наступи забрањена последица. Ипак, код њега не 
постоји вољни елемент. У томе је разлика између свесног нехата и евентуалног 
умишљаја. У потоњем случају учинилац пристаје на наступање забрањене последице, док 
је код свесног нехата вољни елемент искључен, јер је учинилац олако држао да 
наступање последице може спречити, што ће рећи да се поуздао у себе, односно у своје 
способности да предупреди могуће последице, односно олако је држао да последица неће 
наступити, што значи да се поуздао у неке друге околности које могу спречити њено 

                                                        
123 Drakić, 2007: 49. 
124 Ibid.  
125 Stojanović, 2012a: 147. 
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наступање. У том смислу неки аутори говоре о свесном нехату самопоуздања (учинилац 
олако држао да наступање последице може спречити) и свесном нехату поуздања 
(учинилац олако држи да последица неће наступити).126 Као пример за свесни нехат може 
се навести извршење прекршаја из чл. 185 ст. 1 тач. 2 Закона о спорту, у случају када је 
учинилац – физичко лице свесно да својим радњама (чињењем или нечињењем) излаже 
спортисту активностима које могу да угрозе његово здравље, али олако држи да ће то 
правовременом реакцијом моћи да спречи (поуздао се у себе), или да до тога неће доћи 
јер спортиста има добру заштитну опрему (поуздао се у друге околности – заштитну 
опрему). 

Имајући у виду да је елемент свести код евентуалног умишљаја и свесног нехата 
постављен идентично, те да се ова два облика кривице разликују само по 
волунтаристичкој компоненти, јер у првом случају учинилац пристаје на последицу, чега 
нема у случају свесог нехата, поставља се питање њиховог разграничења. У 
кривичноправној доктрини углавном се користи се користи један теоријски модел, тзв. 
Франкова формула (по немачком професору Рајнхарду Франку/ Reinhard Frank) по којој 
се поставља хипотетичко питање да ли би учинилац предузео радњу да је знао да ће 
последица наступити. Уколико би он и поред тога исту предузео, онда он тиме исказује 
свој пристанак у односу на последицу, чиме поступа са евентуалним умишљајем. С друге 
стране, уколико у датој ситуацији не би предузео радњу, узело би се да поступа са 
свесним нехатом.127 Теоријски модел тешко да има практични значај. У пракси ова 
проблематика се решава кроз анализу свих околности извршеног дела.128 

Обзиром да је за прекршајну одговорност по правилу довољан нехат, разликовање 
између евентуалног умишљаја и свесног нехата у начелу има значаја приликом 
одмеравања казне, јер се узима у обзир и степен кривице. Међутим, уколико је неким 
прописом предвиђена одговорност само за умишљајно поступање, тада је нужно 
утврдити ради ли се о евентуалном умишљају или свесном нехату, јер ће прекршај 
постојати само у првом случају. 

Несвесни нехат представља најнижи степен кривице. Код њега не само да нема 
елемента воље, већ не постоји  ни елемент свести. Наиме, овај облик нехата постоји када 
учинилац није био свестан могућности наступања забрањене последице, иако је према 
околностима и према својим личним својствима био дужан и могао бити свестан те 
могућности. Према томе, несвесни нехат захтева кумулативно испуњење једног 
објективног услова (дужност предвиђања последице) и једног субјективног услова 
(могућност предвиђања последице).129 Дужност и могућност предвиђања последице 
произилазе из околности случаја и учиниочевих личних својстава. С обзиром да се овај 
облик темељи на поменутој дужности и могућности, исти је у одсуству психолошких 
заснован на нормативним обележјима.  

Несвесни нехат можемо појаснити такође кроз пример прекршаја из чл. 185 ст. 1 тач. 2 
Закона о спорту, у случају када учинилац – физичко лице није свесно да својим радњама 
(чињењем или нечињењем) излаже спортисту активностима које могу да угрозе његово 
здравље, али је према околностима случаја (уочљива премореност спортисте) и својим 
личним својствима (искусан тренер) био дужан и могао бити свестан да такве активности 
могу угрозити његово здравље. 
 

1.4. Свест о забрањености 
 
Свест о забрањености дела (или свест о противправности) ЗП је одредио као свест 

учиниоца о забрањености његовог поступка (стварна или актуелна свест о 

                                                        
126 Babović, 1985: 83. 
127 Stojanović, 2012a: 150. 
128 Лазаревић, 2005: 89. 
129 Stojanović, 2012a: 155-156. 
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противправности) или као дужност и могућност свести учиниоца о забрањености његовог 
поступка (могућа или потенцијална свест о противправности). Овим се изражава 
нормативни елемент прекршајне одговорности (кривице). 

При томе, у теорији се свест о забрањености дела различито појашњава.130 Треба узети 
за исправно да учинилац када процењује противправност свог понашања он то чини   
„једино по мери обрасца понашања који му је познат“,131 а то значи да је код њега 
довољно постојање, по правилу, свести о материјалној противправности дела, односно 
свест о друштвеној штетности дела.132 

Као и урачунљивост, свест о забрањености прекршаја представља обележје 
прекршајне одговорности које се претпоставља. 

 
2. ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА 

 
ЗП прихвата објективну одговорност правних лица. Наиме, према чл. 27 ст. 1 ЗП 

правно лице је прекршајно одговорно ако је прекршај учињен радњом или пропуштањем 
дужног надзора органа управљања или одговорног лица или радњом другог лица које је у 
време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног лица. Овим је 
одступљено од решења које предвиђа домаће кривично законосавство, а по којем правно 
лице одговара по принципу изведене кривице (теорија alter ego), с обзиром да се 
одговорност правног лица изводи из кривице одређеног круга физичких лица 
(одговорних лица, односно другог лица које поступа у име правног лица).133  

ЗП је проширио одговорност правног лица у правцу тзв. аутономне одговорности (чл. 
27 ст. 2).134 Наиме,  правно лице је одговорно за прекршај и када: 1) орган управљања 
донесе противправну одлуку или налог којим је омогућено извршење прекршаја или 
одговорно лице нареди другом лицу да изврши прекршај (директно противправно 
поступање);135 2) физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да 
над њим врши надзор или контролу.  

Против правног лица и одговорног лица у правном лицу по правилу се води 
јединствен прекршајни поступак (чл. 108 ЗП). Наиме, одговорност физичког или 
одговорног лица у правном лицу за учињени прекршај, кривично дело или привредни 
преступ не искључује одговорност правног лица за прекршај (чл. 27 ст. 4 ЗП). Међутим, 
правно лице може да одговара за прекршај и када: 1) је против одговорног лица 
прекршајни поступак обустављен или је то лице ослобођено од одговорности по законом 
предвиђеним условима (ако дело за које се терети по пропису није прекршај; ако постоје 
околности које искључују прекршајну одговорност; ако није доказано да је окривљени 
учинио прекршај за који је против њега поднет захтев за покретање прекршајног 
поступка–чл. 250 ЗП); 2) постоје правне или стварне сметње за утврђивање одговорности 
одговорног лица у правном лицу или се не може одредити ко је одговорно лице (чл. 27 ст. 
3 ЗП). 

Престанком постојања правног лица у току прекршајног поступка престаје и његова 
одговорност за прекршај. Уколико, међутим, постоји правни следбеник овог правног лица 
онда ће за прекршај одговара правни следбеник. Уколико је правно лице престало да 
постоји након правноснажно окончаног прекршајног поступка, изречена санкција ће се 
извршити према правном следбенику.Правно лице које се налази у стечају може да 
одговара за прекршај учињен пре отварања или у току стечајног поступка, али му се не 

                                                        
130 Упоредити: Стојановић, 2012б: 149; Делић, 2008: 176; Дракић, 2012: 1324-1325; Кауфман, 1998: 41-48;  
Bačić, 1998: 211-212; Камбовски, 2006: 381; Амброж, 2005: 351-361. 
131 Куфман, 1998: 47. 
132 Кауфман, 1998: 47 ; Bačić, 1998: 211-212; Камбовски, 2006: 381; Дракић, 2012: 1325. 
133 Видети: Мрвић-Петровић, 2013: 27; Ђорђевић, 2013: 509. Супротно новом ЗП, ЗП из 2005. године уређивао 
је одговорност правних лица по принципу изведене кривице. Видети: Пихлер, 2006: 45-46. 
134 Мрвић-Петровић, 2013: 28. 
135 Ibid.  
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може изрећи казна, него само заштитна мера одузимања предмета и одузимање 
имовинске користи (чл. 28 ЗП). 

Увођењем прекршајне одговорности правног следбеника правног лица изашло се у 
сусрет пракси, „јер се установило да велики број правних лица избегава одговорност тако 
што у току судског поступка руководство окривљеног правног лица иницира његове 
статусне промене које утичу на исход судског поступка и онемогућавају изрицање и из-
вршење прекршајне санкције“.136 

 

                                                        
136 Ibid., 29. 
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VI ОСНОВИ ИСКЉУЧЕЊА ПОСТОЈАЊА ПРЕКРШАЈА 
И ПРЕКРШАЈНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
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1. ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
С озиром да ЗП прихвата објективни појам прекршаја, то законодавац предвиђа основе 

који искључују постојање прекршаја и основе који искључују прекршајну одговорност. У 
основе који искључују постојање прекршаја спадају: 1) нужна одбрана, 2) крајња нужда и 
3) сила и претња. У основе који искључују прекршајну одговорност спадају: 1) 
неурачунљивост, 2) стварна заблуда, 3) правна заблуда и 4) наређење претпостављеног.  

Уколико у конкретном случају постоји неки од основа који искључују постајање 
прекршаја, суд ће донети пресуду којом се окривљени ослобађа одговорности јер дело за 
које се терети по пропису није прекршај (чл. 250 ст. 1 тач.1 ЗП), а уколико се утврди 
постојање неког основа који искључује прекршајну одговорност, донеће пресуду којом се 
окривљени ослобађа одговорности јер има околности које искључују прекршајну 
одговорност (чл. 250 ст. 1 тач. 2 ЗП). Према томе ради се о различитим основима 
доношења тзв. ослобађајуће пресуде. 

 
2. ОСНОВИ КОЈИ ИСКЉУЧУЈУ ПОСТОЈАЊЕ ПРЕКРШАЈА 

 
2.1. Нужна одбрана 

 
 ЗП предвиђа да нема прекршаја ако је радња прописана као прекршај учињена у 

нужној одбрани (чл. 13 ст. 1). Иако закон децидно не говори који општи елемент 
прекршаја у случају нужне одбране не постоји, обично се сматра да је искључена 
противправност.137 Такав став је, уз различита образложења, углавном присутан и у 
домаћој кривичноправној литератури,138 што се из познатих и већ речених разлога 
одразило и на материју прекршајног права. Према том схватању код нужне одбране се 

                                                        
137 Мрвић-Петровић, 2006: 71. И раније у прекршајној теорији било, под утицајем владајућих 
кривичноправних схватања, заступано мишљење да нужна одбрана представља основ искључења 
противправности и друштвене штетности. Вид: Јелачић, 2004: 79. Ово из разлога што је у једном делу теорије 
је заступано становиште да друштвена штетност (или друштвана опасност код кривичних дела) представља 
материјалну страну противправности. 
138 Лазаревић, 2005: 49; Стојановић, 2012б: 90; Цетинић, 2006: 169.; Ћоровић, 2011: 122. 
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ради о сукобу права са неправом,139 односно о идеји да „право не сме да попусти пред 
неправом“.140 

Нужна одбрана је у ЗП регулисана готово идентично као у КЗ. Према чл. 13 ст. 2 ЗП 
нужна је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра или добра 
другога одбије истовремени противправни напад.141 Из наведеног можемо закључити да 
су два основа обележја овог института напад и одбрана. 

а) Напад се може одредити као претња по правна добра изазвана људским 
понашањем.142 Са становишта института нужне одбране напад мора испуњавати следеће 
услове: 

1) Мора потицати од човека. Уколико опасност потиче од животиње, неке силе, 
енергије и сл., неће постојати нужна одбрана, али би се могло радити о крајњој нужди, 
ако су испуњени услови за примену тог института. Међутим, ако је човек искористио 
животињу или неку силу односно енергију као средством за извршење прекршаја, 
сматраће се да напад потиче од човека.    

2) Мора бити противправан. То значи да нападач није овлашћен на предузимање 
датог понашања.143 Напад ће бити противправан и у случају када је изазван од стране 
онога који се брани, с тим намерно изазивање, тј. провоцирање напада искључује 
могућност да се учинилац позива на нужну одбарну.  

3) Мора бити управљен на неко правом заштићено добро нападнутог или другог лица. 
Ово обележје јасно произилази из чл. 13 ст. 2 ЗП, јер се у тој одредби говори о одбијању 
напада „од свог добра или добра другога“. Наведена формулација указује да напад може 
бити управљен против различитих добара, личних и имовинских, као и евентуално неких 
других добара.  

Као што се види из изложеног титулар нападнутог добра може бити како нападнути, 
тако и неко друго лице. Одбијање напада од другог лица назива се нужна помоћ. Треба 
узети да под изразом „други“ потпадају како добра физичког, тако и добра правног лица.  

4) Мора бити стваран. Овај елемент се процењује „према објективном стању ствари у 
време извршења дела, а не како сматра онај ко се осећа угроженим или друге сматра 
угроженим“.144 Ако нападнути погрешно држи да постоји напад, тј. уколико се у погледу 
напада налази у заблуди, радње његове одбране, које су управљене ка „умишљеном 
нападачу“ (vermeintlichen Angreifer), су противправне, с тим да се питање постојања 
прекршаја (тачније кривице) цени према правилима о стварној заблуди.145 На пример, 
погрешно држи да постоји туча (прекршај против јавног реда и мира), у којој уђе да би 
заштитио друго лице. Ова ситуација се у терији назива уображеном или путативном 
нужном одбраном. 

б) Под одбраном треба разумети „делатност нападнутог лица или неког другог која је 
усмерена на одбијање напада и заштиту, на тај начин, угроженог добра“.146 Са 
становишта института нужне одбране одбрана мора испуњавати следеће услове: 

1) Мора одговарати опису неког прекршаја. Биће извршеног прекршаја привидно 
постоји, јер му недостаје један од нужно потребних конститутивних елемената општег 
прекршаја – противправност. Сходно томе, неће се радити о нужној одбрани уколико 
радње одбране не одговарају опису неког прекршаја.  

2) Мора бити управљена само против нападачевог добра. Код овог института не 
долазе у обзир добра трећих лица. Уколико би неко одбијао од себе противправни напад 

                                                        
139 Стојановић, 2012б: 102. 
140 Wessels, Beulke, 2002: 104 
141 Упор. са чл. 19 ст. 2 КЗ. 
142 Roxin, 2006: 57. 
143 Bačić, 1998: 174-175. 
144 Wessels, Beulke, 2002: 106. 
145 Ibid. 
146 Лазаревић, 2005: 52. 
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и тиме повредио добра трећег лица, а не нападачева добра, онда би се могло радити о 
крајњој нужди. 

3) Мора бити актуелна, тј. истовремена са нападом. Пре него што се ближе појасни 
овај услов одбране, потребно је напоменути да га неки теоретичари третирају обележјем 
напада. Такав закључак може се извући из саме одредбе чл. 13 ст. 2 ЗП, јер се у истој 
говори o одбијању „истовременог противправног напада“. Међутим, овај услов ипак 
представља обележје одбране, с обзиром да одбрани треба да претходи напад. Наиме, да 
би се неко бранио мора претходно бити нападнут. Чак и ако се ради о одбрани од тзв. 
непосредно предстојећег напада треба узети да по некој логици ствари напад већ постоји, 
јер само тако напад и одбрана могу чинити једну компатибилну целину. Зато се 
процењује истовременост одбране са нападом, а не напада са одбраном. 

У теорији и пракси елемент истовремености обично се екстензивно тумачи. Треба 
узети да је одбрана истовремена уколико се односи на напад који је почео, непосредно 
предстоји или траје.147  

4) Мора бити нужна, тј. неопходно потребна. Услов неопходности одређује границе 
нужној одбрани - овим се поставља захтев не само за нужношћу чина одбране, већ и за 
нужношћу начина и мере одбране.148  

Услов неопходности представља најспорније обележје нужне одбране које ствара 
доста потешкоћа у пракси, па се отуда у јудикатури и теорији настоје поставити 
оријентациони критеријуми за процену његове испуњености.149 Обично се узима да 
неопходност одбране зависи од интезитета напада, опасности нападача и од средстава 
која стоје на располагању ради одбране.150   

Постављајући границе праву одбране услов неопходности ставља пред учиниоца 
захтев да што је више могуће штеди нападачева добра, без да угрози ефикасност своје 
одбране.151 Овим се отвара питање пропорционалности (сразмерности) између 
нападачевог добра и добра нападнутог, односно да ли нападнути има право  да повреди 
добро нападача које је вредније од његовог добра које је нападом било угрожено? ЗП у 
основи не тражи сразмерност између вредности предметних добара. Ипак, 
неприхватљива је њихова очигледна несразмера.152 Јер, дозволити нужну одбрану на 
незначајан напад, а која се манифестују у тешкој повреди нападачевог добра, није ништа 
друго до злоупотреба права.153  

За процену услова неопходности неће бити од значаја чињеница да је напад могао 
бити избегнут бекством нападнутог. Не може се тражити да „право попусти пред 
неправом“. То је противно концепцији нужне одбране нашта смо се осврнули у уводним 
редовима овог рада. Спорна је, међутим, могућност примене нужне одбране у 
случајевима када је напад могао бити избегнут тзв. прикладним удаљивањем (commodus 
discessus), тј. избегавањем које није понижавајућег каракера као што је то бекство 
(враћање уназад или скретање у другу улицу када се види нападач).154  

5) Мора постојати тзв. одбрамбена воља. Око овог обележја не постоји јединствен 
теоријски став. Мали дрој домаћих теоретичара наводи ово обележје као елемент 
одбране.155 Одбрамбена воља подразумева постојање учиниочеве представе о стању 

                                                        
147 Wessels, Beulke, 2002: 105; Bačić, 1998: 174. 
148 Bačić, 1998: 175. 
149 Стојановић, 2012б: 105. 
150 Тако стоји у једној одлуци немачког (кривичног) суда. Видети: Eser, Burkhardt, 1992: 121. Слично: 
Стојановић, 2012б: 105. 
151 Ibid. 
152 Ibid., 106. 
153 Камбовски, 2006: 347. 
154 Стојановић, 2012б: 106-107. 
155 Стојановић, 2012б: 108-109; Ћоровић, 2011: 131-133. 
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нужне одбране,156 односно, боље речено, нападнути мора имати знање о противправном 
нападу и мора деловати против њега.157  

ЗП регулише и прекорачење (ексцес) нужне одбране. Могу се разликовати интензивни 
и екстензивни ексцес. Интензивни ексцес који је једино релевантан постоји када у 
остварени сви усливи напада и одбране, изузев неопходне потребе. У том случају ЗП 
предвиђа да се учинилац може блаже казнити, а уколико је до прекорачења дошло под 
нарочито олакшавајућим околностима  учинилац се може ослободити од казне (чл. 13 ст. 
3 ЗП). Што се тиче екстензивног ексцеса он се односи на ситуацију када се на напад 
реагује након што је он завршен. Према томе није испуњен услов истовремености 
(актуелности) одбране. Овај облик ексцеса је правно ирелевантан, тј. нити има нужне 
одбране, нити њеног прекорачења.158 

 
2.2. Крајња нужда 

 
ЗП прописује да нема прекршаја уколико радња која је прописана као прекршај буде 

учињена у крајњој нужди (чл. 14). Крајња нужда, исто као и нужна одбрана представља 
основ искључења противправности.159 Али за за разлику од нужне одбране где постоји 
сукоб права са неправом, код крајње нужде имамо сукоб између два права.160 Зато су 
услови за примену крајње нужде строжији него услови за примену нужне одбране.  

Према чл. 14 ст. 2 ЗП крајња нужда постоји ако је прекршај учињен да учинилац 
отклони од свог добра или добра другога истовремену нескривљену опасност која се на 
други начин није могла отклонити и ако при томе учињено зло није веће од зла које је 
претило.161 Из наведеног можемо закључити да су два основа обележја овог института 
опасност и отклањање опасности.  

а) Опасност се може одредити као ситуација у којој је неко добро угрожено и према 
околностима конкретног случаја постоји непосредна могућност да буде повређено.162 
Обележја опасности су:  

1) Може бити изазвана не само деловањем човека, већ и природним силама, нападом 
животиње и сл. У томе лежи и битна разлика у односу на нужну одбрану код које се као 
нападач може јавити само човек.  

2) Мора бити управљена на неко правом заштићено добро нападнутог или другог 
лица. Овај услов треба схватити као код нужне одбране. Наглашавамо да ЗП ни у овом 
случају не лимитира добро која се штите овим основом. 

3) Мора бити нескривљена. Према овом услову не може се позивати на крајњу нужду 
лице које је опасност скривило, било умишљајно, било нехатно.163 При томе не треба 
мешати ситуацију када неко изазове опасност, са скривљеношћу те опасности. Јер могуће 
је да је неко изазвао опасност, али да је није скривио, тако да је она резултат несрећног 
случаја. Зато појам скривљености треба тумачити у смислу одредаба о умишљају и 
нехату.164 Тако, опасност је скривљена ако је неко исту својим чињењем или нечињењем 
хтео или је на њу пристао (умишљајно скривљена опасност), односно ако је олако држао 
да она неће наступити или да ће је моћи спречити, као и када је био дужан и могао бити 
свестан њеног наступања (нехатно скривљена опасност). Уколико се изазвана опасност не 

                                                        
156 Wessels, Beulke, 2002: 112. 
157 Eser, Burkhardt, 1992: 131. 
158 Стојановић, 2012б: 109. 
159 Мрвић-Петровић, 2006: 71. Јелачић, 2004: 79. Потоњи сматра да је реч о основу искључења друштвене 
штетности и противправности.  
160 Стојановић, 2012б: 110. 
161 Упор. са чл. 20 ст. 2 КЗ. 
162 Стојановић, 2012б: 111. 
163 Јелачић, 2004: 80-81; Стојановић, 2012б: 111. 
164 Лазаревић, 2005: 60. 



44 
 

може приписати ни умишљају ни нехату учиниоца, она је нескривљена, чиме је 
задовољен овај услов крајње нужде. 

3) Мора бити стварна. Обележје стварности треба разумети као код нужне одбране. 
При томе, ако је учинилац погрешно држао да постоји опасност, у питању је путативна 
или уображена крајња нужда и учинилац се налази у стварној заблуди, што може бити 
оснос искључења кривице. 

б) Отклањање опасности представља активност која је управљена на заштиту правно 
заштићеног добра, на отклањање стања угрожености тог добра, неутралисањем те 
опасности или „извлачењем“ правног добра из опасности у којој се налазило.165 
Отклањање опасности мора задовољавати следеће услове: 

1) Мора одговарати опису неког прекршаја. То значи да учинилац код крајње нужде 
остварује биће прекршаја којем недостаје противправност, па стога прекршај не постоји. 
При томе ЗП поставља један додатни услов – да се опасност на други начин није могла 
отклонити. Ако сублимирамо речено, учинилац код крајње нужде отклања опасност 
вршењем прекршаја, а која опасност се на други начин, тј. невршењем прекршаја није 
могла отклонити. Уколико се опасност могла отклонити на неки други начин, неће 
постојати крајња нужда. 

2) Мора бити истовремена. Истовременос треба схватити као код нужне одбране. У 
питању је опасност која је започела, траје или непосредно претходи. Међутим, крајња 
нужда се не може односити на неку будућу опасност.166 

3) Мора бити сразмерно опасности (тзв. стриктна пропорционалност),167 јер зло које 
је узроковано у крајњој нужди не сме бити веће од зла које је претило. Ово је последица 
идеје на којој почива крајња нужда – да је реч о сукобу два права. Зато у сваком 
конкретном случају треба утврђивати да ли је жртвовано добро мање или једнако вредно 
као и добро које се спашава.168  

4) Мора постојати воља да се отклони опасност. Овај субјективни елемент се ретко 
помиње у домаћој (кривичноправној) теорији,169 док је у иностраној литератури углавном 
присутан. То значи да код учиниоца постоји свест о узрокованој опасности која прети 
његовом или туђем добру и да у циљу заштите тих добара предузима радње које 
одговарају бићу неког прекршаја. 

Дејство прекорачења (ексцеса) крајње нужде регулисано је на слично као и нужне 
одбране. ЗП предвиђа да се у случају прекорачења крајње нужде учинилац може блаже 
казнити, односно да се, уколико је до ексцеса дошло под посебно олакшавајућим 
околностима, учинилац може ослободити од казне. Наравно овде се мисли на интензивни 
ексцес, када је отклањањем опасности повређено добро веће вредности од вредности 
добра које је било изложено опасности. Екстензивни ексцес нема никакво правно дејство. 

 
2.3. Сила и претња 

 
ЗП у чл. 15 регулише силу и претњу. При томе закон експлицитно прави разлику 

између неодољиве силе (или апсолутне силе- vis absoluta) и силе којој се могло одолети 
(компулзивна сила - vis compulsiva). Ове две силе имају различито дејство, док претња има 
исто дејство као компулзивна сила. 

Према одредби чл. 15 ст. 1 ЗП нема прекршаја ако је учинилац поступао под дејством 
неодољиве силе. Апсолутна или неодољива сила јесте она сила којој се лице није могло 
одупрети,170 односно када је било лишено могућности да донесе одлуку о радњи, или је 

                                                        
165 Ibid. 
166 Јелачић, 2004: 80 
167 Камовски, 2006: 356. 
168 Ibid.  
169 Стојановић, 2012б: 113. 
170 Stojanović, 2012a: 170. 
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било спречено да реализује своју одлуку.171 Типичан пример је употреба хипнозе или 
омамљујућих средстава. Уколико је неко лице учинило прекршај под утицајем апсолутне 
силе (на пример неко хипнотише лице да би учинило неки прекршај из области јавног 
реда и мира) изостаје радња прекршаја, јер неодољива сила искључује вољно деловање 
субјекта. Иако ЗП то изричито не каже, у случају неодољиве силе требало би узети да је 
учинилац прекршаја лице које је применило овакву силу (тзв. посредни извршилац). 

Компулзивна сила представља употребу снаге према другом лицу, с циљем да се то 
лице принуди на неку радњу - чињење или нечиње. Најчешће се сила примењује ради 
савлађивања постојећег или очекиваног отпора другога.172 Компулзивна сила не 
искључује могућност доношења одлуке, али је та одлука изнуђена.173 На пример 
употребом физичке снаге једно лице принуди друго да изврши одређени прекршај. Лице 
у односу на које је употребљена физичка снага имало је могућност одлучи да ли ће 
извршити прекршај или ће трпети физички атак на себе. Зато уколико се одлучи да 
изврши прекршај, таква одлука је изнуђена. 

Претња представља стављање у изглед негог зла другоме с циљем његовог 
принуђавања на одговарајуће чињење или нечињење. Према томе „претња увек садржи 
одређено зло које тек треба да се догоди уколико се онај коме се прети не понаша на 
одређени начин“.174 И у овој ситуацији је одлука изнуђена. На пример једно лице запрети 
другом да ће му учинити неко зло уколико оно не изврши одговарајући прекршај. Њено 
дејство је готово идентично дејству компулзивне силе – не искључује вољну радњу, али 
утиче на вољу субјекта да изврши прекршај.175 

ЗП у чл. 15 ст. 2 прописује да се учинилац који је извршио прекршај под дејством силе 
којој се могло одолети или под дејством претње може  блаже казнити, ако се сила и 
претња не могу сматрати нескривљеном опасношћу у смислу одредбе о крајњој нужди. 
Према томе, ЗП предвиђа да се компулзивна сила и претња могу сматрати нескривљеном 
опасношћу, и у тој ситуацији се њихово дејство процењује у оквиру института крајње 
нужде. Ако се, пак, ова сила и претња не могу сматрати нескривљеном опасношћу, онда 
њихово дејство на учиница прекршаја представља факултативни основ за ублажавање 
казне. 
 

3. ОСНОВИ КОЈИ ИСКЉУЧУЈУ ПРЕКРШАЈНУ ОДГОВОРНОСТ  
 

3.1. Неурачунљивост  
 

Неурачунљивост представља основ искључења прекршајне одговорности. У том 
смислу ЗП у чл. 19 ст. 1 прописује да неурачунљиви учинилац није одговоран за 
прекршај. Неурачунљивост мора постојати у време извршења прекршаја. 

Као и КЗ, и ЗП прихвата тзв. мешовити/ биолошко-психолошки метод утврђивања 
неурачунљивости. По овом методу за утврђивање неурачунљивости неопходно је да се 
утврди одговарајући биолошки основ „који описује абнормално стање учиниоца“,176 а 
потом следи утврђивање дејства тог основа на способност расуђивања и/или способност 
одлучивања.  

Према чл. 19 ст. 2 ЗП неурачунљив је учинилац који није могао да схвати значај свог 
поступка или није могао да управља својим поступцима услед душевне болести, 
привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја или друге теже душевне 
поремећености. Из предметне одредбе може се утврдити да Закон наводи следеће 
биолошке основе неурачунљивости: 
                                                        
171 Srzntić et.al., 1979: 177. 
172 Ibid. 
173 Ibid.  
174 Stojanović, 2013: 5. 
175 Stojanović, 2012a: 171. 
176 Drakić, 2007: 63. 
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1) Душевна болест. Душевне болести психијатријски одговарају психозама које, пак, 
представљају „психијатријска обољења код којих је нарушавање психичких функције 
достигло толики обим, да су на тај начин увиђање и способност да се одговори на неке 
уобичајене захтеве живота или веза са реалношћу знатно ометени“.177 Разликују се, с 
обзиром на узрок њихов настанка, ендогене и егзогене психозе. Узрок ендогених психоза 
је унутрашњи, односно није познат. Највећи форензички значај имају схизофренија и 
манично-депресивна психоза. Егзогене психозе су базиране на спољашњим узроцима, 
узроцима који су познати. Отуда постоје трауматичне психозе (последица су можданих 
повреда), интоксикационе психозе (последица су злоупотребе психоактивних супстанци), 
инфекционе психозе итд.178 

2) Привремена душевна поремећеност. Ради се о душевном поремећају који 
привремено траје. Може настати нпр. интоксикацијом (алхолом, опојним дригама), падом 
итд.  

3) Заостали душевни развој. Овај основ у медицини одговара ологофренији, а под њом 
се подразумева „урођена малоумност настала услед конгениталних обољења (сифилис), 
интраутериних обољења (рубеола мајке), порођајних траума или оболевања у првим 
годинама живота, или из непознатих разлога, фамилијарно“.179 Према степену тежине 
разликују се следећи облици олигофреније: идиотија (дубока душевна заосталост – IQ 
испод 20), имбецилност (која може бити тежа/ тзв. тешка душевна субнормалност или 
тешка имбецилност – IQ између 20 и 39/ и лакша /тзв. умерена душевна заосталост или 
имбецилност – IQ између 35 и 49/) и дебилност (или слабоумност, односно лака душевна 
заосталост – IQ између 50 и 70).180 

4) Друга тежа душевна поремећеност. Овим биолошким основом обухваћени су они 
душевни поремећаји који се не могу сврстати у неки од претходно наведених основа. У 
литератури се наводи да се под овај основ могу подвести тежи случајеви психопатија, 
неуроза и нагонских поремећаја.181 

Психолошку компоненту неурачунљивости законодавац је одредио као немогућност 
схватања значаја свога поступка, односно као немогућност управљања својим 
поступцима. У првом случају постоји дефект способности расуђивања (дефект 
интелектуалног елемента), а у другом дефект способности расуђивања (дефект 
волунтаристичког елемента). 

Ако сублимирамо наведено неурачунљивост ће постојати уколико учинилац 
прекршаја услед неког биолошког основа (душевне болести, привремен душевне 
поремећености, заосталог душевног развоја или друге теже душевне поремећености) није 
могао да схвати значај свог поступка, или није могао да управља својим поступцима. 
Довољно је, према томе постојање бар једног биолошког основа и његово дејство макар 
на једну поменуту психичку функцију. 

 
3.1.1. Битно смањена урачунљивост 

 
Пре свега треба напоменути да битно смањена урачунљивост не представља основ 

искључења прекршајне одговорности. Напротив, лице које поступа у стању битно 
смањене урачунљивости је прекршајно одговорно, али околност да се налази у оваквом 
                                                        
177 Ову дефиницују даје немачки психијатар Витер (Witter). Наведено према: Drakić, 2007: 82. У неким 
лексикографсим штивима психозе се дефинишу као „...„тежак поремећај психичких функција који је 
пропраћен мењањем првобитне психичке личности и њеног односа према околини“. Вид.: Medicinski leksikon, 
1988: 657 
178 Drakić, 2007: 84. 
179 Medicinski leksikon, 1988: 560. 
180 Више: B. Kapamadžija, 1989: 70-71. 
181 Видети: Стојановић, 2012б: 123; Drakić, 2007: 92; Делић, 2009: 127-128. Но, треба имати на уму да неки 
аутори сматрају упитним овај основ, третирајући га недовољно одређеним. Видети: Лазаревић, 2005: 73; 
Пихлер, 2006: 49. Наглашавамо да потоња два аутора ипак различито виде предметни биолошки основ 
неурачунљивости. 
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стању је правно релевантно. За битно смањену урачунљивост се може рећи да представља  
подслучај урачунљивости.182 Међутим, због номотехничке сличности у регулисању 
института неурачунљивости и битно смањене урачунљивости одлучили смо се да исти 
анализирамо на овом месту. 

У чл. 19 ст. 3 ЗП је прописано  да се учиниоцу прекршаја казна може  ублажити ако је 
његова способност да схвати значај свог дела или способност да управља својим 
поступцима била битно смањена услед  душевне болести, привремене душевне 
поремећености, заосталог душевног развоја или друге теже душене поремежености. 
Према томе битно смањена урачунљивост је факултативни основ за ублажавање казне. 

 
3.1.2. Скривљена неурачунљивост  

Аctiones liberae in causa 
 

Институт скривљене неурачунљивости или аctiones liberae in causaпредставља једну 
правну констукцију која треба да спречи злоупотребу института  неурачунљивости.183 
Наиме, неко лице може да се употребом психоактивних супстанци, алкохолом или на 
други начин само доведе у ситуацију да не може да схвати значај свога дела, или да не 
може да управља својим поступцима, управо да би у том стању извршило прекршај. По 
општим правилима о прекршајној одговорности ово лице би се сматрало неурачунљивим. 
Међутим, оно је само скривило своју неурачунљивост, те је тиме изиграло, односно 
злоупотребило овај институт. Зато се прекршајна одговорност (урачунљивост, умишљај/ 
нехат и свест о противправности) овог лица у односу на прекршај процењује у једном 
претходном моменту – када се оно „самодоводило“ у фазу неурачунљивости. У том 
случају се узима да је учинилац крив, иако је tempore delictum био неурачунљив 

Према чл. 19 ст. 4 ЗП не сматра се неурачунљивим учинилац прекршаја који 
употребом алкохола или на други начин доведе себе у стање у коме није могао схватити 
значај свог поступка или није могао управљати својим поступцима ако је у време кад се 
доводио у такво стање био свестан или је био дужан и могао бити свестан да у таквом 
стању може учинити прекршај. 

Из наведеног произилази да се скривљена неурачунљивост састоји из два дела: 1) 
самодовођење у стање неурачунљивости; 2) вршење кривичног дела у стању 
неурачунљивости. Учинилац се у стање неурачунљивости може довести употребом 
алкохола (једино опојно средство наведено у законској одредби), психоактивних 
супстанци, медикамената и сл. У време довођења у стање неурачунљивости учинилац 
мора да је свестан или да је био дужан и могао бити свестан да у таквом стању (тј. стању 
неурачунљивости) може учинити прекршај.  

Према томе, облик кривице (умишљај или нехат) се утврђује не у моменту извршења 
прекршаја, већ у време када се учинилац доводио у стање неурачунљивости. Међутим, 
треба узети да у овом претходном тренутку, иако из законске одредбе то не произилази, 
учинилац мора испуњавати и остале услове прекршајне одговорности: урачунљивост и 
свест о забрањености. Уколико у овом претходном моменту не постоје и остале две 
компоненте, неће постојати ни прекршајна одговорност. Учинилац не би био прекршајно 
одговоран јер је и у претходном периоду био неурачунљив (нпр. ако се неурачунљиво 
лице опија), односно правна заблуда би представљала основ његове екскулпације уколико 
код њега не би постојала свест о забрањености прилоком довођења у стање 
неурачунљивости. Имајући у виду да су урачунљивост и свест забрањености компоненте 
прекршајне одговорности чије се постојање претпоставља, можда се то може узети као 
разлог зашто је законодавац на поменути начин регулисао овај институт. 

 
 

                                                        
182 Drakić, 2007: 194. 
183 О овом институту више: Drakić,  2007: 182-192.; Ћоровић, 2010:  208-221. 
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3.2. Стварна заблуда 
 
Заблуда у најширем смислу речи представља одсуство или погрешну представу о некој 

околности. За казнено право од значаја су стварна (eror in facti) и правна заблуда (eror in 
iuris).  

Обично се разликује стварна заблуда у ужем и стварна заблуда у ширем смислу.184 У 
ужем смислу стварна заблуда се односи на неку стварну околност која чини обележје 
прекршаја, тј. реч је о заблуди о бићу прекршаја. На пример, прекршај из чл. 29 ст. 1 тач. 
4 Закона о личној карти чини оно лице које носи личну карту коју не сме да користи, а 
један од разлога када лице не сме да користи овај документ јесте да је накнадно сазнало 
да је у личној карти унесен нетачан податак. Уколико би којим случајем приликом 
провере идентитета неког лица било утврђено да му је у личној карти неки податак 
нетачан, а у погледу којега је он био у заблуди, постојала би стварна заблуда у ужем 
смислу, јер нетачни подаци чине елемент бића предметног прекршаја (оно је тек тад 
сазнало за нетачност податка). 

Стварна заблуда у ширем смислу јесте заблуда о околностима које искључују 
противправност. У том случају учинилац погрешно држи да постоји нека стварна 
околност, која реално не постоји, а која би, када би заиста постојала, чинила његово дело 
допуштеним.185 На пример, на овај облик стварне заблуде могло би се позвати лице којем 
се ставља на терет прекршај из Закона о јавном реду и миру, јер је учествовањем у тучи 
реметило јавни ред и мир односно угрожавало спокојство грађана, ако се утврди да је то 
лице погрешно држало да је против њега или другог лица био управљен истовремени 
противправни напад. На пример, учинилац се, не знајући да његов друг „фингира“ тучу са 
неким другим лице, упусти у исту верујући да отклања истовремени противправни напад. 
Код учиниоца постоји заблуда о стваности напада, што је конститутивно обележје нужне 
одбране. Према томе ради се о путативној нужној одбрани. 

Обе ове заблуде, уколико су неоткоњиве искључују прекршајну одговорност учиниоца 
(чл. 21 ст. 1 ЗП). Стварна заблуда је према чл. 21 ст. 2 ЗП неотклоњива ако учинилац није 
био дужан и није могао да избегне заблуду у погледу неке стварне околности која 
представља обележје прекршаја (стварна заблуда у ужем смислу) или у погледу неке 
стварне околности која би, да је заиста постојала, чинила поступак учиниоца дозвољеним 
(стварна заблуда у ширем смислу).  

Отклоњива стварна заблуда је заблуда из нехата, када је учинилац био дужан и када је 
могао да избегне предметну заблуду. Неотклоњива стварна заблуда искључују и 
умишљајно и нехатно поступање, што значи да учинилац није прекршајно одговоран. 
Имајући у виду да је за прекшај довољно нехатно поступање, отклоњива стварна заблуда 
не искључује прекршајну одговорност, изузев када је прописом предвиђено да прекршај 
може бити учињен само са умишљајем.  

 
3.3. Правна заблуда 

 
Правна заблуда представља заблуду о забрањености неког понашања. То је тзв. 

директна правна заблуда. Постоји у случају када неко лице врши одређену радњу 
незнајући да је то прекршај. На пример, уступање просторија ради коцкања представља 
прекршај из чл. 8 ст. 1 Закона о јавном реду и миру. Уколико неко лице уступи свој стан у 
сврху коцке, а није било дужно и није могло да зна да то представља прекршај, онда се 
ово лице налази у директној правној заблуди. Индиректна правна заблуда јесте заблуда о 

                                                        
184 Коришћење појмова стварна заблуда у ужем смислу и стварна заблудау ширем смислу критикује се 
новијој домаћој литератури. Видети: Đokić, 2012: 268-269, fn. 9. 
185 О овом облику стварне заблуде више: Vuković, 2013: 17-24. 
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неком основу искључења противправности (на пример учинилац верује да је допуштена 
нужна одбрана на нужну одбрану).186  

И правна заблуда може бити неотклоњива, односно отклоњива. Неотклоњива је она 
правна заблуда која је оправдана, тј. када учинилац није био дужан и није могао да зна да 
је његово поступање забрањено (чл. 22 ст. 2 ЗП), док , a contrario, отклоњива  правна 
заблуда постоји када учинилац није знао да је његово поступање забрањено, али је био 
дужан и могао је то да зна. 

Неотклоњива правна заблуда искључује прекршајну одговорност (чл. 22 ст. 1 
ЗП). Конкретно неотклоњива правна заблуда искључује свест о забрањености дела 
као нормативну компоненту прекршајне одговорности. Овим је наш законодавац 
одступио од правила ignoratio iuris nocet (непознавање права шкоди). Отклоњива 
правна заблуда представља факултативни основ за ублажавање казне (чл. 22 ст. 
3). 

 
3.4. Наређење претпостављеног 

 
ЗП прописује наређење претпостављеног као посебан основ искључења прекршајне 

одговорности. Треба, међутим, нагласити да се наређење претпостављеног у домаћем 
кривичном праву махом третира као основ искључења противправности.187 

У чл. 30 ст. 2 ЗП је прописано: „Није одговорно за прекршај одговорно лице које је 
поступало на основу наређења другог одговорног лица или органа управљања и ако је 
предузело све радње које је на основу закона, другог прописа или акта било дужно да 
предузме да би спречило извршење прекршаја“. Анализом ове одредбе могу се утврдити 
следећа три конститутивна елемента овог института: 1)  као учинилац се јавља само 
одговорно лице, 2) учинилац је поступао по наредби другог одговорног лица које по 
природи ствари треба да му је надређено, односно по наређењу органа управљања, и 3) 
потребно је да је учинилац предузео све радње које је по закону, другом пропису или акту 
дужан да предузме да би спречило извршење прекршаја. 

                                                        
186 Stojanović, 2012a: 165, фн. 160. 
187 Stojanović, 2012a: 136. 
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IV СТАДИЈУМИ У ИЗВРШЕЊУ ПРЕКРШАЈА 
 
У остварењу прекршаја могу се разликовати четири стадијума (или фазе): 1) доношење 

одлуке за извршење прекршаја, 2) припремање прекршаја, 3) покушај прекршаја и 4) 
довршени прекршај. 

Прва фаза је правно ирелевантна. Наиме, за њу важи максима cogitationis poenam nemo 
patitur – за мисли се не кажњава.  

Код друге фазе могу се разликовати две ситуације: а) да је радња која по својој 
природи представља припремну радњу, прописом предвиђена као посебан прекршај, тј. 
да је уздигнута на ранг радње извршења; б) припремање као фазу у остварењу одређеног 
прекршаја. Прва ситуација није спорна јер се предузимањем такве радње, која је по 
природи припремна радња, остварује биће прекршаја, тако да је дело довршено њеним 
предузимањем. На пример, у чл. 8 Закона о јавном реду и миру инкриминисано је, поред 
коцкања, и уступање просторија ради коцкања. Уступање ових просторија у наведене 
сврхе је по природи природи припремна радња за вршење коцкања. Међутим, 
законодавац се одлучио да ту припремну радњу инкриминише као довршени прекршај. 
Друга ситуација, тј. припремање као фаза у остварењу прекршаја (припремање у ужем 
смислу; delicta preparata), подразумева вршење одређених радњи које требају да 
олакшају учиниоцу да изврши прекршај (на пример набавка средстава за извршење 
прекршаја, или отклањање препрека које отежавају његово извршење итд.). Са 
становишта прекршајног права припремање прекршаја у ужем смислу је ирелевантно. 

Што се тиче покушаја прекршаја исти је кажњив само онда када је то посебно 
прописано (чл. 16 ЗП). Прави се разлика између свршеног и несвршеног покушаја. Код 
свршеног покушаја, који је могућ само код материјалних прекршаја, радња извршења 
прекршаја је предузета, али последица није наступила из неког разлога. Овај облик 
покушаја није могућ код формалних деликата, јер је код њих инкриминисана само 
предузимање радње прекршаја. Несвршени покушај представља недовршавање радње 
извршења, односно предузимање само једног њеног дела. Ако је у питању последични 
прекршај, онда несвршени покушај не може уопште да проузрокује последицу, из разлога 
што радња није у целости предузета. С друге стране, делатносни прекршаји могу остати у 
покушају једино ако је посреди несвршени покушај. Као пример где је предвиђена 
кажњивост за покушај можемо навести прекршај из чл. 23 ст. 1 тач. 4 Закона о 
спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама који између 
осталог инкримнише уношење или покушај уношења алкохола или других опојних 
средстава у спортски објект. 

Довршени прекршај представља једину фазу у оставрењу прекршаја која је, сасвим 
нормално, неспорна.  
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гласник. 

 
1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О САУЧЕСНИШТВУ 

 
Проблематика извршилаштва и саучесништва представљаја врло комплексну 

материју. У начелу можемо разликовати екстензивни и рестриктивни појам 
извршилаштва односно саучесништва. При томе прихватање екстензивног појма 
извршилаштва имплицира рестриктивни појам саучесништва и обратно, рестриктивни 
појам извршилаштва имплицира шири појам саучесништва. Тако шири појам 
извршилаштва обухвата непосредно (или индивидуално) извршилаштво, саизвршилаштво 
и посредно извршилаштво, што има за последицу свођење саучесништва само на радње 
подстрекавања и помагања. Супротно томе, ако би извршилиштво рестриктивно поимали, 
онда би га свели само на непосредно извршилаштво (евентуално и посредно 
извршилаштво), што би захтевало екстензивни појам саучесништва које би поред 
помагања и подстрекавања обухватало и саизвршилаштво.188 Домаће кривично 
законодавство прихвата рестриктивни појам извршилаштва и екстензивни појам 
саучесништва.189 

Занимљиво је да ЗП не издваја саучесништво у засебну целину као што то чини КЗ. 
Зато се поставља питање да ли ЗП прихвата ужи или шири појам саучесништва. 
Aнализом законских одредаба може се закључити да ЗП, исто као и КЗ, прихвата шири 
појам саучесништва. Наиме, ЗП регулише саизвршилаштво (чл. 23), подстрекавање (чл. 
24) и помагање (чл. 25), и у одредби која говори о границама одговорности саучесника 
(чл. 26) спомињу се сви наведени учесници у кривичном делу.190  

О правној природи саучесништва у прекршајноправној и управноправној теорији није 
се расправљало. Зато се треба осврнути на основне кривичноправне теорије о овој 
проблематици, да би се утврдила правна природа саучесништа у ЗП. 

У основи постоје две теорије о правној природи саучесништва: теорија о зависној 
природи саучесништва (тзв. акцесорна теорија), која саучесништво везује за радње 
извршиоца, и теорија о самосталној природи саучесништва (тзв. принципална теорија) 
која изједначава извршилаштво и саучесништво, односно извршиоцем дела сматра свако 
лице који је допринело његовом отварењу.191 

Наш КЗ у основи прихвата акцесорну природу саучесништва, што значи да је нужно 
да извршилац зађе у криминалну зону (да оствари довршено кривично дело или кажњив 
покушај). Постоји извесно одступање када је реч о тзв. неуспелом подстркавању. Неупело 
подстрекавање постоји када једно лице подстрекне друго на извршење дела, а дело не 
буде извршено. Уколико је покушај кривичног дела на које се подстрекавало кажњив, 
подстрекач ће се казнити као за покушај кривичног дела. У односу на ову ситуацију КЗ 

                                                        
188 Стојановић, 2012: 169-171. 
189 Супротно законском решењу и већини аутора из домаће кривичноправне теорије, екстензивни појам 
извршилаштва, а тиме ужи појам саучесништва заступа Јованчевић, што је иначе владајући став у иностраној 
доктрини. Видети: Јованчевић, 2005: 26-50. 
190 Занимљиво да се у управноправној теорији која се бавила проблематиком прекршаја саучесништво у 
прекршају третирало у ужем смислу (као подстрекавање и помагање), што је супротан став од владајуће 
кривичноправне доктрине. Stjepanović, 1978: 510; Поповић et al., 1998:  277-278. 
191 О овим теоријама више: Јованчевић, 2008: 48-71. 
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прихвата теорију о самосталној природи саучесништва, јер се подстрекач кажњава без да 
је извршилац зашао у криминалну зону.  

ЗП не познаје институт неуспелог подстрекавања. Међутим, некадашњи Закон о 
прекршајима којима се повређују савезни прописи из 1977. године, прописивао је у чл. 16 
ст. 3 следеће: „Ако је подстрекавање или помагање извршено под особито олакшавајућим 
околностима или ако до извршења прекршаја није дошло, подстрекач и помагач неће 
одговарати за прекршај“. Из ове одредбе може се закључити да је овај закон почивао на 
теорији о зависној природи саучесништва, јер одговорност подстрекача и помагача није 
постојала ако до извршења прекршаја није дошло. 

Но, садашњи ЗП не познаје овакву одредбу. Чини се да постојеће законско решење иде 
у правцу теорије о самосталној природи саучесништва. Наиме, и код подстрекавања и код 
помагања (чл. 24 и 25 ЗП) законодавац каже да ће се подстрекач и помагач казнити за 
прекршај као да су га сами учинили. Оваквом формулацијом (која је постојала и у 
пријашњем прекршајном законодавству) радње саучесништва се изједначавају са радњом 
извршења. Супротно томе, у КЗ се код истих облика саучесништва користи формулација: 
„казниће се казном прописаном за то дело“, а која се користи и у чл. 23 ЗП код 
саизвршилаштва. Такође, ЗП ни у одредбама које регулишу поједине облике 
саучесништва, ни у одредби која говори о границама њихове одговорности, не даје јасан 
одговор на питање да ли је за постојање саучесништва нужно да је извршилац учинио 
прекршај. 

 
2. САИЗВРШИЛАШТВО 

 
Саизвршилаштво постоји ако више лица учествовањем у радњи извршења прекршаја 

заједнички учине прекршај или остварујући заједничку одлуку другом радњом битно 
допринесу извршењу прекршаја. 

Разликују се према томе две ситуације. Прва постоји када више лица (барем два) 
учествовањем у радњи извршења прекршаја заједнички учине прекршај. Овде је 
неопходно да саизвршиоци предузимају радњу која улази у опис прекршаја, с тим да је 
код истих на субјективном плану неопходна свест о заједничком деловању. Субјективни 
елемент произилази из законске формулације „заједнички учине прекршај“. Имајући у 
виду да је за кривицу у прекршајном праву довољан нехат, саизвршиоци могу поступати 
било умишљајно било нехатно. У том правцу говори и одредба чл. 26 ст. 1 ЗП, према 
којој саизвршиоци одговарају у границама свог умишљаја или нехата. 

Друга ситуација постоји уколико саизвршиоци чине прекршај остварујући заједничку 
одлуку неком другом радњом (а не радњом која улази у биће прекршаја), под условом да 
на тај начин битно допринесу извршењу прекршаја. У овој ситуацији друга радња мора 
имати такав квалитет да представља битан допринос извршења дела. Имајући у виду да 
закон говори о остваривању заједничке одлуке, субјективна веза између саизвршилаца 
мора бити израженија. Потребно је да саизвршиоци који не учествују у радњи извшења 
дело хоће као своје (тзв. извшилачка воља - animus auctoris). Иначе, околност да се у овој 
ситуацији ради о остварењу зајдничке одлуке, упућује да је поступање саизвршилаца 
умишљајно.192 

За конструкцију саизвршилаштва није нужно да саизвршиоци од почетка делују 
заједно. Могуће је да је неко лице накнадно приступило извршењу прекршаја. Тада се 
ради о сукцесивном саизвршилаштву. 

Нужно саизвршилаштво, како му и име каже, нужно претпоставља учешће више лица 
у остварењу прекршаја. Реч је о конструкцијама које су предвиђене законом односно 
другим прописом. Нужно саизвршилаштво може бити конвергентног типа (када су нужни 
саизвршиоци окренути ка истом циљу) и дивергентног типа (када су интереси нужних 
саизвршилаца међусобно супростављени).  
                                                        
192 Пихлер, 2006: 50. 
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Уколико код више лица која учествују у вршењу прекршаја не постоји свест о 
заједничком деловању, одна је у питању привидно саизвршилаштво. У тој ситуацији не 
постоји саизвшилаштво, већ сваки актер самостално одговара. 

У погледу кажњивост саизвршилаца ЗП предвиђа да че се сваки од њих казнити 
казном прописаном за тај прекршај. 

 
2. ПОДСТРЕКАВАЊЕ 

 
Подстрекавање представља навођење другог на извршење прекршаја. То навођење се 

остварује изазивањем код другог одлуке да учини прекршај, односно учвршћивањем  или 
конкретизовањем постојеће одлуке под условом да је та одлука без подстрекавања била 
недовољно чврста или се радило некој уопштеној одлуци. Уколико је постојала чврста 
одлука за извршење прекршаја, неће се радити о подстрекавању већ о тзв. психичком 
помагању. 

Подстрекавање по изричитој законској одредби мора бити умишљајно, што значи да 
подстркач свесно и вољно наводи другог на извршење прекршаја, односно да је свестан 
да га својим радњама може навести на извршење прекршаја па на то пристаје. Нехатно 
подстрекавање је замисливо, али је правно ирелевантно. Постоји на пример, када је једно 
лице пренело другом да је неко други за њега нешто рекао, држећи да између њих неће до 
сукоба, али до туче ипак дође чиме се остварује обележје одговарајућег прекршаја из 
Закона о јавном реду и миру. 

Подстрекавање се обично врши наговарањем, указивањем на корист од извршења 
прекршаја, давањем или обећавањем награде или на неки други начин. Међутим, оно се 
увек мора односити на конкретан прекршај. Такође, подстрекавање мора бити управљено 
на одређено лице или одређени круг лица. Није нужно да се подстрекач и извршилац 
знају. 

Могуће је да више лица подстрекује на извршење прекршаја. Тада ће постојати 
саподстрекавање. Подстрекавање се може вршити непосредно, али и посредством треће 
особе.  

Како подстрекач одговара у границама свог умишљаја, у ситуацији када подстрекује 
на извршење лакшег прекршаја, а извршилац учини неки тежи, подстрекач ће одговарати 
само за оно нашта је подстрекавао, док ће подстрекнути одговарати за оно шта је 
извршио. 

ЗП предвиђа да ће се подстрекач казнити за прекршај као да га је сам учинио. 
 

4. ПОМАГАЊЕ 
 
Помагање је облик саучесништа према којем помагач олакшава извршиоцу у 

извршењу прекршаја. Разликује се материјално (или физичко) помагање и психичко 
помагање. Материјално помагање обухвата стављање на располагање средстава за 
извршење прекршаја, уклањање препрека за несметано извршење прекшаја итд., док 
психичко помагање представља давање савета за извршење прекршаја, давање обећавања 
о прикривању учиниоца или самог прекршаја, односно његових трагова и сл.  

И помагање се мора односити на одређени прекршај. Такође, помагач и извршилац се 
не морају познавати, али радње помагања морају бити управљене ка одређеном лицу, или 
одређеном кругу лица. Ако више лица помаже радиће се о сапомагању. 

Као облик кривице релевантан је умишљај. На пример, једна особа свесно ставља на 
располагање средства за извршење прекршаја, што и хоће, односно свесно је да својим 
охрабривањем може додатно мотивисати учиниоца да изврши прекршај, па на то 
пристане.  

Пошто и помагач одговара у границама свог умишљаја, у ситуацији када помаже на 
извршење лакшег прекршаја, а извршилац учини неки тежи, помагач ће одговарати само 
за оно у чему је помагао, док ће учинилац одговарати за оно шта је извршио. 
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ЗП предвиђа да ће се помагач казнити за прекршај као да га је сам учинио, али се с 
обзиром на природу прекршаја, начин и околности под којима је помагање извршено, 
може и блаже казнити (чл. 26 ст. 2 ЗП). 
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VII СТИЦАЈ ПРЕКРШАЈА 

 
Литература: Ђорђевић Ђорђе /2008/. Прекршајно право. Београд: Криминалистичко полицијска академија. 

Поповић Славољуб, Марковић Бранислав, Петровић Милан /1998/. Управно право: Општи део. Београд: 
Савремена администрација. 

 
1. ПOJAM И ВРСТЕ СТИЦАЈА 

 
Стицај прекршаја представља ситуацију када једно лице са једном или више радњи 

учини више прекршаја за које му се истовремено суди.193 Да би се радило о стицају 
прекршаја морају кумулативно бити испуњена три услова: 1) мора се радити о једном 
лицу – учиниоцу; 2) потребно је да је то лице са једном или више радњи учинило више 
прекршаја; 3) за све прекршаје мора да му се истовремено суди. 

Стицај подразумева постојање више прекршаја (плуралитет прекршаја). Међутим, 
стицај не треба мешати са повратом (рецидивом), јер и поврат у својој конструкцији 
подразумева више дела. Али поврат представља ситуацију када је једном лицу раније 
правноснажно изречена нека прекршајна санкција, па је након тога опет учинило 
прекршај. Код стицаја је, пак, карактеристично то да се учиниоцу истовремено суди за 
учињене прекршаје. 

Према законској одредби могу се разликовати идеални стицај и реални стицај. 
Идеални стицај постоји када је учинилац са једном радњом учини више прекршаја за које 
му се истовремено суди. Такав случај постоји када учинилац-возач прекорачујући 
дозвољену брзину претиче друго возило преко неиспрекидане пуне линије. У тој 
ситуацији он једном радњом - вожњом аутомобила извршава два прекршаја из Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима.194 

Реални стицај постоји када учинилац са више радњи учини више прекршаја за које му 
се истовремено суди. На пример, учинилац се најпре непрописно паркирао (једна радња), 
а потом, када је возило ставио у погон, није исто држао на таквом одстојању и растојању 
од других возила, односно учесника у саобраћају, које не изазива опасност и не омета 
друге учеснике у саобраћају (друга радња).195 

У зависности од тога да ли учинилац са једном или више радњи вршио исте или 
различите прекршаје разликују се хомогени и хетерогени стицај. И идеални и реални 
стицај могу бити хомогени и хетерогени. Тако, хомогени идеални стицај постоји када 
учинилац са једном радњом оствари обележје више истих прекршаја за које му се 
истовремено суди. На пример када возач пређе преко две узастопне раскрснице 
непоштујући црвено светло на семафорима који су се налазили на тим раскрсницама - он 
једном радњом (вожњом) остварује обележја два иста прекршаја. Хомогени реални стицај 
постоји када учинилац са више радњи учини више истих прекршаја. Тако, учинилац се 
једног дана дана непрописно паркира (једна радња), па то учини и наредног дана (друга 
радња). 

Хетерогени идеални стицај постоји када учинилац са једном радњом учини више 
различитих прекршаја за које му се истовремено суди. На пример уколико једно лице 
насилничком вожњом,196 поводом свађе са другим лицем угрози јавни ред и мир и 
спокојство грађана. Тиме чини два прекршаја – прекршај из чл. 329 Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и прекршај (насилничка вожња) из чл. 6 Закона о јавном реду и 
                                                        
193 Видети чл. 45 ст. 1 ЗП. 
194 На пример стицај прекршаја из чл. 331 ст. 1 тач. 7 (прекорачење брзине) и тач. 10 (непрописно претицање) 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
195 Радило би се о стицају прекршаја из чл. 333 ст. 1 тач. 1 (ометање других учесника у саобраћају) и тач. 26 
(непрописно паркирање)  Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
196 Насилничка вожња постоји када возач у саобраћају поступа у грубој супротности са правилима саобраћаја, 
при чему не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају (чл. 329 Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима). 
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миру. Хетерогени реални постоји када учинилац са више радња учини више различитих 
прекршаја за које му се истовремено суди. На пример учинилац возећи свој аутомобил 
прекорачи дозвољену брзину кретања (једна радња којом се остварује на пример обележје 
прекршаја из чл. 331 ст. 1 тач. 7 Закона о безбедности саобраћаја на путевима), а потом 
коришћењем музичких инстумената ремети мир других лица (друга радња којом се 
остварује обележје прекршаја из чл. 15 Закона о јавном реду и миру). 

Стицај је од значаја јер ЗП предвиђа посебна правила за одмереавање казни за 
прекршаје учињене у стицају (чл. 45). 

 
2. ПРИВИДНИ СТИЦАЈ 

 
Од стицаја треба разликовати привидни стицај. Привидни стицај представља 

ситуацију када само привидно изгледа да постоји више прекршаја, а у ствари ради се 
само о једном прекршају.197 Може се направити разлика између привидног идеалног 
стицаја и привидног реалног стицаја. Привидни идеални стицај представља ситуацију 
када привидно делује да је учинилац са једном радњом остварио више прекршаја, а 
привидни реални стицај постоји када привидно делује да је учинилац са више радњи 
остварио више прекршаја.  

Постоји неколико случајева привидног стицаја. Неки од тих случајева односе се само 
на привидни идеални стицај, неки само на привидни реални стицај, а неки на обе ове 
форме привидног стицаја. 

Искључиви случајеви привидног идеалног стицаја постоје у ситуацији специјалитета 
и алтернативитета.  

Привидни идеални стицај по основу специјалитета постоји када се изврши један 
прекршај који представља посебан облик неког другог прекршаја. Тада привидно делује 
да постоје два прекршаја – посебан прекршај и општи прекршај. У конкретном случају 
постојаће само посебни прекршај по принципу lex specialis derogat legi generali. Овај 
облик привидног идеалног стицаја захтева да се установи однос општости и посебности 
између два прекршаја, са крајњим исходом постојања само посебног прекршаја. Као 
пример специјалитета можемо навести однос између прекшаја из чл. 23 ст. 1 тач. 9 Закона 
о спречавању насиља и недолочног понашања на спортским приредбама у којем је 
инкриминисана препродаја улазница којима се омогућава присуство спортској приредби 
и прекршаја из чл. 10 Закона о јавном реду и миру у којем је инкриминисано вршење  
препродаје улазница за биоскопе, спортске и друге приредбе. Како се првонаведини 
прекршај изричито односи на улазнице које се тичу спортских приредби, то се тај 
прекршај јавља као lex specialis у односу на прекршај из чл. 10 Закона о јавном реду и 
миру који се уопштено односи на радње препродаје улазница, те отуда има својство lex 
generalisa. Према томе постојаће само прекршај из чл. 23 ст. 1 тач. 9 Закона о спречавању 
насиља и недолочног понашања на спортским приредбама. 

Привидни идеални стицај по основу алтернативитета постоји када су прописом 
предвиђена два или више посебних облика у основи једног те истог прекршаја, па 
учинилац својом радњом  оствари барем два (или више) облика тог прекршаја. Постојаће 
само један прекршај198 који ће се квалификовати једним од постојећих облика тог 
прекршаја, с тим да се околност да је остварено обежје другог (или више) облика може 
ценити приликом одмеравања казне. Као пример за алтернативите можемо навести 
прекршаје из чл. 23 ст. 1 тач. 1 и тач. 4 Закона о спречавању насиља и недоличног 
понашања на спортским приредбама. У тач. 1 је инкриминисано неосигуравање безбедног  
одржавања спортске приредбе, а у тач. 4 необразовцање односно неангажовање 
одговарајуће редарске службе. Узмимо да учинилац није за спортску приредбу ангажовао 
довољан број редара и тиме није осигурао безбедно одржавање спортске приредбе. 

                                                        
197 Ђорђевић, 2008: 55. 
198 Слично, ibid., 56 
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Имајући у виду да су у питању два облика једног те истог прекршаја, јер се оба односе на 
безбедно одржавања спортске приредбе, радње учиниоца (правног лица) могу се 
квалификовати по једном или другом основу 

Као основи како привидног реалног, тако и привидног идеалног стицаја јављају се 
супсидијаритет и консупмпција. Супсидијаритет постоји када један прекршај представља 
претходни стадијум у остварењу другог прекршаја, тако да у случају остварења другог 
прекршаја неће постојати онај први, јер је исти као претходни стадијум другог обухваћен 
њиме. Овај облик привидног стицаја почива на максими lex primaria derogat legi 
supsidiaria, тј. да примарни прекршај обухвата (дерогира) онај прекршај који се у односу 
на њега јавља као претходни стадијум, односно као супсидијаран. И у овом случају 
захтева се сагледавање описа два прекршаја, јер један опис мора представљати претходни 
стадијум другог. Као пример за привидни стицај по основу супсидијаритета можемо 
насвести прекршај из чл. 8 ст. 1 Закона о јавном реду и миру у којем стоји: „Ко се коцка 
или уступа просторије ради коцкања казниће се новчаном казном до 20.000 динара или 
казном затвора до 60 дана“. Уколико исто лице врши и радње коцкања и радње уступања 
просторије ради коцкања одговараће само за радњу коцкања, јер друга радња (уступање 
просторија ради коцкања) представља претходни стадијум у остварењу прекршаја 
коцкања.  

Консумпсија постоји када је биће једног прекршаја конзумирано (садржано) у бићу 
другог прекршаја (lex consumens derogat legi consumptae). Тада постоји само један 
прекршај, и то онај који у себи садржи биће другог прекршаја. По правилу прекршај који 
у себи конзумира други прекршај је теже природе. Као пример за привидни стицај по 
основу консумпције можемо насвести прекршај из чл. 6 ст. 1 и прекршај из ст. 2 истог 
члана Закона о јавном реду и миру. У првом случају се ремети јавни ред и мир односно 
угрожава безбедност грађана свађом или виком, док се у другом случају прекршај састоји 
у угрожава сигурност другог лица претњом да ће напасти на живот или тело тог или њему 
блиског лица. Ако је неко лице при свађи запретило другом да ће напасти на његов живот 
или тело, или живот и тело њему блиског лица, постојаће само прекршај из ст. 2 чл. 6 
Закона о јавном реду и миру који у себи конзумира прекршај из ст. 1 чл. 6 истог Закона 
(претња конзумира свађу). 

Као искључиви основи привидног реалног стицаја у теорији се помињу сложени 
прекршај, колективни прекршај, прекршај у продуженом трајању и прекршај са 
идиферентним бројем радњи извршења.  

Сложени прекршај представља конструкцију која је установљена прописом, било 
законом, било другим правним актом.199 Наиме, ради се о ситуацији када су две или више 
радњи које самостално представљају прекршај обухваћене неким посебним прекршајем. 
Због тога је потоњи прекршај сложен јер у себи садржи бића два или више других 
самосталних прекршаја.  

Колективни прекршај, по узору на колективно кривично дело, може се јавити у три 
облика: 1) из навике, 2) у виду заната и 3) у виду занимања. Колективни прекршај у све 
три форме мора представљати конструкцију која је прописана законом или другим 
прописом.200 Колективни прекршај из навике постоји када склоност ка вршењу неких 
прекршаја представља његово обележје. Колективни прекршај у виду заната постоји када 
је прописано да учинилац врши прекршај као занат, ради стицања извесних повремених 
прихода. Колективни прекршај у виду занимања представља постоји када је прописано да 
учинилац врши прекршаје као своју делатност од које стиче извесне приходе, с тим да то 
не мора бити једини извор његових прихода. Обично се као колективни прекршаји у виду 
занимања наводе прекршаји код којих се радња означава глалолом „бави“ (тзв. деликти 
бављења). Такав случај је на пример са прекршајем из чл. 13 Закона о јавном реду и миру 
у којем стоји: „Ко се бави врачањем, прорицање судбине, тумачењем снова или сличним 

                                                        
199 Поповић et al., 1998: 267. 
200 Ђорђевић, 2008: 57. 
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обмањивањем на начин којим угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир - 
казниће се новчаном казном до 20.000 динара или казном затвора до 30 дана“. Код 
оваквих прекршаја потребно је да се радња предузме два или више пута, јер се бављење 
не може састојати од једнократне активности. Конструкције колективног прекршаја из 
навике и у виду заната, колико је нама познато, не постоје у нашем прекршајном праву. 

Прекршај у продуженом трајању није био регулисан ЗП из 2005. године. Штавише, 
судска пракса је имала став да овај облик привидног реалног стицаја не постоји, јер није 
законски регулисан.201 Нови ЗП регулише прекршај у продуженом трајању у чл. 46. 
Према ст. 1 ове одредбе прекршај у продуженом трајању постоји ако учинилац са 
јединственим умишљајем учини више истих временски повезаних прекршаја, који чине 
једну целину због најмање две од следећих околности: истоветности оштећеног, 
истоврсности предмета прекршаја, коришћења исте ситуације или трајног односа, 
јединства места или простора извршења прекршаја. Из ове одредбе може се закључити да 
за постојање прекршаја у продуженом трајању морају бити испуњени одговарајући 
облигаторни и варијабилни услови. Облигаторни услови су: 1) јединствени умишљај, 2) 
исти прекршаји, 3) временска повезаност прекршаја и 4) прекршаји чине целину. При 
томе прекршаји чине целину ако су испуњена бар два од четири варијабилна услова: 1) 
истоветност оштећеног, 2) истоврсност предмета прекршаја, 3) коришћење исте 
ситуације или трајног односа, и 4) јединство места или простора извршења прекршаја. 
При томе ЗП предвиђа и извесна ограничења. Наиме, прекршај у продуженом трајању 
може се применити само код прекршаја чија природа допушта спајање у једну целину. 
Тако, у продуженом трајању не могу бити прекршаји код којих је радња одређена трајним 
глаголом. Даље, прекршај којим се наноси штета нематеријалним правним добрима 
физичког или правног лица може бити учињен у продуженом трајању само ако је учињен 
против истог лица. За прекршај у продуженом трајању може се изрећи казна тежа од 
прописане, али она не сме прећи двоструку меру прописане казне, нити највишу меру 
казне предвиђене законом за одмеравање казни за прекршаје учињене у стицају. Овим се 
отвара питање да ли је одредба о прекршају у продуженом трајању посебна казнена 
одредба, као и питање да ли се ова манифестација прекршаја може сматрати привидним 
стицајем. Јер, ако је привидни стицај, то значи да је дело једно, што повлачи за собом да 
се казна мора изрећи у прописаним границама минимума и максимума датог прекршаја. 
Прекршај који није обухваћен прекршајем у продуженом трајању у правноснажној 
судској одлуци, представља посебан прекршај, односно улази у састав посебног 
прекршаја у продуженом трајању. 

Прекршаји са идиферентним бројем радњи извршења представљају прекршаје код 
којих је радња извршења одређена трајним глаголом. То значи да постоји само један 
прекршај без обзира колико је пута радња прекршаја предузета. Као пример можемо 
насвести чл. 10 Закона о јавном реду и миру у којем стоји: „Ко врши препродају улазница 
за биоскопе, спортске и друге приредбе - казниће се новчаном казном до 10.000 динара 
или казном затвора до 30 дана“. У одредби се користи трајни глагол „врши“ тако да је 
ирелевантно колико је ових радњи предузето, јер ће постојати само један прекршај. 

                                                        
201 „... Неосновани су наводи захтева да се учињени прекршаји имају теретирати као продужена дела 
прекршаја, јер Закон о прекршајима изричито не познаје институт продуженог прекршаја, већ је у делу о 
одмеравању казне, чланом 39. овог закона, између осталог, прописано да ће се, ако је учинилац једном 
радњом или већим бројем радњи учинио више прекршаја по којима није донето решење о прекршају, а 
поступак се води пред истим органом, претходно утврдити казна за сваки од тих прекршаја, по правилима да 
ће се, ако је за све прекршаје у стицају утврђена казна затвора, изрећи јединствена казна затвора, с тим што 
јединствена казна затвора не може бити већа од 60 дана. С обзиром на напред изнето, као и на правилно 
утврђене појединачне казне за прекршаје, јединствена казна затвора у трајању од 45 дана изречена је 
окривљеном сагласно члану 39. Закона о прекршајима...“ (Пресуда Врховног касационог суда, Упр. 405/2010 
од 13.4.2010. године). 
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VIII ДЕОБА ПРЕКРШАЈА 

 
Литература: Живановић Тома /1922/. Основи кривичног права-општи део. Београд: Издавачка 

књижарница Геце Кона; Поповић Славољуб, Марковић Бранислав, Петровић Милан /1998/. Управно право: 
Општи део. Београд: Савремена администрација; Radovanović Miloš /1966/. Krivično pravo SFRJ: Opšti deo. 
Beograd: Savremena administracija; Roxin Claus /2006/. Strafrecht: Allgemeiner Teil, Band I. München: Verlag C.H. 
Beck; Stojanović Zoran /2012/. Krivično pravo: Opšti deo. Beograd: Pravna knjiga. 

 
Из претходног излагања видели смо да се прекршаји могу класификовати према 

различитим критеријумима. С обзиром на радњу разликујемо прекршаје чињења и 
прекршаје нечињења. Ови последњи могу бити прави прекршаји нечињења и неправи или 
гарантни деликти нечињења.Према последици, односно њено с обзиром на то да ли је 
дати прекршај има или не, разликују се формални или делатносни прекршаји и 
материјални или последични прекршаји. Према степену кривице разликују се нехатни и 
умишљајни прекршаји.  

Од посебног значаја је подела прекршаја на трајне и тренутне прекршаје. Трајни 
прекршаји су они прекршаји код којих радња извршења траје дуже или краће време, чиме 
се ствара и одржава противправно стање. Довршењем радње престаје и противправно 
стање.202  Тренутни прекршаји су они прекршаји који су довршени предузимањем радње 
извршења. Пример за трајни прекршај је прекшај из чл. 35 ст. 1 тач. 3 Закона о оружју и 
муницији, у којем стоји: „Новчаном казном до 50.000 динара или казном затвора до 60 
дана, казниће се за прекршај лице које:... 3) без одобрења надлежног органа држи 
трофејно оружје или оружје које због дотрајалости више није за употребу...“. Све док 
лице држи трофејно оружје траје његова радња извршења и успоставља се и одржава 
противправно стање. Тренутни прекршај представља на пример неподношење или 
неподношење благовремене пријаве за регистрацију из чл. 179 ст. 1 тач. 1 Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији.  

 
 
 

 

                                                        
202 Поповић et al., 1998: 267. Занимљиво да већи део наше кривичноправне теорије појам трајних кривичних 
дела везује за трајање последице. Видети на пример: Живановић, 1922: 206-208; Radovanović, 1966: 181-182. 
Но, имамо и нешто другачије одређивање трајних кривичних дела. Према проф. Стојановићу трајна кривична 
дела су она „код којих је створено противправно стање које учинилац својим чињењем или пропуштањем 
одржава дуже или краће време, али тиме не сотварује биће новог кривичног дела“. Видети: Stojanović, 2012: 
206. У немачкој теорији (Roxin) трајна кривична дела (Dauerdelikte) се одређују као она код којих дело није 
довршено остварењем бића дела, већ се кроз трајну деликтну вољу учиниоца (fortdauernden deliktischen Willen 
Täters) одржава створено противправно стање. По овом аутору трајни деликти су углавном постављени као 
делатносна кривична дела (Tätigkeitsdelikte), с тим да то својство могу имати и последична кривична дела 
(Erfolgsdelikte). Видети: Roxin, 2006: 330-331.  
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IX ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ 
 
Литература: Bačić Franjo /1965/. „Mere bezbednosti u našem sistemu krivičnih sankcija - kritički osvrt“. Jugoslovenska 

revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1; Гавриловић Биљана /2011/. „Одмеравање казне у прекршајном поступку“. 
Билтен Врховног касационог суда Србије, бр. 2; Димитријевић Предраг, Јовашевић Драган /2005/. Прекршајно право. 
Београд: Службени лист СЦГ; Ђорђевић Ђорђе /2008/. Прекршајно право. Београд: Криминалистичко полицијска 
академија; Јовашевић Драган, Стевановић Зоран /2008/. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција. Београд: 
Службени гласник; Марјановић Ђорђи /1987/. „О суштини мера безбедности у југословенском кривичном праву“. 
Анали Правног факултета у Београду, бр. 6; Марковић Ратко /2002/. Управно право: Општи део. Краљево: Слово; 
Oset Snježana /2005/. „Prekršajnopravne sankcije de lege lata i de lege ferenda – primjena i izvršenje“. Hrvatski ljetopis za 
kazneno pravo i praksu, br. 2; Перић Обрад /2005/. Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица. Београд: Службени гласник; Пихлер Станко /2006/. „Осврт на одредбе о 
прекршајној одговорности и прекршајним санкцијама у новом Закону о прекршајима РС“. У: Новине у области 
прекршајне праксе. Београд: Glosarijum; Roxin Claus /2001/. „Promene u teoriji o svrsi kazne”, Jugoslovenska revija za 
krivično pravo i kriminologiju, br. 2-3; Stojanović Zoran /2012/. Krivično pravo: Opšti deo. Beograd: Pravna knjiga; 
Ћоровић Емир /2010а/. Мере безбедности обавезног лечења наркомана и алкохоличара у кривичном праву. Докторска 
дисертација. Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду; Ћоровић Емир /2010б/. „Критички осврт на 
прогресију мера безбедности у кривичном законодавству Републике Србије“. У: Актуелна питања материјалног, 
процесног и извршног кривичног права у националним кривичним законодавствима и међународном кривичном праву. 
Косовска Митровица: Правни факултете у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Ћоровић 
Емир /2013/. „Неке правно теоријске дилеме у вези са кажњавањем малолетника“. Ревија за криминологију и 
кривично право, бр. 1. 

 
1. ОПШТА РАЗМАТРАЊА О ПРЕКРШАЈНИМ САНКЦИЈАМА 

 
1.1. Појам и врсте прекршајних санкција 

 
Прекршајне санкције представљају репресивне (принуде) мере које су прописане законом 

или другим општим правним актом донетим на основу закона, које изриче прекршајни суд или 
орган управе након спроведеног  прекршајног поступка учиниоцу прекршаја, које се извршавају 
у поступку и на начин прописан законом или другим прописом донетим на основу закона, а 
којима се ова лица лишавају или ограничавају неких права, или им се лишавање односно 
ограничење права ставља у изглед, све с циљем заштите јавног поретка, тј. с циљем 
учвршћивања обавезе поштовања правног система и спречавања чињења нових прекршаја. 

Из наведене дефиниције могу се уочити следећи елементи прекршајних санкција:  
а) Прекршајне санкције су мере репресивне (принудне) природе. То значи да се изричу и 

примењују без обзира на вољу учиниоца, штавише и противно његовој вољи. 
б) Прекршајне санкције се прописују законом или другим општим правним актом донетим 

на основу закона. Ово обележје је последица начела законитости (nulla poena sine lege). При 
томе, према ЗП изричито прописује да органи овлашћени за доношење прописа о прекршајима 
могу прописивати прекршајне санкције само за повреде прописа које они доносе у оквиру 
своје надлежности утврђене уставом и законом, а под условима предвиђеним ЗП (чл. 4 ст. 3). 
Такође, ови органи могу прописивати само прекршајне санкције предвиђене ЗП и у границама 
које су одређене истим тим законом (чл. 4 ст. 2). То практично значи следеће: када Народна 
скуштина Републике Србије доноси неки закон који садржи и прекршајноправне одредбе може 
прописати прекршајне санкције које су предвиђене ЗП и то у границама које овај Закон 
одређује; или  законом или уредбом Владе Републике Србије могу се прописивати само оне 
прекршајне санкције које познаје ЗП, у границама које овај Закон одређује итд. О томе више 
код конкретних прекршајних санкција. 

в) Прекршајне санкције изриче прекршајни суд или надлежни орган управе. Правило је да у 
нашем данашњем систему прекршајног права прекршајне санкције изричу прекршајни судови 
као судови посебне надлежности предвиђени Законом о уређењу судова. Како је реч о 
судовима, за њих важе све уставноправне гарантије, пре свега принцип самосталности и 
независности. Изузетно, новчану казну може изрећи и орган управе,  и то: 1) Комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки и 2) овлашћени орган односно лице путем 
прекршајног налога (чл. 87 ст. 2 ЗП). 

г) Прекршајне санкције се изричу након спроведеног прекршајног поступка. Прекршајни 
судови и надлежни органи управе не поступају арбитрерно, већ прекршајне санкције изричу 
тек након што спроведу поступак који је регулисан ЗП (nulla poena sine iudice).  
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д) Прекршајне санкције се изричу учиниоцима прекршаја. То, у смислу реченог могу бити 
физичка лица (пунолетници или малолетници), физичка лица са посебним својством 
(одговорна лица и предузетници), као и правна лица. 

ђ) Прекршајне санкције се извршавају у поступку прописаним законом или другим прописом 
донетим на основу закона. Поред одредаба ЗП, од значаја су и одговарајуће одредбе Закона о 
извршењу кривичних санкција, као одговарајући и подзаконски прописи који регулишу 
организациона, делом процедурална и техничка питања о извршењу прекршајних санкција. 

е) Прекршајним санкцијама учиниоци се лишавају или ограничавају у одређеним правима, 
односно  ставља им се у изглед  лишавање односно ограничавање права. Ово обележје је 
последица репресивног карактера прекршајних санкција. Репресивна природа индикује 
лишење односно ограничење неког учиниочевог права. Ипак, као прекршајна санкција 
предвиђена је и опомена (тзв. адмонитивна санкција) која не садржи лишење/ ограничење 
права, већ само претњу да до тога може доћи. 

ж) Прекршајне санкције имају на циљ заштиту јавног поредка, односно, како стоји у ЗП: 
„Сврха прописивања, изривања и примене прекршајних санкција је да грађани поштују правни 
систем и да нико убудуће не учини прекршај“ (чл. 5 ст. 2). Из овог обележја произилази да 
прекршајне санкције нису саме себи циљ, већ служе сузбијању једне врсте јавних деликата - 
прекршаја.  

Наведедена дефиниција је формално-материјалне природе. Формалним обележјима (под 
тачкама б, в, г, д, ђ) изражавају се њихови правни елементи, а материјалним обележјима (а, е 
ж) указује се на суштинску, односно социјалну страну прекршајних санкција. 

ЗП почива на плиралистичком систему прекршајних санкција, јер прописује: 1) казне, 2) 
казнене поене; 3) опомену, 4) заштитне мере и 5) васпитне мере (чл. 32). 

 
1.2. Сврха прекршајних санкција 

 
ЗП као што је наведено одређује општу сврху прописивања, изрицања и примене 

прекршајних санкција. Занимљиво је да се законодавац определио за теорију генералне 
превенције која се не односи на учиниоца прекршаја, већ на потенцијалне учиниоце, па и шире 
на цело грађанство. Наиме, прихваћено је учење о позитивној генералној превенцији203 које 
законодавац изражава као „поштовање правног система“, али и схватање о негативној  
генералној превенцији, која се изражава кроз речи да „нико убудуће не учини прекршај“. 
Првим делом афирмише се на позитиван учинак прекршајних санкција, стављањем захтева за 
поштовањем правног система, док се негативна генерална превенција састоји у застрашивању 
грађана, пре свега потенцијалних учинилаца да не чине прекршаје. 

Поред опште сврхе прекршајних санкција ЗП регулише још и сврху казни  у чл. 33 ст. 2 и 
свеху заштитних мера (чл. 51 ст. 1). Зато се може поставити питање зашто законодавац није 
одредио сврху и других прекршајних санкција? 

 
2. КАЗНЕ  

 
2.1. Појам и врсте казни 

 
Казне представљају основне прекршајне санкције. Имајући у виду општи појам прекршајних 

санкција, општи  појам казне би се могао одредити на следећи начин: казне су репресивне мере 
које су прописане законом или другим општим правним актом донетим на основу закона, које 
изриче прекршајни суд или орган управе након спроведеног  прекршајног поступка учиниоцу 
прекршаја, које се извршавају у поступку и на начин прописан законом или другим прописом 
донетим на основу закона, а којима се ова лица лишавају или ограничавају неких права, све с 
циљем заштите јавног поретка, тј. с посебним циљем (сврхом)  који се манифестује у 
изражавању друштвеног прекора учиниоцу због извршеног прекршаја и утицању на учиниоца и 
на сва остала  лица да убудуже не чине прекршаје. 

                                                        
203 Учење о позитивној генералној превенцији нарочито је развијено у немачкој кривичноправној теорији и пракси. 
Видети: Roxin, 2001: 11-26. 
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Њихов појам је изведен из општег појма прекршајних санкција. Овом дефиницијом само су 
конкретизована два обележја: а) прекршајне казне учиниоца увек лишавају или га ограничавају у 
неком његовом праву, б) оне имају према ЗП посебну сврху којом се конкретизује општа сврха 
прекршајних санкција. 

ЗП познаје три казне, и то: 1) казну затвора, 2) новчану казну, и 3) рад у јавном интересу. 
Казна затвора може се прописати само законом, док се новчана казна и рад у јавном интересу, 
поред закона, могу прописати и уредбом, одлуком скупштине аутономне покрајине, скупштине 
општине, скупштине града и скупштине града Београда (чл. 35 ЗП). 

Имајући у виду природу правног лица, у односу на њега може се прописати само новчана 
казна (чл. 34 ст. 2 ЗП). 

У зависности од тога да ли се казне изричу самостално или не, разликујемо главне и 
споредне казне. Казна затвора може се изрећи само као главна казна, док се остале могу изрећи 
и као главне и као споредне (чл. 36 ст. 1 и 2 ЗП). 

ЗП дозвољава алтернативно и кумулативно прописивање прекршајних казни. 
Алтернативним прописивањем суду стоји на располагању да се определи за једну од 
предвиђених казни, док код кумулативно прописаних казни изриче се више предвиђених казни 
за исти прекршај. При томе, ЗП је поставио једно ограничење. Ако су новчана казна и казна 
затвора прописане алтернативно, казна затвора ће се изрећи само за прекршај којим су биле 
проузроковане теже последице, или за прекршаје који ујазују на већи степен кривице учиниоца. 
Овом одредбом је прокламовано је начело праведности и сразмерности. 

 
2.2. Сврха прекршајних казни 

 
У општи појам казне навели смо и законску дефиницију сврхе кажњавања. Чл. 33 ст. 2 ЗП 

прописује да се у оквиру опште сврхе прекршајних санкција, сврха кажњавања састоји у: а) 
изражавању друштвеног прекора због учињеног прекршаја, б) утицању на учиниоца да убудуће 
не чини прекршаје, в) утицању на сва остала лица, тј. грађанство, а пре свега потенцијалне 
учиниоце, да не чине прекршаје. 

Из законског појма сврхе кажњавања може се уочити да се предметна сврха састоји од: а) 
позитивне генералне превенције која је формулисана као изражавање друштвеног прекора због 
учињеног прекршаја, чиме се изражава непожељност таквог понашања; б) специјалне 
превенције која је одређена као утуцање на учиниоца да убудуће не чини прекршаје, чиме се, 
барам када је реч о затворској казни, поставља захтев за посебним третманом према учиниоцу 
приликом извршења казне; в) и на крају негативна генерална превенција, која треба да 
застрашујуће делује на грађанство, пре свега потенцијалне учиниоце да не чине прекршаје. 

 
2.3. Поједине прекршајне казне 

 
2.3.1. Казна затвора 

  
Казна затвора се састоји у лишавању слободе осуђеног физичког лица за време које је 

одређено судском одлуком, а током којег времена се осуђеник подвргава  одговарајућем 
третману. У том смислу можемо утврдити следећа обележја казне затвор (поред оних које 
одражава свака казна):   

а) њоме се учинилац лишава слободе кретања;  
б) може је изрећи само прекршајни суд;  
в) време њеног трајања одређује се у судској одлуци;  
г) осуђени се током извршења ове казне подвргава одговарајућем третману.  
ЗП прописује општи минимум и општи максимум казне затвора. Она не може бити краћа 

од једног дана нити дужа од шездесет дана. У оквиру ових општих минимумама и максимума, 
код конкретних прекршаја прописује се посебни минимуми и посебни максимуми. Уколико код 
одређеног прекршаја није прописан посебни минимум, примениће се општи минимум, и 
супротно, уколико за неки прекршај није прописан посебни максимум примениће се општи 
максимум од шездесет дана. Из наведеног произилази да се казна затвора изриче само у 
данима. 
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Изузетно, код одмеравања казне за прекршаје учињене у стицају казна затвора може бити и 
дужа од шездесет дана, али не сме прећи износ од деведесет дана.  

Руководећи се начелом хуманости ЗП прописује да се казна затвора не може изрећи трудној 
жени после навршена три месеца трудноће, нити мајци док дете не наврши годину дана живота, 
а ако је дете мртво рођено или је умрло након порођаја док не прође шест месеци од дана 
порођаја.  

О суплеторном затвору видети код новчане казне. 
 

2.3.2. Рад у јавном интересу 
 
Рад у јавном интересу је у нашем казненом праву, како кривичном тако и прекршајном, 

предвиђен као казна. Међутим, у пенолошкој и кривичноправној литератури ова санкција 
обично се третира као алтернативна санкција, која треба да отклони штетна дејства 
краткотрајних казни лишења слободе. Имајући у виду да је казна затвора за прекршај по својој 
дужини краткотрајна казна лишења слободе, треба позитивно посматрати на њено постојање у 
домаћем систему прекршајних санкција.  

ЗП дефинише рад у јавном интересу као неплаћени рад у корист друштва који се не обавља 
под принудом,  којим се не вређа људско достојанство и не остварује профит (чл. 38 ст. 1 ЗП). 
Из овога следи да друштвено корсни рад карактерише:  

а) да је то рад у корист друштва; 
б) да то није принудни рад; 
в) то је рад којим се не вређа људско достојанство; 
г) овим радом се не остварује профит.  
Може се изрећи и као главна и као споредна казна (чл. 36 ст. 2 ЗП). Може се прописати 

законом, уредбом, одлуком скупштине аутономне покрајине, као и одлукама скупштине 
општине, скупштине града и скупштине града Београда (чл. 35 ст. 2 ЗП). 

Приликом изрицања ове казне узеће се у обзир врста извршеног прекршаја, узраст, физичка 
и радна способност, психичка својства, образовање, склоности и друге посебне околности које 
се односе на личност учиниоца.  

Рад у јавном интересу не може трајати краће од 20  нити дуже од 360 часова. ЗП не 
регулише период у којем се изречени рад може обавити као што то чини КЗ. Наиме, према чл. 
52 ст. 3 КЗ време обављања рада у јавном интересу не може бити краће од месец, нити дуже од 
шест месеци. Целисходно би било да и ЗП садржи једну оваку одредбу. 

О суплеторном раду у јавном интерсу видети код новчане казне. 
 

2.3.3. Новчана казна 
 
Новчана казна се састоји у обавези осуђеног да плати одређену новчану суму у износу и року 

који је одређен одлуком суда за прекршаје или органа управе, под претњом њене  замене у казну 
затвора или рада у јавном интересу, или претњу њене принудне наплате. Новчана казна може 
се прописати законом, уредбом, али и одлукама скупштина територијалне аутономије и 
локалне самоуправе. У тој ситуацији држава, територијална аутономија односно локална 
самоуправа стичу облигационо право према учиниоцу прекршаја. 

У теорији и законодавству постоји неколико система прописивања новчане казне: 
1) систем апсолутно одређеног или фиксног износа (мандатна новчана казна) – постоји 

када се прописом  којим је одређен прекршај експлицитно прописује и висина новчане казне; 
2) систем релативно одређених износа – прописује се минимум и  максимум новчане казне, 

с тим да се разликује општи минимум и максимум који се прописује законом као генерални 
распон новчане казне, и посебни минимуми и максимуми који се прописују конкретним 
прописима за тачно одређене прекршаје али у оквиру општег минимуна и максимума; 

3) систем дневних износа или систем дани новчане казне – по овом систему утврђује се 
најпре тежина дела кроз број дана, а потом се утврђује вредност једног дана који треба да 
одражава економску снагу учиниоца, да би се на крају, множењем броја дана са вредношћу 
једног дана добио укупан износ новчане казне; 
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4) пропорционални систем – висина новчане казне се одређује у сразмери према 
проузрокованој штети, оствареној користи или сл.; 

5) систем сразмерног дела остварене зараде – висина новчане казне се одређује у проценту 
остварене зараде за одговарајући период; 

6) комбиновани систем – предвиђају се два или више наведених система. 
ЗП почива на комбинованом систему. Основни је систем релативно одређених износа (чл. 39 

ст. 1 и 2). Изузетно ЗП предвиђа систем фиксног износа (чл. 39 ст. 3) и пропорционални систем 
(чл. 39 ст. 4). 

Прописујући опште минимуме и опште максимуме новчане казне по систему релативно 
одређеног трајања ЗП прави разлику с обзиром на то да ли се ради о физичком или одговорном 
лицу, правном лицу или предузетнику, као и с обзиром на то да ли се ова казна прописује 
актима који важе на територији целе Републике Србије или на територији јединице 
територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. 

Тако, законом или уредбом новчана казна се може прописати у следећим распонима:  
1)  од 5.000,00 до 150.000,00 динара за физичко лице или одговорно лице;  
2) од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара за правно лице;  
3) од 10.000,00 до 500.000,00 динара за предузетника (чл. 39 ст. 1 ЗП).  
Ако се, пак, новчана казна прописује одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине 

општине, скупштине града или скупштине града Београда,онда се она може прописати у 
распону од наведеног минималног износа па до половине највишег наведеног износа (чл. 39 ст. 
2 ЗП). Према томе, за прекршаје, на пример, предузетника који су прописани законом или 
уредбом могу се прописати посебни минимуми и максимуми за конкретне прекршаје у оквиру 
општег минимума и максимума новчане казне који се креће у распону од  10.000,00 до 
500.000,00 динара, док за прекршаје истог тог лица који су прописани одлукама скупштине 
аутономне покрајине, скупштине општине, града или града Београда могу се прописати 
посебни минимуми и максимуми за конкретне прекршаје прекршаје у оквиру општег минимума 
и максимума новчане казне који се креће у распону од  10.000,00 до 250.000,00 динара. 

Као изузетак од претходног правила, ЗП предвиђа да се новчана казна може прописати и у 
фиксном износу. При томе, границе за прописивање фиксног износа за физичко и одговорно 
лице лице износе од 1000,00 до 10.000,00 динара, за предузезника од 5.000,00 до 50.000,00 
динара, а за правно лице од 10.000,00 до 100.000,00 динара.  

Пропорционални систем се може предвидети само законом за одређене категорије 
прекршаја. Наиме, за прекршаје из области јавних прихода, јавног информисања, царинског, 
спољнотрговинског и девизног пословања, животне средине, промета роба и услуга и промета 
хартијама од вредности законом се могу прописати новчане казне у сразмери са висином 
причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која је предмет 
прекршаја, али не више од двадесетоструког износа тих вредности, с тим да не могу прећи 
петоструки износ највећих новчаних казни који су предвиђени као максимални распони за 
новчану казну која се прописује законом односно уредбом. 

У пресуди и прекршајном налогу се одређује рок плаћања новчане казне, који не може бити 
дужи од петнаест дана од дана правоснажности пресуде, а уколико је жалба изјављена, од дана 
достављања другостепене пресуде, односно осам дана од дана уручења прекршајног налога. 
При томе законодавац допушта да у оправданим случајевима суд може решењем дозволити да 
се новчана казна исплати у ратама, одређујући уједно начин и рок плаћања, с тим да рок не 
може бити дужи од шест месеци, и под условом да су плаћени трошкови поступка. Против овог 
решења жалба није дозвољена. Ако кажњено лице коме је дозвољено да новчану казну 
исплаћује у ратама не врши уредно уплате, суд може решењем опозвати своју одлуку о 
плаћању у ратама. Ни против овог решења није допуштена жалба (чл. 40 ЗП). 

ЗП предвиђа два инструмента против неуредних платиша новчане казне. Први инструмент је 
замена неплаћене новчане казне казном затвора или рада у јавном интересу, а други је 
принудна наплата новчане казне. 

Инстрмент замене неплаћене новчане казне у другу казну предвиђен је за физичко лице, 
одговорно лица и за предузетника (чл. 41 ЗП). Ако ова лица не плате новчану казну у целини 
или делимично, иста се се може заменити казном затвора (суплеторни затвор), тако што се за 
сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одређују један дан затвора, с тим  да казна 
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затвора не може бити краћа од једног нити дужа од шездесет дана. У случају да је поред 
новчане казне кажњеном била изречена и казна затвора (кумулативно изрицање), затвор којим 
се замењује новчана казна и изречена казна затвора не могу трајати дуже од деведесет дана. 

Ако суд оцени оправданим, с обзиром на тежину прекршаја, висину неплаћене новчане 
казне и имовинске могућности осуђеног суд може, уместо казне затвора, одредити да се 
неплаћена новчана казна замени радом у јавном интересу (суплеторни рад у јавном интересу), с 
тим што осам сати рада замењује један дан затвора, односно 1.000 динара новчане казне, а рад 
не може да траје дуже од 360 сати. 

Део неплаћене новчане казне који није могао бити замењен казном затвора или радом у 
јавном интересу наплатиће се принудним путем. 

Уколико је након доношења одлуке о замени новчане казне у казну затвора или рада у 
јавном интересу кажњено лице исплатило новчану казну, суплеторни затвор или рад у јавном 
интересу неће се извршити. Уколико је, пак, извршење суплеторне казне започето, па кажњено 
лице исплати остатак новчане казне, обуставиће се извршење казне затвора односно рада у 
јавном интересу.  

Замена неплаћене новчане казне казном затвора не може се одредити за новчане казне 
изречене према малолетницима и правним лицима. Неплаћена новчана казна изречена према 
малолетнику принудно ће се наплатити на имовини малолетника, његовог родитеља или другог 
лица задуженог да се о њему стара.  

Врло значајну новину коју предвиђа ЗП у чл. 173 ст. 1 јесте да лице против кога је издат 
прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобођа плаћања друге половине 
изречене казне.  

 
2.4. Одмеравање казне 

 
Одмеравање казне представља „одређивање врсте и висине казне која се изриче учиниоцу 

прекршаја“.204 У основи приликом одмеравања казне води се рачуна околностима које се односе 
на учињени прекршај (објективне околности) и околностима које се тичу учиниоца односно 
његове личности (субјективне околности). У том смислу се поступак одмеравања казне назива 
поступком индивидуализације казне, јер казна треба да одговара како тежини прекршаја, тако 
и особеностима његовог учиниоца.  

Према чл. 42 ЗП казна се одмерава у границама које су за тај прекршај прописане, а при томе 
се узимају у обзир све околности које утичу да казна буде већа (отежавајуће околности) или 
мања (олакшавајуће околности). Отежавајуће околности воде строжијем кажњавању у оквиру 
прописане казне, а олакшавајуће, супротно томе, блажем кажњавању учиниоца, такође у оквиру 
прописане казне. Наравно у конкретном случају могу постојати и једне и друге околности, па ће 
суд, односно надлежни орган управе, руководећи се сопственим уверењем ценити њихово 
постојање и изрећи одлуку за коју сматра да је исправна, што посебно мора образложити у 
својој одлуци. При томе ЗП наводи најзначајније околности које се морају узети у обзир 
приликом одмеравања казне, а то су:  

1) Тежина и последице прекршаја – тежина прекршаја се пре свега оцењује на основу 
прописане казне. Међутим, та околност не сме бити од значаја приликом њеног одмеравања, јер 
је доносилац прописа исту ценио прописујући одговарајући распон казне. Суд се по логици 
ствари осврће на тако схваћену тежину прекршаја, јер казну одмерава у границама прописаним 
за тај прекршај. У противном би се двоструко вредновала једна те иста чињеница; први пут 
приликом прописивања прекршајне казне, а други пут приликом њеног одмеравања.  Зато треба 
пледирти на принципу забране  двоструког вредновања.205 Тежина прекршаја се, у смислу ове 

                                                        
204 Димитријевић, Јовашевић, 2005: 116. 
205 „Тај принцип значи да није дозвољено да се нека околност вреднује два пута, први пут од стране законодавца када 
их он предвиђа као конститутивне елементе кривичног дела (или као квалификаторне или привилегујуће околности), 
а други пут приликом одмеравања казне“. Тако, Stojanović, 2012: 276. Иако се наведена констатација односи на 
законски опис кривичног дела, тј. елементе бића, тим пре се по нашем мишљењу односи на тежину дела која се 
манифестује у прописаној казни. Ако је законодавац (односно други доносилац прописа код прекршаја) већ изразио 
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околности као релевантне за одмеравање казне, очитује пре свега у наступелим последицама, 
ако је реч о последичном прекршају. Наиме, мора се ценити јачина повреде односно 
угрожености заштићеног добра. Већи степен повреде односно угрожености третира се 
отежавајућом околношћу, а лакши степен олакшавајућом околношћу. Код формалних 
прекршаја тежина прекршаја се манифестује у околностима под којима је прекршај учињен, 
што међутим представља чињеницу коју је законодавац посебице истакао. Зато постоји 
делимично преплитање ове околности са наредно наведеном. 

2) Околности под којима је прекршај учињен – у питању су бројне околности које се односе 
на место и начин извршења прекршаја, употребљена средства, па и неке природне околности 
као на пример пожар, слаба видљивост, поплава итд.206 

3) Степен одговорности учиниоца – као што је претходно наведено, ЗП градира прекршајну 
разликујући умишљај (директни и евентуални) и нехат (свесни и несвесни). Имајући у обзир да 
је за извршење прекршаја довољан нехат, умишљајно поступање ће по природи ствари 
представљати отежавајућу околност. Или, нижи степен нехата (несвесни нехат) требао би се 
ценити као олакшавајућа околност. Даље, битно смањена урачунљивост, ако не доведе до 
ублажавања казне (јер је реч о факултативном основу), може се третирати олакшавајућом 
околношћу. 

4) Ранија осуђиваност (поврат) – реч је по правилу о отежавајућој околности. Ипак, ЗП 
релативизује значај поврата јер прописује да се не може узети у обзир као отежавајућа околност 
раније изречена прекршајна санкција, ако је од дана правоснажности одлуке до дана доношења 
нове протекло више од четири године. 

5) Личне прилике учиниоца – ради се о околностима које се односе на здравље учиниоца, 
радну ангажованост, породичне прилике, пре свега да ли има породицу а нарочито малолетну 
децу, да ли су уочене неке асоцијалне склоности код њега и сл. 

6) Држање учиниоца после учињеног прекршаја -  ова околност се манифестује кроз однос 
учиниоца према оштећеном, суду, па и заштитном објекту прекршаја. Ту спадају извињење 
оштећеном, срам (на пример због ремећења јавног реда и мира), тежња да се отклоне последице 
прекршаја или надокнади штета и др. 

ЗП експлицитно прописује да се приликом одмеравања висине новчане казне мора узети у 
обзир, поред наведених околности, и имовно стање учиниоца (чл. 42 ст. 3). Овај услов је сасвим 
оправдан ако се има у виду да новчана казна погађа имовиу учиниоца, што ће рећи да одговара 
природи наведене казне. 

ЗП је прописао и да ће се у случају да су новчана казна и казна затвора прописане 
алтернативно, казна затвора се изрећи само за прекршај којим су биле проузроковане теже 
последице или за прекршаје који указују на већи степен кривице учиниоца. 

 
2.5. Ублажавање и ослобођење од казне  

 
Ублажавање казне представља „спуштање казне испод посебног минимума или изрицање 

блаже врсте казне од прописане“.207 У том смислу разликујемо ублажавање по мери (изрицање 
казне испод посебног минимума) и ублажавање по врсти (изрицање блаже врсте казне). Поред 
ова два облика ублажавања казне, постоји могућност ублажавања и тако што се изриче само 
једна казне у ситуацији када су за прекршај кумулативно прописани затвор и новчана казна. 

ЗП у чл. 43 прописује да се казна може ублажити: 
1) ако се приликом одмеравања казне утврди да прекршајем нису проузроковане теже 

последице, и 
2) ако постоје олакшавајуће околности које указују да се и блажом казном може постићи 

сврха кажњавања. 
 Прописана казна се  може ублажити тако: 
1) изрећи казна испод најмање мере казне која је прописана за тај прекршај али не испод 

најмање законске мере те врсте казне; 
                                                                                                                                                                             
свој суд о тежини деликта кроз прописану казну, чињеница да је за тај деликт прописана строжија односно блажа 
казна не треба да се узме у обзир као отежавајућа/ олакшавајућа приликом њеног одмеравања. 
206 Димитријевић, Јовашевић, 2005: 117. 
207 Гавриловић, 2011: 293. 
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2) уместо прописане казне затвора изрећи новчана казна или рад у јавном интересу, али не 
испод најмање законске мере те врсте казне;  

3) уместо прописане казне затвора и новчане казне изрећи само једна од тих казни. 
Међутим, мимо ових правила закон предвиђа у неким случајевима као експлицитну 

могућност да се казна ублажи. На пример код компулзивне силе и претње, прекорачења нужне 
одбране и крајње нужде, битно смањене урачунљивости, отклоњиве правне заблуде итд.  

По први пут у нашем прекршајном праву уведен је институт ослобођења од казне. ЗП у чл. 
44 прописује три ситуације ослобођења од казне: 

1) Први случај се везује за институте прекорачења нужне одбране и крајње нужде под 
нарочито олакавајућим околностима. 

2) Други случај се односи на институ стварног кајања. Стварно кајање постоји када 
учинилац прекршаја за који је прописана новчана казна, после извршеног прекршаја, а пре него 
што је сасзнао да је окривљен, отклони последицу дела или надокнади штету проузроковану 
прекршајем. 

3) Трећи случај се односи на нехатни прекршај када последице истога тако тешко погађају 
учиниоца да изрицање казне у таквом случају очигледно не би одговаралo сврси кажњавања. 

 
2.6. Одмеравање казне за прекршаје у стицају и урачунавање задржавања у казну 

 
Имајући у виду да стицај подразумева постојање више прекршаја учињених од стране једног 

лица за која му се истовремено суди, ЗП је предвидео посебна правила за одмеравање казне за 
прекршаје учињене у стицају. У случају стицаја суд ће претходно утврдити казну за сваки од 
тих прекршаја, па ће за све те прекршаје изрећи јединствену казну по следећим правилима (чл. 
42): 

1) ако је за све прекршаје у стицају утврђена казна затвора, изрећи ће се јединствена казна 
затвора, која не може бити већа од деведесет дана; 

2) ако је за све прекршаје у стицају утврђена новчана казна, изрећи ће се јединствена 
новчана казна која представља збир утврђених новчаних казни, с тим што јединствена новчана 
казна не може бити већа од двоструког износа највеће новчане казне предвиђене ЗП; 

3) ако је за све прекршаје у стицају утврђена казна рада у јавном интересу, изрећи ће се 
јединствена казна рада у јавном интересу која не може трајати дуже од 360 часова; 

4) ако је за прекршаје у стицају утврђена казна затвора, а за друге прекршаје новчана казна, 
изрећи ће се јединствена казна затвора и јединствена новчана казна према наведеним 
правилима. 

Време за које је учинилац прекршаја задржан пре доношења пресуде урачунава се у 
изречену казну. Задржавање које је трајало дуже од 12, а краће од 24 часа рачуна се у један дан 
затвора, односно као 1.000,00 динара новчане казне или осам сати рада у јавном интересу. 

 
3. КАЗНЕНИ ПОЕНИ 

 
Претходни ЗП је по узору на нека инострана прекршајна законодавства по први пут у наше 

прекршајно право увео казнене поене и исти су били регулисани као казна. Нови ЗП, пак, 
казнене поене прописује као посебне прекршајне санкције. 

Казнени поени су намењени прекршајима против безбедности саобраћаја на путевима. Могу 
се прописати само законом, у распону од 1 до 25 поена (чл. 48 ст.1 ЗП). Казнени поене се 
изричу уз казну или опомену под условима које предвиђа ЗП, ако другим законом није 
другачије прописано (чл. 48 ст. 2 ЗП). Овим је, када је у питању предметна прекршајна 
санкција, ЗП дао превагу другим законима, тј. установио је своју супсидијарност.  

Користећи ту могућност Закон о безбедности саобраћаја на путевима је прописао да возачу 
коме је возачка или пробна возачка дозвола издата у Републици Србији изричу се казнени 
поени за прекршаје који су одређени тим законом. Распон казнених поена је другачије одређен, 
од 1 до 18 казнених поена, што је одговарало претходном ЗП. У постављеном распону код 
конкретних прекршаја утврђују се казнени поени у зависности од тежине прекршаја.208  

                                                        
208 Чл. 323 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
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Уз казнене поене учиниоцу могу бити изречене и допунске обавезе у циљу едукације возача 
или праћења његовог понашања у саобраћају. Врсте допунских обавеза и услови за њихово 
изрицање прописују се посебним законом. Казнени поени могу се изрећи возачу који у време 
извршења прекршаја поседује возачку дозволу издату у Републици Србији или возачу коме је 
правноснажном одлуком забрањено управљање моторним возилом (чл. 48 ст. 3 и 4 ЗП). 

Према чл. 197 Закона о безбедности саобраћаја на путевима накупљених 18 или више 
казнених поена третира се као несавесно и непрописно управљае возилом, што је разлог за 
одузимање возачке дозволе.  

О казненим поенима води се посебна евиденција код надлежне организационе јединице 
МУП-а (чл. 198 Закона о безбедности саобраћаја на путевима). Исти се бришу када протекне 24 
месеца од правноснажности одлуке којом су изречени, с тим да овај рок не тече док се возач 
налази на издржавању казне затвора због учињених прекршаја из Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, као и казне затвора због учињених одређених кривичних дела против 
безбедности јавног саобраћаја, као и за време трајања изречене заштитне мере, односно мере 
безбедности забране управљања моторним возилом.209 

Лицу којем је одузета возачка дозвола услед казнених поена може на његов захтев бити 
поново издата возачка дозвола ако испуни услове предвиђене Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима. Возачима којима се возачка дозвола издаје након одузимања због 
несавесног и непрописног начина управљања, преостали казнени поени бришу се из 
евиденције, а највећи дозвољени збир казнених поена, након сваког поновног издавања возачке 
дозволе смањује за по три поена, најниже до девет казнених поена.210 

Ако су за прекршаје у стицају утврђени казнени поени, изрећи ће се јединствени казнени 
поени, који одговарају збиру свих појединачно утврђених казнених поена, а који не може бити 
већи од 25 поена (чл. 49 ЗП). 

 
4. ОПОМЕНА 

 
Опомена је једина адмонитивна санкција (мера упозорења) коју познаје наш ЗП (чл. 50), а 

која се примењује према пунолетним учиниоцима прекршаја. Она се може изрећи уместо 
новчане казне ако постоје околности које у знатној мери умањују одговорност учиниоца, тако 
да се може очекивати да ће се убудуће клонити вршења прекршаја и без изрицања казне. Из 
наведеног произилази да опомена представља алтернативу новчаној казни (не и некој другој). 
Уз то неопходно је постојање околности које „у знатној мери умањују одговорност учиниоца“, 
као и очекивање да ће се учинилац „убудуће клонити вршења прекршаја и без изрицања казне“. 
Овим је посредно одређена и сврха опомене, а то је позитивно деловање на учиниоца без да му 
се изрекне казна. 

Поред наведеног опомена се може изрећи и ако се прекршај огледа у неиспуњавању 
прописане обавезе или је прекршајем нанесена штета, а учинилац је после покретања поступка, 
а пре доношења пресуде испунио прописану обавезу, односно отклонио или надокнадио 
нанесену штету. 

Самим чином изрицања опомене ова санкција је уједно и извршена.  
 

5. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 
 

5.1. Појам, врсте и основне карактеристике заштитних мера 
 
Заштитне мере су посебна врста прекршајних санкција и представљају својеврсни пандан 

мерама безбедности из кривичног права.211 Ради се о прекршајним санкцијама превентивног 
карактера.212 У том смислу ЗП у чл. 51 прописује да је сврха заштитних мера отклањање услова 
који омогућавају или подстичу учиниоца на извршење новог прекршаја. 

ЗП познаје следеће заштитне мере (чл. 52):  
                                                        
209 Чл. 198 ст. 3 и 4 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
210 Чл. 200 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
211 Тако, Ћоровић, 2010а: 202. Слично, Oset, 2005: 526. 
212 Марковић, 2002: 580; Ђорђевић, 2008: 95.  
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1) одузимање предмета; 
2) забрана вршења одређених делатности; 
3) забрана правном лицу да врши одређене делатности; 
4) забрана одговорном лицу да врши одређене послове; 
5) забрана управљања моторним возилом; 
6) обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци; 
7) обавезно психијатријско лечење; 
8) забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја; 
9) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама; 
10) јавно објављивање пресуде; 
11) удаљење странца са територије Републике Србије; 
12) одузимање животиња и забрана држања животиња. 
Заштитне мере се могу прописати законом и уредбом (чл. 51 ст. 2 ЗП), с тим да се заштитне 

мере одузимања предмета, обавезног лечења зависника од алкохола и других психоактивних 
супстанци, обавезно психијатријско лечење, забрана приступа оштећеном, објектима или месту 
извршења прекршаја и удаљење странаца са територије Републике Србије могу изрећи под 
условима прописаним ЗП и кад нису предвиђене прописом којим је одређен прекршај (чл. 52 
ст. 2). 

Заштитне мере забране вршења одређених делатности и јавно објављивање пресуде не могу 
се изрећи малолетнику. 

Кад постоје услови за изрицање заштитних мера предвиђени ЗП или другим законом, 
учиниоцу прекршаја може бити изречена једна или више заштитних мера. 

По правилу ове санкције су суплементарног/ допунског карактера што значи да се изричу уз 
казну, опомену или васпитну меру. Ипак, ЗП допушта да се заштитне мере могу изрећи и 
самостално ако је таква могућност прописана (чл. 53 ст. 2 и 3).  

 
5.2. Поједине заштитне мере 

 
5.2.1. Одузимање предмета 

 
Правна природа ове мере, као и њеног истоименог пандана из КЗ је у кривичноправној и 

прекршајноправној теорији спорна.213 Ипак, оправданост једне овакве мере, независно од њене 
правне природе, није упитна. 

Према чл. 54 ст. 1 ЗП предмети који су употребљени или су били намењени за извршење 
прекршаја или који су настали извршењем прекршаја могу се одузети од учиниоца прекршаја. 
Суд који је донео пресуду одредиће, у складу са посебним прописима, да ли ће се одузети 
предмети уништити, продати или предати заинтересованом органу, односно организацији (чл. 
54 ст. 2 ЗП). 

О судбини ових предмета одлучује суд који је донео пресуду, који ће у складу са посебним 
прописима одредити да ли ће се одузети предмети уништити, продати или предати 
заинтересованом органу односно организацији. 

ЗП предвиђа једну занимљиву ситуацију која се односи на случаја када је учинилац 
самовољно отуђио или уништио предмете или је на други начин онемогућио њихово 
одузимање. Тада ће се у пресуди одредити да учинилац плати новчани износ који одговара 
вредности предмета (чл. 54 ст. 3). 

У начелу изрицање ове мере је факултативно, али се прописом којим се одређује прекршај 
може се предвидети обавезно изрицање заштитне мере одузимања предмета (чл. 53 ст. 4 ЗП). 

Предмети који потпадају под удар ове заштитне мере одузеће се и кад се прекршајни 
поступак не заврши пресудом којом се окривљени оглашава одговорним ако то захтевају 
интереси опште безбедности или разлози морала, као и у другим случајевима одређеним 

                                                        
213 Тако Пихлер поједине у појединим сегментима ове мере види одређене казнене елементе. Видети: Пихлер, 2006: 
57. С друге стране поједини кривичари разматрајући природу истоврсне мере безбедности сматрају да није у питању 
кривична санкција већ нека sui generis кривичноправна мера. Видети: Марјановић, 1987: 697-698. 
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посебним законом. О томе се доноси посебно решење на које окривљени има право жалбе (чл. 
54 ст. 5 ЗП). 

Одузимањем предмета не дира у право трећих лица на накнаду штете од учиниоца. 
 

5.2.2. Забрана вршења одређених делатности 
 
Ова заштитна мера је по својој садржини блиска заштитним мерама забране правном лицу 

да врши одређене делатности и забрана одговорном лицу да врши одређене послове. Све три 
наведене мере компатибилне су мери безбеднисти забране вршења позива делатности или 
дужности из чл. 85 КЗ, односно мери безбедности забрана обављања одређених регистрованих 
делатности или послова Закона о одговорности правних лица за кривична дела. Оно што се у 
кривичноправној теорији приговара наведеним мерама безбедности, а то је да нису лишене 
пунитивног, тј. казненог карактера и да сходно томе по својој природи више подсећају на 
казне,214 може се константовати и за предметне заштитне мере. 

Забрана вршења одређених делатности састоји се у привременој забрани учиниоцу 
прекршаја да врши одређену привредну или другу делатност за коју се издаје дозвола 
надлежног органа или која се уписује у одговарајући регистар (чл. 55 ст. 1 ЗП). Из наведеног 
следе следећа обележја ове заштитне мере: 

1) забрана је привременог карактера; 
2)  у питању је делатност за коју се издаје дозвола надлежног органа или која се уписује у 

одговарајући регистар. 
ЗП у чл. 55 ст. 2 ЗП преописује да ако прописом којим се одређује прекршај нису посебно 

предвиђени услови за изрицање ове заштитне мере, иста се може изрећи ако учинилац 
прекршаја: а) делатност злоупотреби за извршење прекршаја или б) ако се оправдано може 
очекивати да би даље вршење те делатности било опасно по живот или здравље људи или 
друге законом заштићене интересе. Према томе, ако су прописом којим се одређује прекршај 
прописани посебни услови за изрицање ове заштитне мере, они имају предност у односу на 
наведе услове из ЗП.  

Забрана вршења одређене делатности може се изрећи у трајању од шест месеци до три 
године, рачунајући од извршности пресуде, с тим да се време проведено на издржавању казне 
затвора не урачунава у трајање изречене мере (чл. 55 ст. 3 и 4 ЗП). 

 
5.2.3. Забрана правном лицу да врши одређене делатности 

 
Забрана правном лицу да врши одређене делатности састоји се у забрани: а) производње 

одређених производа или б) вршења одређених послова у области промета робе, финансија и 
услуга, или в) у забрани вршења других одређених послова. 

ЗП преописује и код ове заштитне мере прописује да ако прописом којим се одређује 
прекршај нису посебно предвиђени услови за изрицање ове заштитне мере, иста се може изрећи 
ако би даље вршење одређене делатности било опасно по живот или здравље људи, штетно 
за привредно или финансијско пословање других правних лица или за привреду у целини. Према 
томе, ако су прописом којим се одређује прекршај прописани посебни услови за изрицање ове 
заштитне мере, они имају предност у односу на наведе услове из ЗП по принципу lex spcialis 
derogat legi generali.  

Забрана правном лицу да врши одређену делатност може се изрећи у трајању од шест 
месеци до три године, рачунајући од дана извршности пресуде. 

 
 

                                                        
214 Још давно је Бачић говорио да би „као казну требало оквалификовати сваку ону кривичну меру која је подобна да 
буде израз друштвено етичке осуде“, те је у том смислу предлагао да се одређене мере безбедности (између осталих 
и забрана бављења одређеним занимањем) „пренесу“ у систем казни. Видети: Bačić, 1965: 18. Сличног схватања је и 
Марјановић који је у већини мера безбедности (између осталог и за забрану вршења позива, делатности или 
дужности) видео изражене казнене елементе – ретрибуцију и друштвено етички прекор. Видети: Марјановић, 1987: 
692-699. 
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5.2.4. Забрана одговорном лицу да врши одређене послове 
 
Забрана одговорном лицу да врши одређене послове састоји се у забрани учиниоцу 

прекршаја да (чл. 57 ст. 1 ЗП):  
a) врши послове које је вршио у време извршења прекршаја, 
б) руководећу дужност у привредном или финансијском пословању,  
в) одређену врсту послова, или  
г) све или неке дужности везане за располагање, коришћење, управљање или руковање 

повереном имовином. 
И код ове заштитне мере примат за њено изрицање имају услови који су постављени код 

прописа којим се одређује конкретни прекршај. Ако таквих посебних услова нема, забрана 
одговорном лицу да врши одређене послове изриче се кад одговорно лице злоупотреби 
дужност ради извршења прекршаја (чл. 57 ст. 2 ЗП) 

Забрана одговорном лицу да врши одређене послове може се изрећи у трајању од шест 
месеци до три године, рачунајући од дана извршности пресуде, с тим да се време проведено на 
издржавању казне затвора не урачунава у трајање изречене мере (чл. 57 ст. 3). 

 
5.2.5. Забрана управљања моторним возилом 

 
И ова заштитна мера спада, као и претходне три, у прохибитивне заштитне мере, која по 

садржини одговара истоименој мери безбедности из чл. 86 КЗ, за коју се такође, од стране 
једног броја теоретичара каже да по својој природи представља казну, што у бити може важити 
и за ову заштитну меру.  

Забрана управљања моторним возилом састоји се у томе да се учиниоцу привремено забрани 
управљање моторним возилом одређене врсте или категорије (чл. 58 ст. 1 ЗП). 

За изрицање ове заштитне мере, као и код претходних прохибитивних заштитних мера, 
примат имају посебни услови наведени у пропису којим се одређује прекршај. Ако таквих 
посебних услова нема, ЗП у чл. 58 ст. 2 прописује да се забрана управљања моторним возилом 
може изрећи:  

1) учиниоцу прекршаја који је учинио прекршај против безбедности саобраћаја кад постоји 
опасност да ће управљајући моторним возилом поново учинити прекршај, или  

2) зато што његово раније кршење тих прописа показује да је опасно да управља моторним 
возилом одређене врсте или категорије. 

Ова заштитна мера се може изрећи у трајању од тридесет дана до једне године, с тим да се 
време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у трајање мере (чл. 58 ст. 3). 

 
5.2.6. Обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци 

 
Обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци може се изрећи лицу 

које је учинило прекршај услед зависности од сталне употребе алкохола или психоактивних 
супстанци и код кога постоји опасност да ће услед ове зависности и даље да чини прекршаје 
(чл. 59 ст. 1 ЗП). Према томе, за изрицање ове мере морају кумулативно бити испуњена три 
услова:  

1) учинилац прекршаја мора бити зависник од алкохола или психоактивних супстанци;  
2) прекршај мора бити учињен услед зависности од „сталне“ употребе алкохола или 

психоактивних супстанци (каузалитет између прекршаја и зависности); 
3) мора постојати опасност да ће учинилац услед ове зависности и даље чинити 

прекршаје. 
Да би се предметна заштитна мера могла изрећи, потребно је да прекршајни суд прибави 

мишљење вештака односно надлежне здравствене организације (чл. 59 ст. 2 ЗП).215 При 
изрицању заштитне мере обавезног лечења алкохоличара и наркомана учиниоцу прекршаја ће 
                                                        
215 С тим у вези, у решењу ВСС Уп-325/80, стоји: „Чињеница да постоје медицинске индикације за лечење 
окривљеног од алкохолизма мора се у прекршајном поступку утврдити на основу мишљења лекара, односно 
одговарајуће здравствене установе, као и оценити, имајући у виду то мишљење, да ли су испуњени сви услови за 
изрицање ове заштитне мере“. Извор: Јовашевић, Стевановић,  2008: 249. 
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се наложити обавезно лечење у одговарајућој здравственој или другој специјализованој 
установи. У случају да учинилац прекршаја без оправданих разлога одбије лечење, мера ће се 
извршити принудним путем (чл. 59 ст. 3 ЗП). 

Заштитна мера обавезног лечења алкохоличара и наркомана може трајати најдуже годину 
дана. Но, извршење мере ће се обуставити и пре истека времена одређеног у пресуди о 
прекршају ако здравствена организација установи да је лечење завршено (чл. 59 ст. 4 ЗП). 

 
5.2.7. Обавезно психијатријско лечење 

 
Ову заштитну меру није познавало наше пријашње прекршајно право. У питању је једина 

прекршајна санкција која се самостално може изрећи неурачунљивом учиниоцу прекршаја (чл. 
60 ст. 2 ЗП). 

Обавезно психијатријско лечење изрећи ће суд учиниоцу прекршаја који је у стању 
неурачунљивости учинио прекршај, ако утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац 
понови прекршај, а ради отклањања опасности потребно је његово психијатријско лечење (чл. 
60 ст. 1 ЗП). Према томе, ова медицинска заштитна мера изрећи ће се ако су кумулативно 
испуњени следећи услови:  

1) да је учинилац прекршаја у време извршења прекршаја био неурачунљив; 
2) ако се утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац понови прекршај; 
3) да је ради отклањања учиниочеве опасности потребно његово психијатријско лечење. 
Под овим условима суд може изрећи обавезно психијатријско лечење учиниоцу прекршаја 

чија је урачунљивост битно смањена, ако му је изречена новчана казна, рад у јавном интересу, 
опомена или је ослобођен од казне.  

Обавезно психијатријско лечење спроводи се на слободи и траје док постоји потреба лечења, 
али не дуже од једне године. Међутим, ради успешнијег лечења може се одредити да се 
повремено лечење спроведе у здравственој установи с тим да непрекидно лечење у установи не 
може трајати дуже од 15 дана, а може бити предузето највише два пута у току године. 

Ако се учинилац не подвргне лечењу на слободи или га самовољно напусти, суд може 
одредити да се заштитна мера спроведе у здравственој установи. 

 
5.2.8. Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја 

 
Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја изриче се: а) ради 

спречавања учиниоца да понови прекршај или б) да настави да угрожава оштећеног (чл. ст. 1 
ЗП). Мера се изриче на писмени предлог подносиоца захтева за покретање прекршајног  
поступка или на усмени захтев оштећеног, истакнут при саслушању у прекршајном поступку.  

Одлука суда којом је изречена забрана приступа мора да садржи (чл. 61 ст. 3 ЗП):  
1) временски период у ком се извршава;  
2) податке о лицима којима учинилац не сме приступати;  
3) назначење објеката којима учинилац не сме приступити и у које време, места или 

локација у оквиру којих се учиниоцу забрањује приступ. 
Изречена мера забране приступа оштећеном укључује и меру забране приступа заједничком 

стану или домаћинству у периоду за који важи забрана.  
Заштитна мера забране приступа може се изрећи у трајању до године дана, рачунајући од 

извршности пресуде. О одлуци суда којом се изриче забрана приступа обавештава се оштећени, 
полицијска управа надлежна за извршење мере и надлежан орган старатњљства уколико се 
мера односи на забрану учиниоцу приступа деци, брачном другу или члановима породице. 

Кажњени коме је правоснажном пресудом изречена мера забране приступа а који приступи 
оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја током трајања мере или оствари контакт 
са оштећеним на недозвољени начин или у недозвољено време, изрећи ће се санкција по 
пропису којим је предвиђен прекршај за који је изречена ова мера (чл. 62 ЗП). 

 
 
 
 



 73

5.2.9. Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама 
 
Проблематика насиља на спортским приредбама изискивала је одговарајућу интервенцију 

државе у области нашег казненог права, тако да је у ЗП уведена ова заштитна мера, а у КЗ 
истоимена мера безбедности. 

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама састоји се у обавези учиниоца 
прекршаја да се непосредно пре почетка времена одржавања одређених спортских приредби 
лично јави службеном лицу у подручној полицијској управи, односно полицијској станици на 
подручју на којем се учинилац прекршаја затекао и да борави у њиховим просторијама за време 
одржавања спортске приредбе (чл. 63 ст. 1 ЗП).216 

Заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским приредбама може се изрећи у 
трајању од једне до осам година, с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не 
урачунава у њено трајање (чл. 63 ст. 2 и 3 ЗП). 

Кажњени коме је правоснажном пресудом изречена мера забране присуствовања одређеним 
спортским приредбама, а који не изврши обавезу из забране, казниће се затвором од тридесет 
до шездесет дана.  

О изреченој заштитној мери забране присуствовања одређеним спортским приредбама, суд 
је дужан да обавести подручну полицијску управу према месту пребивалишта кажњеног лица. 

Прописом којим се одређује прекршај може се предвидети обавезно изрицање заштитне 
мере забране присуствовања одређеним спортским приредбама. 

 
5.2.10. Јавно објављивање пресуде 

 
Заштитну меру објављивања пресуде суд ће изрећи ако сматра да би било корисно да се 

јавност упозна са пресудом, а нарочито ако би објављивање пресуде допринело да се отклони 
опасност по живот или здравље људи или да се заштити сигурност промета роба и услуга или 
привреда (чл. 64 ст. 1 ЗП). 

Према значају прекршаја суд одлучује да ли ће се пресуда објавити преко штампе, радија 
или телевизије или преко више наведених средстава информисања, као и да ли ће се 
образложење пресуде објавити у целини или у изводу, водећи при том рачуна да начин 
објављивања омогући обавештеност свих у чијем интересу пресуду треба објавити (чл. 64 ст. 2 
ЗП). 

Пресуда се може објавити у року од најдуже 30 дана од дана правоснажности пресуде. 
Прописом којим се одређује прекршај може се предвидети обавезно изрицање заштитне мере 
јавног објављивања пресуде. Трошкови јавног објављивања пресуде падају на терет кажњеног 
(чл. 64 ст. 3-5 ЗП). 

 
5.2.11. Удаљење странаца са територије Републике Србије 

 
По садржини заштитна мера удаљења странца са територије Републике Србије одговара 

мери безбедности протеривања странца из земље из чл. 88 КЗ, чија природа је такође спорна. 
Наиме, ове казнене санкције (и заштитна мера и мера безбедности) некада могу одржавати 
висок степен ретрибуције, као на пример када страно лице има породицу у нашој држави, па се 
њеним изрицањем оно лишава права да живи и контактира са својом породицом.  

Удаљење странаца са територије Републике Србије може се изрећи странцу који је учинио 
прекршај због кога је непожељан његов даљи боравак у земљи.  

Трајање исте прописано је у распону од од шест месеци до пет година. Мера почиње да тече 
од дана правоснажности пресуде, с тим што се време проведено на издржавању казне затвора 
не урачунава у трајање мере. Посебним законом могу бити прописани услови под којима се 
може на одређено време одложити извршење ове заштитне мере. 

 
 

                                                        
216 Идентични услови су постављени и код истоимене мере безбедности из чл 89б КЗ. О томе видети, Ћоровић, 
2010б: 179-198. 
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5.2.12. Одузимање животиња и забрана држања животиња 
 

Ова заштитна мера уведена је ЗП из 2013. године. Наше пријашње прекршајно право није је 
познавало.  

Одузимање животиња од власника или држаоца који је оглашен одговорним за прекршај из 
области заштите добробити животиња изриче се ради спречавања учиниоца прекршаја да 
понови прекршај, односно на други начин да настави да угрожава добробит животиња (чл. 66 
ст. 1 ЗП). Да би се од учиниоца одузела животиња морају бити испуњени следећи услови: 

1) учинилац мора бити оглашен одговорним за прекршај из области заштите добробити 
животиња; 

2) мера се изриче ради спречавања учиниоца прекршаја да понови прекршај, односно да на 
други начин да настави да угрожава добробит животиња. 

Суд који је донео пресуду одредиће у складу с посебним прописима да ли ће се одузета 
животиња предати надлежном прихватилишту за животиње или заинтересованој организацији.  

Прописом којим се одређује прекршај може се предвидети обавезно изрицање заштитне 
мере одузимања животиња. 

Забрана држања једне, више, односно свих врста животиња лицу које је оглашено 
одговорним за прекршај из области заштите добробити животиња изриче се ради спречавања 
учиниоца да понови прекршај, односно на други начин да настави да угрожава добробит 
животиња (чл. 66 ст. 4 ЗП). Забрана држања животиња изриче се под истим условима као и 
одузимање животиња.  

Ова мера може се изрећи у трајању од једне до три године рачунајући од извршности 
пресуде. Лицу коме је правноснажном пресудом изречена мера забране држања животиња, а 
који поступи противно тој забрани изрећи ће се санкција по пропису којим је предвиђен 
прекршај за који је изречена ова мера. 

Прописом којим се одређује прекршај може се предвидети обавезно изрицање забране 
држања свих, односно појединих врста животиња као трајне заштитне мере. 

 
6. ПРЕКРШАЈНЕ САНКЦИЈЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА 

 
6.1. Опште напомене 

 
Малолетници су лица која су у време извршења прекршаја навршила 14 година, а нису 

навршила 18 година. Лица испод 14 година сматрају се децом и она нису прекршајно одговорна 
те се против њих не може водити прекршајни поступак (чл. 71 ЗП). Треба узети за исправним 
став кривичне судске праксе да уколико је лице учинило деликт (кривично дело/ прекршај) на 
дан његовог 14 рођендана да се оно сматра дететом и да сходно томе није казнено одговорно.217 
Исто тако треба поступити и ако је лице извршило прекршај на дан свог осамнаестог 
рођендана, тј. треба га третирати малолетником. 

ЗП прави разлику између млађих и старијих малолетника. У прву категорију спадају лица 
која су навршила 14, а нису навршила 16 година, а у другу лица од навршене 16-е године, с тим 
да нису навршила 18 година. Разликовање ове две категорије малолетника је од значаја због 
примене појединих врста кривичних санкција (чл. 73 ЗП). Наиме, према млађим малолетницима 
могу се изрећи само васпитне мере, док се старијим малолетницима могу изрећи васпитне мере, 
казнени поени или казне.  

Малолетницима се могу изрећи и заштитне мере уз васпитну меру или казну, ако је због 
природе прекршаја то неопходно. Само суд може изрећи малолетницима васпитне мере, 
казнене поене, новчану казну, казну малолетничког затвора и заштитну меру. 

Од васпитних мера ЗП познаје мере упозорења и усмеравања (укор и посебне обавезе) 
и мере појачаног надзора (чл. 74 ЗП). Од казни старијим малолетницима могу се изрећи 
новчана казна и казна малолетничког затвора.  

                                                        
217 Перић, 2005: 20. 
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Ако је малолетник постао пунолетан пре или у току прекршајног поступка, примениће се 
одредбе о малолетницима, осим одредаба о васпитним мерама, а ако је постао пунолетан после 
доношења одлуке којом је изречена васпитна мера, суд ће решењем обуставити извршење те 
мере (чл. 83 ЗП) 
 

6.2. Васпитне мере 
 

6.2.1. Мере упозорења и усмеравања: укор и посебне обавезе 
 

Ове васпитне мере се изричу кад је таквим мерама потребно утицати на личност 
малолетника и његово понашање и када су оне довољне да се постигне сврха ових мера. 

Укор се изриче малолетнику према којем није потребно предузети трајније васпитне мере, 
а нарочито кад се из његовог односа према учињеном прекршају и његове спремности да 
убудуће не чини прекршаје може закључити да ће изреченом васпитном мером бити 
постигнута сврха ове мере.  

При изрицању укора малолетнику ће се указати на друштвену неприхватљивост његовог 
поступка и уколико поново учини прекршај, могућност изрицања и друге васпитне мере. 

Посебне обавезе се изричу уколико суд оцени да је одговарајућим захтевима и забранама, 
потребно утицати на малолетника и његово понашање. Суд може малолетнику одредити 
једну или више посебних обавеза и то: 

1) да се извини оштећеном; 
2) да у оквиру својих могућности, поправи или надокнади штету коју је проузроковао; 
3) да не посећује одређена места и избегава друштво одређених лица која на њега негативно 

утичу;  
4) да се подвргне одвикавању и лечењу од зависности од алкохола и других психоактивних 

супстанци;  
5) да се ради учења или провере знања саобраћајних прописа упути у надлежну установу за 

оспособљавање возача;  
6) да се, без накнаде, укључи у рад хуманитарних организација или у послове еколошког, 

социјалног или локалног значаја;  
7) да се укључи у рад спортских и других секција у школи уз педагошки надзор наставника. 
Наведене обавезе не могу трајати дуже од шест месеци и не смеју ометати малолетниково 

школовање или запослење. У оквиру обавезе која се односи на поправку или надокнаду 
проузроковане штете, суд ће одредити висину, облике и начин поправљања штете, при чему 
лични рад малолетника на поправљању штете може трајати највише до 20 часова у периоду од 
месец дана и мора бити тако распоређен да не смета редовном школовању или запослењу 
малолетника. 

Суд ће приликом изрицања посебних обавеза упозорити малолетника да се због неиспуњења 
одређених обавеза, оне могу заменити другом обавезом или васпитном мером. 

Извршење посебних обавеза спроводи се уз надзор органа надлежног за послове 
старатељства који о извршавању обавеза обавештава суд. 
 

6.2.2. Мере појачаног надзора 
 

Мере појачаног надзора изричу се ако је потребно да се према малолетнику изврши трајнија 
мера васпитања (чл. 77 ст. 1 ЗП) 

Меру појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља, суд ће изрећи ако су 
родитељи, усвојитељ или старатељ пропустили да врше потребну бригу и надзор над 
малолетником, а у могућности су да овакав надзор врше и то се од њих с основом може 
очекивати. Ако родитељи, усвојитељ или старатељ не могу вршити појачани надзор над 
малолетником, малолетнику ће се изрећи појачан надзор органа старатељства. Мере појачаног 
надзора могу трајати најмање три месеца а најдуже једну годину (чл. 77 ст. 2-4 ЗП). 
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6.2.3. Услови за изрицање васпитних мера; обустава извршења и измена одлуке о  
васпитној мери; поновно одлучивање о васпитним мерама 

 
При изрицању васпитних мера узимају се у обзир (чл. 78 ЗМ): 
1) старост малолетника,  
2) степен његовог душевног развоја,  
3) психичке карактеристике и мотиви због којих је учинио прекршај,  
4) досадашње васпитање,  
5) околина и услови под којима је живео,  
6) тежина прекршаја,  
7) да ли му је већ пре тога била изречена васпитна мера,  
8) све остале околности које утичу на избор васпитне мере којом ће се најбоље постићи 

сврха васпитања. 
Ради утврђивања наведених околности суд мора саслушати родитеље и усвојитеља 

малолетника, његовог старатеља и друга лица која могу пружити потребне податке. 
Кад се после доношења одлуке којом је изречена васпитна мера појаве околности којих није 

било у време доношења одлуке или се за њих није знало, а оне би биле од утицаја на доношење 
одлуке, извршење изречене мере може се обуставити или се изречена мера може заменити 
другом васпитном мером (чл. 79 ЗП). 

Ако је од правоснажности одлуке којом је изречена нека од васпитних мера протекло више 
од шест месеци, а извршење није започето, суд ће поново одлучити о потреби да се изврши 
изречена мера. При томе може одлучити да се раније изречена мера изврши, не изврши или да 
се замени неком другом васпитном мером, односно да се измени изречена посебна обавеза (чл. 
80 ЗП). 

Ако је малолетник учинио више прекршаја у стицају, суд ће при избору васпитних мера 
јединствено ценити све прекршаје и изрећи само једну меру. 

Суд је дужан да води посебну евиденцију за сваког малолетника коме је изречена васпитна 
мера. 

 
6.3. Кажњавање старијих малолетника 

 
Старијем малолетнику може се изрећи казна само ако је у време када је учинио прекршај, 

према својој душевној развијености могао схватити значај своје радње и управљати својим 
поступцима и ако због тежих последица прекршаја или већег степена кривице не би било 
оправдано применити васпитну меру.  

Занимљиво је да наше кривично законодавство предвиђа само једну казну за старијег 
малолетника, а то је малолетнички затвор, док ЗП поред наведене казне лишења слободе 
допушта и новчано кажњавање.218 

Казна малолетничког затвора старијем малолетнику може се изрећи изузетно (ultima ratio), 
при чему се мора имати у виду природа прекршаја, личне особине и понашање 
малолетника. Ова казна не може бити дужа од тридесет дана (чл. 81ст. 2 и 3 ЗП). 

Што се тиче новчане казне, за малолетнике важи оно што је речено за новчану казну код 
пунолетних физичких лица. Малолетном учиниоцу прекршаја не може се изречена новчана 
казна заменити казном малолетничког затвора, већ ће се наплатити принудним путем, у складу 
са законом (чл. 81 ст. 4 ЗП). 

Ако суд за неки од прекршаја утврди казну, а за друге прекршаје васпитне мере, изрећи ће 
само казну (чл. 82 ст. 2 ЗП). 

 
7. ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ ПРИБАВЉЕНЕ ПРЕКРШАЈЕМ 

 
Одузимање имовинске користи прибављење прекршајем не представља прекршајну 

санкцију већ посебну прекршајноправну меру. Овај институт почива на једној логичној идеји 
да нико не може задржати имовинску корист коју је прибавио прекршајем. Према томе од 

                                                        
218 Критички: Ћоровић, 2013: 49-62. 
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учиниоца прекршаја узима се оно што иначе није његово, што је он прибавио извршењем 
прекршаја. У томе и лежи основна разлика у односу на прекршајну санкцију, код које се 
учинилац лишава или ограничава у неком свом добру, односно праву. 

Имовинска корист се одузима пресудом којом су утврђени прекршај и одговорност за њега 
(чл. 68 ст. 2 ЗП). Од учиниоца прекршаја ће се одузети новац, хартије од вредности, предмети 
од вредности и свака друга имовинска корист која је прибављена извршењем прекршаја. Ако 
такво одузимање није могуће, учинилац ће се обавезати да плати новчани износ који одговара 
прибављеној имовинској користи. У случају да учинилац у одређеном року не плати поменути 
новчани износ, наплата ће се извршити принудним путем (чл. 69). 

Имовинска корист прибављена извршењем прекршаја може се одузети и од лица на које је 
пренесена без накнаде, или уз накнаду која не одговара стварној вредности.  

Уколико је оштећеном у прекршајном постуку досуђен имовинскоправни захтев, одузимање 
имовинске користи изрећи ће се само уколико та корист прелази досуђени имовинскоправни 
захтев оштећеног (чл. 70 ЗП). 
 

8. ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Застарелост преставља протек времена услед којег долази до престанка права на 
прекршајно гоњење и вођење прекршајног поступка, односно услед којег престаје право на 
извршење прекршајне санкције која је изречена правноснажном одлуком прекршајног суда или 
органа управе. Кратко речено долази до гашења права кажњавања (ius puniendi). 

Из наведеног може се утврдити да се разликује: застарелост прекршајног гоњења и 
застарелост извршења прекршајних санкција. 

1) Застарелост прекршајног гоњења (чл. 84 ЗП). Прекршајни поступак не може се 
покренути нити водити ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен.  

Реч је о тзв. релативном року застарелости. Наиме, наведени једногодишњи рок, односно 
ток тог рока се може обуставити (мировати) или прекинути. Тако, застаревање покретања и 
вођења прекршајног поступка не тече за време за које се покретање и вођење поступка не може 
предузети по закону. Реч је о обустави (мировању) рока застарелости. Када престану разлози 
који су довели до обуставе рок наставља да тече, а време застарелости које је протекло до 
наступања обуставе урачунава се у трајање рока застарелости. 

До прекида застарелости долази сваком процесном радњом надлежног суда која се 
предузима ради вођења прекршајног поступка. После сваког прекида застаревање почиње 
поново да тече. У овом случају, према томе, време које је протекло до прекида неурачунава се у 
рок застарелости, већ рок изнова тече. 

ЗП је допустио да се изузетно може прописати и дужи релативни рок застарелости, али само 
за неке врсте прекршаја, и то из области царинског, спољно-трговинског, девизног пословања, 
јавних прихода и финансија, јавних набавки, промета роба и услуга, животне средине, 
спречавања корупције и ваздушног саобраћаја. Но, ни код ових прекршаја релативни рок 
застарелости не може бити дужи од пет година.  

С обзиром да институти обуставе и прекида застарелости могу до бескраја одуговлачити 
наступање застарелости, ЗП предвиђа и тзв. апсолутни рок застарелости. Наиме, покретање и 
вођење прекршајног поступка застарева у сваком случају кад протекне два пута онолико 
времена колико се по закону тражи за застарелост. 

2) Застарелост извршења прекршајних санкција (чл. 85 ЗП). Изречена казна и заштитна 
мера не могу се извршити ако је од дана правоснажности пресуде протекла једна година. И у 
овом случају реч је релативном року застарелости. До обуставе тока застарелости долази када 
се извршење не може предузети по закону. Престанком разлога обуставе рок наставља да тече, 
а време протекло до обуставе улази у рок застарелости. До прекида застаревања долази сваком 
процесном радњом надлежног органа која се предузима ради извршења казне, односно 
заштитне мере. После сваког прекида застаревање почиње поново да тече. 

Апсолутни рок застарелости извршења казне односно заштитне мере наступа кад протекне 
два пута онолико времена колико се по закону тражи за извршење казне, односно заштитне 
мере.
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I ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ, ВРСТЕ И НАЧЕЛА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 
 
Литература: Бејатовић Станко /2014/. Кривично процесно право. Београд: Службени гласник; Brkić Snežana /2010/. 
„Kritički osvrt na prvu glavu radne verzije Nacrta ZKP-a Srbije od 14.09.2010. godine“. Revija za kriminologiju i krivično 
pravo, br. 1; Васиљевић Тихомир, Грубач Момчило /2010/. Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: 
Службени гласник; Garačić Ana / приступ 16.04.2008./ Zabrana reformation in peius. На: 
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/AGaracic-Zabrana_reformatio_in_peius.pdf.; Грубач Момчило /2004а/. 
Кривично процесно право: Увод и општи део. Београд: Службени гласник; Грубач Момчило /2004б/. Кривично 
процесно право: Посебни део. Београд: Службени гласник; Грубач Момчило /2006/. „Одредбе у прекршајном 
постпку у новом Закону о прекршајима“. У: Новине у области прекршајне праксе. Београд: Glosarijum; Grubiša 
Mladen /1958/. „Dva pravna shvatanja - dva napada na jedan važan princip našeg krivičnog postupka, princip zabrane 
reformatio in peius“. Naša zakonitost, br. 1-2 i 3-4; Dimitrijević Dragoljub, Stefanović-Zlatić Milica, Lazin Đorđe /1987/. 
Krivično procesno pravo, Beograd: Naučna knjiga; Димитријевић Предраг, Јовашевић Драган /2005/. Прекршајно право. 
Београд: Службени лист СЦГ; Ђорђевић Ђорђе /2008/. Прекршајно право. Београд: Криминалистичко полицијска 
академија; Ђурћић Војислав /2006/. Кривично процесно право: Посебни део. Ниш: Центар за публикације Правног 
факултета у Нишу; Đurđić Vojislav /2011/. „Priroda i procesna struktura novog krivičnog postupka Srbije“, Pravni život, 
broj 9; Живановић Тома /1941/. Основни проблеми Кривичног и Грађанског права (поступка) – II одељак,  Београд: 
Издање задужбине Драгослава Гођевца; Илић П. Горан, Мајић Миодраг, Бељански Слободан, Трешњев Александар 
/2013/. Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: Службени гласник; Јекић Загорка, Данић Радмила 
/2005/. Кривично процесно право. Смедерево: Димитрије Давидовић, А.Д.; Јелачић Миленко /2004/. Прекршајно 
право: Теорија и пракса. Београд: Службени гласник; Костић Миладин /2010/. „Нова решења у Закону о управним 
споровима“. Зборник радова Правног факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; 
Марковић Ратко /2002/. Управно право: Општи део. Краљево: Слово; Milanković-Vasović Ljiljana /2011/. „Uvodna 
razmatranja – sa objašnjenjem osnovnih pravnih instituta i najznačajnijih novina u Zakonu“. U: Parnični postupak. Beograd: 
Intermex; Mol Nula, Harbi Katarina /2006/. Pravo na pravično suđenje: Vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o 
ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope; Pajvančić Marijana /2009/. Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Konard 
Adenauer Stiftung; Тукар Мирјана /2013/. „Основна начела прекршајног поступка“. У: Примена нових одредби у 
Закону о прекршајима. Београд: USAID/ Правосудна академија; Škulić Milan /2010/. „Pogrešna koncepcija Nacrta 
Zakonika o krivičnom postupku“. Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 2; Škulić Milan, Ilić Goran /2012/. Kako je 
propala reforma: Šta da se radi?. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca; Шкулић Милан /2013a/. 
Основне новине у кривичном процесном праву Србије: Нови Законик о кривичном поступку из 2011. године. Београд: 
Правни факултет Универзитета у Београду; Škulić Milan /2013б/. „Dominantne karakteristike osnovnih velikih 
krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka“. Crimen, br. 2. 
 

1. ПОЈАМ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 
 

Приликом појмовног одређења прекршајног поступка могу се у основи разликовати три 
правна концепта од којег зависи његово дефинисање. Тако може се говорити о реалистичком, 
нормативном (правном или јуристичком) и нормативно-реалистичком, тј. мешовитом појму 
прекршајног поступка.219 

Реалистички појам прекршајног поступка посматра овај поступак као реални (стварни) 
феномен, наглашавајући да су његови основни елементи: 1) процесни субјекти и 2) процесне 
радње. У том смислу прекршајни поступак није ништа друго до укупност процесних радњи које 
предузимају процесни субјекти ради остваривања одређеног циља, тј. утврђивања основаности 
прекршајноправног захтева. Ово би био дуалистички (бипартитни) појам прекршајног 
поступка.220 Међутим, неки аутори издвајају из домена процесних радњи процесне одлуке из 
разлога што су све друге процесне радње усмерене ка доношењу судске одлуке, односно одлуке 
органа управе којом се окончава прекршајни поступак. Зато се у оквиру реалистичког појма 
прекршајног поступка издваја и његова трипартитна концепција која поред процесних 
субјеката и процесних радњи као битан елемент истиче и судску одлуку, односно одлуку 
органа управе. У том смислу кривични поступак би представљао укупност процесних радњи 

                                                        
219 Наведени концепти се у ствари односе на одређење појма кривичног поступка. Видети на пример: Đurđić, 2011: 
757. У уџбеницима прекршајаног права писаним на нашем језику не излажу се поменути концепти, али се прихвата, 
мање или више прецизно, неки од њих, тако да се може закључити да кривичнопроцесна доктрина утиче на схватање 
појма прекршајног поступка од стране појединих аутора. 
220 Овако кривични (и грађански) поступак одређује Живановић, када каже: „Кривични и грађански поступак су..., 
скуп радњи одређених лица,  тзв. процесних субјеката“. Видети: Живановић, 1941: 50. Нисмо наишли на ауторе који 
одређује прекршајни поступак на поменути начин.  

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/AGaracic-Zabrana_reformatio_in_peius.pdf
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које предузимају процесни субјекти ради доношења судке одлуке или одлуке органа управе о 
прекршају, прекршајној одговорности и прекршајној санкцији.221 

Нормативни приступ третира прекршајни поступак као правни феномен, истичући као 
његова два основна обележја: 1) процесне субјекте и 2) процесне односе који настају између 
тих субјеката. У том контексту прекршајни поступак представља укупност процесноправних 
односа који се заснивају, теку и окончавају између процесноправних субјеката. Према овом 
схватању процесне радње не чине базични елеменат прекршајног поступка, већ оне 
представљају садржину процесноправних односа који настају између субјеката овог 
поступка.222 

На крају нормативно-реалистички или мешовити појам концепт третира прекршајни 
поступак и као реални и као правни феномен. У основи прекршајни поступак се састоји од 
процесних субјеката и процесних радњи, с тим да ови елменти изражавају статички део 
прекршајног поступка. Међутим, прекршајни поступак као и сваки други поступак (или 
процес) представља једну динамичну творевину, творевину која се развија, тако да се он не 
може у потпуности разумети путем процесних субјеката и процесних радњи, већ се мора 
обратити пажња и на процесне односе који настају предузимањем тих радњи. Ово имплицира 
да се прекршајно процесно право, као део прекршајног права, структурише на општи део који 
ће изучавати статичке појмове, тј. процесне субјекте и процесне радње, и посебни део који ће 
изражавати динамину прекршајног поступка, односно процесне односе који настају између 
процесних субјеката поводом њихових процесних радњи. Кратко речено посебни део 
прекршајног права изучава ток прекршајног поступка. 

Чини нам се да нормативно-реалистички појам прекршајног поступка, који доминира у 
нашој кривичнопроцесној доктрини када је реч о кривичном поступку,223 најприхватљивији 
превасходно услед своје еклектичке природе, јер се и реалистичком и нормативном појму 
упућују озбиљне критиче, али из због своје систематичности, јер омогућава да се на статичком 
нивоу размотре процесни субјекти и процесне радње као такве, док се кроз ток поступка 
упознаје његова динамика, један развојни процес који се квалитативно обликује његов изглед. 

У том смислу, а стојећи на нормативно-реалистичким позицијама, прекршајни поступак би 
се могао одредити као укупност процесних радњи које под законом предвиђеним условима 
предузимају процесни субјекти, а путем којих радњи се заснивају, теку и окончавају 
процесноправни односи између ових субјеката, с циљем утврђивања основаности прекршајно-
правног захтева, односно утврђивања да ли је окривљени учинио прекршај за који се терети, 
да ли је прекршајно одговоран, да ли и коју му прекршајну санкцију треба изрећи.224 

 
2. ПРЕДМЕТ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 
2.1. Основни (главни) и споредни предмети прекршајног поступка 

 
Из претходно реченог произилази да се у прекршајном поступку утврђује да ли је 

окривљени учинио прекршај за који се терети, да ли је прекршајно одговоран, да ли и коју му 
                                                        
221 По трипартитној концепцији појам кривичног процесног права и кривичног поступка одређују Јекић и Данић. 
Видети: Јекић, Данић, 2005: 21. У прекршајноправној литератури чини се да овако одређење прекршајног поступка 
даје Јелачић када каже да се поступак може одредити као: „законом регулисано предузимање прекршајнопроцесних 
радњи од стране прекршајнопроцесних субјеката, с циљем доношења одлуке надлежног органа о прекршајној 
ствари, одговорности учиниоца прекршаја, санкцијама и другим процесним односима који су у вези са односном 
прекршаном ствари, а захтевају учешће и одлуку надлежног органа за вођење прекршајног поступка“. Видети: 
Јелачић, 2004: 280. Иако овај аутор користи појам „процесни односи“ очигледно да се ту не мисли о процесним 
односима онако како се они схватају код нормативног појма прекршајног/ кривичног поступка. 
222 У нашој кривичнопроцесној теорији овај концепт је заступа и детаљно разрадио Димитријевић. Видети: 
Dimitrijević et al., 1987: 8-9. У прекршајноправној теорији ка овом схватању нагиње схватање Димитријевића и 
Јовашевића, који наводе: „Према томе, прекршајни поступак није само процесна техника, скуп потребних радњи које 
треба обавити да би се донело решење о прекршају. Све те радње јесу и одређени друштвени, односно 
процесноправни односи између органа који воде прекршајни поступак и учиниоца прекршаја, као и свих других 
учесника у поступку (државни органи, сведоци, вештаци итд.), који су регулисани процесноправним 
нормама,односно процесним законима и другим прописима“. Видети: Димитријевић, Јовашевић, 2005: 194. 
223 Видети: Грубач, 2004б: 13; Ђурђић, 2006: 3.  
224 Слично, Ђорђевић, 2008: 223. 



 81

прекршајну санкцију треба изрећи. У питању је тзв. прекршајна ствар225 и она представља 
основни или главни предмет прекршајног поступка. Управо се због прекршајнправне ствари и 
покреће прекршајни поступак, јер се у њему требају дати одговори на претходно наведена 
питања.  

Међутим, у прекршајном поступку не одлучује се само о прекршајној ствари, већ и о неким 
другим питањима. Наиме, сваки поступак носи за собом извесне трошкове. Према томе у 
прекршајном поступку треба одлучити и о његовим трошковима. Даље, извршењем прекршаја 
може настати и грађанскоправни деликт. Зато је могуће да овлашћено лице поднесе 
имовинскоправни захтев у прекршајном поступку који се односи на накнаду штете или 
повраћај ствари. У том смислу може се рећи да трошкови прекршајног поступка и 
имовинскоправни правни захтев представљају споредне предмете прекршајног поступка. При 
томе о трошковима се увек одлучује (обавезни споредни предмет), а о имовинскоправном 
захтеву само када је постављен у поступку (факултативни споредни предмет).226 

 
2.2. Поједини споредни предмети прекршајног поступка 

 
2.2.1 Трошкови прекршајног поступка 

 
Трошкови прекршајног поступка обухватају издатке учињене поводом прекршајног 

поступка од његовог покретања до завршетка.227 У трошкове прекршајног поступка спадају: 1) 
трошкови за сведоке и вештаке; 2) трошкови увиђаја; 3) трошкови превоза окривљеног; 4) 
издаци за довођење окривљеног; 5) превозни и путни трошкови службених лица; 6) нужни 
издаци оштећеног као подносиоца захтева, односно његовог законског заступника и награда и 
нужни издаци његовог пуномоћника; 7) награда и нужни издаци браниоца; 8) трошкови 
превођења и тумачења; 9) паушални износ;10) трошкови извршења.228 

Трошкови за сведоке и вештаке, као и трошкови увиђаја исплаћују се унапред из средстава 
прекршајног суда који води прекршајни поступак, а наплаћују се доцније од лица која су дужна 
да их накнаде по одредбама ЗП (тзв. предујмљени трошкови). Трошкови превођења и тумачења 
који настану применом одредаба Устава и закона којим се уређује службена употреба језика и 
писма, односно тумачење глувима, слепима и немима, падају на терет суда који води 
поступак.229  

Обавезу плаћања трошкова прекршајног поступка у начелу има лице које је оглашено 
одговорним за прекршај (чл. 141 ст. 1 ЗП). Кад је посебним прописом одређено да ће трошкове 
настале поводом откривања прекршаја сносити учинилац, на предлог подносиоца захтева 
окривљени ће се обавезати да плати и те трошкове (чл. 144 ЗП). Лице које је окривљено за више 
прекршаја неће сносити трошкове за прекршај у односу на који је прекршајни поступак 
обустављен или је ослобођен одговорности, уколико је могуће те трошкове издвојити из 
укупних трошкова. У пресуди којом је више окривљених оглашено кривим, суд ће одредити 
колики ће део трошкова сносити сваки од њих, а ако то није могуће, одлучиће да сви 
окривљени солидарно сносе трошкове (чл. 134 ЗП).  

Суд може ослободити окривљеног од дужности да у целости или делимично накнади 
трошкове прекршајног поступка, ако би њиховим плаћањем било доведено у питање 
издржавање окривљеног или лица која је он дужан да по закону издржава (чл. 145 ЗП). 

Ако је поступак обустављен или је окривљени ослобођен одговорности, трошкове сноси суд. 
Међутим, уколико је поступак обустављен због одустанка оштећеног од поднетог захтева, или 
је окривљени ослобођен одговорности услед неоснованог захтева, трошкове поступка сносиће 
оштећени. Ако је, пак, прекршајни поступак обустављен услед вођења кривичног поступка 
поводом кривичног дела које обухвата обележја прекраја, прекршајни суд неће сносити 
трошкове поступка уколико је окривљени оглашен кривим у кривичном поступку (чл. 141 ст. 2, 
3 и 4 ЗП). 
                                                        
225 Слично, Марковић, 2002: 584-585. 
226 Видети: Грубач, 2004а: 30-31. 
227 Чл. 140 ст. 1 ЗП. 
228 Чл. 140 ст. 2 ЗП. 
229 Чл. 146 и 147 ЗП. 
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У одлуци о трошковима ће се навести ко сноси трошкове прекршајног поступка, у ком 
износу и у ком року је дужан да их плати. Овај рок не може бити краћи од петнаест ни дужи од 
тридесет дана од дана правоснажности одлуке. Ако за утврђивање висине трошкова нема 
довољно података, о трошковима ће се одлучити када се ти подаци прибаве. Кад у пресуди или 
решењу није одлучено о трошковима поступка, о томе ће се одлучити накнадно посебним 
решењем на које је дозвољена жалба (чл. 132 ЗП). 

Захтев за накнаду награде и нужних издатака браниоца подноси се у року од три месеца од 
дана достављања правоснажне одлуке. Уколико окривљени буде ослобођен у кривичном 
поступку поводом којег је дошло до обуставе прекршајног поступка, рок за подношење овог 
захтева тече од правноснажности ослобађајуће пресуде у кривичном поступку. 

Прописи о накнади трошкова сведоцима, вештацима и тумачима као и други трошкови у 
кривичном поступку сходно ће се примењивати у прекршајном поступку (чл. 148 ЗП). 

 
2.2.2 Имовинскоправни захтев 

 
Извршењем прекршаја може настати и грађанскоправни деликт. Зато је предвиђено да се у 

прекршајном поступку може расправити имовинскоправни захтев који је настао услед 
извршења прекршаја. Имајући у виду да је реч о грађанскоправном деликту, који се по 
редовном току ствари расправља у парничном поступку према правилима грађанског права, у 
прекршајном поступку ће се одлучити о имовинскоправном захтеву само ако је исти поднет од 
стране оштећеног или другог овлашћеног лица и уколико се тиме значајније не одуговлачи 
поступак.230 Такође, не може се сваки имовинскоправни захтев остварити у прекршајном 
поступку. Према изричитој законској одредби231 имовинскоправни захтев може се односити 
само на: 1) накнаду штете и 2) повраћај ствари. 

Имовинскоправни захтев у прекршајном поступку може поднети лице које је овлашћено да 
такав захтев остварује у парници. То је углавном оштећени, али не мора бити, јер исти то своје 
право може пренети на друго лице (имовинска права су по правилу преносива). Подношење 
имовинскоправног захтева је везано за рок, јер га овлашћено лице може поднети најкасније до 
доношења првостепене пресуде. Лице овлашћено на подношење имовинскоправног захтева 
дужно је да свој захтев определи по основу232 и висини, као и да у вези са тим поднесе доказе.233 

О имовинско-правном захтеву одлучује само суд.234 Прекршајни суд не може у меритуму 
одбити имовинскоправни захтев. Он може да га усвоји у целини или делимично. Уколико 
сматра да је исти неоснован он га неће одбити, већ ће овлашћено лице упутити на парницу да 
исти оствари. Суд ће овако поступити ако докази изведени у прекршајном поступку не пружају 
поуздан основ да се имовинскоправни захтев усвоји у целини или делимично. Тада ће у смислу 
реченог прекршајни суд упутити оштећеног или друго овлашћено лице да имовинскоправни 
захтев, односно вишак тог захтева (део који није усвојен), може да остварује у парници. На 
исти начин ће се поступити ако је захтев за покретање прекршајног поступка решењем одбачен, 
или је прекршајни поступак обустављен, или је окривљени ослобођен од одговорности. Ако је 
оштећена имовина у јавној својини, о наведеним одлукама којим се имовинскоправни захтев не 
усваја било у целости било делимично, обавештава се надлежни јавни правобранилац. Против 
одлуке о имовинско-правном захтеву оштећени или друго овлашћено лице које је поднело 
захтев има право жалбе.235 

Речено је да се имовинскоправни захтев може односити или на накнаду штете или на 
повраћај ствари (реивиндикациони захтев). Када је реч о штети може се радити о материјалној 
или нематеријалној штети, затим обичној штети (lucrum cesans)  и/ или изгубљеној добити 
(damnum emergens). Ако суд делимично или у целини усвоји имовинскоправни захтев у 
пресуди ће се одредити рок у коме је окривљени дужан да накнади причињену штету односно 

                                                        
230 Чл. 149 ст. 2 ЗП. 
231 Чл. 149 ст. 3 ЗП. 
232 Тј. да ли захтева накнаду штете или повраћај ствари. 
233 Чл. 150 ЗП. 
234 Чл. 149 ст. 1 ЗП. 
235 Чл. 151 ЗП. 



 83

да врати ствар. Рок за накнаду штете и повраћај ствари (парициони рок) не може бити дужи од 
петнаест дана од дана правоснажности пресуде.236 

 
3. ВРСТЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 
ЗП установљава у основи прекршајни поступак као судски поступак. У том поступку имамо 

обавезне процесне субјекте: 
1) прекршајни суд који врши процесну функцију пресуђења, 
2) овлашћеног подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка који врши процесну 

функцију прекршајне оптужбе и  
3) окривљеног који врши процесну функцију одбране.  
ЗП највећим делом прописује процесне радње које предузимају ови субјекти и регулише ток 

поступка (тј. процесноправни однос) између њих. То би била нека уобичајена  и редовна 
прекршајна процедура. Због тога се тај поступак назива општи (или редовни) прекршајни 
поступак. 

Поред општег прекршајног поступка ЗП садржи и одредбе о: 
1) прекршајном поступку који се покреће и води прекршајним налогом (чл. 168-178 ЗП); 
2) прекршајном поступку према малолетницима (чл. 291-300 ЗП); 
3) поступак накнаде штете због неоправданог кажњавања (чл. 301-306 ЗП).  
Прва два поступка би могли назвати посебним прекршајним поступцима, јер се у њима 

расправља прекршајна ствар, али по нешто другачијим правилима од оних који су предвиђени 
за редовни прекршајни поступак. У ово групу би спадао и првостепени прекршајни поступак 
који води Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, јер се у том 
поступку прекршајна ствар решава по правилима Закона о јавним набавкама. 

Поступак накнаде штете због неоправданог кажњавања би спадао у помоћни поступак, јер 
се у истом не одлучује о прекршајној ствари, већ о другим питањима која су у вези са њом. 

 
4. НАЧЕЛА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 
4.1. Општа разматрања о начелима прекршајног поступка 

 
ЗП већ у првим одредбама које посвећује прекршајном поступку прописује  тринаест 

основних начела на којима почива овај поступак. У истој глави ЗП прописује, у чл. 99, да се на 
прекршајни поступак сходно примењују одредбе Законика о кривичном поступку, ако самим 
ЗП или другим законом није другачије одређено.   

Прихвативши идеје на којима почива наше кривично процесно законодавство, нови ЗП не 
прописује више начело истине. Зато се може рећи да је и у прекршајном, као и у кривичном 
поступку девалвирано начело истине.237 Уместо начела истине ЗП у одредби која је насловљена 
као „Доказивање“, а која по свом садржају не може представљати начело поступка иако је 
законодавац прописује управо у том делу предметног закона, садржана су правила о терету 
доказивања из којих се може закључити да је и у односу на прекршајни поступак, исто као и у 
односу на кривични, прихваћен адверзијални концепт.238 

Даље, није јасно зашто је законодавац формулисао као посебна начело законитости и начело 
законитости у изрицању прекршајних санкција која имају готово идентично значење; неким 
одредбама, нп пример чл. 98 ЗП који се односи на правну помоћ (али и неким другим), није 
место међу основним начелима;239 с друге стране неке одредбе, као што је одредба о јавности 
рада суда, требало је да се нађу у делу ЗП који регулише  основна процесна начела итд. Нека 
начела би се, иако нису изричито прокламована, могла извести из појединих одредаба ЗП, као 
што је на пример начело in dubio pro reo, на којем почива један од разлога за доношење пресуде 
којом се окривљени ослобађа одговорности.240  
                                                        
236 Чл. 152 ЗП. 
237 О томе више: Škulić, 2010: 45-47; Škulić, Ilić, 2012: 28-31; Шкулић, 2013а: 10-11; Бејатовић, 2014: 100-104.  
238 О том концепту више: Škulić, 2013б: 176-231.  
239 Видети: Грубач, 2006: 27 
240 Чл. 250 ст. 1 тач. 3 ЗП. 
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Такође, сматрамо да је ЗП експлицитно, као начело, требао да предвиди право на правично 
суђење, с обзиром да се исто сматра међународним стандардом,241 а прописује га и Устав 
Србије.242 Ово начело, или његов сегмент који се означава као суђење у разумном року, 
прописују и најзначајнији процесни закони наше државе – Законик о кривичном поступку,243 
Закон о парничном поступку244 и Закон о управним споровима.245 Наравно ово не значи да ЗП 
не познаје ово комплексно начело, с обзиром да поједина начела ЗП представљају, у ствари, 
поједине сегменте права на правично суђење (начело економичности, законитости, употребе 
језика и писма, минимална права одбране итд.). 

Невезано за изнете примедбе, у наредном излагању појаснићемо начела прекршајног 
поступка онако како су она прописана у ПЗ. 

 
4.2. Начело законитости246 

 
Овим начелом се одређује сврха прекршајног поступка. Њиме је прокламовано да се ЗП 

утврђују правила којима се осигурава да нико невин не буде кажњен, а да се одговорном 
учиниоцу прекршаја изрекне прекршајна санкција под условима које предвиђа ЗП и на основу 
законито спроведеног поступка. Начело законитости сходно неведеној одредби садржи следеће 
елементе: 

1) пресумпцију невиности (praesumptio boni viri) – гаранција да „нико невин не буде 
кажњен“; 

2) изрицање прекршајних санкција под условима које предвиђа ЗП и то на основу законито 
спроведеног поступка (nulla poena sine iudice). 

 
4.3. Законитост у изрицању прекршајних санкција247 

 
Ако се узме у обзир да начело законитости изричито предвиђа да прекршајне санкције 

изричу под условима које предвиђа ЗП а на основу законито спроведеног поступка, начело 
законитости у изрицању прекршајних санкција се јавља сувишним. Оно је формулисано тако 
што је прописано тако да учиниоцу прекршајну санкцију може само надлежни суд који води 
прекршајни поступак по ЗП. Прописан је и изузезак од овог начела у два случаја. Неиме, 
новчану казну може изузетно изрећи и: 

1)  Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки која води 
првостепени прекршајни поступак у складу са законом којим се уређују јавне набавке; 

2) Овлашћени орган, односно овлашћено лице прекршајним налогом у складу са законом. 
 

4.4. Оптужно начело248 
 
Прекршајни поступак је у основи страначки поступак. Поред суда као процесног субјеката 

који одлучују о прекршајној ствари, у поступку учествују и странке – овлашћени подносилац 
захтева за покретање прекршајног поступка (који врши офанзивну делатност прекршајног 
гоњења) и окривљени (као лица које у поступку има дефанзивни положај, јер се против њега 
води поступак). Логична последица страначки устројеног прекршајног поступка јесте 
постојање иницијалног акта по основу којег се покреће и води прекршајни поступак. Зато ЗП 
експлицитно прописује да се прекршајни поступак покреће и води на основу захтева 
овлашћеног органа или оштећеног. Другачије речено, без подносиоца захтева нема прекршајног 
поступка (nemo iudex sine actore). 

                                                        
241 Видети чл. 6 Европске конвенције. О овом начелу више: Mol, Harbi, 2006. 
242 Чл. 32 Устава. 
243 Чл. 14 Законика о кривичном поступку. Више: Brkić, 2010: 88; Илић, et al., 2013: 98-101. 
244 Чл. 10 Закона о парничном поступку. Више: Milanković-Vasović, 2011: 8. 
245 Чл. 2 Закона о управним споровима. Више: Костић, 2010: 298. 
246 Чл. 86 ЗП. 
247 Чл. 87 ЗП. 
248 Чл. 88 ЗП. 
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Изузетак од оптужног начела постоји у случају када се прекршајни поступак покреће и води 
на основу прекршајног налога у складу са ЗП.249 

 
4.5. Доказивање250 

 
У најширем смислу речи доказивање представља проце утврђивања чињеница.251 У том 

смислу не може се говорити о „начелу доказивања“, иако постоје тзв. доказна начела (начело 
непосредности, начело слобосне оцене доказа, начело in dubio pro reo).252 Међутим, из 
садржине законске одредбе да се утврдити да се „начело доказивање“ не односи на доказна 
начела, већ садржи правила о прикупљању и извођењу доказа. Овим „начелом“ се, уствари, 
установљава адверзијална (расправна) структура прекршајног поступка.253  

„Начело доказивања“ је нашло своје место у ЗП на тај начин што је заменило начело 
истине.254 Тим поводом се истиче да се „показала потреба за већим учешћем странака у 
прекршајном поступку, па је у Закону о прекршајима начело утврђивања истине замењено 
начелом доказивања“.255 

ЗП прописује да се докази прикупљају и изводе у складу са тим законом. Даље, ЗП 
експлицитно наводи да је терет доказивања (onus probandi) обележја прекршаја и прекршајне 
одговорности на подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка. У том смислу 
странке предлажу доказе, а суд их изводи. При томе, странка је дужна да прибави доказе чије је 
извођење предложила.  

Ипак, ЗП није у потпуности искључио суд из доказног поступка. Наиме, суд може изузетно 
да по службеној дужности (ex officio) прибави доказе ако окривљени није у стању да то сам 
учини или је то оправдано из разлога целисходности и ефикасности вођења поступка. Такође, 
суд може извести и допунске доказе ако оцени да су изведени докази противуречни или нејасни 
и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио. 

 
4.6. Помоћ неукој странци256 

 
Према овом начелу суд је дужан да се стара да незнање или неукост странака не буде на 

штету њихових права. Ово начело се, према томе, односи само на странке (окривљеног и 
овлашћеног подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка).257 Оно, међутим, има 
смисла у односу на окривљеног, као странци у дефанзивном положају, и оштећеног уколико се 
он јавља као подносилац захтева за покретање прекршајног поступка. Неприхватљиво је да се 
оно односи на јавног тужиоца или друге органе уколико они обнашају функцију прекршајне 
оптужбе, јер је у њиховој надлежности да откривају и гоне учиниоце прекршаја. 

С друге стране неоправдано се ово начело не односи на оштећеног уколико он није 
подносилац захтева за покретање прекршајног поступпка (тада није странка), као и на 
евентуалне друге учеснике у поступку, као што су сведоци, законски заступници одређених 
лица, вештаци итд., а која би заиста због неукости или незнања могла себи причинити штету 
(на пример ако се сведок не поучи да има право на накнаду трошкова). 

 
4.7. Економичност прекршајног поступка258 

 
Право на правично суђење као једно комплексно право које изричито прокламује Устав 

Србије у чл. 32, обухвата између осталог и право на суђење у разумном року. У том смислу у 
                                                        
249 Видети део о прекршајном налогу. 
250 Чл. 89 ЗП. 
251 О томе више: Грубач, 2004а: 271-274; Шкулић, 2011: 185-186; Бејатовић, 2014: 279-280. 
252 Више: Шкулић, 2011:58 
253 Слично је и у кривичном поступку: Илић et al., 2013: 102-108. 
254 Тукар, 2013: 39. 
255 Ibid., 41. 
256 Чл. 90 ЗП. 
257 У чл. 114 ст. 1 ЗП који регулише изузеће судије, стоји да су странке окривљени и овлашћени подносилац захтева 
за покретање прекршајног поступка.  
258 Чл. 91 ЗП. 
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судским поступцима мора се поступати без одуговлачења. Повреда права на суђење у разумном 
року јесте разлог за изјављивање уставне жалбе у складу за Законом о уставном суду.259 

Начело економичности прекршајног поступка формулисано је тако да суд има дужност да 
поступак спроведе без одуговлачења, с тим да се овим не сме ићи на штету доношења правилне 
и законите одлуке.  

 
4.8. Слободна оцена доказа260 

 
Према овом начелу суд оцењује доказе по свом слободном уверењу. То значи да суд „није 

везан у избору доказних средстава којима се утврђују релевантне чињенице и околности, он је 
слободан у оцени истинитости, односно неистинитости чињеница, као и у извођењу закључака 
из чињеничног стања“.261  

У том смислу ЗП прописује да ће суд узети неку чињеницу као доказану на основу савесне и 
брижљиве оцене сваког доказа посебно, свих доказа заједно и на основу резултата целокупног 
поступка. 

 
4.9. Право на одбрану262 

 
Основно право окривљеног у прекршајном поступку је да се брани. То произилази из 

његовог положаја у поступку. Устав Србије у чл. 33 прописује посебна права окривљеног у 
кривичном поступку, која се сходно примењују и према физичком лицу против кога се води 
поступак за неко друго кажњиво дело. Посебна права окривљеног прописана Уставом су знатно 
шире постављено него начело права одбране из ЗП. Међутим, овим окривљени није лишен да 
се користи посебним правима окривљеног, јер Устав у чл. 18 ст. 1 прописује да се људска и 
мањинска права зајемчена Уставом непосредно примењују. „Непосредна примена уставних 
одредби о људским правима значи да закон није нужан посредник између уставне норме и њене 
практичне примене. Суд и сваки други орган који примењује право може се позвати 
непосредно на уставну норму, и може непосредно применити уставно правило на конкретан 
случај“.263 

ЗП најпре прописује да се окривљеном пре доношења одлуке мора дати могућност да се 
изјасни о чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду 
у корист, осим у случајевима предвиђеним законом. Овим се изражава принцип audiatur et 
altera pars (да се чује друга страна). ЗП даље прописује да се у прекршајном поступку 
окривљени мора већ на првом саслушању обавестити о прекршају за који се терети и о 
основама оптужбе, осим ако се поступак на основу овог закона не спроводи без саслушања 
окривљеног. Уставна одредба је прецизнија, јер захтева да окривљени „подробно и на језику 
који разуме, буде обавештен о природи и разлозима дела за које се терети, као и о доказима 
прикупљеним против њега“.264  

Према ЗП ако уредно позвани окривљени не дође и не оправда изостанак или у одређеном 
року не да писану одбрану, а његово саслушање није нужно за утврђивање чињеница које су од 
важности за доношење законите одлуке, пресуда се може донети и без саслушања окривљеног. 
У смислу реченог неопходно је да је окривљени уредно позван, чиме му је дата могућност да се 
брани. Ова одредба је компатибилна уставној одредби по којој свако ко је окривљен за 
кривично (или друго кажњиво) дело, а доступан је суду, има право да му се суди у његовом 
присуству и не може бити кажњен ако му није омогућено да буде саслушан и да се брани.  

У оквиру овог начела ЗП прописује и да окривљени има право да се брани сам или уз 
стручну помоћ браниоца кога сам изабере, те да је суд дужан да га приликом првог саслушања 

                                                        
259 У чл. 82 ст. 2 Закона о уставном суду стоји: „Уставна жалба може се изјавити и ако нису исцрпљена правна 
средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено право на суђење у разумном року“. 
260 Чл. 92 ЗП. 
261 Марковић, 2002: 308. Према овом аутору та слобода управо је дата да би се омогућило утврђивање истине у 
поступку. 
262 Чл. 93 ЗП. 
263 Pajvančić, 2009: 30. 
264 Чл. 33 ст. 1 Устава. 
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поучи о праву на браниоца. Такође, сходно Уставу Републике Србије окривљени није дужан да 
даје исказ против себе (nemo prodere se ipsum),265 нити против себи блиских лица, нити је дужно 
да призна кривицу.266 

 
4.10. Употреба језика у прекршајном поступку267 

 
Устав Србије у чл. 10 прописује да је у Републици Србији у службеној употреби српски 

језик и ћирилично писмо, с тим да се службена употреба других језика и писама уређује 
законом на основу Устава. Предметна материја регулисана је Законом о службеној употреби 
језика и писма. Према овом Закону на подручјима Републике Србије на којима живе 
припадници националних мањина у службеној употреби су, истовремено са српским језиком, 
језици и писма националних мањина, а на начин који утврђен тим Законом.268  

Јединица локалне самоуправе обавезно ће својим статутом увести у равноправну службену 
употребу језик и писмо националне мањине уколико проценат припадника те националне 
мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15% према резултатима 
последњег пописа становништва. Језици националних мањина који су у службеној употреби у 
раду органа аутономне покрајине утврђују се њеним статутом. Припадници националних 
мањина чији број у укупном становништву Републике Србије достиже најмање 2% према 
последњем попису становништва могу се обратити републичким органима на свом језику и 
имају право да добију одговор на том језику. Уколико број припадника националних мањина у 
укупном становништву Републике Србије не достиже 2% према последњем попису 
становништва, могу се обратити републичким органима на свом језику и имају право да добију 
одговор на том језику преко јединице локалне самоуправе у којој је језик те националне 
мањине у службеној употреби, при чему јединица локалне самоуправе обезбеђује превођење и 
сноси трошкове превођења дописа упућеног републичком органу и одговора тог органа. 269  

Првостепени управни, кривични, парнични или други поступак у коме се решава о правима 
и дужностима грађана води се на српском језику, с тим да се може водити и на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у органу, односно у организацији која води 
поступак. Кад у поступку учествује једна странка - припадник националне мањине, поступак ће 
се, на њен захтев, водити на језику националне мањине који је у службеној употреби у органу, 
односно организацији која води поступак. Кад у поступку учествује више странака чији језици 
нису исти, поступак се води на једном од језика који су у службеној употреби у органу, 
односно организацији која води поступак о коме се стране споразумеју. Ако се странке не 
споразумеју о томе на ком ће се језику водити поступак, језик поступка одређује орган, односно 
организација пред којом се води поступак, осим ако једна од странака захтева да се поступак 
води на српском језику, у ком случају ће се поступак водити на том језику.270 

ЗП прописује да суд води поступак на српском језику и у том поступку користи ћириличко 
писмо, а латиничко писмо у складу са законом. На подручјима на којима је у складу са законом, 
у службеној употреби и језик одређене националне мањине поступак се на захтев странке води 
и на језику и уз употребу писма те националне мањине. Ако се поступак не води на језику 
странке, односно других учесника у поступку, који су држављани Републике Србије, 
обезбедиће им се преко преводиоца превођење тока поступка на њихов језик. Странке и други 
учесници у поступку који нису држављани Републике Србије имају право да ток поступка 
прате преко преводиоца и да у том поступку употребљавају свој језик. 

О праву на превођење и вођење поступка на свом језику или језику који разуме наведена 
лица ће се поучити, али се могу одрећи тог права ако разумеју језик на коме се води 
прекршајни поступак. У записнику ће се забележити да је дата поука, као и изјава учесника. 
Превођење обавља преводилац кога одреди суд који води прекршајни поступак са листе 

                                                        
265 О овом правилу више: Јекић, Данић, 2005: 126-127. 
266 Чл. 33 ст. 7 Устава. 
267 Чл. 94 ЗП. 
268 Чл. 1 ст. 3 Закона о службеној употреби језика и писма. 
269 Чл. 11 Закона о службеној употреби језика и писма. 
270 Чл. 12 Закона о службеној употреби језика и писма. 



 88

судских преводилаца, а уколико то није могуће, превођење ће извршити друго лице уз 
пристанак странке. 

 
4.11. Двостепеност прекршајног поступка271 

 
Устав Републике Србије јемчи у чл. 36 ст. 2 сваком лицу право на жалбу или друго правно 

средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом 
интересу.  

ЗП прописује да се против одлуке прекршајног суда и одлука које у прекршајном поступку 
доноси Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки може изјавити 
жалба другостепеном прекршајном суду (тј. Прекршајном апелационом суду), односно 
уложити приговор у складу са ЗП.  Против одлука Прекршајног апелационог суда није 
дозвољена жалба. 

Прописујући начело двостепености, ЗП регулише и питање правноснажности одлуке 
донете у прекршајном поступку. Наиме, ЗП предвиђа да „одлука донета у прекршајном 
поступку постаје правоснажна даном доношења пресуде другостепеног прекршајног суда, ако 
овим законом није другачије одређено“.  Треба истаћи да одлука стиче својство 
правноснажности и онда када жалба као редовни правни лек уопште није изјваљена или 
уколико су се странке одрекле права на жалбу. Када одлука стекне својство правноснажности 
иста се не може више побијати жалбом као редовним правним леком. Правноснажне одлуке у 
прекршајном поступку могу се побијати само путем ванредних правних лекова. 

 
4.12. Забрана преиначења на горе272 

 
Начело забране преиначења на горе (или забране reformatio in peius) представља тековину 

модерног права,273 а проистекло је из разлога правичности274 и његово значење се огледа у томе 
да правни лек изјављен у корист окривљеног не може проузроковати неповољнију одлуку суда 
него да уопште није изјављен,275 односно да суд побијану одлуку не сме да измени на његову 
штету.276 Смисао овог процесног правила је да окривљени у поступку „потпуно слободно и без 
икаквог ризика“ користи своје право на употребу правних лекова, јер би се у противном пред 
њим ставио један одасве нелагодан избор, да бира да се жали уз ризик да његова жалба 
погорша његов положај, или пак, да се не жали без обзира колико његова жалба била 
основана.277 

ЗП предвиђа да ако је жалба изјављена само у корист окривљеног, пресуда се у делу који се 
односи на изречену санкцију не може изменити на његову штету, нити се у поновљеном 
поступку може донети неповољнија пресуда за окривљеног.  

 
4.13. Накнада штете неоправдано кажњеном и неосновано задржаном  лицу278 

 
Устав Србије у чл. 35 ст. 1 јемчи право на рехабилитацију, накнаду штете и друга права 

утврђена законом сваком ко је без основа или незаконито лишен слободе, притворен или 
осуђен за какво кажњиво дело. Поступајући у границама предвиђеним уставом ЗП предвиђа да 
лице које је неоправдано кажњено за прекршај или је без основа задржано има право на 
накнаду штете која му је тиме причињена, као и друга права утврђена законом. По захтеву 
неоправдано кажњеног односно неосновано задржаног лица министарство надлежно за послове 
правосуђа спроводи поступак ради постизања споразума о постојању, врсти и висини накнаде. 
                                                        
271 Чл. 95 ЗП. 
272 Чл. 96 ЗП 
273 Grubiša, 1958: 1. 
274 Ibid. Исто: Васиљевић, Грубач, 2010: 836. Како каже Ђурђић „правично је да погоршање положаја окривљеног 
настане по правном леку тужиоца као противне стране, а не по сопственом правном леку“. Видети: Ђурђић, 2006: 
133. 
275 Garačić, 2008: 1. 
276 Грубач, 2004б: 127. 
277 Ibid., стр. 128. 
278 Чл. 97 ЗП. 
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Уколико споразум не буде постигнут у року од три месеца од подношења захтева, оштећени 
може поднети тужбу за накнаду штете надлежном суду. 

ЗП у XXXIV глави садржи одредбе о поступку накнаде штете због неоправданог 
кажњавања. 

 
4.14. Правна помоћ279 

 
Успешно сусзбијање прекршаја као најраспрострањенијих кажњивих дела захтева 

међусобну сарадњу и помоћ судова и других органа који учествују у прекршајном поступку. У 
том смислу ЗП најпре предвиђа дужност судова који воде прекршајни поступак да једни 
другима, као и другим судовима пружају правну помоћ у пословима из своје надлежности. 
Даље, органи унутрашњих послова као и други органи и организације дужни су да судовима 
који воде прекршајни поступак пружају правну помоћ и извршавају њихове налоге у пословима 
из своје надлежности. И на крају, ЗП предвиђа да су судови дужни да пружају правну помоћ 
државним и другим органима достављањем списа, исправа и других података, под условом да 
се тиме не омета ток прекршајног поступка. 

 
 

                                                        
279 Чл. 98 ЗП. 
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II ПРОЦЕСНИ СУБЈЕКТИ 
  

Литература: Грубач Момчило /2004/. Кривично процесно право: Увод и општи део. Београд: Службени гласник; 
Грубач Момчило /2006/. „Одредбе у прекршајном постпку у новом Закону о прекршајима“. У: Новине у области 
прекршајне праксе. Београд: Glosarijum; Димитријевић Предраг, Јовашевић Драган /2005/. Прекршајно право. 
Београд: Службени лист СЦГ; Ђорђевић Ђорђе /2006/. „Основне каракртеристике новог Закона о прекршајима“. 
Наука, Безбедност, Полиција, бр. 1; Ђорђевић Ђорђе /2008/. Прекршајно право. Београд: Криминалистичко 
полицијска академија; Марковић Ратко /2008/. Уставно право и политичке институције. Београд: Правни факултет 
Универзитета у Београду/ Службени гласник; Милков Драган /1997/. Управно право II: Управна делатност. Нови 
Сад: Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду; Pajvančić Marijana /2009/. Komentar Ustava 
Republike Srbije. Beograd: Konard Adenauer Stiftung; Rakić-Vodinilić Vesna /2012/. Pravosudno organizaciono pravo. 
Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni glasnik; Хаџиомеровић Омер, Бољевић Драгана (ур.) /2005/. 
Уставни положај судства. Београд: Друштво судија Србије; Шаркић Небојша /2006/. „Судови за прекршаје у 
правосудном систему Србије – Коначна победа“. У: Новине у области прекршајне праксе. Београд: Glosarijum; 
Шкулић Милан /2011/. Кривично процесно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 

 
1. УОПШТЕ О ПРОЦЕСНИМ СУБЈЕКТИМА 

 
У прекршајном поступку учествује велики број лица. Међутим, сви они немају исти значај. 

Пре свега потребно је да се разликују основни (или главни) процесни субјекти, а то су она лица 
која су нужна за заснивање прекршајноправног односа. То су субјекти који врше неку од 
основних процесних функција: функцију прекршајног гоњења, функцију одбране и функцију 
пресуђења прекршајне ствари. Према томе у прекршајном поступку по правилу имамо три 
основна (главна) процесна субјекта, и то:280 

1) подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка (врши функцију прекршајног 
гоњења); 

2) окривљеног (врши процесну функцију одбране); 
3) прекршајни суд, а изузетно други орган (пресуђују прекршајну ствар). 
Као подносиоци захтева за покретање прекршајног поступка могу се јавити јавни 

тужилац,281  други орган282 и оштећени.283   
Окривљени је лице против којег се води прекршајни поступак.284 То може бити физичко или 

правно лице. Ако је окривљено правно лице оно у поступку има свога представника.285 
Прекршајни суд је самостални и независни државни орган који је надлежан да пресуди 

прекршајну ствар. Изутетно, како је то више пута наведено, првостепени прекршајни поступак 
за прекршаје из области јавних набавки води Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки.286 

Без ова три процесна субјекта по правилу нема прекршајног поступка. Од овога постоје 
извесни изузеци, као на пример у прекшрајном поступку који се води по основу прекршајног 
налога о чему ће бити више речи у наредном излагању.  

Поред ових субјеката у прекршајном поступку учествују и друга лица. Тако, оштећени који 
не врши функцију прекршајног гоњења није главни, већ споредни процесни субјект којем 
припадају извесна права у вези са прекршајном ствари (на пример подношење 
имовинскоправног захтева). Даље, могуће је да се имовинска корист стечена прекршајем 
одузме од другог лица на које је пренета без накнаде или у уз неодговарајућу накнаду. У 
поступку према малолетници од великог значаја је улога органа старатељства.287 И ови 
субјекти имају права која се непосредно односе на прекршајну ствар па би их могли назвати 
споредним процесним субјектима.288 

Остали субјекти као што су бранилац окривљеног, законски заступници или пуномоћници 
одређених лица, сведоци, вештаци итд., немају значај који имају наведени субјекти па се за њих 
                                                        
280 Ђорђевић, 2008: 238. 
281 Чл. 127 ст. 2 тач. 2 ЗП. 
282 Чл. 128 ЗП. 
283 Чл. 126 ст. 3 тач. 1 ЗП. 
284 Чл. 118 ст. 1 ЗП. 
285 Чл. 120 ЗП. 
286 Чл. 100 ЗП. 
287 Чл. 291 ст. 2 ЗП. 
288 За кривични поступак видети: Грубач, 2004: 69. 
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некада у литератури користи израз учесници у поступку.289 Сматра се да они не поступају у 
својој већ у туђој правној ствари.290 

 
2. ПРЕКРШАЈНИ СУД  

 
Тек доношењем ЗП из 2005. године, који је ступио на снагу 01.01.2010. године, као и 

Законом о уређењу судова, установљена је надлежност прекршајних судова и Вишег 
прекршајног суда који је 2013. године преименован у Апелациони прекршајни суд, као судова 
посебне надлежности за поступање у прекршајним стварима.291 До тада за поступање су били 
надлежни општински органи за прекршаје и Већа за прекршаје, као органи који нису спадали у 
оквир правосудних органа, већ су представљали државне органе који су по својој природи били 
конципирани као органи који се налазе између судских органа и органа управе. Установљавање 
прекршајних судова као дела правосудне мреже у литератури  је окаректерисано као добро 
решење које је у складу са међународним стандардима о судовима и вршењу судијске 
функције.292 

За прекршајне судове као судове посебне надлежности (укључујући и Апелациони 
прекршајни суд) важе све уставне и законске гаранције које важе иначе за судове, као што су: 
независност, правила о избору и разрешењу судија, сталност судијске функције, 
непреместивост судије, судијски имунитет, посебна правила о одговорности итд.293 

ЗП посебно наглашава јавност рада прекршајних судова. Јавност рада суда обезбеђује се пре 
свега: јавним одржавањем рочишта, објављивањем одлука, давањем обавештења 
заинтересованим лицима о току прекршајног поступка, упознавањем јавности о свом раду 
путем средстава јавног информисања. Ради очувања тајне, заштите морала, интереса 
малолетника или заштите других посебних интереса друштвене заједнице, може се искључити 
јавност рада у свим или само у појединим фазама прекршајног поступка.294 

 
2.1. Надлежност и бројни састав прекршајних судова 

 
Надлежност у прекршјаном праву представља право и дужност једног прекршајног суда 

(или другог органа) да пресуди одређену прекршајну ствар. Потребно је разликовати стварну и 
месну надлежност прекршајних судова. Одредбе о ставрној надлежности налазе се у ЗП и 
Закону о уређењу судова, а одредбе о месној надлежности у ЗП. 

Стварна надлежност прекршајних судова . Стварна надлежност представља право и 
дужност прекршајног суда да у првом степену пресуди одређену прекршајну ствар, изузев оне 
прекршајне ствари која је у надлежности Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки,295 односно за коју новчану казну може изрећи овлашћени орган или овлашћено 
лице путем прекршајног налога.296 Прекршајни суд, такође,одлучује о захтеву за судско 
одлучивање о прекршајном налогу о чему ће бити речи у наредном излагању. 

Стварна надлежност Апелационог  прекршајног суда обухвата: 1) одлучивање у другом 
степену поводом жалби на одлуке прекршајних судова и Републичке комисије за заштиту права 
у поступцима јавних набавки (према томе поступа само у инстанционом, не и у првостепеном 
поступку), 2) о сукобу и преношењу (делегирању) месне надлежности судова и 3) врши друге 
послове одређене законом. У стварну надлежност Апелационог прекршајног суда налази се још 
и прегледање и праћење рада судова, прибављање од судова података и извештаја потребних за 
праћење прекршајне праксе, примену закона и других прописа, праћење и проучавање 
                                                        
289 Ibid. У чл. 110 ст. 2 Закона о прекршајима Црне Горе учесницима у поступку сматрају се бранилац окривљеног, 
законски заступник или пуномоћник окривљеног, оштећени, друго лице када је то законом одређено. 
290 Грубач, 2004: 69. 
291 Видети такође: Rakić-Vodinelić, 2012: 120-121. 
292 Шаркић, 2006: 15-16; Грубач, 2006: 20-21; Ђорђевић, 2005: 66. 
293 О овим и другим принципима видети: Марковић, 2008: 506-519; Pajvančić, 2009: 182-196; Хаџиомеровић, 
Бољевић, 2005;  Шаркић, 2006: 10-15. 
294 Чл. 101 ЗП. 
295 У прекршајном поступку који води Републичка комисија сходно се примењују одредбе ЗП, осим ако законом 
којим се уређују јавне набавке није другачије прописано. 
296  Упоредити чл. 87, 100 и 169 ЗП. Такође видети и чл. 27 Закона о уређењу судова. 
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друштвених односа и појава и података о другим питањима од интереса за остваривање њихове 
функције. Иначе, Апелациони прекршајни суд има седиште у Београду и одељења у Новом 
Саду, Нишу и Крагујевцу. 

У прекршајном поступку за поступање по захтеву за заштиту законитости надлежан је 
Врховни Касациони суд.297 

Са питањем стварне надлежности блиско је везано питање састава прекршајног суда. Устав 
Србије у чл. 142 ст. 6 прописује да судови суде у већу, а да се законом могу одредити случајеви 
у којима поступа судија појединац. Користећи ову уставну могућност ЗП је прописао да у 
првостепеном прекршајном поступку суди и одлучује судија појединац, док је у инстанционом 
поступку предвиђено зборно суђење, тј. суђење у већу састављеном од троје судија.298   

Месна надлежност. Месна надлежност представља право и дужност једног стварно 
надлежног прекршајног суда да реши одређену прекршајну ствар с обзиром на територијалну 
везу која постоји између тог суда и прекршајне ствари, односно суда и учиниоца прекршаја. 
Основни критеријум за одређивање месне надлежности прекршајног суда (општа месна 
надлежност) јесте место где је прекршај учињен односно покушан (forum delicti commissi). Суд 
који је месно надлежан за вођење прекршајног поступка против правног лица надлежан је и за 
вођење прекршајног поступка против одговорног лица у правном лицу.299 

Имајући у виду да ЗП место извршења прекршаја одређује по теорији убиквитета, по којој је 
релевантно како место радње тако и место наступања последице, могуће је да месно надлежна 
буду два или више прекршајних судова. Такву ситуацију ЗП решава путем права првенства 
(forum praeventionis) прописујући да ако је прекршај извршен или покушан на подручју више 
прекршајних судова, надлежан је онај суд који је први започео поступак, а ако поступак још 
није започет, суд коме је пре поднет захтев за покретање прекршајног поступка.300 Ово правило 
примењује се и у случају тзв. кумулације надлежности. Наиме, ако је исто лице окривљено за 
више прекршаја па су за вођење прекршајног поступка надлежна два или више судова, 
надлежан је онај суд који је по захтеву овлашћеног органа први започео поступак, а ако 
поступак још није започет надлежан је суд коме је прво поднесен захтев за покретање 
прекршајног поступка.301 

Ако је прекршај учињен на домаћем броду или домаћем ваздухоплову, за вођење 
прекршајног поступка у првом степену месно је надлежан суд на чијем се подручју налази 
домаћа лука или ваздухопловно пристаниште у коме се завршава путовање учиниоца 
прекршаја, а ако је учинилац прекршаја члан посаде, надлежан је суд на чијем се подручју 
налази матична лука брода односно матично пристаниште ваздухоплова.302 

Поред правила опште месне надлежности ЗП предвиђа и правила о тзв. супсидијарној месној 
надлежности. Ова правила се примењују ако није познато место извршења прекршаја. Тада је 
месно надлежан суд на чијем подручју окривљени има пребивалиште или боравиште (forum 
domicilii), односно седиште окривљеног правног лица уколико се важност прописа којим је 
прекршај одређен простире и на подручју на коме се налази његово пребивалиште или 
боравиште, односно седиште окривљеног правног лица. Ако нису познати ни место извршења 
прекршаја ни пребивалиште или боравиште окривљеног, надлежан је суд на чијем се подручју 
окривљени пронађе односно ухвати или се сам пријави (forum deprehensionis).303 

ЗП садржи и правила о преношењу (делегирању) месне надлежности. До делегирања 
надлежности долази када је надлежни суд из правних или стварних разлога спречен да поступа 
у одређеном предмету. Тај суд је дужан је да о тим разлозима извести Апелациони прекршајни 
суд који ће одредити други стварно надлежан суд. Против решења о преношењу надлежности 
није дозвољена жалба.304 

                                                        
297 Чл. 30 ст. 1 Закона о уређењу судова и чл. 286 ст. 1 ЗП. 
298 Чл. 102 ЗП. 
299 Чл. 103 ЗП. 
300 Чл. 103 ст. 4 ЗП. 
301 Чл. 105 ЗП. Овде је у питању тзв. субјективни конекситет, тј. једна од могућих ситуација за одређивање 
надлежности по узајамној вези прекршајних ствари (forum conexitas). 
302 Чл. 103 ст. 3 ЗП. 
303 Чл. 104 ЗП. 
304 Чл. 109 ЗП. 
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2.2. Сукоб надлежности 
 

Суд је дужан да по службеној дужности пази да ли решавање предмета спада у судску 
надлежност, као и на своју стварну и месну надлежност и чим примети да није надлежан, 
решењем се оглашава ненадлежним и без одлагања доставља предмет надлежном суду или 
другом надлежном органу. Ако суд коме је предмет достављен као надлежном сматра да је 
надлежан суд који му је предмет доставио, покренуће поступак за решавање сукоба 
надлежности.305 Према томе суд којем је достављен предмет нема право да се огласи 
ненадлежним већ само да покрене поступак за решавање сукоба надлежности. 

О сукобу надлежности између судова решава Апелациони прекршајни суд. Док се не реши 
сукоб надлежности између судова, сваки од њих дужан је да предузима оне радње у поступку 
за које постоји опасност од одлагања. Против решења којим је одлучено о сукобу надлежности 
није дозвољена жалба.306 

О сукобу надлежности између прекршајних судова и судова опште надлежности решава 
Врховни касациони суд.307  
 

2.3. Спајање и раздвајање поступака 
 

У процесној теорији правила о спајању и раздвајању поступака често се доводе у везу са 
једним посебни (ванредним) обликом надлежности – надлежност по међусобној вези правни 
ствари (forum conexitatis).308 Наиме, веза између прекршајних ствари може бити у виду:309 

1) субјективног конекситета – веза је у субјекту и постоји када једно лице учини више 
прекршаја. Та ситуација се решава како је напред наведено према правилу првенства (правила о 
кумулацији надлежности).  

2) објективног конекситета – веза је у прекршају и постоји када више лица учини једна 
прекршај. 

3) мешовити конекситет – постоји више лице учини више међусобно повезаних прекршаја. 
Према чл. 106 ЗП суд може на предлог странака или по службеној дужности, због 

целисходности или других разлога, спровести јединствени прекршајни поступак у следећим 
случајевима:  

1) ако је исто лице окривљено за више прекршаја – реч је о субјективном конекситету;  
2) ако је више лица окривљено за један прекршај – реч је о објективном конекситету;  
3) према саучесницима - реч је о објективном конекситету; 
4) ако је оштећени истовремено учинио прекршај према окривљеном – облик мешовитог 

конекситета;  
5) ако је више лица окривљено за више прекршаја између којих постоји међусобна веза – 

мешовити конекситет.  
Такође, суд може на предлог странака или по службеној дужности, због целисходности или 

других важних разлога, одлучити да се прекршајни поступак за поједине прекршаје или против 
појединих окривљених раздвоји и посебно доврши.310 

Против решења којим је одређено спајање или раздвајање прекршајног поступка, или су ови 
предлози одбијени, жалба није дозвољена.  

ЗП предвиђа да ће се против правног лица и одговорног лица у правном лицу спровести 
јединствен прекршајни поступак, осим ако постоје законски разлози да се води поступак само 
против једног од њих. Ако се против одговорног лица у правном лицу не може покренути 
поступак, поступак ће се покренути и спровести само против правног лица. Ако је правно лице 
престало да постоји или постоје друге правне сметње за вођење поступка, поступак ће се 
покренути и спровести само против одговорног лица у правном лицу. Уколико је пре окончања 

                                                        
305 Чл. 110 ЗП. 
306 Чл. 111 ЗП. 
307 Чл. 30 ст. 2 Закона о уређењу судова. 
308 Грубач, 2004: 132-133.  
309 У кривичном процесном праву говори се и о мешовитом конекситету, али он није релевантан за прекршајни 
поступак. 
310 Чл. 107 ЗП. 
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прекршајног поступка правно лице престало да постоји, поступак ће се наставити према 
правном следбенику.311 

 
2.4. Изузеће312 

 
Установа изузећа треба да обезбеди да прекршајни поступак спроведе и одлуку донесе 

судија који је нема интереса у конкретној прекршајној ствари, тј. који је непристрастан односно 
објективан. Уколико се појави неки разлог који доводи у питање непристрасност судије он 
мора бити изузет од даљег поступања у одређеној прекршајној ствари. 

ЗП прави разлику између апсолутних и релативних разлога за изузеће. Апсолутни разлози за 
изузеће су таксативно набројани у закону и уколико се утврди да исти постоје судија мора бити 
изузет. Релативни основи за изузеће су уопштено постављени и они могу да доведу до изузећа 
уколико се утврди да је доведена у сумњу судијина непристрасност. Према томе апсолутни 
разлози аутоматски доводе до изузећа, док се код релативних мора утврдити да они утичу на 
судијину непристрасност. 

Апсолутни (или облигаторни) разлози за изузеће судије постоје: 
1) ако је оштећен прекршајем; 
2) ако му је окривљени, бранилац окривљеног, представник окривљеног правног лица, 

подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, оштећени или његов законски 
заступник односно пуномоћник, брачни друг или сродник по крви у правој линији до било ког 
степена сродства, у побочној линији до четвртог степена, а по тазбинском сродству до другог 
степена; 

3) ако је са окривљеним, представником окривљеног правног лица, браниоцем окривљеног, 
службеним лицем које је у име овлашћеног органа поднело захтев за покретање прекршајног 
поступка или оштећеним у односу старатеља, стараника, усвојитеља, усвојеника, хранитеља 
или храњеника; 

4) ако је у истом предмету као службено лице у име овлашћеног органа поднео захтев за 
покретање прекршајног поступка или је учествовао као представник окривљеног правног лица, 
бранилац окривљеног, законски заступник или пуномоћник оштећеног, или је саслушан као 
сведок или као вештак; 

5) ако је у истом предмету учествовао у доношењу првостепене пресуде. 
ЗП као апсолутни разлог не наводи ситуацију када се судија јави као учинилац прекршаја/ 

окривљени. Међутим, то се подразумева на основу општег правила да нико не може бити 
судија у својој ствари. 

Судија који учествује у прекршајном поступку, чим сазна да постоји који од апсолутних 
разлога за изузеће дужан је да прекине сваки рад на том предмету и да о томе обавести 
председника суда који ће одредити другог судију за поступање. Ако се апсолутни разлог за 
изузеће односи на председника суда, он ће одредити себи заменика између судија тог суда. 
Уколико је председник суда истовремено и једини судија у том суду или ако из других разлога 
не може да себи одреди заменика из истог суда затражиће од председника Апелационог 
прекршајног суда да делегира другог судију. 

Релативни (или факултативни) разлог за изузеће је како смо навели постављен уопштено, 
као постојање околности које изазивају сумњу у судијину непристрасност. То могу бити даљи 
степени сродства, пријатељство или нетрпељивост према другом, духовно сродство (кумство), 
сродство по млеку, комшијски односи итд.313 Ако судија сматра да постоји неки релативни 
разлог за изузеће обавестиће о томе председника прекршајног суда, а ако се ради председнику 
суда, који је истовремено и једини судија у том суду обавестиће о томе председника 
Апелационог прекршајног суда. У том случају председник суда, односно Апелационог 
прекршајног суда одлучиће о изузимању поступајућег судије. 

Поред изузећа које иницира сам судија, до изузећа може доћи на основу захтева странака – 
окривљеног и овлашћеног подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка. Захтев је 

                                                        
311 Чл. 108 ЗП. 
312 Чл. 112-117 ЗП. 
313 О томе видети: Димитријевић, Јовашевић, 2005: 214; Ђорђевић, 2008: 247; Милков, 1997: 108; Шкулић, 2011: 99. 



 95

везан за рок јер се може поднети до доношења пресуде односно решења. Међутим, захтев за 
изузеће председника и судија Апелационог прекршајног суда странка може поднети у жалби на 
првостепену пресуду. 

Странка може тражити изузеће само поименично одређеног судије који у предмету поступа 
и дужна је да у захтеву наведе околности због којих сматра да постоји неки од законских 
основа за изузеће. 

Када судија који је учествовао у прекршајном поступку сазна да је поднет захтев за његово 
изузеће, а у питању су апсолутни разлози за изузеће, дужан је да одмах обустави сваки рад на 
предмету. Ако се ради о изузећу због релативних разлога исти може до доношења решења о 
изузећу предузимати само оне радње за које постоји опасност од одлагања. 

О захтеву за изузеће судије одлучује председник суда. Пре доношења решења о изузећу 
прибавиће се изјава од лица чије се изузеће тражи, а по потреби спровешће се и друге радње. 
Ако се тражи изузеће председника суда, решење о изузећу доноси председник Апелационог 
прекршајног суда. Уколико се тражи изузеће судије Апелационог прекршајног суда, решење о 
изузећу доноси председник истог суда. О изузећу председника Апелационог прекршајног суда 
одлучује председник Врховног касационог суда. Против решења којим се захтев за изузеће 
усваја није дозвољена жалба, док се решење којим се захтев за изузеће одбацује или одбија 
може побијати само жалбом против пресуде.  

Одредбе о изузећу судија сходно се примењују на записничаре, тумаче и вештаке, а о 
њиховом изузећу одлучује судија који води прекршајни поступак. 

 
3. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА  

 
3.1. Општа разматрања 

 
У складу са оптужним начелом прекршајни поступак покреће се и води на основу захтева 

овлашћеног органа или оштећеног. Изузетак од овог правила јесте поступак по прекршајном 
налогу.  

Окривљени и овлашћени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка 
представљају странке у поступку. Као овлашћени органи за подношење захтева за покретање 
прекршајног поступка могу се јавити јавни тужилац, други органи и оштећени као тужилац 
(супсидијарни тужилац). 

 
3.2. Јавни тужилац314 

 
Јавно тужилаштво представља самостални (не и независни) државни орган који гони 

учиниоце кривичних и других кажњивих дела (привредни преступи и прекршаји) и улаже 
правна средства у циљу заштите уставности и законитости. Није у питању судски орган, јер не 
врши судску власт, с тим да је његова делатност блиско везана за рад судова. Зато се каже да је 
то посебан управно правосудни орган.315 

Према Закону о јавном тужилаштву у Републици Србији постоје: Републичко јавно 
тужилаштво, апелоциона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва 
и јавна тужилаштва посебне надлежности.316 На челу јавног тужилаштва налазе се јавни 
тужиоци (Републички, апелациони, виши, основни и тужиоци посебних надлежности), који 
имају одговарајући број својих заменика. 

Рад јавног тужилаштва почива на четири принципа:317 1) монократско уређење; 2) 
хијерархијског односа између тужилаштава различитог ранга; 3) деволуције; 4) супституције. 

Јавни тужилац у свим поступцима, па и прекршајном дужан је да изнесе све чињенице, како 
оне које трете окривљеног тако и оне које му иду у прилог, што произилази из његове дужности 
„чувара“ уставности и законитости. 

                                                        
314 Чл. 127 ЗП. 
315 Грубач, 2004: 161. 
316 Чл. 13 ст. 1 Закона о јавном тужилаштву.  
317 Шкулић, 2011: 106. 
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У прекршајном поступку он је странка уколико поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка. ЗП прецизира његова овлашћења прописујући да јавни тужилац: 

1) предузима мере ради откривања, проналажења и прибављања потребних доказа за гоњење 
учинилаца прекршаја и успешно вођење прекршајног поступка пред судом; 

2) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, жалбу или ванредна правна средства 
против одлука суда;  

3) предузима друге радње на које је овлашћен ЗП и посебним прописима. 
Такође, јавном тужиоцу (Републичком јавном тужиоцу) стоји на располагању једно посебан 

правни лек - захтев за заштиту законитости. 
 

3.3. Други орган надлежан за покретање поступка318 
 
Када је за подношење захтева за покретање прекршајног поступка надлежан други орган он 

има сва права која има и јавни тужилац као странка у поступку, осим оних која јавном 
тужиоцу, као државном органу. Према томе ови органи немају дужност да у поступку изнесе 
чињенице које иду у прилог окривљеном. У групу „других органа“ спадају одређени органи 
управе (нпр. полиција), затим овлашћени инспектори (нпр. тржишна инспекција), али и други 
органи у чију надлежност спада непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у 
којима су прекршаји предвиђени.  

ЗП предвиђа да је надлежни орган дужан да писаним путем обавести оштећеног о томе да ли 
је поднео захтев за покретање прекршајног поступка. 

 
3.4. Оштећени319 

 
Оштећеним се у смислу ЗП сматра лице чије је какво лично или имовинско право повређено 

или угрожено прекршајем. Може се радити о физичком или правном лицу. Оштећени који је 
навршио шеснаест година може сам поднети захтев за покретање прекршајног поступка. 

Према ЗП оштећени има право да сам или преко свог законског заступника или 
пуномоћника: 

1) подноси и заступа захтев за покретање прекршајног поступка; 
2) подноси доказе, ставља предлоге и истиче имовинскоправни захтев за накнаду штете или 

повраћај ствари; 
3) изјављује жалбу на пресуду односно решење донето поводом његовог захтева за 

покретање прекршајног поступка; 
4) подноси доказе на основу којих суд може одредити окривљеном да у току прекршајног 

поступка не сме прилазити оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја. 
Процесна мера забране приступа може трајати док трају разлози за њено изрицање, а 

најдуже до правноснажног окончања поступка. Жалба на решење којим се изриче забрана 
приступа подноси се у року од три дана од дана достављања и не одлаже извршење решења. 

Уколико се оштећени јавља као подносилац захтева за покретање прекршајног поступка 
исти ће имати својство странке у поступку. У противном радиће се о споредном процесном 
субјекту. 

 
3.5. Међусобни однос захтева за покретање прекршајног поступка у случају када су  

поднети од стране различитих субјеката и питање супсидијерног захтева 
 
Јавни тужилац је стварно надлежан да поступа у прекршајном поступку уколико је поднео 

захтев за покретање прекршајног поступка. Ако је јавни тужилац први поднео захтев за 
покретање прекршајног поступка поступак ће се водити по његовом захтеву, а наставити по 
захтеву оштећеног или другог органа надлежног за покретање поступка ако јавни тужилац 
одустане од захтева (супсидијарни подносиоци захтева).  

                                                        
318 Чл. 128 ЗП. 
319 Чл. 126 ЗП. 
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Уколико  јавни тужилац одустане од захтева за покретање прекршајног поступка, дужан је 
да у року од осам дана од дана одустајања од захтева обавести оштећеног или друго лице 
овлашћено за покретање поступка да би наставили поступак. Ако је оштећени или други 
овлашћени орган за покретање прекршајног поступка већ поднео захтев за покретање поступка, 
поступак ће се наставити по том захтеву.320 

Ако, пак други надлежни орган поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за 
прекршај за који је прописана казна затвора, дужан је о томе да обавести надлежног јавног 
тужиоца који ће одлучити о преузимању гоњења. Надлежни јавни тужилац ће о својој одлуци 
писаним путем обавестити надлежни орган.321 

 
4. ОКРИВЉЕНИ322 

 
Окривљени је лице против кога се води прекршајни поступак. То је странка која се налази у 

дефанзиви и против које је управљен захтев за покретање прекршајног поступка. Може се 
радити о физичко лицу, одговорном лице у правном лицу, правном лицу или предузетнику. За 
окривљеног који није пословно способан радње у поступку предузима законски заступник. 

За окривљено правно лице у прекршајном поступку учествује његов представник, који је 
овлашћен да предузима све радње које може да предузима сам окривљени. Представник 
окривљеног правног лица је лице овлашћено да то правно лице представља или заступа на 
основу закона или другог акта (на пример статута). Представник окривљеног правног лица, 
осим законског заступника, мора да има писмено овлашћење органа који га је одредио за 
представника, чиме се представник легитимише у поступку. Представник окривљеног правног 
лица може бити само једно лице. 

Представник правног лица не може бити лице које је у истој ствари сведок, као ни 
одговорно лице против кога се води поступак за исти прекршај, осим ако је то лице једино 
овлашћено за заступање окривљеног правног лица. 

У овим случајевима суд је дужан да позове правно лице да у року од осам дана одреди 
другог представника. Ако окривљено правно лице на позив суда не одреди свог представника 
или у року од осам дана не одреди другог представника казниће се новчаном казном од 
10.000,00 до 30.000,00 динара. Уколико и после изрицања те казне правно лице не одреди свог 
представника, за свако даље неодазивање позиву казниће се новчаном казном од 50.000,00 до 
100.000,00 динара. Жалба против решења о кажњавању не одлаже његовор извршење.  

Представник окривљеног страног правног лица је лице које управља представништвом или 
другом пословном јединицом тог правног лица у Републици Србији, уколико за представника 
правног лица не буде одређено друго лице. 

Имајући у виду положај окривљеног, ЗП му је дао право да подноси доказе, ставља предлоге 
и користи правна средства предвиђена тим Законом. 

Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. Одбрана коју 
окривљени врши сам назива се материјална одбрана. У материјалну одбрану спада и одбрана 
коју суд врши за њега, а која се очитује кроз потпуно и правилно утврђивање чињеничног 
стања, јавни тужилац који има сличну обавезу као и суд, као и одбрану коју за окривљеног 
врше његови сродници (на пример неки сродници могу окривљеном узети браниоца или 
изјавити жалбу у његову корист). Одбрана која се остварује уз помоћ браниоца назива се 
формалном одбраном, јер је реч о одбрани која се пружа уз помоћ стручног лица. 

 
4.1. Бранилац окривљеног323 

 
Окривљени може узети за браниоца адвоката, а њега може у складу са законом заменити 

адвокатски приправник. Према чл. 60 Закона о адвокатури адвокатски приправник може да 
пред државним органом или другим лицем замењује само адвоката код кога је на 

                                                        
320 Чл. 127 ст. 4, 5 и 6 ЗП. 
321 Чл. 128 ст. 3 и 4 ЗП. 
322 Чл. 118, чл. 120-124 ЗП. 
323 Чл. 119 и 125 ЗП. 
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приправничкој вежби, како у случају када тај адвокат заступа, тако и у случају када тај адвокат 
замењује другог адвоката.  

Браниоца окривљеном могу узети и његов законски заступник, брачни друг, сродник по 
крви у правој линији, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра и хранитељ окривљеног, као и лице са 
којим окривљени живи у ванбрачној заједници или другој трајној заједници живота. 

Бранилац је овлашћен да у корист окривљеног предузима све радње које може предузети 
окривљени. Међутим, бранилац не може бити саслушан уместо окривљеног. 

Бранилац је дужан да поднесе пуномоћје суду пред којим се води поступак. Окривљени 
може дати браниоцу пуномоћје и усмено на записник код суда. Права и дужности браниоца 
престају кад бранилац откаже пуномоћје или када окривљени исто опозове. 

Правно лице и одговорно лице у том правном лицу која имају статус окривљених у истој 
ствари могу имати сваки свог браниоца или заједничког браниоца. Сваки од њих имаће свог 
браниоца уколико су им интереси супростављени. Бранилац правног лица и одговорног лица у 
том правном лицу не може бити лице које је у истом прекршајном поступку имало својство 
представника правног лица. 

 
 

 



 99

III ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ 

 
Литература: Васиљевић тихомир, Грубач Момчило /2010/. Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: 

Службени гласник; Грубач Момчило /2004/. Кривично процесно право: Увод и општи део. Београд: Службени 
гласник; Pihler Stanko /2000/. Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica; Шкулић Милан /2011/. Кривично 
процесно право. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 

 
1. УОПШТЕ О ПРОЦЕСНИМ РАДЊАМА 

 
У току прекршајног поступка процесни субјекти предузимају бројне процесне радње. 

Њиховим предузимањем, како је већ речено, настају њихови међусобни процесноправни 
односи. Начелно процесне радње можемо поделити на процесне радње суда, процесне радње 
окривљеног, процесне радње подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка и 
процесне радње других лица. Оно што је битно нагласити јесте то да се процесне радње 
морају предузимати у законом предвиђеној форми (тј. на законом предвиђен начин и место), 
са законом предвиђеном садржином и у законом предвиђено време.324 

У наредном излагању, а у складу са законском систематиком, обрадићемо следеће процесне 
радње: 1) радње одлучивања (доношењe и саопштавање одлука), 2) достављања писмена и 
разматрања списа, 3) мере обезбеђења присуства окривљеног, 4) доказне радње и 5) радње 
одржавања процесне дисциплине. Пре тога размотрићемо неке опште процесне институте који 
се односе на процесне радње, а који су од значаја за њихову форму, садржину и време. У том 
смислу обрадићемо питања: 1) поднесака и записника и 2) рокова и враћања у пређашње 
стање.  

 
2. ОПШТИ ПРОЦЕСНИ ИНСТИТУТИ ВЕЗАНИ ЗА ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ 

 
2.1. Поднесци и записници 

 
2.1.1. Поднесци325 

 
Захтев за покретање прекршајног поступка, предлози, правни лекови и друге изјаве и 

саопштења (поднесци) подносе се писаном облику или се дају усмено на записник. Писмени 
поднесци се предају непосредно или се шаљу поштом. Кратка и хитна обавештења могу се дати 
телефаксом, телексом, телефоном, електронском поштом или на други одговарајући начин, о 
чему се саставља службена забелешку и која се прилаже у спис предмета. 

Поднесци морају бити разумљиви и садржати све што је потребно да би се по њима могло 
поступити. У случају да је поднесак неразумљив или не садржи све што је потребно да би се по 
њему могло поступити, судија који води прекршајни поступак наложиће подносиоцу поднеска 
да у одређеном року, а најкасније у року од петнаест дана, поднесак исправи односно допуни, а 
ако то не учини, поднесак ће се одбацити као неуредан. 

 
2.1.2. Састављање записника326 

 
О свакој радњи која се предузима током прекршајног поступка саставиће се записник 

истовремено кад се радња врши, а ако то није могуће, непосредно после тога. Записник води 
записничар. Само кад се претресају стан или лице, или се радња предузима ван службених 
просторија прекршајног суда, а записничар се не може обезбедити, записник може водити лице 
које предузима радњу.   

Кад записник води записничар, записник се саставља на тај начин што лице које предузима 
радњу гласно говори записничару шта ће унети у записник. Лицу које се саслушава може се 

                                                        
324 Више: Грубач, 2004: 246-263.  
325 Чл. 129 ЗП. 
326 Чл. 130-135 ЗП. 
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дозволити да само диктира одговоре у записник. У случају злоупотребе, то право му се може 
ускратити.  

У записник се уносе: 1) назив суда, 2) место где се врши радња, 3) дан и час кад је радња 
започета и завршена, 4) лична имена присутних лица и у ком својству присуствују, и 5) 
назначење прекршајног предмета по ком се радња предузима. Записник треба да садржи битне 
податке о току и садржини предузете радње. У записник се уноси само битна садржина датих 
исказа и изјава. Питања се уносе у записник само ако је потребно да се разуме одговор. По 
потреби у записник ће се дословно унети питање које је постављено и одговор који је дат. Ако 
су приликом предузимања радње одузети предмети или списи, то ће се назначити у записнику, 
а одузете ствари ће се прикључити записнику или ће се навести где се налазе. 

У записник ће се унети изјава окривљеног да ли има предлога за извођење других доказа. 
Приликом предузимања радњи као што су увиђај, претресање стана или лица, или 

препознавање лица или предмета, у записник ће се унети и подаци који су важни с обзиром на 
природу такве радње или за утврђивање истоветности појединих предмета (опис мера и 
величина предмета или трагова, стављање ознаке на предмете и др.), а ако су направљене 
скице, цртежи, планови, фотографије, филмски снимци и слично, то ће се навести у записнику 
и прикључити записнику. 

Записник се мора водити уредно. У њему се не сме ништа избрисати, додати или мењати. 
Прецртана места морају остати читка. Сва преиначења, исправке и додаци уносе се на крају 
записника и морају их оверити лица која потписују записник.  

Саслушано лице, затим лица која обавезно присуствују радњама у прекршајном поступку, 
као и окривљени, бранилац и оштећени ако су присутни, имају право да прочитају записник 
или да захтевају да им се прочита. На то је дужан да их упозори судија који предузима радњу, а 
у записнику ће се назначити да ли је упозорење учињено и да ли је записник прочитан. 
Записник ће се увек прочитати ако није било записничара, и то ће се назначити у записнику.   

Записник потписује саслушано лице. Ако се записник састоји од више страница, саслушано 
лице потписује сваку страницу. На крају записника потписаће се тумач или преводилац ако су 
били присутни, а при претресању и лице које се претреса или чији се стан претреса, као и 
сведоци који су присуствовали претресању. Ако записничар не пише записник, записник 
потписују лица која присуствују радњи. Ако таквих лица нема или нису у стању да схвате 
садржину записника, записник потписују два сведока. Неписмено лице уместо потписа ставља 
отисак кажипрста десне руке, а записничар ће испод отиска потписати његово име и презиме. 
Ако се услед немогућности да се стави отисак кажипрста десне руке ставља отисак неког 
другог прста или отисак прста леве руке, а у записнику ће се назначити са којег је прста и са 
које руке узет отисак. Ако саслушано лице нема обе руке прочитаће записник, а ако је 
неписмено записник ће му се прочитати, и то ће се забележити у записнику. Уколико 
саслушано лице одбије да потпише записник или да стави отисак прста, забележиће се то у 
записник и навешће се разлог одбијања. Ако се радња није могла обавити без прекида, у 
записнику ће се назначити дан и час кад је настао прекид, као и дан и час када се радња 
наставља. Евентуални приговори на садржину записника, навешће се у записнику. Записник на 
крају потписују судија и записничар. 

ЗП посебна правила предвиђа за записник о већању и гласању. О већању и гласању пред 
Апелационим прекршајним судом саставља се посебан записник. Записник о већању и гласању 
садржи ток гласања и одлуку која је донета. Записник потписују сви чланови већа и 
записничар. Одвојена мишљења прикључиће се записнику о већању и гласању ако нису 
унесена у сам записник. Записник о већању и гласању затвара се у посебан омот. Овај записник 
може разгледати само виши суд кад решава о правном леку и у том случају дужан је да 
записник поново затвори у посебан омот и да на омоту назначи да је разгледао записник. 
Имајући у виду да се записник о већању и гласању саставља само пред инстанционим 
прекршајним судом, разгледање записника у смислу реченог имао би само Врховни касациони 
суд у поступку по захтеву за заштиту законитости, јер је само тај суд „виши суд“ у односу на 
Апелациони прекршајни суд. 
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2.2. Рокови и враћање у пређашње стање 
 

2.2.1. Рокови327 
 
Рок представља временски период или временски размак у којем се нека радња мора, може 

или не сме предузети.328 Од рока треба разликовати рочиште (или термин) које представља 
тачно одређено време и место за предузимање неке процесне радње. По правилу писмене 
процесне радње (на пример жалба) везане су за рок, док се на рочишту предузимају усмене 
процесне радње (на пример саслушање сведока).329 

Постоје различите врсте рокова. С обзиром на то да ли се могу продужити или не 
разликујемо продуживе и непродуживе рокове. У зависности ко их одређује прави се разлика 
између судских и законских рокова. Имајући у виду то да ли се пропуштањем рока губи право 
или не, разликујемо преклузивне (доводе до губитка права) и инструкционе рокове (оквирни 
рокови чијим протеком се не губи право). Значајна је подела на перемпторне рокове у оквиру 
кога се нека радња мора или може предузети и дилаторне рокове у оквиру којег рока се радња 
не сме предузети. 

Рокови предвиђени ЗП не могу се продужити, осим кад је то законом изричито дозвољено. 
Кад је изјава везана за рок, сматра се да је дата у року ако је пре него што рок истекне предата 
оном ко је овлашћен да је прими. Кад је изјава упућена преко поште препорученом пошиљком 
или телеграфским путем, дан предаје пошти сматра се даном предаје ономе коме је упућено. 
Окривљени који се налази у заводу за извршење казне затвора или малолетничког затвора, 
може изјаву која је везана за рок дати и на записник или предати управи завода. Дан кад је 
састављен такав записник односно кад је изјава предата управи завода сматра се даном предаје 
органу који је надлежан да је прими. Ако је поднесак који је везан за рок, због незнања или 
очигледне омашке подносиоца, предат или упућен ненадлежном органу пре истека рока а 
стигне надлежном органу после истека рока, сматра се да је поднет на време. 

Рокови се рачунају на часове, дане, месеце и године. Час или дан када је достављање или 
саопштење извршено односно у који пада догађај од када треба рачунати трајање рока не 
урачунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни час односно дан. У један дан 
рачуна се 24 часа, а месец се рачуна по календарском времену. Рокови одређени по месецима 
односно годинама завршавају се протеком оног дана последњег месеца односно године који по 
свом броју одговара дану када је рок отпочео. Ако нема тог дана у последњем месецу, рок се 
завршава последњег дана тог месеца. Ако последњи дан рока пада на државни празник или у 
недељу или у неки други дан када суд не ради, рок истиче протеком наредног радног дана. 

 
2.2.2. Враћање у пређашње стање (restitutio in integrum)330 

 
Окривљеном који из оправданих разлога пропусти рок за изјаву жалбе на одлуку, суд који 

води прекршајни поступак, решењем ће дозволити враћање у пређашње стање ради изјаве 
жалбе, ако у року од осам дана од дана престанка узрока (субјективни рок) због кога је 
пропуштен рок поднесе молбу за враћање у пређашње стање и ако истовремено с молбом преда 
жалбу. После протека месец дана од дана пропуштеног рока (објективни рок) не може се 
тражити враћање у пређашње стање. 

Молба за враћање у пређашње стање подноси се прекршајном суду који је донео 
првостепену одлуку. Молба за враћање у пређашње стање не задржава извршење одлуке, али 
суд коме је предата молба може, према околностима, одлучити да се са извршењем застане до 
доношења одлуке по молби. 

О враћању у пређашње стање одлучује првостепени прекршајни суд. Кад суд дозволи 
враћање у пређашње стање због пропуштеног рока за жалбу, жалбу са списима предмета 
                                                        
327 Чл. 136-137 ЗП. 
328 Шкулић, 2011: 308. 
329 Закон о парничном поступку у чл. 14 изричито прописује да странке предузимају парничне радње у писаном 
облику изван рочишта, а усмено на рочишту, ако за поједине радње законом није прописан облик у коме се морају 
предузети. 
330 Чл. 138-139 ЗП. 
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доставиће на решавање Апелационом прекршајном суду. Против решења којим се дозвољава 
враћање у пређашње стање није дозвољена жалба. Против решења којим није дозвољено 
враћање у пређашње стање допуштена је жалба коју првостепени суд, заједно са жалбом на 
одлуку и осталим списима предмета доставља на решавање Апелационом прекршајном суду. 
Ако Апелациони прекршајни суд дозволи враћање у пређашње стање због пропуштеног рока за 
жалбу, истом пресудом ће одлучити и о жалби изјављеној против првостепене одлуке.  

 
3. РАДЊЕ ОДЛУЧИВАЊА: ДОНОШЕЊЕ И САОПШТАВАЊЕ ОДЛУКА331 

 
У прекршајном поступку суд доноси одлуке у облику: 1)  пресуде, 2) решења и 3) наредбе. 
Одлуке се саопштавају по правилу одмах након доношења. Одлуке се саопштавају усменим 

објављивањем присутним странкама, оштећеном и другим лицима која имају право жалбе на ту 
одлуку (заинтересована лица), а достављањем овереног преписа ако су одсутна. 

Кад је одлука усмено саопштена, то ће се назначити у записнику или у спису, а лице коме је 
одлука усмено саопштена, потврдиће то својим потписом. На захтев заинтересованог лица 
издаће се оверен препис одлуке која му је била усмено саопштена. Заинтересована лица која не 
захтевају достављање преписа одлуке поучиће се о праву на жалбу и о року за жалбу. Писмени 
отправак одлуке израдиће се најкасније у року од осам дана од дана усменог саопштења, а 
писмени отправак пресуде одмах ако се одређује извршење пресуде пре правоснажности.  

Одлуке Апелационог прекршајног суда доносе се већањем и гласањем након усменог 
излагања судије известиоца о стању ствари. Одлука је донета кад је за њу гласала већина 
чланова већа. Председник већа руководи већањем и гласањем и гласа последњи. Он је дужан да 
се стара да се сва питања свестрано и потпуно размотре. Ако се у погледу појединих питања 
гласови поделе на више различитих мишљења тако да ни једно од њих нема већину, раздвојиће 
се питање и гласање ће се понављати док се не постигне већина. Уколико се на овај начин не 
постигне већина, одлука ће се донети тако што ће се гласови који су најнеповољнији за 
окривљеног прибројити гласовима који су од ових мање неповољни, све док се не постигне 
већина. Чланови већа не могу одбити да гласају о питањима која постави председник већа, али 
члан већа који је гласао да се прекршајни поступак обустави и који је остао у мањини, није 
дужан да гласа о казни. Ако не гласа, сматра се да је пристао на глас који је за окривљеног 
најповољнији. Већање и гласање врши се у нејавној седници. У просторији у којој се већа и 
гласа могу бити присутни само чланови већа и записничар. 

 
4. ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА И РАЗМАТРАЊЕ СПИСА332 

 
4.1. Достављање писмена 

 
Писмена се достављају преко поште, друге службе овлашћене за доставу, службеног лица 

суда или другог органа, односно непосредно у просторијама суда. Достављање може да се врши 
и електронском путем, у складу са посебним прописима акo за то постоје услови.  

Достављање се врши сваког дана на радном месту или у пословној просторији за време 
трајања радног времена, или у стану у периоду од 7 до 22 сата, или у суду када се лице коме 
треба да се изврши достављање затекне у просторијама суда, односно када га суд позове ради 
достављања. Но, достављање се може извршити и у друго време и на другом месту на основу 
посебне одлуке суда коју је достављач, на захтев лица коме се достављање врши, дужан да 
покаже. 

Позив за усмени претрес или друге позиве суд може и усмено упутити лицу које се пред 
њим налази, уз поуку о последицама недоласка. Такав усмени позив забележиће се у записнику 
који ће позвано лице потписати, осим ако је позив забележен у записнику о претресу. Сматра се 
да је тиме извршена достава. 

Позив ради саслушања окривљеног односно давања писане одбране или за саслушање 
сведока, као и све одлуке од чијег достављања тече рок за жалбу достављају се лично, осим када 

                                                        
331 Чл. 153-155 ЗП. 
332 Чл. 156-166 ЗП. 
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ЗП другачије не прописује. На исти начин достављају се и одлуке оштећеном, за које од дана 
достављања тече рок за жалбу. 

Писмено за које је у ЗП одређено да се има лично доставити предаје се непосредно лицу 
коме је упућено на адресу на коју је пријављено или коју је саопштило надлежном органу 
приликом откривања прекршаја. Ако се лице коме се писмено мора лично доставити не затекне 
тамо где се достављање има извршити, достављач ће писмено предати некоме од његових 
пунолетних чланова домаћинства, који је дужан да писмено прими. Овим се сматра да је 
извршено пуноважно достављање. Ако лице коме се писмено мора лично доставити или 
пунолетни члан његовог домаћинства одбије да прими писмено, достављач ће забележити на 
доставници  да је пријем одбијен, ко је одбио пријем, као и дан и сат када је пријем одбијен, а 
писмено ће оставити у стану или прибити на врата примаоца, чиме се сматра да је достављање 
извршено. 

Уколико се, пак, достављање врши на радном месту лица коме се писмено има лично 
доставити, а то лице се ту не затекне, достављање се може извршити предајом писмена лицу  
овлашћеном за пријем поште, или било ком  другом лицу које је запослено код истог 
послодавца на истом месту, која су дужна да приме писмено. Достављање извршено на 
наведени начин такође се сматра правилним. И у овој ситуацији ако лице коме је писмено 
упућено, односно лица која на радном месту уместо њега могу да изврше пријем, одбију да 
приме писмено, достављач ће поступити на претходно описан начи, с тим да ће писмено 
оставити на радном месту, чиме се сматра да је достављање извршено. 

Ако се на адреси где се достављање има извршити нико не затекне, оставиће се у 
поштанском сандучету или прибити на врата обавештење да лице коме је писмено упућено 
треба да га преузме у суду у року од 15 дана од дана покушаног достављања. Ово обавештење 
треба да садржи: име и презиме лица коме је покушано достављање, својство у поступку, датум 
и час када је покушано достављање, адресу на којој је покушано достављање, назнаку да 
писмено треба да преузме у суду и у ком року уз упозорење да ће у случају не преузимања 
копија писмена бити истакнута на огласној табли и на интернет страници суда, као и да ће се у 
том случају по протеку рока од осам дана сматрати да је достављање извршено. Протеком 
петнаестодневног рока писмено ће се истаћи на огласној табли и интернет страници суда, ако 
за то постоје технички услови. Достављање се сматра извршеним по истеку рока од осам дана 
од дана истицања писмена на огласној табли и интернет страници суда.  

Уколико се утврди да је лице коме се писмено има доставити одсутно или да привремено 
борави на другој адреси и да му се због тога не може писмено на време предати, писмено ће се 
вратити суду уз назначење где се одсутни налази, и када и где ће му се моћи извршити 
достављање писмена. Ако се при поновљеном покушају писмено не може доставити у време и 
у месту које је утврђено на  наведени начин, писмено ће се истаћи на огласној табли и интернет 
страници суда ако за то постоје технички услови. Достављање се сматра извршеним по истеку 
рока од осам дана од дана истицања писмена на огласној табли и интернет страници суда. 

Окривљеном који има браниоца  све одлуке од чијег достављања тече рок за жалбу 
доставиће се само браниоцу, а ако их има више само једном од њих и тиме се достављање 
окривљеном сматра извршеним. Исто важи и за оштећеног који има законског заступника или 
пуномоћника, како у погледу врсте одлука, тако и у погледу броја законских заступника и 
пуномоћника.  

Потврду о извршеном достављању (доставницу или повратницу) потписују прималац и 
достављач. Прималац ће на доставници/ повратници сам назначити дан пријема. Дан и месец 
пријема исписују се словима и бројкама. Ако је прималац неписмен или није у стању да се 
потпише, достављач ће примаоца потписати, назначити дан пријема и ставити напомену зашто 
га је потписао. У случају да прималац одбије да потпише доставницу или повратницу, 
достављач ће то забележити на доставници и назначити дан предаје и тиме је достављање 
извршено. Подаци у потврди о извршеном достављању морају бити читко попуњени.  

Достављање електронским путем се сматра извршеним под условом да је таквим начином 
достављања могуће да се обезбеди повратни податак да је лице примило писмено. Потврда о 
пријему писмена достављеног електронским путем представља одштампани електронски запис 
о дану и часу када је уређај за електронски пренос података забележио да је писмено уручено 
примаоцу, назив пошиљаоца и примаоца и назив писмена. 
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Војним лицима, припадницима полиције, припадницима страже у заводима за извршење 
кривичних санкција и запосленима у сувоземном, речном, поморском и ваздушном саобраћају 
позив се може доставити и преко њихове команде, односно непосредног старешине или 
руководиоца, а по потреби могу им се на тај начин достављати и остала писмена.  

Лицима лишеним слободе достављање се врши преко управе завода у којем су смештена. 
Лицима која уживају право имунитета у Републици Србији, ако међународни уговори шта 
друго не одређују, достављање се врши преко органа надлежног за иностране послове. 

Државном органу одлуке и друга писмена достављају се предајом у писарници. Кад се 
достављају одлуке код којих од дана достављања тече рок, даном достављања сматра се дан 
предаје писарници.Достављање правним лицима и предузетницима врши се предајом писмена 
лицу овлашћеном за примање писмена, а ако то није могуће, писмено ће се предати било ком 
запосленом који се затекне у пословној просторији примаоца. Ако  ово лице одбије да прими 
писмено, достављач ће забележити на доставници потребне податке (исте као у претходним 
случајевима одбијања пријема), а писмено ће оставити у пословној просторији примаоца, што 
се сматра удредном доставом. Уколико се предузетнику на може извршити достава на 
поменути начин, примениће се правила о достављању на адреси стана, а уколико је одсутан 
важиће правила о достављању одсутном лицу  

Кад окривљени или његов законски заступник и оштећени у току поступка промене своје 
пребивалиште или адресу стана, дужни су да о томе одмах обавесте суд код кога се води 
поступак. Ако то не учине, суд ће одредити да се сва даља достављања у поступку за ту странку 
врше истицањем писмена на огласној табли и интернет страници суда, изузев ако је реч о 
достављању пресуде којом му је изречена казна затвора. Достављање се сматра извршеним по 
истеку осам дана од дана истицања писмена на огласној табли и интернет страници суда. 
Уколоко бранилац окривљеног или пуномоћник оштећеног као подносилац захтева у току 
поступка промене своју адресу, а не обавесте о томе суд, достављање ће да се изврши као да 
окривљени нема браниоца односно оштећени нема пуномоћника.  

 
4.2. Разматрање списа 

 
Подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, окривљени, бранилац окривљеног, 

представник односно пуномоћник окривљеног правног лица, оштећени и његов законски 
заступник односно пуномоћник имају право да разматрају и преписују списе предмета. 
Разматрање и преписивање списа може се дозволити и другим лицима која за то имају правни 
интерес. Кад је прекршајни поступак у току, разматрање и преписивање списа дозвољава судија 
који води прекршајни поступак, а кад је поступак завршен, разматрање и преписивање списа 
дозвољава председник суда или службено лице које он одреди. Разматрање и преписивање 
списа може се ускратити само ако би се тиме ометало правилно вођење прекршајног поступка 
или ако се искључи јавност у поступку. Ово се не односи на окривљеног, његовог браниоца и 
представника окривљеног правног лица. После завршеног доказног поступка односно 
завршеног усменог претреса лицу које има оправдани интерес не може се ускратити 
разматрање и преписивање списа. Против решења о ускраћивању разматрања и преписивања 
списа предмета дозвољена је жалба која не задржава извршење решења. 

 
5. МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИСУСТВА ОКРИВЉЕНОГ 

 
5.1. Појам и врсте мераобезбеђења присуства 

 
Ове мере представљају „процесна средства различите правне природе, којима је заједничка 

карактеристика да служе осигурању окривљеникове присутности при предузимању неких 
процесних радњи, а у циљу успешног вођења поступка“.333 

ЗП познаје следеће мере обезбеђења присуства окривљеног: 1) позивање, 2) довођење, 3) 
јемство и 4) задржавање. Од великог значаја је то што закон установљава принцип 
сразмерности јер ће суд, поред тога што ће се приликом њиховог одређивања придржавати 

                                                        
333 Pihler, 2000: 139. 
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услова одређених за примену појединих мера, водити рачуна да се не примењује тежа мера ако 
се иста сврха може постићи блажом мером (чл. 186 ЗП). 

 
5.2. Позивање окривљеног334 

 
Присуство окривљеног при извођењу радњи у прекршајном поступку обезбеђује се његовим 

позивањем. Позив упућује суд. Иако у закону то изричито није наведено, позивање има 
карактер судске наредбе.335 

Окривљени који треба лично да присуствује извођењу радњи у прекршајном поступку, 
односно који треба да лично учествује у њиховом извођењу, позива се писаним позивом који 
му се доставља затворен, а који садржи: 1) назив суда – у питању су идентификациони подаци 
позиваоца; 2) лично име окривљеног – тзв. основни идентификациони подаци окривљеног; 3) 
правну квалификацију прекршаја који му се ставља на терет – реч је законском називу 
прекршаја за који се позива; 4) место где окривљени има доћи – означавање локалитета 
предузимања процесних радњи; 5) дан и час кад се окривљени треба јавити – реч је о времену 
вршења процесних радњи; 6) назначење да се позива у својству окривљеног – означава се његов 
процесни статус;7) службени печат и потпис судије – овај елемент се назива официјелна 
ауторизација.336  

Такође, у позиву се мора назначити да ли окривљени мора лично присуствовати ради 
саслушавања или да своју одбрану може дати и писаним путем. 

Када се окривљени први пут позива, уз позив му се обавезно доставља примерак захтева за 
покретање прекршајног поступка. Овим се даје могућност окривљеном да се пре свог 
саслушања упозна за прекршајем и чињеницама које стоје против њега. У првом позиву 
окривљени се поучава о праву на браниоца и да бранилац може присуствовати његовом 
саслушању.  

Уколико је неопходно лично присуство окривљеног ради испитивања у позиву се мора 
упозорити да ће у случају неодазивања бити доведен. Ако за утврђивање чињеничног стања 
присуство окривљеног није неопходно, у позиву ће се упозорити да ће у случају неодазивања, 
одлука бити донета без његовог саслушања. Одредбе о позивању окривљеног сходно се 
примењују и на позивање представника окривљеног правног лица.  

  
5.3. Довођење окривљеног337 

 
Довођење окривљеног суд може наредити у следећим случајевима (тзв. материјални услови 

за довођење): 1) ако се уредно позвани окривљени не одазове позиву а свој изостанак не 
оправда; 2) ако се није могло извршити уредно достављање позива, а из околности очигледно 
произлази да окривљени избегава пријем позива; 3) само изузетно, ако се чињенично стање на 
други начин не би могло потпуно и правилно утврдити. 

 Суд ће наредити довођење и према уредно позваном представнику окривљеног правног 
лица који се није одазвао позиву, а свој изостанак није оправдао. 

Да би се ова мера могла наредити, неопходно је да је у позиву била назначено њено 
одређивање ако се окривљени не одазове позиву. Иначе, наредба о довођењу издаје се у писаној 
форми ( тзв. формални услов довођења) и треба да садржи: 1) назив организационе јединице 
полицијске управе којој се упућује – идентификациони подаци органа који извршава наредбу; 2) 
личне податке неопходне за идентификацију окривљеног који се има довести – основни 
идентификациони подаци за окривљеног; 3) разлог због чега се наређује довођење – тј. 
означење разлога који оправдава меру довођења; 4) службени печат и потпис судије који 
наређује довођење – официјелна ауторизација.  

Наредбу за довођење извршавају овлашћени полицијски службеници. Лице коме је поверено 
извршење наредбе предаје наредбу окривљеном односно представнику окривљеног правног 
лица и позива га да са њим пође. Ако позвани то одбије, довешће га принудно. Против 
                                                        
334 Чл. 187 ЗП. 
335 Васиљевић, Грубач, 2010: 293.   
336 Тако: Шкулић, 2011: 145. 
337 Чл. 188-190 ЗП. 
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припадника полиције или страже завода за извршење кривичних санкција у којем се извршава 
казна неће се издавати наредба за довођење, већ ће се затражити од њихове команде односно 
установе да их спроведе. Трошкове довођења сноси доведено лице. 

 
5.3.1. Привођење осумњиченог за извршење прекршаја пре покретања поступка338 

 
Овлашћени полицијски службеници могу и без наредбе судије привести лице затечено у 

вршењу прекршаја: 1) ако се идентитет тог лица не може утврдити или постоји потреба 
провере идентитета, 2) ако нема пребивалиште или боравиште, 3) ако одласком у 
иностранство може избећи одговорност за прекршај, а у питању су прекршаји за које се не 
може издати прекршајни налог; 4) ако се довођењем спречава у настављању извршења 
прекршаја, односно ако постоји опасност да ће непосредно наставити са чињењем прекршаја. 

Привођење осумњиченог у наведеним случајевима мора се извршити без одлагања. Ако је 
осумњичени затечен у вршењу прекршаја и не може се одмах привести у суд, а постоје основи 
сумње да ће побећи или опасност да ће непосредно наставити да врши прекршаје, овлашћени 
полицијски службеник може учиниоца задржати најдуже 24 часа. У овом случају овлашћени 
полицијски службеник дужан је да без одлагања о задржавању обавести лице по избору 
задржаног лица, као и дипломатско-конзуларног представника државе чији је држављанин, 
односно представника одговарајуће међународне организације ако је у питању избеглица или 
лице без држављанства (апатрид). Мера задржавања се може изузетно одредити и малолетнику, 
али само одлуком суда. 

 
5.4. Задржавање окривљеног339 

 
У прекршајном поступку окривљени може бити задржан судском наредбом у следећим 

таксативно наведеним случајевима: 1) ако се не могу утврдити његов идентитет или 
пребивалиште односно боравиште, а постоји основана сумња да ће побећи; 2) ако одласком у 
иностранство може избећи одговорност за прекршај за који је предвиђена казна затвора; 3) 
ако је затечен у извршењу прекршаја, а задржавање је потребно да би се спречило даље 
вршење прекршаја. 

Судија ће обавестити чланове породице задржаног лица или друга лица задужена за старање 
о малолетнику ако је према њему одређено задржавање. 

О задржавању окривљеног суд доноси наредбу у којој означава дан и сат кад је наређено 
задржавање, као и законски основ задржавања. Задржавање не може бити дуже од 24 часа. 
Наредба о задржавању саопштава се окривљеном уз потпис. Окривљеном који је задржан 
допустиће се без одлагања да о задржавању обавести лице по његовом избору, као и 
дипломатско-конзуларног представника државе чији је држављанин, односно представника 
одговарајуће међународне организације ако је у питању избеглица или лице без држављанства 
или браниоца, ако бранилац није био присутан приликом његовог саслушања.  
 

5.4.1. Задржавање лица под дејством алкохола или  
других психоактивних супстанци 340 

 
Лице под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци које је затечено у вршењу 

прекршаја може се по наредби суда или на основу решења овлашћеног полицијског службеника 
задржати ако постоји опасност да ће и даље вршити прекршаје. У овом случају задржавање 
може трајати до отрежњења, а најдуже 12 часова. 

Ако је у питању возач моторног возила који има више од 1,20 мг/мл алкохола у крви, или је 
под утицајем других омамљујућих средстава, задржавање је обавезно. Задржавање је обавезно 
и ако лице затечено у вршењу прекршаја одбије да се подвргне испитивању на присуство 
алкохола или других омамљујућих средстава. Уколико постоје могућности судија ће 

                                                        
338 Чл. 190 ЗП. 
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340 Чл. 193 ЗП. 
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обавестити чланове породице задржаног лица или друга лица задужена за старање о 
малолетнику ако је према њему одређено задржавање. 

 
5.5. Јемство341 

 
Кад је прекршајни поступак покренут против окривљеног који нема стално пребивалиште у 

Републици Србији или који привремено борави у иностранству, као и у другим случајевима 
када постоји опасност да би бекством могао избећи одговорност за прекршај, може се захтевати 
да он лично, или ко други за њега пружи јемство да до краја прекршајног поступка неће 
побећи, а да сам окривљени обећа да се неће крити и да без одобрења неће напустити своје 
боравиште. 

Јемство се не може одредити пре него што окривљени буде саслушан нити без његовог 
пристанка. Кад одреди јемство, суд који води прекршајни поступак затражиће од окривљеног 
да одреди свог пуномоћника или пуномоћника за пријем писмена. 

Јемство увек гласи на новчани износ и састоји  се у полагању готовог новца, хартија од 
вредности, драгоцености или других покретних ствари веће вредности које се лако могу 
уновчити и чувати (стварно или реално јемство – cautio verbalis), или у личној обавези једног 
или више грађана да ће у случају бекства окривљеног платити утврђени износ јемства 
(вербално јемство - cautio verbalis). Висина јемства се одређује у износу највише новчане казне 
прописане за прекршај за који се води поступак, увећан за очекиване трошкове прекршајног 
поступка. Ако се против истог окривљеног поступак води због више прекршаја, јемство ће се 
одредити у висини казне која се може изрећи за прекршај у стицају. Но, јемство може  бити 
увећано за износ истакнутог имовинскоправног захтева оштећеног. 

Висину јемства одређује судија који води прекршајни поступак и то у складу с тежином 
прекршаја, висином причињене штете, личним и породичним приликама и имовним стањем 
окривљеног. 

Ако је прекршај учинило лице које нема пребивалиште у Републици Србији и жели 
напустити њену територију пре правоснажности судске одлуке, на предлог окривљеног може се 
одредити јемство независно од наведених услова, при чему се висина јемства одређује у износу 
највише новчане казне која се може изрећи за прекршај за који се води поступак, увећана за 
износ истакнутог имовинскоправног захтева оштећеног и очекиваних трошкова прекршајног 
поступка. 

Ако окривљени побегне или напусти територију Републике Србије, решењем ће се одредити 
да се вредност дата као јемство унесе као приход буџета Републике Србије (тзв. пропаст 
јемства). 

Јемство се задржава, по правилу, до доношења правоснажне пресуде. Ако је донесена 
правоснажна ослобађајућа пресудаили одлука о обустави прекршајног поступка, положено 
јемство се враћа (тзв. ослобођење јемства). Ако кажњени по правоснажности пресуде не плати 
штету или трошкове прекршајног поступка, утврђени износ ће се наплатити из положеног 
јемства, а ако положени износ није довољан, из њега ће се првенствено надокнадити износ 
штете. Ако кажњени не плати новчану казну односно утврђени износ одузете имовинске 
користи, по наплати штете и трошкова прекршајног поступка наплатиће се новчана казна у 
целости а за преостали износ утврђена имовинска корист. Ако кажњени не приступи 
издржавању казне затвора или извршењу заштитне мере, остатак јемства ће се у целости 
задржати и уплатити као приход буџета Републике Србије. 

 
5.6. Задржавање личне исправе342 

 
Суд може задржати путну исправу или други идентификациони документ окривљеног до 

извршења пресуде, уколико нађе да би кажњено лице чије се место боравка налази у 
иностранству могло осујетити извршење пресуде одласком са територије Републике Србије. 

                                                        
341 194-198 ЗП. 
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Задржавање исправе суд одређује на предлог подносиоца захтева за покретање прекршајног 
поступка или ex oficio. О задржавању путне исправе издаје се потврда. 

 
6. ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 

 
6.1. О доказивању 

  
Доказивање представља процесну радњу суда и странака путем којих они долазе до 

релавантних чињеница. До тих чињеница долази се употребом доказних средстава. ЗП говори о 
следећим доказним средствима: исказу окривљеног, исказу сведока, увиђају, вештачењу и 
претресању просторија и лица. 

 
6.2. Поједина доказна средства 

 
6.2.1. Саслушање окривљеног343 

 
Исказ окривљеног има двоструку природу. С једне стране то је доказно средство, а с друге 

стране ради се о средству одбране.344 
Окривљени се по правилу саслушава усмено. Кад се први пут саслушава питаће се за личне 

податке (лично име, надимак ако га има, лично име једног од родитеља, место и датум рођења, 
ЈМБГ, чији је држављанин, занимање, адресу становања и запослења, адресу електронске 
поште, породичне прилике, који степен стручне спреме има, каквог је имовног стања, број 
динарског и девизног рачуна, да ли је осуђиван или прекршајно кажњаван и за шта, да ли се 
против њега води кривични или прекршајни поступак и за које дело, а ако је малолетан, ко му 
је законски заступник). Уколико окривљени даје нетачне или непотпуне личне податке, суд га 
може казнити новчаном казном до 50.000 динара, с тим да судија може опозвати одлуку о 
кажњавању ако окривљени након кажњавања да тачне податке.  

Када се представник окривљеног правног лица први пут саслушава, питаће се за назив и 
седиште окривљеног правног лица, лично име представника и функцију, односно послове које 
обавља у правном лицу, бројеве пословних рачуна правног лица, ПИБ и матични број правног 
лица, и да ли је правно лице осуђивано за кривично дело, привредни преступ или прекршај. У 
погледу осталог одредбе о саслушању окривљеног сходно ће се примењивати приликом 
саслушања представника окривљеног правног лица, односно при саслушању одговорног лица у 
правном лицу и предузетника. 

После узимања личних података окривљеном ће се саопштити зашто се окривљује и позваће 
се да наведе све што има у своју одбрану. Приликом саслушања окривљеном ће се омогућити 
да се у неометаном излагању изјасни о свим околностима које га терете и да изнесе све 
чињенице које му служе за одбрану (тзв. спонтано испитивање). Кад окривљени заврши исказ, 
поставиће му се питање уколико је потребно да се попуне празнине или отклоне 
противречности и нејасноће у његовом излагању (тзв. изазвано испитивање). Ако окривљени 
неће да одговара или неће да одговори на постављено питање, поучиће се да тиме може 
отежати прикупљање доказа за своју одбрану. 

Окривљени може бити саслушан у одсуству браниоца ако je бранилац неоправдано одсутан 
иако је обавештен о саслушању, или ако за прво саслушање окривљени није обезбедио 
браниоца и ако окривљени изјави да ће одбрану дати без браниоца. Изјаве окривљеног о 
разлозима одсуствовања браниоца уносе се у записник. На исказу окривљеног који није био 
упозорен на право да узме браниоца по свом избору или да буде саслушан у присуству 
браниоца не може се засновати одлука. 

Окривљени се саслушава уз пуно поштовање његове личности. Према окривљеном се не 
смеју употребити сила, претња, обмана, обећање, изнуда, изнуривање или друга слична 
средства да би се дошло до његове изјаве или признања или неког чињења које би се против 
њега могло употребити као доказ. 

                                                        
343 Чл. 200-206 ЗП. 
344 Грубач, 2004: 301. 
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Ако суд нађе да непосредно усмено саслушање није потребно с обзиром на значај прекршаја 
и податке којима располаже, може у позиву поучити окривљеног да своју одбрану да у писаној 
форми. У таквом случају окривљени може своју одбрану дати у писаној форми или се лично 
јавити да усмено буде саслушан. 

Окривљени може бити суочен са сведоком и са другим саокривљеним ако се њихови искази 
не слажу у погледу важних чињеница и ако се то неслагање не може на други начин отклонити. 
Суочени ће се поставити један према другом и од њих захтевати да један другом понове своје 
исказе о свакој спорној околности и да расправљају о истинитости онога што су исказали. Ток 
суочења и изјаве при којима су суочени коначно остали, суд ће унети у записник. 

Ако је окривљени глув, постављаће му се питања писаним путем, а ако је нем позваће се да 
писменим путем одговори. Ако се саслушање не може обавити на такав начин, позваће се као 
тумач лице које се са окривљеним може споразумети. Уколико окривљени не разуме језик 
поступка поставиће му се питања преко преводиоца.  

Кад окривљени има пребивалиште или боравиште ван подручја суда пред којим се води 
поступак, на захтев тог суда може се саслушати и пред судом на чијем подручју окривљени има 
пребивалиште или боравиште (саслушавање замолним путем). 

 
6.2.2. Саслушање сведока345 

 
Као сведоци позивају се лица за која је вероватно да ће моћи да дају обавештења о 

прекршају и учиниоцу и о другим важним околностима. Оштећени може бити саслушан као 
сведок. 

Свако лице које се као сведок позива дужно је да се одазове позиву, а ако овим законом није 
друкчије одређено, дужно је и да сведочи. Сведоку се доставља писани позив у коме се наводе 
лично име и занимање позваног, време и место доласка, прекршајни предмет по коме се позива, 
назначење да се позива као сведок и упозорење о последицама неоправданог изостанка. Сведок 
се позива преко странке која је предложила његово сведочење, а ако то није могуће суд ће га 
непосредно позвати.  

Кад се оштећени позива као сведок, у позиву ће се то назначити. Малолетно лице које није 
навршило шеснаест година позива се као сведок преко законског заступника односно 
старатеља, осим ако то није могуће због потребе да се хитно поступи или због других 
околности. Сведоци који се због старости, болести или тешких телесних мана не могу одазвати 
позиву могу се саслушати у свом стану. 

Не може се саслушати као сведок (забрана сведочења): 1) лице које би својим исказом 
повредило дужност чувања службене или војне тајне, док га надлежни орган не ослободи те 
дужности; 2) бранилац окривљеног о ономе што му је окривљени као свом браниоцу поверио, 
осим ако то сам окривљени захтева. Исто тако малолетно лице које с обзиром на узраст и 
душевну развијеност није способно да схвати значај права да не мора сведочити не може се 
саслушати као сведок, осим ако то сам окривљени захтева.  

Ослобођени су од дужности сведочења: 1) брачни друг окривљеног; 2) сродници 
окривљеног по крви у правој линији, сродници у побочној линији до трећег степена закључно, 
као и сродници по тазбини до другог степена закључно; 3) усвојеник и усвојитељ окривљеног; 
4) верски исповедник о ономе што му је окривљени исповедио. Судија који води прекршајни 
поступак дужан је да ова лица пре њиховог саслушања или чим сазна за њихов однос са 
окривљеним упозори да не морају сведочити. Упозорење и одговор се уносе у записник. Лице 
које има основа да ускрати сведочење према једном од окривљених ослобођено је од дужности 
сведочења и према осталим окривљеним ако се његов исказ према природи ствари не може 
ограничити само на остале окривљене. 

Ако је као сведок саслушано лице које се не може саслушати као сведок  или лице које је 
ослобођено дужности сведочења, а није на то упозорено или се није изричито одрекло тог 
права, или ако упозорење или одрицање није убележено у записник, или ако је саслушан 
малолетник који не може схватити значај права да не мора сведочити, или ако је исказ сведока 
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изнуђен силом, претњом или другим забрањеним средствима, на таквом исказу сведока не 
може се заснивати одлука. 

Сведок није дужан да одговара на поједина питања ако је вероватно да би тиме изложио себе 
или свог блиског сродника тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 

Сведок се саслушава пред судом који води прекршајни поступак, а ако сведок има 
пребивалиште односно боравиште ван његовог подручја, може се саслушати пред судом на 
чијем подручју сведок има пребивалиште односно боравиште (саслушање замолним путем). 
Сведоци се саслушавају појединачно и без присуства осталих сведока. Сведок је дужан да 
одговоре даје усмено. Сведок ће се претходно опоменути да је дужан да говори истину и да не 
сме ништа прећутати, а затим ће се упозорити да давање лажног исказа представља кривично 
дело. Сведок ће се упозорити и да није дужан да сведочи ако постоје околности које га 
ослобађају ове дужности и то упозорење ће се унети у записник. 

После тога сведок ће се питати за личне податке (лично име, име једног од родитеља, 
старост, место рођења, пребивалиште, занимање и његов однос са окривљеним и оштећеним. 
Након општих питања сведок ће се позвати да изнесе све што му је о предмету познато 
(спонтано исказивање), а затим ће му се постављати питања ради проверавања, допуне и 
разјашњења (изазвано испитивање). Сведок ће се увек питати откуд му је познато оно о чему 
сведочи. 

Глувом сведоку у писаној форми ће се постављати питања, док ће неми сведок одговарати 
писаним путем. Уколико се не може на овај начин обезбедити његов исказ саслушаће се преко 
вештака.  

Сведоци се могу суочити ако се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница. 
Суочени ће се о свакој околности о којој се њихови искази међусобно не слажу појединачно 
саслушати и њихов одговор унети у записник. Истовремено се могу суочити само два сведока. 
На суочење сведока примењују се правила о суочењу окривљеног. Малолетно лице које није 
навршило четрнаест година, а које се саслушава као сведок, не може се суочити са окривљеним 
и другим сведоком. Малолетно лице старије од четрнаест, а млађе од осамнаест година, које се 
саслушава као сведок, не може се суочити са окривљеним и другим сведоком уколико је услед 
природе прекршаја, последица и других околности ово лице посебно осетљиво или се налази у 
посебно тешком душевном стању. 

Ако сведок који је уредно позван не дође, а изостанак не оправда, или се без одобрења или 
оправданог разлога удаљи са места где треба да буде саслушан, може се наредити да се 
принудно доведе, а може се казнити новчано од 10.000,00 до 50.000,00 динара. Одредбе о 
довођењу окривљеног сходно се примењују и на довођење сведока. Ако сведок дође па, пошто 
је упозорен на последице, неће без законског разлога да сведочи, може се казнити новчано до 
10.000,00 динара, а ако и после тога одбије да сведочи, може се казнити новчано до 50.000,00 
динара. Решење о новчаној казни сведока уноси се у записник. Жалба на решење о новчаној 
казни не задржава извршење решења. Ако сведок пристане да сведочи непосредно пошто му је 
казна изречена, ставиће се ван снаге донето решење. Ако је својом недоласком или одбијањем 
сведочења сведок проузроковао трошкове поступка, може се обавезати да сноси те трошкове. У 
случају да кажњено лице не плати новчану казну и трошкове поступка, они ће се наплатити 
принудним путем. 

Ако се службено лице овлашћеног органа који је поднео захтев за покретање прекршајног 
поступка не одазове позиву суда да буде саслушан у својству сведока, а свој изостанак не 
оправда, суд може одустати од његовог саслушања. 

 
6.2.3. Увиђај и вештачење346 

 
Ако је за утврђивање или разјашњење какве важне чињенице потребно лично и непосредно 

опажање судије који води прекршајни поступак, на предлог странака извршиће се увиђај. 
Изузетно увиђај се може одредити и по службеној дужности. Увиђај се може обавити и уз 
присуство вештака. Судија који води прекршајни поступак одредиће која ће се лица позвати да 
присуствују увиђају. О увиђају се води записник. У записник се уноси назив суда, односно 
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органа управе који спроводи увиђај, присутним лицима, резултатима увиђаја и другим важним 
чињеницама. 

Вештачење се одређује када је за утврђивање или оцену неке важне чињенице неопходно 
прибавити налаз и мишљење од лица које располаже стручним знањем. По правилу вештачење 
се одређује на предлог странака, а изузетно и по службеној дужности. Вештачење одређује 
писаном наредбом суд који води прекршајни поступак. У наредби ће се навести у погледу којих 
чињеница се обавља вештачење и коме се поверава. По правилу се одређује један вештак, а ако 
је вештачење сложено, два или више вештака. Вештачење се може поверити одговарајућој 
стручној установи, државном органу или стручњаку, првенствено са листе сталних судских 
вештака, а други органи или лице се могу одредити само ако постоји опасност од одлагања, ако 
су стални вештаци спречени или ако то захтевају друге околности. 

За вештака се не може узети лице које не може бити саслушано као сведок или лице које је 
ослобођено од дужности сведочења, као ни лице које је прекршајем оштећено, а ако је такво 
лице узето за вештака, на његовом налазу и мишљењу не може се заснивати пресуда. 
Окривљеном и оштећеном саопштиће се име вештака на њихов захтев. Странке могу захтевати 
изузеће вештака. 

Пре почетка вештачења позваће се вештак да предмет вештачења брижљиво размотри, да 
тачно наведе све што опази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са 
правилима науке или вештине. Он ће се посебно упозорити да давање лажног исказа 
представља кривично дело. Вештаку се могу давати допунска разјашњења, а по потреби 
упознаће се са стањем у списима. На његов основан захтев могу се изводити нови докази да би 
се утврдиле околности које су важне за вештачење. Вештак прегледа предмете вештачења у 
присуству судије који води прекршајни поступак и записничара, осим ако су за вештачење 
потребна дужа испитивања или се испитивања врше у установама односно државном органу, 
или ако то траже обзири морала. 

Ако се сумња у урачунљивост окривљеног, одредиће се психијатријско вештачење 
прегледом или посматрањем у здравственој установи. 

Вештак даје свој налаз и мишљење по правилу у писаној форми у року који му одреди суд. 
Изузетно, вештаку се може одобрити да налаз и мишљење да усмено на записник. Несагласност 
или нејасноће у налазу и мишљењу вештака отклониће се његовим саслушањем или 
понављањем вештачења преко истог или другог вештака. Странкама у поступку доставиће се 
писани налаз и мишљење вештака о коме се могу изјаснити у року од 15 дана. 

Лице које се позива као вештак дужно је да се одазове и да да свој налаз и мишљење. Ако 
вештак који је уредно позван не дође, а свој изостанак не оправда или ако неоправдано одбије 
да вештачи, може му се наложити да надокнади проузроковане трошкове, а може се и казнити 
новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара. Решење о кажњавању уноси се у записник, а 
писмено израђено решење о кажњавању доставља се и министарству надлежном за послове 
правосуђа.. Жалба против решења о кажњавању вештака не одлаже извршење решења. У 
случају да вештак не плати изречену новчану казну, она ће се наплатити принудним путем. 

Одредбе ЗП које се односе на вештаке примењују се сходно и на тумаче. 
 

6.2.4. Претресање просторија и лица и привремено одузимање премета347 
 
Претресање представља материјално истраживање просторија, лица или ствари. Стан и 

друге просторије, као и лица могу се претресати ако је вероватно да ће се у стану, другим 
просторијама, стварима или код појединих лица наћи предмет или трагови који би могли бити 
значајни за прекршајни поступак, или да ће се претресом стана и других просторија ухватити 
окривљени. Претресање лица, просторија и ствари које припадају лицима која уживају 
имунитет по међународном праву није допуштено. 

Претресање се одређује писаном наредбом суда. Наредба о претресању предаје се, пре 
почетка претресања, лицу код кога ће се или на коме ће се претресање извршити. Пре 
претресања позваће се лице на које се наредба за претресање односи да добровољно преда лице 
односно предмете који се траже. Наредбу о претресању извршава полиција. 

                                                        
347 Чл. 226-232 ЗП. 



 112

Претресању присуствују два пунолетна грађанина. Држалац стана или просторије позваће се 
да присуствује претресању, а ако је одсутан, позваће се да претресању присуствује један од 
одраслих чланова домаћинства или сусед. Претресање у просторијама правних лица може се 
вршити само у присуству представника тог правног лица. Претресање лица обавља и у својству 
сведока му присуствују лица која су истог пола као и лице које се претреса. Закључане 
просторије, намештај или друге ствари отвориће се силом само ако њихов држалац или његов 
пуномоћник није присутан или неће добровољно да их отвори. При том ће се избегавати 
непотребна оштећења. 

О сваком претресању стана, односно просторије или лица саставиће се записник у коме ће се 
навести наредба на основу које се врши претресање, опис просторија односно лица које се 
претреса и лица односно предмета или трагова који су нађени. Записник потписује лице код 
кога се или које се претреса и лица чије је присуство обавезно. Лицу код кога је, односно које је 
претресано издаје се препис записника. 

Уколико се приликом претресања нађу предмети који су употребљени за извршење 
прекршаја или су прибављени прекршајем, или су настали извршењем прекршаја, или предмети 
који могу послужити као доказ у прекршајном поступку, ти предмети ће се привремено 
одузети. 

Предмети који могу бити одузети по ЗП могу се привремено одузети и пре доношења 
пресуде. Привремено одузимање предмета одређује суд писаном наредбом. Законом се могу 
овластити и службена лица инспекцијских органа, службеници царинске службе и овлашћени 
полицијски службеници да привремено одузму ове предмете кад у вршењу службене дужности 
сазнају за прекршај. Наведени органи дужни су да суд неодложно известе о привременом 
одузимању предмета и да се старају о чувању тих предмета, уколико законом није друкчије 
одређено. Лицу од кога се одузимају предмети издаје се потврда са тачним означењем одузетих 
предмета. Ако се ради о предметима који су подложни квару или ако њихово чување изискује 
несразмерне трошкове, суд ће одредити да се такви предмети продају, а добијени новац преда 
на чување банци или другој финансијској организацији. 

Привремено одузети предмети односно новац добијен продајом предмета вратиће се 
власнику кад се прекрајни поступак пресудом којом се окривљени оглашава одговорним, осим 
кад то захтевају интереси опште безбедности или разлози морала, о чему се доноси посебно 
решење. Ако се не зна власник, па се ни у року од једне године од дана објављивања огласа 
нико не јави за предмет, донеће се решење да предмет постаје државна својина, односно да се 
новац унесе у буџет Републике Србије. Овим се не дира у право власника да у парници 
остварује својинска права.  

 
7. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА348 

 
Дужност судије је да се стара о одржавању реда за време извођења радњи у прекршајном 

поступку. Ако странка у поступку односно друго присутно лице омета ред или се не покорава 
наређењима за одржавање реда, судија ће га опоменути. Ако опомена буде безуспешна, може 
наредити да се то лице удаљи. Такође, у случају да је опомена безуспешна присутно лице се 
може казнити новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара. Одлука суда која се тиче 
одржавања реда уноси се у записник. Жалба против решења о кажњавању не задржава 
извршење решења. 

Пуномоћнику или браниоцу који после казне продужи да нарушава ред може се ускратити 
даље заступање односно одбрана. 

Ако кажњено лице не плати изречену новчану казну у одређеном року казна ће се наплатити 
принудним путем.  
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IV ТОК ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 
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1. ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК 

 
1.1. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка  

и лица овлашћена на његово подношење349 
 
Прекршајни поступак покреће се на основу захтева за покретање прекршајног поступка. 

Захтев за покретање прекршајног поступка подноси овлашћени орган или оштећени 
(подносилац захтева). Ово је последица примене оптужног начела (nemo iudeх sine actore) 
Према одредбама ЗП овлашћени органи су: органи управе, овлашћени инспектори, јавни 
тужилац и други органи и организације које врше јавна овлашћења и у чију надлежност спада 
непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени. 

Оштећени је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка увек осим ако 
законом није одређено да је за покретање прекршајног поступка искључиво овлашћен неки од 
наведених органа. Када поднесе захтев за покретање прекршајног поступка оштећени има 
положај странке у поступку. 

Ако орган који је искључиво надлежан за подношење захтева за покретање прекршајног 
поступка не поднесе овај захтев, оштећени може у складу са одредбама ЗП поднети такав 
захтев. Ако је захтев за покретање поступка поднео овлашћени орган пре него што је по захтеву 
оштећеног отпочео поступак, поступаће се по захтеву за покретање поступка надлежног органа.  

Прекршајна пријава оштећеног поднета надлежном органу под условима из овог закона 
сматраће се захтевом за покретање прекршајног поступка ако овлашћени орган сам не иницира 
покретање прекршајног поступка. У овом случају овлашћени орган је дужан да у року од осам 
дана од дана поднете прекршајне пријаве, писмено обавести оштећеног како је поступио са 
прекршајном пријавом. Оштећени може у току поступка преузети гоњење од јавног тужиоца 
који одустане од захтева за покретање поступка. Оштећени може остати при ранијем захтеву 
или га променити. 

 
1.2. Садржина захтева350 

 
Захтев за покретање прекршајног поступка је строго формалан акт и ЗП прописује његову 

садржину. Исти се подноси у писаној форми и мора садржати: 1) назив и седиште подносиоца 
захтева, односно лично име и адресу лица које подноси захтев; 2) назив суда коме се подноси 
захтев; 3) основне податке о физичком лицу, предузетнику или одговорном лицу против кога се 
захтев подноси: лично име, ЈМБГ, занимање, место и адресу становања, место и адресу 
запослења и држављанство односно назив и седиште окривљеног правног лица, ПИБ и матични 
број, за предузетника назив и седипште радње, за одговорно лице у правном лицу и функцију 
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коју обавља у том правном лицу (тзв. лични подаци или генералије); 4) чињенични опис радње 
из које произлази правно обележје прекршаја, време и место извршења прекршаја и друге 
околности потребне да се прекршај што тачније одреди (тзв. чињенични основ); 5) пропис о 
прекршају који треба применити (тзв. правни основ); 6) предлог о доказима које треба 
извести, уз означење личних имена и адреса сведока, списе које треба прочитати и предмете 
који служе као доказ (тзв. доказни предлози); 7) потпис службеног лица односно оштећеног 
као подносиоца захтева и печат овлашћеног органа који подноси захтев (тзв. 
аутентификација).  

Ово би били обавезни елементи захтева за покретање прекршајног поступка. Поред тога 
захтев може садржати (тзв. факултативни елементи) и предлог за изрицање процесне мере 
забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја. Исто тако, било би 
пожељно, ако су доступни, да се у захтеву наведу и следећи подаци: место и датум рођења,број 
телефона, е-маил адреса, број телефона на радном месту, бројеви пословних рачуна правног 
лица и предузетника. 

Ипак, ЗП има флексибилнији приступ уколико захтев за покретање прекршајног поступка 
подноси физичко лице као оштећени. Тада захтев не мора садржати пропис о прекршају који 
треба применити (правни основ) ни јединствени матични број грађана окривљеног лица. Захтев 
за покретање прекршајног поступка који подноси физичко лице као оштећени против правног 
лица и одговорног лица у правном лицу и предузетника, треба да садржи назив и седиште 
правног лица, име, презиме и функцију одговорног лица у том правном лицу односно име и 
презиме, назив и седиште радње предузетника, а такав захтев поднесен против одговорног лица 
у државном органу, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе или 
других ималаца јавних овлашћења треба да садржи лично име окривљеног, назив и седиште 
органа и функцију, односно послове које лице у органу обавља. 

Физичко лице у својству оштећеног може поднети захтев за покретање прекршајног 
поступка надлежном прекршајном суду и усмено на записник. Подносилац захтева је дужан, да 
одмах по сазнању, а до правноснажног окончања поступка обавести прекршајни суд да се 
против окривљеног поводом истог догађаја води кривични поступак или поступак за привредни 
преступ. 

 
1.3. Поступак по захтеву за покретање прекршајног поступка351 

 
Захтев за покретање прекршајног поступка подноси се у онолико примерака колико има 

окривљених и један примерак за суд. Ако захтев не садржи све наведене податке, затражиће се 
од подносиоца захтева да га у одређеном року, који не може бити дужи од петнаест дана,  
допуни односно достави остале примерке. У случају да подносилац захтева не отклони 
недостатке у одређеном року, сматраће се да је одустао од захтева и захтев ће се одбацити. 

Уколико се не ради о неуредном захтеву надлежни суд ће када прими захтев за покретање 
прекршајног поступка, испитати да ли постоје услови за покретање прекршајног поступка и 
одлучити о даљем току поступка. Када захтев садржи податке о томе да је поводом истог 
догађаја покренут кривични поступак или поступак за привредни преступ прекршајни суд ће 
списе предмета доставити надлежном суду на даље поступање и о томе обавестити подносиоца 
захтева. 

Када суд утврди да не постоје услови за покретање прекршајног поступка, захтев за 
покретање поступка ће се одбацити решењем. Услови за покретање прекршајног поступка не 
постоје у следећим случајевима: 1) кад радња описана у захтеву није прекршај; 2) кад суд није 
стварно надлежан за вођење прекршајног поступка; 3) кад постоје основи који искључују 
одговорност за прекршај окривљеног; 4) када је наступила застарелост за покретање 
прекршајног поступка; 5) кад је захтев поднео неовлашћени орган односно неовлашћено лице; 
6) кад постоје други законски разлози због којих се поступак не може покренути. 

Решење о одбачају захтева за покретање прекршајног поступка доставиће се подносиоцу 
захтева, а оштећени ће се поучити да имовинскоправни захтев може остварити у парници. 
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Против решења о одбачају захтева за покретање прекршајног поступка подносилац захтева има 
право жалбе у року од осам дана. 

Ако суд не одбаци захтев за покретање прекршајног поступка, донеће решење о покретању 
прекршајног поступка. Ово решење садржи: означење лица против кога се покреће прекршајни 
поступак и правну квалификацију прекршаја. Ако је захтев поднесен против више лица или за 
више прекршаја, у решењу се морају назначити сва лица и правна квалификација за све 
прекршаје. Решење о покретању прекршајног поступка не доставља се подносиоцу захтева ни 
окривљеном и против истог жалба није дозвољена.  

Поступак се води само у погледу оног прекршаја и против оног окривљеног на који се 
односи решење о покретању прекршајног поступка. Суд није везани за правну квалификацију 
дату у захтеву за покретање прекршајног поступка односно у решењу о покретању прекршајног 
поступка. 

 
2. СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА 352 

 
Наше казнено право, како кривично тако и прекршајно, уназад неколико година увело је 

могућност споразумног окончања поступка. Овај институт води порекло из англосаксонског 
права. „Увођење ове установе последица је званичне политике подстицања признања, која се 
јавила из сасвим прагматичних разлога“.353  

Када се прекршајни поступак води за један прекршај или за више прекршаја у стицају, 
овлашћени подносилац захтева, усмено или писано, може предложити окривљеном и његовом 
браниоцу закључење споразума о признању прекршаја, односно окривљени и његов бранилац 
могу овлашћеном подносиоцу захтева предложити закључење таквог споразума. Након 
упућивања овог предлога странке и бранилац могу преговарати о условима признања 
прекршаја који се окривљеном стављају на терет.  

Споразум о признању прекршаја подноси се судији до доношења првостепене одлуке. Овај 
споразум се не може закључити у вези са прекршајем за који се издаје прекршајни налог. 

ЗП прописује обавезну писану форму споразума. Споразумом о признању садржи: 1) опис 
прекршаја који се окривљеном ставља на терет; 2) признање окривљеног да је учинио описани 
прекршај; 3) споразум о о врсти и висини казне, односно о другим прекршајним санкцијама 
које ће окривљеном бити изречене; 4) изјаву овлашћеног подносиоца о одустајању од 
прекршајног гоњења за прекршаје који нису обухваћени споразумом о признању; 5) споразум о 
трошковима прекршајног поступка, о одузимању имовинске користи прибављене прекршајем, 
о повраћају предмета прекршаја и о имовинскоправном захтеву, уколико је поднет; 6) изјаву о 
одрицању странака и браниоца од права на жалбу против одлуке суда донесене на основу 
прихватања споразума о признању; 7) потпис странака и браниоца. 

У споразуму о признању овлашћени подносилац захтева и окривљени се могу сагласити о 
изрицању окривљеном казне која по правилу не може бити испод законског минимума за 
прекршај који се окривљеном ставља на терет.  

О споразуму о признању кривице одлучује суд, који споразум решењем може одбацити, 
усвојити или одбити. Судија ће споразум о признању одбацити ако је поднет након доношења 
првостепене одлуке. Против решења о одбацивању споразума о признању прекршаја жалба није 
дозвољена.  

Суд о споразуму о признању одлучује на рочишту на које се позивају овлашћени 
подносилац захтева, окривљени и бранилац, а о рочишту се обавештавају оштећени и његов 
пуномоћник. Ово рочиште се одржава без присуства јавности. Суд ће решењем одбацити 
споразум о признању ако на рочиште не дође уредно позвани окривљени и не оправда своје 
одсуство. Против решења о одбацивању споразума о признању прекршаја жалба није 
дозвољена. Рочиште се може одржати и без присуства уредно позваног овлашћеног подносиоца 
захтева.  

Суд ће решењем усвојити споразум о признању ако утврди: 1) да је окривљени свесно и 
добровољно признао прекршај, односно прекршаје који су предмет захтева и да је искључена 
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могућност признања окривљеног у заблуди; 2) да је споразум закључен у складу са одредбама 
ЗП; 3) да је окривљени потпуно свестан свих последица закљученог споразума, а посебно да у 
потпуности разуме да се споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе против пресуде 
суда донете на основу решења о усвајању споразума; 4) да споразумом о признавању кривице 
нису повређена права оштећеног или да он није противан разлозима правичности.  

Када није испуњен један или више од наведених услова, или када казна, односно друга 
прекршајна санкција утврђена у споразуму о признању очигледно не одговара тежини 
прекршаја који је окривљени признао, суд ће донети решење којим се споразум о признању 
одбија. Признање окривљеног дато у споразуму који није од суда прихваћен не може бити 
доказ у прекршајном поступку. Против решења суда о одбијању споразума о признању жалбу у 
року од осам дана од дана када им је решење достављено могу изјавити овлашћени подносилац 
захтева, окривљени и његов бранилац. Када ово решење о одбијању постане правоснажно, 
споразум и сви списи који су са њим повезани издвајају се у посебне списе и уништавају пред 
судом, о чему се саставља службена белешка.  

Решење суда о споразуму о признању доставља се овлашћеном подносиоцу захтева, 
окривљеном, браниоцу, оштећеном и његовом пуномоћнику. Против решења суда о усвајању 
споразума о признању кривице није дозвољена жалба окривљеног, његовог браниоца и 
представника подносиоца захтева, а, у року од осам дана жалбу могу изјавити оштећени и 
његов пуномоћник. Благовремену и дозвољену жалбу суд ће доставити Апелационом 
прекршајном суду у року од три дана од дана пријема жалбе. О жалби којом се одбија и усваја 
споразум о признању кривице одлучује Апелациони прекршајни суд у року од 15 дана од дана 
пријема жалбе. Веће које одлучује о жалби против решења о споразуму о признању може жалбу 
одбацити ако је поднета по протеку рока осам дана (неблаговремена жалба), усвојити је или је 
одбити као неосновану. Против решења из Апелационог прекршајног суда жалба није 
дозвољена.  

Када решење о усвајању споразума о признању постане правоснажно, судија без одлагања 
доноси пресуду којом окривљеног оглашава кривим и изриче му казну, односно другу 
прекршајну санкцију и одлучује о осталим питањима предвиђеним у споразуму о признању 
прекршаја. Поред садржаја из споразума о признању пресуда садржи и остале податке из који 
се односе на пресуду којом се окривљени оглашава одговорним. Ако је споразумом о признању 
предвиђено одустајање овлашћеног подносиоца захтева од прекршајног гоњења за прекршаје 
који нису обухваћени споразумом о признању кривице, суд у односу на те прекршаје доноси 
пресуду која ће између осталог садржати и одлуку о обустављању поступка. Пресуда се 
доставља окривљеном и подносиоцу захтева.   

 
3. ПРЕТРЕС354 

 
Претрес  представља посебно рочиште које се одређује када суд оцени да је то потребно 

ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања.На претрес се позивају окривљени и 
његов бранилац, оштећени, подносилац захтева за покретање поступка и други учесници 
поступка. Ако је окривљени правно лице на претрес се позива представник правног лица. У 
позиву на претрес окривљени ће се упозорити да ће се у случају неодазивања позиву наредити 
његово довођење.  

Ако на претрес не дође уредно позвани окривљени и свој изостанак не оправда, суд ће 
одложити претрес и издати наредбу за довођење, ако не постоје услови да се претрес одржи и 
без присуства окривљеног. Међутим, суд може одлучити да се претрес одржи у одсуству 
окривљеног који је уредно позван ако је он саслушан, а нађе да његово присуство није 
неопходно за правилно утврђивање чињеничног стања. Под истим условима претрес се може 
одржати и у одсуству уредно позваног представника односно браниоца окривљеног правног 
лица. Претрес се може одржати без присуства подносиоца захтева. Претрес ће се одржати и ако 
не дође уредно позвани бранилац окривљеног који недолазак није оправдао, а окривљени се са 
тим сагласио. 

                                                        
354 Чл. 239-243 ЗП.  
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Претрес је јаван. Ипак, суд може искључити јавност за цео претрес или један његов део ако 
то захтевају општи интереси или разлози морала. Ако се поступак води против малолетника, 
претрес ће се одржати без присуства јавности. Када је искључена јавност са претреса суд ће 
упозорити лица која присуствују претресу да су дужна да као тајну чувају све оно што су на 
претресу сазнала и указаће им се да одавање тајне представља кривично дело. 

Претрес почиње изношењем садржине захтева за покретање прекршајног поступка, након 
чега се приступа саслушању окривљеног. Ако су окривљени правно лице и одговорно лице у 
правном лицу, прво се саслушава представник правног лица, а после њега одговорно лице.  

Сведоци не могу присуствовати саслушању окривљеног, представника правног лица и 
одговорног лица. По саслушавању окривљеног прелази се на извођење доказа саслушањем 
сведока и вештака и извођење других доказа. Суд о извођењу доказа саслушањем сведока, 
вештака и других доказа одлучује решењем. Ред извођења доказа утврђује суд. Суд у току 
поступка може опозвати донето решење о извођењу појединог доказа. О раду на претресу води 
се записник у који се уноси цео ток претреса. Записник о претресу потписују присутне странке, 
бранилац, судија, записничар. 

Подносилац захтева, окривљени и његов бранилац, представник и бранилац правног лица и 
оштећени имају право да у току претреса предлажу доказе и дају друге предлоге, а по одобрењу 
судије који води поступак могу да постављају питања лицима која се саслушавају.  

Овлашћени представник подносиоца захтева има право да на претресу измени садржину 
захтева. У овом случају судија ће решењем одложити претрес да би се окривљени упознао са 
изменом захтева и да би припремио одбрану. 

После завршеног доказног поступка странке и бранилац могу дати завршну реч (пледоаје) са 
својом оценом о изведеним доказима. Последња реч увек припада окривљеном односно 
представнику окривљеног правног лица. 

Ако суд нађе да претрес не треба одлагати ради допуне поступка или ради припреме одбране 
окривљеног по измењеном захтеву, закључиће претрес, а може донети пресуду и јавно објавити 
изреку пресуде уз кратко навођење разлога. У овом случају ако окривљени и подносилац 
захтева изјаве да не траже да им се достави писмено израђена пресуда и да се неће жалити, 
окривљеном ће се уручити, а подносиоцу захтева доставити, само препис изреке пресуде.  

 
4. ПРЕКИД ПОСТУПКА355 

 
Уколико се појаве околности које привремено спречавају вођење поступка, суд ће решењем 

прекинути поступак. До прекида ће доћи у следећим случајевима: 1) ако се не зна боравиште 
окривљеног или је он у бекству, или иначе није достижан државним органима, или се налази у 
иностранству на неодређено време; 2) ако је код окривљеног наступило привремено душевно 
обољење или привремена душевна поремећеност. 

Пре него што се поступак прекине, прикупиће се сви докази о прекршају и одговорности 
окривљеног до којих се може доћи. Прекинути поступак наставиће се кад престану сметње које 
су изазвале прекид. О прекиду и настављању поступка обавестиће се подносилац захтева, а у 
прекршајном поступку из области царинског, спољнотрговинског и девизног пословања, и 
оштећени. 

 
5. ОКОНЧАЊЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА 

 
Прекршајни поступак се завршава доношењем: 1) осуђујуће пресуде, 2) ослобађајуће 

пресуде, 3) решења којим се поступак обуставља и 4) решења којим се малолетнику изриче 
васпитна мера. Писмени отправак пресуде, односно решења израдиће се у року од осам дана од 
дана окончања свих радњи у прекршајном поступку које претходе доношењу пресуде, односно 
решења. Пресуда, односно решење се заснива на изведеним доказима и чињеницама које су 
утврђене у поступку. 356 

                                                        
355 Чл. 245 ЗП. 
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Одлука у прекршајном поступку односи се само на лице које се захтевом за покретање 
прекршајног поступка терети (субјективни идентитет) и само на прекршај који је предмет 
поднетог захтева (објективни идентитет). Суд је дужан да о захтеву у целости одлучи и није 
везан за предлоге и оцену у погледу правне квалификације прекршаја. Ако након покретања 
прекршајног поступка правно лице против кога се води поступак, престане да постоји, 
подносилац захтева за покретање поступка може усмерити захтев против његовог правног 
следбеника.357 

Пресуда се објављује усмено ако је окривљени присутан, а писано израђена пресуда са 
образложењем доставиће се окривљеном и подносиоцу захтева само ако то затраже. Ако се 
пресуда објављује, у записник се уноси само изрека пресуде и констатује да је пресуда усмено 
саопштена, да је дато кратко образложење пресуде и упутство о правном леку. Ако окривљени 
затражи да му се достави писано израђена пресуда, суд је дужан да је достави у року од осам 
дана од дана објављивања. Присутном oкривљеном ће се уручити, а подносиоцу захтева 
доставити само препис изреке пресуде уколико: 1) окривљени изјави да не захтева да му се 
достави писано израђена пресуда; 2) када се окривљени одрекне права на жалбу. Изјава о 
одрицању од права на жалбу даје се на записник и мора садржати потписе окривљеног и судије.  
Суд је дужан да на захтев подносиоца захтева изради и достави писани отправак пресуде са 
образложењем. Рок за жалбу подносиоца захтева тече од пријема писаног отправка пресуде са 
образложењем.358 

 
5.1. Садржина писмено израђене пресуде; исправљање пресуде 

 
Писмено израђена пресуда садржи: увод, изреку, образложење и упутство о праву на жалбу, 

као и број, датум, потпис судије и службени печат. 
Увод пресуде садржи: назначење да се пресуда доноси у име народа, назив суда који је 

донео пресуду, лично име судије, лично име окривљеног, место пребивалишта окривљеног 
односно назив и седиште окривљеног правног лица, правну квалификацију прекршаја која је 
предмет поднетог захтева, дан доношења пресуде и основ по коме је пресуда донета. 

Изрека пресуде садржи: личне податке окривљеног, одлуку којом се оглаава одговорним или 
ослобађа одговорности, чињенични опис и правну квалификацију прекршаја. 

У образложењу пресуде укратко ће се изнети садржина захтева за покретање прекршајног 
поступка, утврђено чињенично стање уз навођење доказа на основу којих су поједине чињенице 
доказане, из којих разлога их суд узима као доказане или недоказане, из којих разлога није 
уважио поједине предлоге странака, прописи на којима се заснива пресуда и разлози за сваку 
тачку пресуде. 

У упутству о праву на жалбу даје се поука о томе коме се органу жалба изјављује, коме 
предаје, у ком року, да се жалба мора поднети у писаној форми, као и да се може предати 
непосредно или упутити поштом препоручено.359 

Ако се прекршајни поступак води због више прекршаја, у пресуди ће се навести за које се 
прекршаје окривљени оглашава одговорним, а за које се ослобађа одговорности или се 
поступак обуставља.360  

Писано израђена пресуда доставља се подносиоцу захтева и окривљеном по одредбама о 
достављању овог закона. Пресуда се доставља оштећеном који није подносилац захтева ако је 
одлучено о имовинскоправном захтеву, лицу чији је предмет одузет том пресудом, као и лицу 
против кога је изречена мера одузимања имовинске користи. Ако окривљени затражи да му се 
достави отправак пресуде, судија је дужан да му отправак достави у року од осам дана од дана 
израде пресуде. Овај захтев окривљеног уноси се у записник уз његов потпис. 

Грешке у писању имена и бројева и друге очигледне грешке у писању, рачунању и 
преписивању у пресуди и другим одлукама исправљају се по службеној дужности или на 
предлог странака или оштећеног. Исправке ће се извршити посебним решењем, које постаје 
саставни део пресуде или друге одлуке која се исправља. Ако изрека судске одлуке садржи 
                                                        
357 Чл. 247 ЗП. 
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наведене грешке, суд је дужан да исправљени препис одлуке достави лицима која имају право 
жалбе. Рок за жалбу тече од дана достављања исправљеног преписа одлуке.361 

 
5.2. О појединим одлукама којима се окончава прекрајни поступак 

 
5.2.1. Решење о обустави поступка362 

 
Решење којим се обуставља прекршајни поступак суд ће донети када утврди: 1) да је 

прекршајни поступак вођен без захтева, односно да подносилац захтева за покретање 
прекршајног поступка није био овлашћен за његово подношење; 2) да суд није стварно 
надлежан за вођење прекршајног поступка; 3) да је окривљени за исту радњу већ правоснажно 
кажњен у прекршајном поступку или је прекршајни поступак правоснажно обустављен, али не 
због ненадлежности; 4) да је окривљени у кривичном поступку односно у поступку по 
привредном преступу правоснажно оглашен кривим за исто дело које обухвата и обележје 
прекршаја; 5) да окривљени има дипломатски имунитет; 6) да је наступила застарелост за 
вођење прекршајног поступка; 7) да је окривљени у току прекршајног поступка умро, односно 
да је окривљено правно лице престало да постоји а нема правног следбеника; 8) да је 
овлашћени подносилац одустао од захтева за покретање прекршајног поступка пре 
правоснажности одлуке. 

Прекршајни поступак ће се обуставити и у другим законом одређеним случајевима. У 
образложењу решења укратко се наводе разлози због којих је поступак обустављен и пропис на 
основу ког је то учињено. 

 
5.2.2. Врсте пресуда 

 
5.2.2.1. Пресуда којом се окривљени оглашава одговорним363 
 
Пресуда којом се окривљени оглашава одговорним доноси се кад се у прекршајном 

поступку утврди постојање прекршаја и одговорност окривљеног за тај прекршај. Изрека ове 
пресуде садржи: 1) прекршај за који се окривљени оглашава одговорним уз назначење 
чињеница и околности које чине обележја прекршаја и од којих зависи примена одређеног 
прописа о прекршају; 2) прописе који су примењени; 3) одлуку о изреченим санкцијама; 4) 
одлуку о одузимању имовинске користи; 5) одлуку о урачунавању задржавања у изречену 
казну; 6) одлуку о трошковима прекршајног поступка; 7) одлуку о имовинскоправном захтеву. 

Ако је окривљени осуђен на новчану казну, у пресуди ће се назначити рок плаћања казне. 
Ако је изречена заштитна мера одузимања предмета, у изреци пресуде ће се одредити и како ће 
се поступити са одузетим предметима. Кад изреченом мером одузимања предмета нису 
обухваћени привремено одузети предмети, у изреци пресуде ће се одредити да се ти предмети 
врате власнику. 

 
5.2.2.2. Пресуда којом се окривљени ослобађа одговорности364 
 
Пресуду којом се окривљени ослобађа кривице суд ће изрећи: 1) ако дело за које се терети 

по пропису није прекршај; 2) ако има околности које искључују прекршајну одговорност 
окривљеног; 3) ако није доказано да је окривљени учинио прекршај за који је против њега 
поднет захтев за покретање прекршајног поступка. 
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6. ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
 

6.1. Редовни правни лекови 
 

6.1.1. Општа разматрања 
 
Редовни правни лекови служе за побијање неправноснажних пресуда/ решења и њиховим 

изјављивањем се спречава, по правилу, наступање правноснажности. У прекршајном поступку 
постоје два редовна правна лека: 1) жалба против пресуде и 2) жалба против решења.365 
Жалба против пресуде увек је допутена, а против решења само ако право на жалбу није законом 
искључено.366 

Субјекти овлашћени на подношење жалбе нису дужни да се користе овим својим правом, 
што ће рећи да њено изјављивање зависи од воље самог овлашћеног субјекта. То значи да је 
улагање овог правног лека уређено по правилима диспозитивности. То даље има за последицу 
да се окривљени и подносилац захтева могу одрећи права на жалбу пошто је одлука саопштена, 
а од изјављене жалбе могу одустати до доношења другостепене пресуде. Одрицање и 
одустајање од права на жалбу је неопозиво. Међутим,  одрицање малолетника од права на 
жалбу нема правног дејства.367 

 
6.1.2. Субјекти овлашћени на изјављивање жалбе368 

 
Жалбу могу изјавити окривљени, његов бранилац и подносилац захтева. У корист 

окривљеног жалбу могу изјавити његов брачни друг, сродник по крви у правој линији, брат, 
сестра, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ и лице са којим живи у ванбрачној 
заједници или другој трајној заједници живота, док у корист окривљеног правног лица жалбу 
може изјавити законски заступник и овлашћени представник правног лица. Ако је изречена 
заштитна мера одузимања предмета чији власник није окривљени, власник предмета може 
изјавити жалбу само у погледу одлуке о тој мери. 

 
6.1.3. Дејства жалбе 

 
 Разликују се суспензивно, деволутивно и екстензивно дејство жалбе.369 Суспензивно 

дејство означава да жалба одлаже извршење донете одлуке. Ово дејство ЗП изричито признаје 
жалби. Међутим, ЗП омогућава да у законом одређеним случајевима жалба нема суспензивно 
дејство.370 

 Деволутивно дејство значи да о жалби не одлучује прекршајни суд који је донео одлуку, већ 
суд више инстанце. У прекршајном поступку жалба има деволутивно дејство и о њој увек 
одлучује Апелациони прекршајни суд.371 

 Екстензивно дејство или beneficium cohesionis (погодност придруживања) постоји уколико у 
поступку имамо више окривљених а само је један или су неки од њих изјавили жалбу. Уколико 
разлози жалбе стоје и за окривљеног који није уложио овај правни лек, тада ће суд поступити и 
у односу на тог окривљеног као да жалба постоји. Ово дејство изричито познаје ЗП који у 
одредби чл. 277 која је насловљена као „Дејство жалбе у корист саокривљених“ прописује: Кад 
другостепени прекршајни суд поводом ма чије жалбе изјављене против одлуке утврди да су 
разлози због којих је донео пресуду у корист окривљеног корисни и за којег од окривљених 
који није изјавио жалбу или није изјавио у том правцу, поступиће по службеној дужности као 
да таква жалба постоји. 

 

                                                        
365  Чл. 258 ЗП. 
366 Чл. 259 ст. 2 ЗП. 
367 Чл. 261 ЗП. 
368 Чл. 259 ЗП. 
369 Грубач, 2004: 130-133.  
370 Чл. 260 ЗП. 
371 Чл. 95 ЗП. 
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6.1.4. Садржина жалбе372 
 
ЗП прописује садржину жалбе. При томе Закон не поставља неке строге услове. Наиме, 

жалба мора садржати: 1) означење одлуке против које се жалба изјављује, 2) наводе у чему је 
подносилац жалбе незадовољан одлуком и 3) потпис подносиоца жалбе. У жалби се могу 
износити нове чињенице и предлагати нови докази (beneficium novorum). Позивајући се на нове 
чињенице подносилац жалбе је дужан да наведе доказе којима се те чињенице доказују. Ако 
подносилац жалбе у жалби износи нове доказе, дужан је навести зашто те доказе није раније 
изнео, као и чињенице које тим доказима жели доказати. 

Ако жалба изјављена у корист окривљеног не садржи основ за побијање одлуке, Апелациони 
прекршајни суд ограничиће се на испитивање оних повреда на које пази по службеној 
дужности, као и на испитивање одлуке прекршајној санкцији и одузимању имовинске 
користи.373 

 
6.1.5. Жалбени основи374 

 
ЗП одређује жалбене основе по којима се пресуда односно решење могу побијати. Одлука се 

може побијати по следећим основима: 1) због битне повреде одредаба прекршајног поступка; 
2) због повреде одредаба материјалног права; 3) због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања; 4) због одлуке о прекршајним санкцијама, одузимању имовинске користи, 
трошковима прекршајног поступка и имовинскоправном захтеву. 

Од жалбених основа треба разликаовати жалбене разлоге. Жалбени основи представљају 
скуп разлога који чине одговарајући основ. На пример, у оквиру жалбеног основа битна 
повреда одредаба прекршајног поступка налази се жалбени разлог да окривљени није поучен о 
праву на употребу језика, или да је противно закону била искључена јавност на претресу. 

Све ове правне основе можемо поделити на правне, чињеничне и мешовите/ правно-
чињеничне. Тако прва два жалбена основа су правне природе, трећи је чињеничне, а четврти је 
мешовитог карактера. 

 
6.1.5.1. Поједини жалбени основи 
 
Битна повреда одредаба прекршајног поступка.375 Да би се прекршајна одлука могла 

побијати по овом основу потребно је да је учињена повреда прекршајног поступка 
битна, тј. да је она утицала или могла утицати на доношење правилне и законите 
одлуке.  

ЗП прави разлику између апсолутно битних и релативно битних повреда одредаба 
прекршајног поступка. Код апсолутно битних повреда ЗП на изричит начин прописује да 
„битна повреда одредаба прекршајног поступка увек постоји“, а потом исте таксативно наводи, 
што значи да постојање неког од такастивно наведених разлога увек повлачи за собом битну 
повреду одредаба прекршајног поступка. Апсолутно битна повреда одредаба прекршајног 
поступка постоји ако: 

1) је прекршајни поступак водио и пресуду или решење донео судија који је правноснажном 
одлуком изузет од вођења поступка и одлучивања; 2) је прекршајни поступак водио и одлуку 
донео судија који се морао изузети; 3) окривљени није поучен о праву на употребу језика, или 
је њему или његовом браниоцу противно његовом захтеву ускраћено право да на усменом 
претресу или у току осталих радњи у прекршајном поступку употребљава свој језик и да на 
свом језику прати ток усменог претреса односно поступка; 4) је противно закону била 
искључена јавност на усменом претресу; 5) је суд одбацио захтев за покретање прекршајног 
поступка противно одредбама ЗП; 6) је суд обуставио прекршајни поступак или је донео 
пресуду којом се окривљени ослобађа одговорности противно одредбама ЗП; 7) је пресуду или 

                                                        
372 Чл. 262 ЗП. 
373 Чл. 272 ст. 2 ЗП. 
374 Чл. 263 ЗП. 
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решење  донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити у тој ствари; 8) усмено 
саопштена пресуда није унета у записник;  9) суд није у целости одлучио о захтеву за 
покретање прекршајног поступка; 10) је суд одлучио мимо захтева за покретање прекршајног 
поступка; 11) се пресуда или решење заснива на доказу на коме се по одредбама ЗП не може 
заснивати, осим ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донета 
иста одлука; 12) се пресуда или решење заснива на исказу окривљеног који није био упозорен 
на право да узме браниоца по свом избору или да буде саслушан у присуству браниоца; 13) је 
повређена одредба о забрани преиначења на горе; 14) је изрека пресуде или решења 
неразумљива. 

У погледу релативно битних повреда ЗП прописује да иста постоји ако је у питању повреда 
која је „ утицала или је могла да буде од утицаја на доношење законите и правилне пресуде или 
решења“. Релативно битна повреда одредаба прекршајног поступка постоји ако: 1) окривљени у 
прекршајном поступку није саслушан пре доношења одлуке осим у законом предвиђеном 
случају; 2) је изрека противречна разлозима пресуде или решења; случају ако уредно позвани 
окривљени не дође и не оправда изостанак или у одређеном року не да писмену одбрану, а 
његово испитивање није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење 
законите одлуке, пресуда се може донети и без испитивања окривљеног и случају ако за 
утврђивање чињеничног стања присуство окривљеног није неопходно, у позиву ће се 
упозорити да ће у случају неодазивања, одлука бити донета без његовог испитивања; 3) пресуда 
или решење уопште нема разлога или у њој нису наведени разлози о одлучним чињеницама, 
или су ти разлози потпуно нејасни, или у знатној мери противречни, или ако о одлучним 
чињеницама постоји знатна противречност између оног што се у разлозима одлуке наводи о 
садржини исправа или записника о исказима датим у поступку, и самих тих исправа или 
записника, осим у случају када се према одредбама ЗП доставља пресуда без образложења; 4) 
суд у току прекршајног поступка или приликом доношења одлуке није применио или је 
погрешно применио коју одредбу ЗП, или је у току прекршајног поступка повредио право 
одбране.  

Повреда материјалног права.376 Повреда материјалног прекршајног права постоји ако суд 
није применио или је погрешно применио одредбе којима се одређује: 1) да ли је радња за коју 
се окривљени гони прекршај; 2) да ли има околности које искључују одговорност за прекршај; 
3) да ли има околности које искључују покретање и вођење прекршајног поступка, а нарочито 
да ли је наступила застарелост прекршајног гоњења или је ствар већ правоснажно пресуђена 
(res iudicata); 4) да ли је у погледу прекршаја који је предмет захтева за покретање прекршајног 
поступка примењен закон или други пропис који се не може применити; 5) да ли је одлуком о 
казни, заштитној мери, другој санкцији или о одузимању имовинске користи прекорачено 
овлашћење које суд има по закону; 6) да ли су повређене одредбе о урачунавању задржавања и 
издржане казне. 

Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање.377 Погрешно утврђено чињенично 
стање постоји када суд изведе све доказе, али из изведених доказа извуче погрешан закључак, 
док непотпуно утврђено чињенично стање постоји онда када суд није извео све потребне 
доказе, па сходно томе није могао ни утврдити релевантне чињенице па тиме ни право 
чињенично стање. 

Према ЗП одлука се може побијати због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног 
стања кад је суд неку одлучну чињеницу погрешно утврдио или је није утврдио. Према томе 
мора се радити о одлучним чињеницама. Такође, ЗП прописује да непотпуно утврђено 
чињенично стање постоји и кад на то указују нове чињенице или нови докази. 

Побијање пресуде и решења због одлуке о санкцији и других разлога.378Одлука се може 
побијати због одлуке о прекршајној санкцији кад том одлуком није прекорачено законско 
овлашћење, али суд није правилно одмерио казну с обзиром на околности које утичу да казна 
буде већа или мања. Реч је о неправилној, а не незаконитој казни. Одлука о казни може се 

                                                        
376 Чл. 265 ЗП. 
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побијати и због тога што је суд применио или није применио одредбе о ублажавању казне, о 
ослобођењу од казне, или што није изрекао опомену иако су за то постојали законски услови. 

Одлука о заштитној мери, другој прекршајној санкцији или о одузимању имовинске користи 
може се побијати ако суд није прекорачио овлашћење које има по закону, а суд је неправилно 
донео ову одлуку или није изрекао заштитну меру односно одузимање имовинске користи иако 
су за то постојали законски услови. 

Одлуке о имовинскоправном захтеву и трошковима прекршајног поступка могу се побијати 
кад је суд о томе донео одлуку противно закону. 

 
6.1.7. Поступак по жалби и одлуке Апелационог прекршајног суда 

 
Жалба се предаје суду који је донео првостепену одлуку. Жалба се подноси у року од осам 

дана од дана достављања пресуде или решења.379 Неблаговремену, недозвољену и од 
неовлашћеног лица изјављену жалбу суд ће одбацити решењем. Благовремену, дозвољену и од 
овлашћеног лица изјављену жалбу, прекршајни суд ће са списима предмета доставити 
Апелационом прекршајном суду, у року од три дана. 380  

Решавајући по жалби Апелациони прекршајни суд може: 1) жалбу одбацити, 2) одбити као 
неосновану и потврдити првостепену одлуку, или 3) усвојити жалбу, а првостепену одлуку 
преиначити или укинути.381 

У случају да је првостепени суд пропустио да одбаци жалбу као неблаговремену, 
недозвољену или изјављену од стране неовлашћеног лица, то ће учинити Апелациони 
прекршајни суд.382 

Инстанциони суд испитује првостепену одлуку у оном делу у којем се побија жалбом, али 
мора увек по службеној дужности испитати: 1) да ли постоји одређене апсолутно битне повреде 
одредаба прекршајног поступка;383 2) да ли је на штету окривљеног повређено материјално 
право. Ако жалба изјављена у корист окривљеног не садржи жалбени основ, другостепени 
прекршајни суд ће се ограничити се на испитивање претходно наведених повреда, као и на 
испитивање одлуке о прекршајној санкцији и одузимању имовинске користи. 

Другостепени суд ће пресудом одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену 
одлуку кад утврди да не постоје разлози због којих се одлука побија, нити повреде закона на 
које пази по службеној дужности.384 

Исти суд ће усвојити жалбу и пресудом преиначити првостепену одлуку ако утврди да: 1) су 
одлучне чињенице у првостепеном поступку правилно утврђене и да с обзиром на утврђено 
чињенично стање по правилној примени закона треба донети другачију одлуку; 2) постоје такве 
повреде закона које се могу отклонити преиначењем првостепене одлуке; 3) приликом 
одмеравања казне односно изрицања заштитне мере нису узете у обзир све околности које 
утичу на правилно одмеравање казне односно на законито изрицање заштитне мере; 4) 
околности које су узете у обзир нису правилно оцењене; 5) је суд који је водио прекршајни 
поступак погрешно оценио исправе и доказе које није сам извео, а решење или пресуда је 
заснована на тим доказима.385 

                                                        
379 Чл. 258 ЗКП.  
380 Чл. 268 ЗП. 
381 Чл. 270 ЗП. 
382 Чл. 271 ЗП 
383 По службеној дужности пази: да ли је прекршајни поступак водио и пресуду или решење донео судија који је 
правоснажном одлуком изузет од вођења поступка и одлучивања; да ли је суд решењем обуставио прекршајни 
поступак или је донео пресуду којом се окривљени ослобађа одговорности противно одредбама ЗП; да ли је пресуду 
или решење донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити у тој ствари; ако усмено саопштена 
одлука није унета у записник; ако суд није у целости одлучио о захтеву за покретање прекршајног поступка; да ли је 
суд одлучио мимо захтева за покретање прекршајног поступка; да ли се пресуда или решење заснива на доказу на 
коме се по одредбама овог закона не може заснивати, осим ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без 
тог доказа била донета иста одлука; да ли се пресуда или решење заснива на исказу окривљеног који није био 
упозорен на право да узме браниоца по свом избору или да буде саслушан у присуству браниоца; да ли је повређена 
одредба о забрани преиначења на горе; да ли је изрека пресуде или решења неразумљива. 
384 Чл. 273 ЗП. 
385 Чл. 274 ЗП. 
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Апелациони прекршајни суд ће жалбу усвојити и решењем укинути првостепену одлуку и 
предмет вратити суду или органу управе, на поновни поступак: 1) ако постоји битна повреда 
одредаба прекршајног поступка која је утицала на законито одлучивање; 2) ако је суд противно 
одредбама овог закона погрешно или непотпуно утврдио чињенично стање због чега треба 
допунити или провести нови поступак; 3) ако је прекршајни поступак обустављен или је донета 
пресуда којом се окривљени ослобађа одговорности због погрешне оцене доказа или погрешне 
примене материјалног права. Из првонаведеног разлога првостепена одлука се може и 
делимично укинути ако се поједини делови одлуке могу издвојити без штете за правилно 
пресуђивање.386 

 
6.1.8. Образложење и достављање другостепене пресуде387 

 
У образложењу одлуке Апелациони  прекршајни суд ће ценити жалбене наводе и указаће на 

повреде закона које је узео у обзир по службеној дужности. Када се првостепена одлука укида 
због повреде одредаба прекршајног поступка, у образложењу ће се навести које су одредбе 
повређене и у чему се огледа повреда. Када се првостепена одлука укида због погрешно или 
непотпуно утврђеног чињеничног стања, навешће се недостаци односно зашто су нови докази и 
нове чињенице важне за доношење правилне одлуке. У овим случајевима инстанциони суд ће 
дати налоге о поступању прекршајног суда у поновљеном поступку 

Апелациони  прекршајни суд ће вратити све списе првостепеном суду са довољним бројем 
оверених преписа своје пресуде и решења ради достављања окривљеном, подносиоцу захтева и 
другим заинтересованим лицима. 

Прекршајни суд је дужан да спроведе све радње и расправи сва спорна питања на које је 
указао жалбени  суд у својој одлуци којом је укинута првостепена одлука. При доношењу нове 
одлуке, прекршајни суд је везан забраном преиначења на горе.  

 
6.2. Ванредни правни лекови 

 
6.2.1. Општа разматрања 

 
Ванредни правни лекови служе за побијање правноснажних одлука. ЗП познаје два ванредна 

правна лека: 1) захтев за понављање прекршајног поступка и 2) захтев за заштиту 
законитости. 

 
6.2.2. Захтев за понављање прекршајног поступка 

 
Прекршајни поступак завршен правоснажном одлуком може се поновити ако: 1) се докаже 

да је одлука заснована на лажној исправи или на лажном исказу сведока или вештака; 2) се 
докаже да је одлука донета услед кривичног дела судије или другог службеног лица које је 
учествовало у поступку; 3) се утврди да је лице које је кажњено за прекршај за исту радњу већ 
једном кажњено за прекршај, привредни преступ или кривично дело; 4) ако се изнесу нове 
чињенице или поднесу нови докази који би сами за себе или у вези са ранијим доказима довели 
до другачије одлуке да су били познати у ранијем поступку; 5) окривљени стекне могућност да 
употреби одлуку Европског Суда за људска права којом је утврђена повреда људског права, а 
то је могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке по окривљеног; 6) је Уставни 
суд, у поступку по уставној жалби, утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског 
права и слободе зајемчене уставом у прекршајном поступку, а то је могло да буде од утицаја 
на доношење повољније одлуке по окривљеног. 

Постојање одговарајућих кривичних дела (фалсификовање исправе, давање лажног исказа, 
кршење закона од стране судије и сл.), као и постојање одређених кажњивих дела (прекршај, 
привредни преступ или кривично дело) која представљају основ за понављање прекршајног 
поступка (наведени под 1, 2 и 3), доказују се правоснажном судском одлуком. Ако се поступак 

                                                        
386 Чл. 275 ЗП. 
387 Чл. 276, 278 и 279 ЗП. 
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против тих лица не може спровести зато што су умрла или што постоје околности које 
искључују кривично гоњење, чињеница постојања наведених кривичних дела (под 1 и 2) може 
се утврдити и другим доказима. 

Захтев за понављање прекршајног поступка могу поднети кажњени, као и она лица која у 
његову корист могу поднети жалбу.388 Подношење захтев за понављање прекршајног поступка 
везано је за рок. При томе ЗП предвиђа два рока, субјективни и објективни. Наиме, захтев се 
подноси у року од 60 дана од дана када је странка сазнала за постојање чињеница и околности 
које представљају разлог за понављање поступка (субјективни рок). У сваком случају захтев за 
понављање поступка не може се поднети по протеку рока од две године од дана кад је одлука 
поводом које се тражи понављање поступка постала правноснажна (објективни рок). Треба 
имати у виду да ЗП прописује да се захтев за понављање прекршајног поступка у корист 
кажњеног може се поднети и након што је одлука извршена. 

О захтеву за понављање прекршајног поступка одлучује суд који је донео првостепену 
одлуку. Према томе овај правни лек има ремонстративно правно дејство. У захтеву треба 
навести по којем се законском основу тражи понављање поступка и којим се доказима 
поткрепљују чињенице на којима се захтев заснива. Ако захтев не садржи те податке, одбациће 
се решењем. Захтев ће се одбацити и кад суд на основу захтева и доказа из списа предмета из 
ранијег поступка утврди: 1) да је захтев поднело неовлашћено лице, 2) да је захтев 
неблаговремено поднесен, 3) да нема законских услова за понављање поступка, 4) да чињенице 
и докази на којима се захтев заснива очигледно нису подобни да се на основу њих дозволи 
понављање. Против решења којим се одбацује захтев за понављање поступка може се изјавити 
жалба у року од осам дана од дана достављања. 

Ако прекршајни суд не одбаци захтев за понављање поступка, поновиће поступак у обиму 
који је неопходан да се утврде чињенице због којих је захтев поднет. Зависно од резултата 
поновљеног поступка, захтев ће се решењем одбити или ће се новом одлуком претходна 
укинути у целости или делимично. Против решења којим се одбија захтев за понављање може 
се изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања. Ако се дозволи понављање 
поступка, у поновном поступку суд је везан забраном преиначења на горе. 

Захтев за понављање прекршајног поступка не одлаже извршење одлуке (нема суспензивно 
дејство), али ако суд оцени да захтев може бити уважен, може одлучити да се одложи 
извршење док се не одлучи о захтеву за понављање поступка. Решење којим се дозвољава 
понављање поступка одлаже извршење одлуке против које је понављање дозвољено. 

 
6.2.3. Захтев за заштиту законитости 

 
Против правоснажне пресуде може се поднети захтев за заштиту законитости ако је: 1) 

повређен закон или други пропис о прекршају; 2) примењен закон за који је одлуком Уставног 
суда утврђено да није у сагласности са уставом, општеприхваћеним правилима међународног 
права и потврђеним међународним уговорима. 

Захтев за заштиту законитости подиже републички јавни тужилац у року од три месеца од 
дана достављања пресуде, а о њему одлучује Врховни касациони суд. О седници већа суд ће 
обавестити републичког јавног тужиоца. Пре него што предмет буде изнесен на решавање 
судија одређен за известиоца може по потреби да прибави обавештење о истакнутим повредама 
закона. При решавању о захтеву за заштиту законитости Врховни касациони суд ће се 
ограничити само на испитивање повреде прописа на коју се јавни тужилац позива у свом 
захтеву. О захтеву за заштиту законитости који је поднет због повреде закона Врховни 
касациони суд одлучује само ако сматра да је реч о питању од значаја за правилну или 
уједначену примену права.389 

Врховни касациони суд ће пресудом одбити захтев за заштиту законитости као неоснован 
ако утврди да не постоји повреда прописа на коју се указује у захтеву. Кад Врховни касациони  
                                                        
388 Према томе захтев за понављање поступка могу поднети: брачни друг, сродник у правој линији, брат, сестра, 
законски заступнк, усвојилац, усвојеник, хранитељ и лице са којим кажњени живи у ванбрачној заједници или другој 
трајној заједници живота. 
389 Ову одредбу није предвиђао пријашњи ЗП. Вероватно је уведена под утицајем нашег позитивног 
кривичнопроцесног законодавства (чл. 486 ст. 2 ЗКП). О томе видети: Ilić, 2012: 162-163. 
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суд утврди да је захтев за заштиту законитости основан, донеће пресуду којом ће према 
природи повреде: 1) преиначити правоснажну одлуку; 2) укинути у целости или делимично 
одлуке прекршајног суда и Апелационог прекршајног суда и предмет вратити на поновно 
одлучивање прекршајном суду; 3) се ограничити само на то да утврди повреду прописа. 
Поводом ове последње одлуке ЗП предвиђа да ако је захтев за заштиту законитости подигнут 
на штету кажњеног, а Врховни касациони суд нађе да је исти основан, утврдиће само да постоји 
повреда закона не дирајући у правоснажну одлуку.  

Уколико Врховни касациони суд нађе да разлози због којих је донео одлуку у корист 
кажњеног постоје и за неког од кажњених саокривљених за којег није подигнут захтев за 
заштиту законитости, поступиће по службеној дужности као да такав захтев постоји (beneficium 
cohesionis). Врховни касациони суд је везан забраном преиначења на горе.  

Одлука Врховног касационог суда у потребном броју примерака доставља се прекршајном 
суду преко Апелационог прекршајног суда. Ако је правоснажна пресуда укинута и предмет 
враћен на поновно вођење прекршајног поступка, за основу ће се узети ранији захтев за 
покретање прекршајног поступка. Суд је дужан да изведе све процесне радње и да расправи 
питања на која му је указао Врховни касациони суд. У поновном поступку могу се истицати 
нове чињенице и подносити нови докази. Такође, код доношења нове одлуке првостепени суд 
је везан забраном преиначења на горе. 

Захтев за заштиту законитости не одлаже извршење пресуде (нема суспензивно дејство), али 
Врховни касациони суд при решавању о захтеву може наложити надлежном суду да одложи 
односно прекине извршење пресуде док не одлучи о подигнутом захтеву.   

 
7. ПОСЕБНИ ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПЦИ 

 
7.1. Прекршајни налог390 

 
Овај поступак је уведен новим ЗП из 2013. године. Пре нас су га увеле бивше југословенске 

републике (Босна и Херцеговина,391 Хрватска,392 Црна Гора и Словенија393). Циљ прекршајног 
налога је унапређење ефикасности прекршајног поступка,394тј. његово убрзање и 
рационализација.395 

Прекршајни налог се издаје када је за прекршај законом или другим прописом од 
прекршајних санкција предвиђена само новчана казна у фиксном износу. За прекршаје са овако 
предвиђеном казном не може се поднети захтев за покретање прекршајног поступка. 

Уколико постоји више учинилаца прекршаја, за сваког од њих издаће се посебан прекршајни 
налог. При томе треба имати у виду да се прекршајни налог не може се издати малолетнику. 
Уколико по ЗП нема услова за издавање прекршајног налога у односу на правно или одговорно 
лице, против оба лица биће поднет захтев за покретање прекршајног поступка.  

Овлашћени орган, односно овлашћено лице ће издати прекршајни налог уколико је прекршај 
из његове надлежности открио на један од следећих начина: 1) непосредним опажањем 
полицијског службеника или овлашћеног службеног лица приликом контроле, надзора и 
прегледа, као и увидом у службену евиденцију надлежног органа; 2)  увидом у податке који су 
добијени уз помоћ уређаја за надзор или мерење; 3) приликом инспекцијског или другог 
надзора прегледом документације, просторија и робе или на други законом прописан начин.  

ЗП прописује садржину прекршајног налога. Исти се издаје у писаној форми и садржи: 1) 
назив: прекршајни налог; 2) назив овлашћеног органа који га је издао; 3) идентификациони број 
прекршајног налога одређен од стране овлашћеног органа; 4) лично име и својство службеног 
лица које га је издало; 5) датум издавања и датум уручења; 6) лично име физичког лица 
учиниоца прекршаја, његову адресу пребивалишта, односно боравишта, јединствени матични 
број, податке о запослењу, за странце број пасоша, односно личне карте, а за одговорно лице у 
                                                        
390 Чл. 168-178 ЗП. 
391 Mitrović, 2013: 342-345. 
392 Aviani, 2013: 108-115. 
393 Koman, 2011: 83-87. 
394 Мариновић, 2013: 59. 
395 Aviani, 2013: 108. 
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правном лицу и функцију коју обавља у том правном лицу, а за предузетника и назив и седиште 
радње; 7) назив и седиште правног лица против кога је издат прекршајни налог, као и његов 
порески идентификациони број и матични број; 8) чињенични опис радње из које произилази 
правно обележје прекршаја, као и време и место извршења прекршаја; 9) правну квалификацију 
прекршаја; 10) изречену новчану казну; 11)  упутство о начину плаћања новчане казне са 
одговарајућим рачуном на који треба да се уплата изврши; 12) потпис службеног лица и печат 
овлашћеног органа; 13) место за потпис, односно потпис и печат лица против кога је издат 
прекршајни налог; 14)  поуке и упозорења лицу против кога је издат прекршајни налог; 15) да 
ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог; 16) место за забелешке. 

Уколико је прекршај учињен моторним возилом у саобраћају, прекршајни налог садржи и: 1) 
регистарски број возила и број саобраћајне дозволе; 2) број возачке дозволе возача, уколико је 
познат. 

Поред наведеног прекршајни налог садржи и одговарајуће поуке и упозорења: 1) да се лице 
против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од осам дана од дана 
пријема прекршајног налога плати половину изречене казне ослобађа плаћања друге половине 
изречене новчане казне; 2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити 
одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако 
пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне; 3)  да 
лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај има 
право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско 
одлучивање тако што ће лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном 
прекршајном суду уз назначење суда коме се захтев подноси; 4) да ће лице против кога је 
издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новачане казне утврђене прекршајним 
налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање а суд утврди да је 
одговоран за прекршај; 5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока 
од осам дана од дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не 
плати новчану казну или не захтева судско одлучивање о издатом прекршајном налогу; 6) да ће 
лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане 
казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати; 
7)  да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога 
је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у 
јавном интересу. Наведебе поуке и упозорења чине саставни део прекршајног налога. 
Министар надлежан за послове правосуђа одређује посебним прописом образац прекршајног 
налога. 

Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против 
кога се издаје прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје прекршајни налог. 
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у 
моменту откривања прекршаја. Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом 
на одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем. Ако је лице за кога се сматра да је 
учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то захтевају, 
достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе овлашћеног 
органа, у складу са одредбама о достављању. За случај да присутно лице против кога се издаје 
прекршајни налог одбије да прими налог, службено лице ће га упозорити на последице 
одбијања пријема, унети у налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем 
одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен. 

Ако лице против кога се издаје прекршајни налог изјави да ће захтевати судско одлучивање 
о налогу, орган који издаје налог може у договору са надлежним судом, приликом издавања 
налога одредити датум претреса. Орган је дужан да унесе у налог забелешку о заказаном 
претресу и одмах, а најкасније првог наредног радног дана, о томе обавести надлежан суд. 
Сматраће се да је окривљени одустао од захтева за судско одлучивање ако се не појави на 
претресу, а свој изостанак не оправда. 

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем 
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се 
ослобођа плаћања друге половине изречене казне. Ако лице против кога је издат прекршајни 
налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не 
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поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је 
прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена 
овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе у 
регистар и спроведе поступак извршења у складу са овим законом.  

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 
након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења 
добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

Но, лице против кога је издат прекршајни налог уколико не прихвата своју одговорност 
може надлежном суду у року од осам дана од пријема прекршајног налога, лично или путем 
поште, да достави потписан прекршајни налог, који под овим условима представља захтев за 
судско одлучивање о прекршајном налогу (тзв. захтев за судско одлучивање). Достављањем 
захтева за судско одлучивање надлежном суду ово лице стиче својство окривљеног у 
прекршајном поступку. Ако окривљени суду лично поднесе захтев за судско одлучивање, суд је 
обавезан да одмах по пријему захтева заведе предмет, окривљеном изда потврду о пријему 
захтева, испита захтев и донесе решење о покретању поступка, а окривљеног саслуша или му 
закаже претрес. Уколико, пак, окривљени суду достави захтев за судско одлучивање путем 
поште, уз потписан прекршајни налог може приложити и своју писану одбрану и доставити или 
предложити доказе. Суд је обавезан да одмах након завођења предмета испита захтев за судско 
одлучивање, донесе решење о покретању поступка и позове орган који је издао прекршајни 
налог да се у року од осам дана изјасни и достави или предложи доказе о учињеном прекршају. 
Кад суд донесе решење о покретању поступка, сматра се да одлука о новчаној казни из 
прекршајног налога није изречена, осим ако је окривљени одустао од захтева за судско 
одлучивање. 

Ако суд утврди да је окривљени који је захтевао судско одлучивање одговоран за прекршај, 
својом одлуком ће га обавезати да новчану казну из прекршајног налога плати у пуном износу 
као и да надокнади судске трошкове. 

Окривљени који је поднео захтев за судско одлучивање може од тог захтева одустати 
најкасније на првом рочишту. Сматраће се да је окривљени одустао од захтева за судског 
одлучивања ако уредно позвани окривљени не приступи првом рочишту нити свој изостанак 
оправда. У овим случајевима суд ће решењем утврдити да је прекршајни налог коначан и 
извршан и окривљеног обавезати да плати настале трошкове прекршајног поступка, а изречену 
новчану казну унеће у регистар новчаних казни. Против овог решења окривљени има право 
жалбе у року од осам дана, која не одлаже извршење решења. 

Суд ће решењем одбацити неблаговремен или непотписан захтев за судско одлучивање. 
Против овог решења окривљени такође има право жалбе у року од осам дана. Жалба нема 
суспензивно дејство. Решењем којим суд одбацује захтев за судско одлучивање због тога што је 
налог неблаговремен или непотписан, прекршајни налог постаје коначан и извршан, а изречену 
новчану казну суд ће унети у регистар прекршајних санкција.  

Ако је прекршајни налог који је окривљени поднео као захтев за судско одлучивање, 
нечитак или не садржи све потребне податке за поступање суда, а посебно ако није прецизиран 
чињенични опис радње из које произилази правно обележје прекршаја, време и место извршења 
прекршаја, суд ће пре доношења решења о покретању поступка затражити од органа који је 
издао прекршајни налог да га у року од осам дана уреди. Уколико овлашћени орган у 
остављеном року не поступи по захтеву суда и не отклони недостатке, суд ће поступити као са 
неуредним захтевом за покретање прекршајног поступка. 

Уколико суд захтев окривљеног за судско одлучивање на основу издатог прекршајног 
налога не одбаци, донеће решење о покретању прекршајног поступка. Прекршајни суд је дужан 
да издаваоца прекршајног налога обавести да је прекршајни поступак покренут, те да од истог 
тражи да о учињеном прекршају пружи све доказе којима располаже. 

Учиниоцу прекршаја који не може да докаже свој идентитет или нема пребивалиште, или не 
живи на адреси на којој је пријављен, или ако има пребивалиште у иностранству или ако одлази 
у иностранство ради боравка, а коме је издат прекршајни налог у радно време банке или поште, 
наложиће се да изречену казну уплати одмах преко банке или поште. Уколико је учиниоцу 
прекршаја издат прекршајни налог ван радног времена банке или поште или ако је прекршај 
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учињен ван насељеног места, новчана казна ће му се наплатити на лицу места уз издавање 
потврде у којој је наведен и износ поштарине који је учинилац прекршаја дужан да плати на 
лицу места, а овлашћени службеник ће првог наредног радног дана уплатити новац преко 
поште. Ако учинилац прекршаја не плати новчану казну, сматраће се да је поднео захтев за 
судско одлучивање и одмах ће се довести пред надлежни суд. Уколико није могуће учиниоца 
прекршаја одмах довести пред суд, тада представник овлашћеног органа може предузети меру 
задржавања личне исправе.  

 
7.2. Поступак према малолетницима396 

 
Особености малолетника као популационе групације одразило се не само на одредбе 

материјалног казненог (прекршајног и кривичног) права, већ и на обликовање процедуре која 
треба да омогући имплементацију тих одредаба. Зато поступак према малолетницима има низ 
посебности у односу на поступак према пунолетним учиниоцима. У том смису ЗП предвиђа да 
се у прекршајном поступку према малолетнику примењују одредбе посебне главе овог Закона, 
а остале одредбе о прекршајном поступку само ако нису у супротности са тим одредбама. Исто 
тако, уколико другачије није прописано ЗП, у прекршајном поступку према малолетнику 
сходно се примењују и одредбе Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица (ЗМ).397 

Прекршајни поступак се, наравно, не може водити против деце. Кад суд утврди да 
малолетник398 у време извршења прекршаја није имао навршених четрнаест година (тј. да се 
ради о детету) обуставиће прекршајни поступак. У овом случају суд ће о прекршају који је 
учињен обавестити родитеља, усвојитеља и старатеља малолетника, као и орган старатељства, а 
по потреби може обавестити и школу односно организацију у којој је малолетник смештен. 

Посебност поступка према малолетницима огледа се у следећем: 
1) Специјализација правосудних органа. Има мишљења која сматрамо исправним да у 

прекршајном поступку, сходно чл. 44 ЗМ, требају да поступају судије које су стекле посебна 
знања из области права детета и преступништва младих.399 Оно што је спорно јесте ко се може 
јавити као подносилац захтева за покретање прекршајног поступка. Наиме, ЗМ предвиђа да у 
кривичним поступцима поступа јавни тужилац за малолетнике, а то је оно лице које је стекло 
посебна знања из области права детета и преступништва младих.400 Међутим, ЗП не редукује у 
поступку према малолетницима могуће подносиоце захтева за покретање прекршајног 
поступка,401 што значи да би могла сва она лица која то могу у редовном прекршајном 
поступку. Требало би, по нашем мишљењу, узети да се као овлашћени подносилац захтева за 
покретање прекршајног поступка може јавити јавни тужилац за малолетнике и, евентуално, 
полицајац за малолетнике (као могући орган управе), јер исти такође мора поседовати посебна 
знања из области права детета.402 Једино се на овај начин могу компатибилним учинити 
одредбе ЗП и ЗМ.403 Према томе, код поступајућих органа у поступку према малолетницима 
релевантним држимо стандар да је судија, јавни тужилац и евентуално полицајац стекао 
посебна знања из области права детета и преступништва младих, јер овај стандард треба да 
обезбеди „високо специјализоване кадрове који учествују у поступку према малолетницима“.404 

                                                        
396 Чл. 291-300 ЗП. 
397 „На овај је начин Закон о прекршајима у његовом делу који се односи на прекршајни поступак према 
малолетнику, дефинисан као lex specialis у односу на Закон о малолетницима који је lex generalis и који се сходно 
примењуе онда када у Закону нема посебне регулативе у односу на одређено питање“. Шкулић, 2013: 73. 
398 ЗП користи погрешан термин „малолетник“. Видети о томе: Ibid., 81. 
399 Тако: Цвјетковић, 2013: 41-42. 
400 Чл. 57 ЗМ. 
401 Према чл. 179 ЗП овлашћени су: органи управе, овлашћени инспектори, јавни тужилац и други органи и 
организације, које врше јавна овлашћења у чију надлежност спада непосредно извршење или надзор над извршењем 
прописа у којима су прекршаји предвиђени, као и оштећени. 
402 Чл. 60 ЗМ. 
403 Треба рећи да у доступној литератури нисмо нашли да се ово питање поставља, иако сматрамо да је исто од 
круцијалне важности.  
404 Перић, 2005: 332. 
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2) Учешће органа старатељства и одређених лица у прекршајном поступку. ЗП 
експлицитно прописује да у поступку према малолетницима орган старатељства, родитељи, 
односно законски заступник малолетника имају право да се упознају са током поступка, да у 
току поступка стављају предлоге и да указују на чињенице и доказе који су важни за доношење 
правилне одлуке. Од велике важности треба да буде улога органа старатељства који би и у 
прекршајном поступку према малолетницима требао да, сходно, врши овлашћења која има у 
кривичном поступку према малолетницима (на пример, требао би да достави своје мишљење 
када се утврђује личност малолетника).405  

2) Принцип хитности. Наиме, прекршајни поступак према малолетнику је хитан. Пре 
изрицања васпитне мере или казне малолетнику, прибавиће се мишљење надлежног органа 
старатељства, осим ако је у међувремену малолетник постао пунолетан. Ако надлежни орган 
старатељства не достави мишљење у року од шездесет дана, суд може малолетнику изрећи укор 
или новчану казну и без мишљења органа старатељства, водећи рачуна о душевној 
развијености, осетљивости и личним својствима малолетника. При предузимању радњи према 
малолетнику у његовом присуству, а нарочито при његовом саслушању, лица која учествују у 
поступку дужна су да поступају обазриво, водећи рачуна о душевној развијености, осетљивости 
и личним својствима малолетника. 

3) Искључење јавности. Редовни прекршајни поступак је јаван, с тим да јавност може бити 
искључена под законом предвиђеним условима. Јавност представља један од облика контроле 
рада прекршајних судова. Међутим, када је реч о малолетницима овакав концепт није 
прихватљив. Наиме, јаван поступак може у извесној мери шкодити интересима малолетника, на 
пример кроз његову стигматизацију, што оставља траг на даљи развој његове личности. Зато ЗП 
прописује да ће се у поступку према малолетницима јавност увек искључити. 

4) Обазривост према малолетнику. Пре свега треба истаћи да ЗП и ЗМ малолетника не 
називају окривљеним, већ једноставно „малолетником“. Треба, такође, и у прекршајном 
поступку према малолетницима применити одредбу чл. 48 ЗМ која налаже да су учесници у 
поступку дужни да, када се предузима нека радња којој присутвује малолетник, а нарочито када 
се саслушава, поступају обазриво, водећи рачуна о зрелости и другим личним својствима и 
заштити приватности малолетника, како вођење поступка не би штетно утицало на његов 
развој. 

5) Доказна особеност. ЗП предвиђа институт ослобођења од дужности сведочења које се 
односи на одређени круг лица, превасходно сродника окривљеног. Ово правило када је реч о 
малолетницима трпи један изузетак. Наиме, према ЗП нико не може бити ослобођен од 
дужности да сведочи о околностима потребним за оцењивање душевне развијености 
малолетника, упознавање његове личности и прилика у којима живи. Кратко речено ове 
околности „..се тичу психолошког статуса малолетника и његовог микро-социјалног 
амбијента...“.406 

6) Примена начела опортунитета. Суд може одлучити да се не води прекршајни поступак 
према малолетнику ако сматра да не би било целисходно да се поступак води с обзиром на 
природу прекршаја и околности под којима је прекршај учињен, ранији живот малолетника и 
његова лична својства.У овом случају суд ће решењем обуставити прекршајни поступак, а о 
учињеном прекршају обавестиће се родитељ, усвојитељ, старатељ, односно хранитељ 
малолетника и орган старатељства ради предузимања мера у оквиру њихових овлашћења. 

7) Остало. Малолетник се позива преко родитеља, односно законског заступника, осим ако 
то није могуће због потребе да се хитно поступа или из других оправданих разлога. Ако се 
малолетник не позива преко родитеља, односно законског заступника, суд који води 
прекршајни поступак ће их обавестити о покретању поступка. Врло је битно истаћи да се 
малолетнику не могу достављати писмена истицањем на огласну таблу суда. 

Према малолетнику се не може издати прекршајни налог. 
Кад је малолетник учествовао у извршењу прекршаја заједно са пунолетним лицима, 

поступак према њему ће се раздвојити и спровести по одредбама ЗП. Поступак према 
малолетнику може се водити заједно са поступком против пунолетних лица и спровести по 

                                                        
405 Чл. 64 ст. 3 ЗМ. 
406 Шкулић, 2013: 83. 



 131

општим одредбама ЗП само ако је спајање поступка неопходно за свестрано разрешење ствари. 
Решење о раздвајању, односно спајању поступка доноси поступајући судија. Против овог 
решења није дозвољена жалба. 

 О изрицању васпитне мере суд одлучује одлуком у форми решењa. Пресуда се, према томе, 
доноси само у случају кажњавања малолетника 

Против одлуке донете у поступку којом је малолетнику изречена санкција за прекршај 
жалбу може изјавити, поред лица лица која су иначе овлашћена да уложе жалбу против 
окривљеног, још и његов старатељ. Сва ова лица могу изјавити жалбу у корист малолетника и 
против његове воље.407 

                                                        
407 Законска одредба је лоше формулисана. Наиме, чл. 298 ст. 1 ЗП гласи: „Против одлуке донете у поступку којом је 
малолетнику изречена санкција за прекршај жалбу могу изјавити, поред лица из члана 259. овог закона, и старатељ, 
брат, сестра и хранитељ малолетника“. Чл. 259 ЗП на који се ова одредба позива спомиње сва ова лица изузев 
старатеља. Зато је исправно навести да поред лица из чл. 259 ЗП жалбу може изјавити и старатељ. 


