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СИСТЕМ САНКЦИЈА У НОВОМ ЗАКОНУ 
О ПРЕКРШАЈИМА*

САЖЕТАК: У раду се разматра систем прекршајних санк- 
ција сходно новом Закону о прекршајима Републике Србије ко- 
ји ступа на снагу 1. јануара 2007. године. После уводних ип а- 
ган>а 0 пој.му, карактеристикама и врстама прекршајних санк- 
ција уопште које наллежни прекршајни суд изриче учиниоиима 
прекршаја (физичким и правним лицима, њихови.м одговор- 
ни.м лици.ма и предузетници.ча) изложене су основне каракте- 
ристике и услови за изрицање казни, опомене, заштитних мера 
и васпитних мера при чему је посебна пажња поклоњена ново- 
уведеним казнама (рад у јавном интересу и казнени поени), за- 
штитним ,мера.ма и васпитним .мерама те правилима за њихово 
одмеравање. На крају, што је и логично у раду ове врсте аутор 
излаже основе за гашење прекршајних санкција.

Kbynue речи: прекршај, учинилац, казне, одмеравање казне, 
опомена, заштитна мера, васпитне мере, закон, прекршајни суд

УВОД

Доношењем новог Закона о прекфшајима Републике Србије' 
крајем новембра 2005. године наша земља је приступила другој ета- 
пи реформе система целокупног казненог законодавства. Наиме, I. 
јануара 2006. године ступили су на снагу нови закони из области 
материјалног и извршног кривичног права и то: Кривични зако- 
ник,‘ Закон 0 малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-

• Рад примљен: 10. Ill 2006. године.
■ С луж ^ни гласник Републике Србије број 101/2005. од 21. новембра 2005.
- Службени гласник Рет^блике Србије број 85/2005, 88/2005. и 107/2005; Више: 

Д. Јовашевић, Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Службени
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правној заштити малолетних лица^ и Закон о извршењу кривичних 
санкција/ да би 1. јануар 2007. године био одређен као датум по- 
четка примене и новог Закона о прекршајима Републике Србије. 
Будући да се ради о закононима који су у област казненог права 
унели низ квалитетно нових решења, то ћемо у наредним излага- 
њима указати на нова концепцијска решења везана за систем пре- 
кршајних санкција. При томе треба рећи да се прекршајне санкције 
(казне и заштитне мере) извршавају на исти начин, под истим 
условима и у истом поступку као и кривичне и привреднопреступне 
санкције сходно одредбама Закона о извршењу кривичних санкиија.

П О ЈА М  И ВРСТЕ П РЕКРШ .ЛЈНИ Х  С.ХНКЦИЈА

Прекршајне санкције су законом одређене мере друштвеног ре- 
аговања против учиниоца прекршаја које примењују државни орга- 
ни у циљу заштите друштва, односно његових добара и вредности. 
Оне се јавл>ају као принудне мере које примењује држава као пред- 
ставник друштва према учиниоцу прекршаја и представлЈају реакци- 
ју против учиниоиа због извршења прекршаја којим се наноси ште- 
та друштву односно појединцима. Таква реакција има за циљ да 
спречи овог учиниоца да убудуће настави са вршењем прекршаја 
као и да утиче на друге потенцијалне учиниоце да се уздржавају од 
вршења таквих аката. Иако се вршењем прекршаја повређује или 
утрожава јавни поредак утврђен прописима, ипак примена санкиија 
не зависи од воље оштећених појединаца. Санкције се не при.мењу- 
ју у име и у интересу појединаца, већ у име и у интересу друштва 
као заједнице.5

To значи да је прекршајна санкција принудна мера за заштиту 
јавног поретка од вршења прекршаја коју изриче прекршајни орган 
учиниоцу прекршаја у поступку, на начин и под услови.ма који су 
одређени законом, a која се састоји у одузи.мању или ограничавању *

лист СЦГ, Београд, 2006; Љ. Лазаревић, Коментар Кривинно1 законика Републике Ср- 
бије, Савремена администрација, Београл, 2006; 3. Стојановић, Кривични законик Ре- 
пупшке Србије, Службени гласник, Београд, 2005.

3 Сл>окбени гласник Републике Србије број 85/2005; Више: Д. Јовашевић, За- 
кон о мо11олетним учиниоцима кривичних de.ia и кривичноправној заштити малолетних 
лица са уводним коментаром, Службени лист СЦГ, Београд, 2005; Љ. Лазаревић, М. 
Грубач, Коментар Закона о малактним учиниоцима кривичних de.ja и кривичноправноЈ 
заштити малактних лица, Јустинијан, Београд, 2005; О. Перић, Коментар Закона о 
ма.ш1етним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, 
Службени гласник, Београд. 2006.

* Службени гласник Републике Ср>бије број 85/2005; Више; Д. Јовашевић, За- 
кон о извршењу кривичних санкција са уводним коментаром, Службени лист СЦГ, Бео- 
град, 2006.

5 Љ. Бавцон, Лружбена функција казенских санкциј, Правник, Љубл>ана, број 
9/1961, стр. 253-262.
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његових слобода и права. Све прекршајне санкције имају више за- 
једничких карактеристика:

1) Примена санкција је везана за постојање прекршаја. Наиме, 
прекршајне санкције се могу применити само према лицу које је 
учинило прекршај и за које је то доказано у прекршајном поступку 
од стране надлежног органа.

2) Принцип законитости као основни принцип савременог ка- 
зненог права значи да прекршајне санкције морају бити прописане 
у закону. Учиниоцу прекршаја не може бити изречена казна или 
друга санкција која није одређена законом по врсти и мери и ако 
није одређен орган за њено изрицање. Тиме се пружа заштита гра- 
ђани.ма од евентуалне злоупотребе и арбитрерности државних ор- 
гана.

3) Прекршајне санкције могу бити изречене само од стране ор- 
гана за вођење прекршајног поступка: прекршајног суда односно 
органа управе у законом одређеном постултку који омогућава да се 
санкција саобрази тежини и околностима извршења дела те лично- 
сти његовог учиниоца.

4) Прекршајне санкције имају карактер принуде против удини- 
оца прекршаја. Примењују се против његове воље и састоје се у оду- 
зимању или ограничавању одређених слобода или права и то само у 
мери која одговара природи и садржини те санкције и само на на- 
чин којим се обезбеђује поштовање личности учиниоца и његово 
људско достојанство у складу са међународним правом.

5) Све прекршајне санкције имају исту сврху, a то је да се rpa- 
ђани натерају да поштују правни систем те да нико убудуће не из- 
врши прекршајно дело.

Наше прекршајно право предвнђа више врста санкција које се 
могу изрећи учиниоцима прекршаја. To су: 1) казне, 2) опомена, 3) 
заштитне мере и 4) васпитне мере. ‘

К .\ЗН Е

Казна је основна и најзначајнија врста прекршајних санкција. 
Предвиђена је за највећн број прекршаја и представл>а најчешће из- 
рицану санкцију ^'чиниоцима прекршаја. Полазећи од јединства ма- 
теријалних и формазних елемената казна се одређује као принудна 
мера предвиђена у закону коју изриче прекршајни орган одговор- 
ном учиниоцу прекршаја у цил>у заштите и обезбеђења јавног по- 
ретка, a која се састоји у одузимању или ограничавању његових 
слобода и права.

Из овако одређеног појма казне, произилазе основни ш и оп- 
шти елементп казне: 1) казна као принудна мера представд.а дао 
које се наноси учиниоцу због извршења прекршаја, a које се састојн 
у одузимању или ограничавању његових слобода илн права; 2) свр-
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xa примене казне је да се изрази друштвени прекор учиниоцу због 
извршеног прекршаја те да се утиче на њега, али и на остала лица 
да убудуће не чине прекршаје; 3) казна мора бити одређена зако- 
ном. Ово је начело законитости казне којим се пружа гаранција rpa- 
ђанима од злоупотреба и арбитрерности. To значи да се општи ми- 
нимум и максимум казне затвора и новчане казне одређује само за- 
коном, док се прописом којим се одређује конкретни прекршај у 
овим оквирима одређује посебни минимум или максимум ових ка- 
зни које могу бити прописане алтернативно или кумулативно; 4) 
примена казне је зависна од постојања прекршаја и прекршајне од- 
говорности учиниоца и 5) казна може бити изречена само од стра- 
не прекршајног суда (казна затвора) или другог надлежног органа 
управе и то у законом одређеном поступку који гарантује правил- 
ност њеног изрицања.

Систем прекршајних казни је скуп свих казни садржаних у 
прекршајном законодавству једне земље, начин њиховог одређива- 
ња и њихов међусобни однос. Сва савремена законодавства предви- 
ђају више врста казни што је неопходно да би могла да се оствари 
индивидуализација у кажњавању, тј. да се сваком учиниоцу за свако 
конкретно учињени прекршај одреди она казна са којом се најбоље 
постиже сврха кажњаван>а. Закон о прекршајима Републике Србије 
прописује следеће казне: затвор, новчану казну, рад у јавном инте- 
ресу и казнене поене са поништењем важности возачке дозволе.

1. Казна затвора

Казна лишења слободе (затвор) се састоји у одузимању слободе 
кретања >’чиниоцу прекршаја за у решењу о прекршају одређено 
време.* У свим савременим казненим системима казна лишења сло- 
боде заузима централно место. Велики бр>ој прекршаја запрећен је 
овом казном. Она пружа најшире могућности да се оствари сврха 
кажњавања. У прекршајном праву ова се казна може прописати са- 
мо законом и то као самостална казна или азтернативно или куму- 
лативно (ако је прекршај >'чињен из материјазне заинтересовано- 
сти) са новчаном казном. Ако су новчана казна и казна затвора 
прописане азтернативно за \'чињени прекршај, казна затвора се мо- 
же изрећи само у случају ако су прекршајем проузроковане теже 
последице или учињено дело указује на већи степен кривиие њего- 
Bor \'чиниоца.

Казна затвора се може изрећи у трајању од једног дана до три- 
десет дана, a за теже прекршаје у области јавног реда и мира или 
теже прекршаје којима се утрожава живот или здравл>е људи или за

* Д. Јовашевић, Појам и каракшерисшике казне зашвора у  Ју^осЈОвенском праеу, 
Зборник ралова Правног фак>'лтета у Нишу, Ниш, 2002, стр. 177—198.
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прекршаје услед којих могу настати друге теже последице, може се 
прописати казна затвора до шездесет дана. Ову казну може да из- 
рекне учиниоцу прекршаја — физичком лицу само прекршајни суд. 
При томе је закон искључио могућност изрицања ове казне када се 
као учинилац прекршаја јави: трудна жена после навршена три ме- 
сеца трудноће или мајка док дете не наврши једну годину живота, a 
ако је дете мртво рођено или ако је умрло после порођаја — док не 
прође шест месеци од порођаја.

2. Новчана казна

Новчана казна је имовинска казна предвиђена за све учиниоце 
прекршаја. Ово је једина казна која се може изрећи правном лицу. 
Прописана је алтернативно или кумулативно уз казну затвора за 
највећи број прекршаја. За прекршај учињен из материјалне заин- 
тересованости закон изричито предвиђа кумулативно прописивање 
обе казне. Она се може прописати законом, уредбом владе или од- 
луком скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скуп- 
штине града Београда односно скупштине града. Новчана казна се 
састоји у обавези кажњеног лица да у одређеном року уплати у ре- 
шењу о прекршају одређени новчани износ у корист државе.^ Изри- 
цањем новчане казне између учиниоца дела и државе ствара се 
облигациони однос у коме се држава појављује као поверилац, a 
учинилац прекршаја као дужник.*

Новчана казна се може прописати на два начина: 1) у фиксном 
износу и 2) у сразмери односно у проценту са проузрокованом по- 
следицом прекршаја. Законом или уредбом се може прописати нов- 
чана казна у следећим распонима: 1) од 500 до 50.000 динара за фи- 
зичко лице или одговорно лице у'правном лицу, 2) од 10.000 до 
1.000.000 динара за правно лице и 3) од 5.000 до 500.000 динара за 
предузетника. У случају да се новчана казна изриче на лицу места 
(органски мандат) она се може прописати у следећим износима; 1) 
од 500 до 5.000 динара за физичко и одговорно лице у правном ли- 
цу и 2) од 2.000 до 20.0000 динара за правно лице и предузетника.

Изузетно од наведених распона, закон је предвидео виши из- 
нос општег максимузча новчане казне у следећим случајевима: 1) за 
прекршаје у области јавних прихода, јавног информисања, царин- 
ског, спољнотрговинског и девизног пословања, промета роба и 
услуга и промета хартија.ма од вредности — у сразмери са висином 
причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге

 ̂ Д. Јовашевић, Новчана казна у југословенском кривичном праву, Правни збор- 
ник, Подгорица, број 1—2/2001, стр. 230—243.

* Ђ. Ђорђевић, Одмеравање новчане казне, Југосповенска ревија за криминоло- 
гију и кривично право, Београд, број 3/1998, стр. 101 — 114.
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ствари KOja je предмет прекршаЈа, али до двадесетоструког износа 
тих вредности и 2) за прекршаје у области спречавања, ограничава- 
ња или нарушавања конкуренције — у процентуалном износу нај- 
више до 10% опредељеном на приход који је остварило правно лице 
или предузетник у обрачунској години која је претходила години у 
којој је прекршај учињен. Новчана казна која се прописује одлуком 
скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине 
града Београда и скупштине града не може бити виша од половине 
новчане казне која се може прописати законом или уредбом.

Код изрицања новчане казне прекршајни суд је дужан да у пре- 
суди одреди и рок ?веног плаћања. Тај рок не може да буде краћи 
од 15 дана ни дужи од три месеца. Он се рачуна од дана правосна- 
жности пресуде. У оправдани.м случајевима суд може решењем да 
одобри исплату новчане казне у отплатама (ратама), али је тада ду- 
жан да одреди број рата, њихов износ и рок исплате који не може 
да буде дужи од шест месеци. Новчане казне изречене и наплаћене 
представл>ају приход буџета. У случају да кажњено физичко лице не 
плати новчану казну у остааљеном року, новчана казна се замењује 
радом у јавном интересу или казном затвора (суплеторни затвор) 
тако да се за сваких започетих износа 500 динара новчане казне од- 
ређује два дана рада у јавном интересу или један дан затвора, с тим 
да овако изречен рад у јавном интересу не може да таје дуже од 60 
дана, a изречена казна затвора не може да буде дужа од тридесет 
дана. Замена новчане казне у казну затвора врши се на основу ре- 
шења суда.

Код замене изречене, a неплаћене новчане казне, закон пред- 
виђа једно ограничење — наиме ако је за прекршај прописана и 
новчана казна и казна затвора, тада замењена казна затвора не мо- 
же трајати дуже од шездесет дана. Ако кажњено физичко лице по- 
сле доношења решења, плати новчану казну, казна затвора се неће 
извршити. A уколико је са извршењем замењене казне затвора за- 
почето, па кажњено лице плати новчану казну, прекинуће се дал>е 
издржавање казне. Ако кажњено физичко лице исплати само део 
новчане казне, остатак казне ће се сразмерно заменити казном за- 
твора.

У случају да је учиниоцу прекршаја изречена кумулативно и ка- 
зна затвора и новчана казна, затвор којим се замењује изречена ка- 
зна и изЈзечена казна не могу трајати дуже од шездесет дана. У слу- 
чају да је учиниоцу више прекршаја у стицају изречена кумулатив- 
но и казна затвора у трајању преко 30 дана и новчана казна, тада 
замењена казна затвора и изречена казна затвора не могу прећи 90 
дана.

Када је новчана казна изречена одговорном лицу и предузетни- 
ку као учиниоцима прекршаја, она се у случају потпуног или дели- 
мичног неплаћања, замењује казном затвора на исти начин, под
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истим условима и истом поступку као и када физичко лице не пла- 
ти изречену новчану казну. Нешто је другачија ситуација када је 
новчана казна изречена правном лицу и професионалном војнику. 
Њима ниуком случају неплаћена новчана казна не може бити заме- 
њена казном затвора већ се наплата врши принудним путем. Смрћу 
осуђеног лица коме је изречена новчана казна, гаси се и сама казна 
да би се очувао лични карактер казне.

3, Рад у јавном интересу

Рад у јавном интересу је новоуведена врста прекршајне казне у 
нашем праву. Састоји се у неплаћеном раду који се врши у корист 
друштва али којим се не вређа људско достојанство нити се оства- 
рује профит. Ова се казна може изрећи само уз пристанак учиниоца 
прекршаја. Може да траје од 10 до 120 часова рада с тим што се не 
може обављати дуже од два сата дневно. Приликом изрицања ове 
казне, прекршајни суд ће посебно узети у обзир две врсте околно- 
сти: 1) објективне околности које се односе на врсту извршеног 
прекршаја и 2) субјективне околности које се односе на узраст, фи- 
зичку и радну способност, психичка својства, образовање, склоно- 
сти и друге посебне околности које се односе на личност учиниоца 
прекршаја.

4. Казнени поени

Друга новоуведена врста прекршајне казне новим законом јесу 
казнени поени. To је специфична казна која се може изрећи само 
учиниоцу прекршаја против безбедности јавног саобраћаја. Законом 
се за ове прекршаје могу прописати казнени поени у распону од 1 
до 18 поена. Уз ову казну се могу изрећи и допунске обавезе у циљу 
едукације возача или праћења његовог понашања у саобраћају с тим 
што врсте допунских обавеза и услове за њихово изрицање мора 
прописати посебан закон да би уопште могли бити изречени уз ову 
прекршајну казну. Казнени поени се могу изрећи само учиниоцу 
неког од саобраћајних прекршаја — возачу који поседује важећу во- 
зачку дозволу која је издата у Републици Србији или возачу коме је 
правоснажном одлуком забрањено да управља моторним возилом. 
У случају да је возач у току две године добио 18 или више казнених 
поена, суд му обавезно поништава пресудом возачку дозволу што 
значи да таква дозвола престаје да важи моментом правоснажности 
судске пресуде. И тек после истека рока од једне године од право- 
снажности судске пресуде којом је возачу поништена возачка дозво- 
ла, он је под законом предвиђеним условима може поново стећи.
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Одмеравање казне је одређивање врсте и висине казне која се 
изриче учиниоцу прекршаја. Код одмеравања казне морају бити узе- 
те у обзир све околности како би се учиниоцу одредила таква казна 
по врсти и висини која би одговарала тежини учињеног прекршаја 
и друштвеној опасности (штетности) учиниоца и са којом би се нај- 
бол>е могла остварити сврха кажњавања.

ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ

1. Олакшавајуће и отежавајуће околности

Основни или редовни начин одмеравања казне од стране прво- 
степеног органа за вођење прекршајног поступка јесте путем олак- 
шавајућих и отежавајућих околности. Наиме, закон предвиђа да се 
учиниоцу прекршаја казна одмерава у границама које су за тај пре- 
кршај прописане при чему се морају узети у обзир све околности 
које утичу да казна буде већа (отежавајуће околности) или мања 
(олакшавајуће околности), a нарочито: 1) тежина и последице пре- 
кршаја, 2) околности под којима је прекршај учињен, 3) степен кри- 
вице у'чиниоца прекршаја, 4) личне прилике учиниоца и 5) држање 
учиниоца после учињеног прекршаја. При одмеравању новчане ка- 
зне узима се такође у обзир и имовинско стање учиниоца.

Поврат (рецидив — поновно извршење прекршаја) се узима у 
обзир само као отежавајућа околност, односно раније изречена ка- 
зна или заштитна мера само ако од дана правоснажности решења о 
прекршају није протекло више од две године.

Олакшавајуће и отежавајуће околности’ су околности које се 
односе на учинзсни прекршај или учиниоца, a које утичу да казна 
буде мања или већа у границама које су прописане за то дело. Оне 
околности које утичу да се учиниоцу изрекне лакша казна у оквиру 
посебног минимума и посебног максимума називају се олакшавају- 
ћим, док се околности које утичу да се изрекне строжија казна на- 
зивају отежавајућим.'® Олакшавајући.м и отежавајућим околностима 
врши се индивидуализадија казне, њено саображавање и прилаго- 
ђавање тежини учињеног прекршаја и друштвеној опасности (штет- 
ности) његовог учиниоца. Применом ових околности могуће је да 
се учиниоцима истих дела изрекну радличите казне.

Зависно од Tora да ли се односе на прекршај или његовог учи- 
ниоца, све околности се деле на објективне и субјективне околно- 
сти. Као објективна околност сматра се: тежина и последиие пр>екр- 
шаја, имовинско стање, док су субјективне околности: степен кри-

’ Ф. Бачић, Отежавајуће и о.шкшовајуће околности у  кажњавању у  ју1ословен- 
ском кривичном праву, Ј>тословенска ревија за криминологију и кривично право, Бе- 
оград, број 2/1964, стр. 220—231.

•0 Д. .Лтанацковић, Критеријуми одмеравања казне, Београд, 1975, стр. 139.
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вице, личне прилике и држање учиниоца после учињеног прекрша- 
ја. Околности под којима је дело извршено могу бити и објективне 
и субјективне природе. Из ових законских решења произилази да 
нису исцрпно наведене све отежавајуће и олакшавајуће околности 
већ само неке на које закон посебно указује. Поред тога, ниједна 
околност није унапред означена као отежавајућа или као олакшава- 
јућа (сем поврат), већ свака зависно од своје садржине и природе у 
конкретном случају може да делује као отежавајућа или као олакша- 
вајућа код одмеравања казне. И најзад све ове околности узимају се 
у целини и у односу на конкретно учињени прекршај и конкретног 
учиниоца тог дела.

Степен кривице зависи од степена испол>авања свесног и вољ- 
ног елемента код учиниоца прекршаја. To значи да ће суд ценити 
да ли је лице било потпуно или смањено урачунљиво и ако је пот- 
пуно урачунљиво да ли је дело учинило са директним или евентуал- 
ним умишљајем или из нехата и са којим обликом нехата.

Тежина и степен последице зависе од обима и интензитета по- 
следице проузроковане радњом учиниоца дела. Тежина последице 
одређује тежину прекршаја. С обзиром на то да ли је услед предузе- 
те радње наступила повреда заштићеног добра или је оно само 
утрожено (да ли конкретном или апстрактном опасношћу) зависи и 
тежина казне, тј. да ли ће бити изречена у већем или мањем из- 
носу.

Околности под којима је прекршај извршен могу бити различи- 
те по природи и Kapaiaepy дејства. To могу бити околности објек- 
тивне природе: место, време, средства, начин и природни услови 
под којима је дело извршено као што су; слаба видљивост, поплава, 
пожар, итд. Али то могу бити и околности субјективне природе које 
се тичу учиниоца дела или жртве" као што су психичка стања, ин- 
терперсонални односи, дејство заблуде итд. Све ове околности могу 
утицати на висину казне. Колики ће њихов утицај бити од значаја 
мора се ценити у сваком конкретном случају и у склопу са осталим 
околностима.

Личне прилике учиниоца представљају услове у којима живи и 
ради учинилац дела; здравствено стање учиниоца и чланова уже по- 
родице, стамбена ситуација, имовинско стање, запосленост, број 
чланова породице, односи у породици и друге околности из личног 
и породичног живота.

Држање учиниоца после учињеног дела даје слику о психоло- 
шкој личности учиниоца. Из ове околнос™ може се видети не само

В. Николић-Ристановић, Околности везане за жртву и одмеравање казне, 
Анали Правног факултета у Београду, Београд, број 3—4/1994, стр. 354—368; И. Си- 
мић, Виктимолошки приступ одмеравања казне, Правни живот, Београд, број 2/1985, 
стр. 149—164; Р. Кривокапић, Значај чињенице да оштећени није тражио кривични 
проГон оптужено^ при одмераеању казне у  кривичном поступку, Правни зборник, Под- 
горица, број 1—2/1994, стр. 229—233.
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став учиниоца према делу већ и неке карактерне црте које могу би- 
ти од значаја за његово будуће владање. Пружање помоћи жртви 
прекршаја или хладно и осветољубиво посматрање, признање или 
оптуживање невиних лица, тежња да се накнади штета или иста из- 
бегне, извињавање оштећеном лицу или вређање истог, предста- 
вл>ају такве околности које морају имати утицај на одмеравање ка- 
зне. Треба рећи, да само одбијање признања и предузимање делат- 
ности у циљу прикривања доказа о извршењу дела не могу се узети 
у обзир као отежавајуће околности, јер то спада у право одбране. 
Стварно кајање спада у олакшавајуће околности.

Имовно стање учиниоца прекршаја је околност која је од ути- 
цаја само код одмеравања новчане казне што значи да је суд код 
одмеравања ове казне дужан да узме у обзир и имовно стање учи- 
ниоца водећи рачуна о висини његовог личног дохотка, о његовим 
другим приходима, о његовој имовини и његовим породичним оба- 
везама.

Све ове околности првостепени прекршајни орган мора узети у 
разматрање и оценити њихов утицај на казну коју треба да утврди и 
изрекне. Готово код сваког конкретног случаја извршеног дела, по- 
јављује се више околности од којих су неке олакшавајуће a друге 
отежавајуће. Поступак прекршајног органа код оцене дејства ових 
околности може бити аналитички или синтетички. Орган може ана- 
лизирати свак>' околност тако што ће, најпре, одредити њен карак- 
тер, тј. да ли делује олакшавајуће или отежавајуће, што значи, да ли 
иде у корист или на штету учиниоца дела, a потом, да одреди ин- 
тензитет његовог дејства на повећање или снижење основне казне.

По синтетичком методу, пошто изврши класификацију, прекр- 
шајни орган оцењује свеукупан утицај једних и других околности на 
износ казне који ће метод суд применити, један или други или ће 
ићи на њихову комбинацију, зависи од његовог нахођења. Прекр- 
шајни орган је обавезан да узме у разматрање све околности кон- 
кретног случаја и да правилно оцени њихово дејство на врсту и ви- 
сину казне имајући у виду законом прописану казну за конкретни 
прекршај. Та је оцена слободна, али она мора бити реална, тј. да 
одговара укупном дејству свих околности. У образложењу решења о 
прекршају орган наводи које је околности узео као олакшавајуће a 
које као отежавајуће и зашто.

2. Ублажавање казне

Ублажавање казне је ванредан начин одмеравања казне путем 
овлашћења прекршајног органа да може учиниоцу пр>екршаја изре- 
ћи казну испод посебног минимума прописане казне за учињено 
дело до општег минимума те врсте казне или пак да замени пропи-
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сану казну блажом врстом казне.'^ Олакшавајуће и отежавајуће окол- 
ности утичу на одмеравање казне у границама посебног минимума 
и максимума казне одређене законом или другим прописом за то 
дело. Међутим, прекршај може бити извршен под таквим олакша- 
вајућим околностима када нису проузроване теже последице, које 
указују да се и са ублаженом казном према учиниоцу прекршаја мо- 
же постићи сврха кажњавања.

Првостепени прекршајни орган може учиниоцу одмерити ка- 
зну испод границе прописане законом или изрећи блажу врсту ка- 
зне ако су испуњени следећи услови: 1) да прекршај није проузро- 
ковао теже последице (што представља фактичко питање које се це- 
ни у сваком конкретном случају), 2) да постоје олакшавајуће окол- 
ности (две или више) и 3) да орган дође до у^верења да се и са 
ублаженом казном може постићи сврха кажњавања. Ублажавање 
казне је факултативни институт што значи да је прекршајни орган 
овлашћен да ублажи казну при постојању наведених околности, али 
он није обавезан да то и учини. Да ли ће доћи до ублажавања или 
не, зависи од уверења органа о дејству постојећих околности које 
дају основ за ублажавање и оцене да се сврха кажн>авања може по- 
стићи и применом блаже казне.

Постоји више врста ублажавања казне: 1) по мери и врсти и 2) 
ограничено и неограничено ублажавање казне. Ублажавање по ме- 
ри (висини) казне значи да се учиниоцу изриче иста казна која је у 
закону прописана за тај прекршај, али у мањем износу од износа 
који је прописан као посебан минимум. Ублажавање по врсти казне 
постоји када се уместо прописане врсте казне за то дело изрекне 
блажа врста казне. Ограничено ублажавање постоји када закон од- 
ређује правила за ублажавање, тј. у којим се случајевима и до којих 
граница се казна може ублажити. Неограничено ублажавање посто- 
ји када законодавац овласти орган да врши ублажавање по својој 
слободној оцени. У оваквом случају тај орган одлучује не само да ли 
ће извршити ублажавање, него и то да ли ће казну ублажити по вр- 
сти или по износу, a ако се одлучи за износ, одлучује сам који ће 
износ изрећи. Неограничено ублажавање се креће до општег мини- 
мума.

Када постоје услови за ублажавање казне прекршајни орган 
може ублажити казну на следећи начин: 1) да изрекне казну испод 
најмање мере казне која је прописана за учињени прекршај, али не 
испод најмање законске мере те врсте казне, 2) уместо прописане 
казне затвора да изрекне новачну казну или рад у јавном интересу и
3) уместо кумулативно прописане казне затвора и новчане казне да 
изрекне само једну од тих казни.

С. Стојановић, Ублажавање казне у СФРЈ, Београд, 1985, стр. 57. 
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3. Обустава прекршајног поступка

Закон о прекршајима је предвидео посебну могућност суда да 
обустави прекршајни поступак против учиниоца прекршаја. За ову 
могућност суда, потребно је да буду испуњени следећи услови: 1) 
ако се ради о прекршају за који је прописана новчана казна, и 2) 
ако је учинилац прекршаја добровољно после извршења прекршаја, 
a пре покретања прекршајног поступка отклонио противправно ста- 
ње или накнадио штету која је изазвана прекршајем.

4. Одмеравање казне за стицај прекршаја

Када учинилац са једном или више радњи учини више прекр- 
шаја по којима није донето решење о прекршају, a поступак се води 
пред истим прекршајним органом, претходно ће се за сваки од пре- 
кршаја утврдити казна, па ће се за сва та дела изрећи јединствена 
казна. За изрицање јединствене казне за дела у стииају важе посеб- 
на правила о одмеравању казне.'^

Одмеравање казне за свако појединачно дело врши се по оп- 
штим правилима, док се одмеравање јединствене казне, тј. свођење 
свих појединачних у јединствену казну врши по посебним правили- 
ма. Теорија и законодавство познају три основна система за одме- 
равање казне за дела у стицају; систем апсорпције, систем аспера- 
ције и систем кумулације. Према систему апсорпције прво се одме- 
рава казна за свако дело у саставу стицаја, па се оцда изриче најте- 
жа одмерена казна која апсорбује све остале лакше казне. Према 
систему асперације се најпре одмерава казна за свако дело у стииа- 
ју, па се затим најтежа казна повисује, али тако да не достигне збир 
појединачно одређених казни нити да пређе општи законски мак- 
симу'Л1 те врсте казне. Према систему кумулације прво се одмерава 
казна за поједина дела у стицају, па се затим све те казне саберу и 
тако се добије јединствена казна која се изриче учиниоцу тих дела.

Јединствена казна за дела у стицају (без обзира да ли се ради о 
идеалном или реалном) се изриче по следећим правилима:

1) ако је за све прекршаје у стииају утврђена казна затвора — 
као јединствена казна се изриче казна затвора с тим што она не мо- 
же да буде већа од шездесет дана,

2) ако је за све прекршаје у стицају утврђена новчана казна — 
као јединствена казна се изриче новчана казна која представл>а збир 
утврђених новчаних казни с тим што не може да пређе двоструки 
износ највеће мере новчане казне која је предвиђена законом,

3) ако је за све прекршаје у стицају утврђена казна рада у јав- 
ном интересу — као јединствена казна се изриче казна рада у јав- 
ном интересу која не може да траје дуже од 120 часова,

D. D. Spinelis, Essays on criminal sciences, Athens—Komotini, 2001, стр. 67—69.
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4) ако је за неке прекршаје у стицају утврђена казна затвора, a 
за друге прекршаје новчана казна — као јединствена казна изриче 
се кумулативно и казна затвора и новчана казна са напред наведе- 
ним ограничењима у погледу висине и

5) ако су за прекршаје у стицају утврђени казнени поени — је- 
динствена казна одговара збиру свих појединачно утврђених казне- 
них поена, a који не може бити већи од 18 казнених поена.

Код утврђивања јединствене казне прекршајни орган узима у 
обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности које постоје код 
појединих дела у стицају, као и оне околности које нису везане за 
поједина дела, него се односе на личност учиниоца и на свеукупну 
криминалну ситуацију, тако да јединствена казна буде одраз опа- 
сности и свеукупности учињених прекршаја и личности њихових 
учиниоца.

5. Урачунавање задржавања и притвора у казну'

Задржавање и било које друго на закону засновано лишење 
слободе учиниоца прекршаја немају карактер прекршајне казне ни- 
ти друге прекршајне санкције, али се обавезно урачунавају у изрече- 
ну казну таквом лицу. Други облици лишења слободе који се урачу'- 
навају у изречену казну јесу: довођење окривљеног, време проведе- 
но у здравственој установи ради психијатријског вештачења или ра- 
ди лечења, време проведено у установи за лечење наркомана и ал- 
кохоличара, време које је учинилац провео у екстрадиционом при- 
твору или казна коју је учинилац издржао за исто кривично дело.

Опште је правило да се свако лишење слободе које је предузето 
на основу законског овлашћења и у вези са извршењем прекршаја 
мора урачунати у казну ако она буде изречена за то дело (при чему 
мора да постоји идентитет утуженог и пресуђеног прекршаја). Тако 
се време за које је учинилац прекршаја задржан пре доношења ре- 
шења о прекршају, урачунава у изречену казну. Ако је против лица 
осумњиченог за кривично дело био одређен притвор, a кривични 
поступак је касније правоснажно окончан обуставом кривичног по- 
ступка или ослобађајућом или одбијајућом пресудом (осим због ствар- 
не ненадлежности суда) па се за исту радњу у прекршајном поступ- 
ку утврди одговорност учиниоца, време проведено у притвору се 
такође урачунава у казну изречену за прекршај. _

Ово урачунавање се врши по принципу да притвор или задр- 
жавање које је трајало дуже од 12 часова, a краће од 24 часа, рачуна 
се као један дан прекршајне казне затвора или 500 динара новчане 
казне.

У случају да је учинилац прекршаја, раније у кривичном по- 
ступку или поступку за привредни преступ правоснажно оглашен 
кривим за дело које има обелоЈде прекршаја, тада се прекршајни
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поступак неће ни водити, па нема ни одмеравања казне у коме би 
евентуално дошло до урачунавања казне по овим правилима.

О П О М ЕН А

Опомена је најблажа врста прекршајних санкција која се изри- 
че уместо прописане новчане казне пунолетном и кривом учиниоцу 
особито лаког прекршаја. Она представља прекор учиниоцу прекр- 
шаја од стране друштва због извршеног дела и упозорење да убуду- 
ће не крши норме јавног поретка и не врши прекршаје јер ће за та- 
кву делатност бити кажњен. Прекор који се упућује учиниоцу дела 
одражава социјално-етичку оцену дела, тј. да је оно штетно и недо- 
звољено и да ra друштво не одобрава, али опрашта учиниоцу и не- 
ће ra казнити. Према томе, опомена се појављује као безусловна 
осуда понашања, али се та осуда не састоји у казни, већ у прекору 
и опомени да ће учинилац бити кажњен само онда ако учини нови 
прекршај и то само за то дело a не и за оно за које је изречена опо- 
мена.

За изрицање опомене потребно је испуњење следећих услова:
1) да је прекршај учињен под околностима које у знатној мери ума- 
њују одговорност његовог учиниоца. Које су то околности и када 
оне делују у толикој мери олакшавајуће, умањујуће на одговорност 
учиниоца прекршаја, представља фактичко питање које се мора ре- 
шити у сваком конкретном случају, и 2) уверење прекршајног орга- 
на да се и применом опомене и без изрицања казне може очекива- 
ти од учиниоца прекршаја да ће се убудуће клонити вршења прекр- 
шаја. Такође се опомена може изрећи и учиниоцу прекршаја ако се 
он састоји у неиспуњавању прописаних обавеза или ако је прекр- 
шајем нанесена штета другом физичком или правном лицу под 
условом да је учинилац прекршаја пре доношења решења о прекр- 
шају испунио прописану обавезу или отклонио односно надокнадио 
причин>ену штету. Овде се ради о посебном облику стварног кајања 
које је таквог значаја да није неопходно, оправдано и правично та- 
квог учиниоца и казнити прописаном казном будући да је отклонио 
све штетне последице прекршаја и то пре него што је прекршајни 
поступак окончан доношењем решења о прекршају.

ЗА Ш ТИ ТН Е М ЕРЕ

Заштитне мере су посебна врста прекршајних санкиија које се 
могу изрећи сваком учиниоиу прекршаја; одговорном или неодго- 
ворном, пунолетном или малолетном лицу. Оне се могу прописати 
само законом или уредбом влада. Изричу се као споредна санкција 
уз казну или опомену с там што се ове мере могу изрећи чак и када 
учиниоцу прекршаја није изречена казна ако је таква могућност

163



предвиђена. Ове мере имају више заједничких карактеристика:''* 1) 
представљају средство за заштиту јавног поретка од вршења прекр- 
шаја којим се остварује одређена сврха — да се отклоне услови који 
омогућавају или подстичу учиниоца на извршење новог прекршаја;
2) имају репресивни карактер, примењују се против воље учиниоца 
прекршаја за кога представљају извесно зло јер му се одузимају или 
ограничавају одређена права; 3) прописане су законом или уред- 
бом; 4) могу бити изречене од стране органа за вођење прекршајног 
поступка односно од органа државне управе за прекршаје у области 
јавних прихода, царинског, спољнотрговинског и девизног послова- 
н>а у поступку који је одређен законом и 5) учиниоцу прекршаја се 
може изрећи једна или више заштитних мера ако су за то испуњени 
законом предвиђени услови.

Наше прекршајно право предвиђа следеће заштитне мере: 1) 
одузимање предмета, 2) забрана вршења одређених делатности, 3) 
забрана правном лицу да врши одређене делатности, 4) забрана од- 
говорном лицу да врши одређене послове, 5) забрана управл>ања 
моторним возилом, 6) обавезно лечење алкохоличара и наркомана, 
7) забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења 
прекршаја, 8) јавно објаагвивање пресуде и 9) удаљење странаца са 
територије Републике Србије. Заштитне мере се по правилу изричу 
у случајевима којим су прописани одређени прекршаји. Од овог 
правила постоји изузетак према коме се мере: одузимање предмета, 
обавезно лечење алкохоличара и наркомана и удаљење странаца са 
територије Републике Србије могу изрећи и кад нису предвиђене 
прописом којим је одређен прекршај.

Поједине заштитне мере

Одузимање предмета је заштитна мера којом се одузимају пред- 
мети који су употребљени или су били намењени за извршење пре- 
кршаја или који су настали извршењем прекршаја. Ови се предмети 
могу (дакле ова се мера факултативно изриче) привремено или трај- 
но одузети ако су својина учиниоца прекршаја или ако њима распо- 
лаже правно лице као учинилац прекршаја. Но, ови се предмети 
могу одузети и када нису у својини учиниоца прекршаја ако то зах- 
тевају интереси опште безбедности, чување живота и здрашва људи, 
сигурност робног промета или разлози јавног морала као и у дру- 
гим законом предвиђеним случајевима. У таквом слу^ају се одузи- 
мањем предмета не дира у право трећих лица на накнаду штете.

Заштитна мера одузимања предмета се обавезно изриче само у 
случајевима када је то законом изричито прописано.'^ Ови се пред-

Види: Г. Томашевић, Мјере си1урности у  кривичнач праву, Загреб, 1986.
■5 М. Томановић, 0  неким неспоразумима око примене мере безбедности одузи- 

мања предмета, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, 
број 1—2/2000, стр. 87—106.
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мети одузимаЈу и када прекршаЈни поступак нијс  завршен доноше- 
њем пресуде којом се окривљени оглашава кривим под условом да 
то захтевају интереси опште безбедности или разлози морала као и 
у другим случајевима одређеним посебним законом. У случају да је 
учинилац прекршаја самовољно отуђио или уништио предмете или 
је на други начин онемогућио одузимање предмета овом заштитном 
мером, у пресуди се одређује да такво лице плати новчани износ 
који одговара тржишној вредности предмета.

Суд који је донео пресуду одређује у складу са посебним про- 
писима да ли ће се одузети предмети уништити, продати или пре- 
дати заинтересованом органу односно организацији. Од ове заштит- 
не мере треба разликовати привремено одузимање предмета као ме- 
ру обезбеђења материјалних доказа у прекршајном поступку. Ови се 
предмети одузимају од учиниоца прекршаја или других лица на од- 
ређено време ради доказивања одређених чињеница, a no завршет- 
ку поступка или раније враћају се власницима.

Забрана вршења одређених делатности је заштитна мера која се 
може изрећи предузетнику или другом учиниоцу прекршаја. Она се 
састоји у привременој забрани овим лицима да врше одређену при- 
вредну или другу делатност зажоју се издаје дозвола надлежног др- 
жавног органа или која се уписује у одговарајући регистар (преду- 
зетника или привредних субјеката). За изрицање мере је потребно 
испуњење два алтернативно предвиђена услова: 1) да је учинилац 
прекршаја своју делатност злоупотребио за извршење прекршаја или 
2) ако се оправдано може очекивати да би дал>е вршење делатности 
од стране таквог лииа било опасно по живот или здравље људи или 
друге законом заштићене интересе. У судској пресуди се обавезно 
наводи врста делатности која се применом заштитне мере забрањује 
учиниоцу прекршаја. При изрииању мере, прекршајни суд одређује 
и време њеног трајања које се креће од шест месеци до три године. 
Овај се рок рачуна од дана правоснажности пресуде. Време које је 
учинилац прекршаја провео на издржавању изречене казне затвора, 
не урачунава се у време трајања изречене заштитне мере.

Забрана правном лиц}' да врши одређене делатности је заштитна 
мера која се може изрећи само правном лицу као учиниоцу прекр- 
шаја. Она се састоји у забрани производње одређених производа 
или вршења одређених послова у области промета робе, финансија 
и услуга или у забрани вршења друтих одређених послова. За изри- 
цање ове заштитне мере потребно је уверење суда да би даље врше- 
ње одређене делатности правног лица било опасно по живот или 
здравље људи или штетно за привредно или финансијско послова- 
ње других правних лица или за привреду у целини. У пресуди о из- 
рицању ове заштитне мере, прекршајни суд одређује и време њеног 
трајања које може да се креће од шест месеци до три године рачу- 
најући од дана правоснажности пресуде. Наравно да у пресуди мо- 
рају бити тачно наведене делатности и послови чије се обављање
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правном лицу забрањује за одређено време како се та мера не би 
претворила у потпуну забрану обављања свих делатности правног 
лица што би водило његовој економској ликвидацији.

Забрана одговорном лицу да врши одређене послове је заштитна 
мера која се може изрећи само одговорном лицу у правном лицу 
као учиниоцу прекршаја. Она се састоји у забрани учиниоцу прекр- 
шаја да врши одређену дужност и то управо ону дужност коју је он 
обављао у време извршења прекршаја или другу руководећу ду- 
жност у привредном или финансијском пословању или одређену 
врсту послова или све или само неке дужности везане за располага- 
ње, коришћење, управљање или руковање повереном имовином. У 
пресуди морају бити тачно наведене дужности или послови који се 
учиниоцу прекршаја забрањују за одређено време применом ове за- 
штитне мере. Закон је као услов за изрицање ове заштитне мере 
предвидео само да је учинилац прекршаја за извршење свог кажњи- 
вог дела злоупотребио вршење дужности односно других послова. 
Мера се може изрећи у трајању од три месеца до једне године рачу- 
најући од дана правоснажности пресуде. Време које је учинилац 
провео на издржавању казне затвора не урачунава се у време траја- 
ња изречене заштитне мере.

Забрана управ.1>ања моторним возилом је специфична заштитна 
мера која се може изрећи само учиниоцима одређених врста прекр- 
шаја (саобраћајних прекршаја). Састоји се у забрани управл>ања мо- 
торним возилом одређене врсте или категорије за у пресуди наведе- 
но време.'^ Услови за њено изрицање јесу: 1) да је учинилац извр- 
шио прекршај којим је повредио прописе о безбедности саобраћаја 
или 2) да раније често кршење саобраћајних прописа од стране учи- 
ниоца показује да је опасно да он управља моторним возилом одре- 
ђене врсте или категорије или да постоји опасност да ће он поново 
учинити прекршај. Код одлучивања о изрицању ове мере прекршај- 
ни орган ће узети у обзир и то да ли је у^чинилац дела возач мотор- 
ног возила по занимању или не. Мера се изриче на време од триде- 
сет дана до једне године рачунајући од дана правоснажности пресу- 
де. Орган унутрашњих послова одузима возачк>' дозволу на одређе- 
но време, a ако учинилац прекршаја нема возачку дозволу, онда му 
орган унутрашњих послова за ово време неће издати нову дозволу 
или неће дозволити да полаже возачки испит. Време које је учини- 
лац прекршаја провео на издржавању казне затвора не урачунава се 
у време трајања ове мере.

Обавезно лечење алкохоличара и наркомана је једина медицин- 
ска заштитна мера у нашем прекршајном праву. Ова се мера може 
изрећи лицу које је >чинило прекршај услед зависности од сталне

Д. Јовашевић, Мера безбедности забране упра&г>ања моторним возшом као 
фактор превенције саобраћајноГ криминазиШета, Зборник радова Превенција саобра- 
ћајних незгода на путевима, Нови Сад, 1998, стр. 395—400.
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употребе алкохола или опојних дрога ако постоји опасност да ће 
због те зависности и даље наставити да чини прекршаје. Иако закон 
ову меру назива „обавезно лечење”, она се ипак факултативно из- 
риче по нахођењу прекршајног органа. Прекршајни суд ову меру 
може изрећи учиниоцу прекршаја ако су испуњени следећи кумула- 
тивно законом одређени услови:

1) Прекршај треба да је учињен услед зависности учиниоца од 
сталне употребе алкохола или опојних дрога. Значи, треба да се ра- 
ди о учиниоцу код Kora постоји стање зависности према употреби 
алкохола или опојних дрога. To су лица која перманентно осећају 
потребу за конзумирањем алкохола или опојних дрога и која иако 
свесна штетних последица које услед тога настају нису у стању да 
се одупру овој потреби. Између извршеног прекршаја и ове зави- 
сности треба да постоји узрочна веза.

2) Треба да постоји опасност да ће учинилац прекршаја услед 
постојања ове зависности и убудуће вршити прекршаје.

Пре изрицања ове заштитне мере прекршајни суд је дужан да 
прибави михшвење вештака судскопсихијатријске струке односно над- 
лежне здравствене организације о постојању зависности од алкохо- 
ла или опојних дрога код учиниоца прекршаја, о стању опасности 
таквог лица као и о потреби његовог лечења у циљу одвикавања од 
ове зависности и елиминисању његове опасности. При изрицању 
ове мере суд налаже да се изречена мера извршава у одређеној 
здравственој или другој специјализованој установи. У случају да 
учинилац прекршаја без оправданих разлога одбије лечење, мера се 
извршава принудним путем. Заштитна мера обавезног лечен>а алко- 
холичара и наркомана може најдуже да траје до годину дана. Извр- 
шење изречене мере се обуставл>а и пре истека времена које је од- 
ређено у пресуди ако се од стране здравствене организације утврди 
да је лечење учиниоца прекршаја завршено.

Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења пре- 
кршаја представља нову врсту заштитне мере. Изриче се када је 
поднет писмени предлог подносиоца захтева за покретање прекр- 
шајног поступка или на усмени захтев оштећеног који је истакнут 
приликом његовог сасл>'шања у поступку ако су испуњена два усло- 
ва: 1) ради спречавања учиниоца да понови прекршај или 2) ради 
спречавања учиниоца прекршаја да настави са утрожавањем оште- 
ћеног. Одлука суда о примени ове заштитне мере треба да садржи: 
временски период у коме се извршава, податке о лииима којима 
учинилац прекршаја не сме приступати, назначерве објеката којима 
не сме приступити и у које време, места или локације у оквиру ко- 
јих се учиниоцу забрањује приступ. Ако је изречена мера забране 
приступа оштећеном, она садржински укључује и меру забране при- 
ступа заједничком стану или домаћинству у периоду за који се од- 
носи ова забрана.

167



Ова се мера може изрећи са трајањем до једне године рачунају- 
ћи од правоснажности пресуде. О донетој одлуци којом је изречена 
ова заштитна мера обавештава се оштећени, орган унутрашњих по- 
слова надлежан за извршење мере као и центар за социјални рад 
уколико се мера односи на забрану учиниоцу прекршаја да присту- 
пи према деци или брачном другу. Уколико учинилац прекршаја 
прекрши постављене обавезе у овој заштитној мери или оствари 
контакт са оштећеним на недозвољени начин или у недозвољено 
време, казниће се новчаном казном до 15.000 динара или казном 
затвора до 30 дана. Овом казном ће се такође казнити и сам оште- 
ћени на чији је предлог заштитна мера изречена који својим радња- 
ма наведе кажњеног да прекрши забрану приступа.

Јавно објављивање пресуде је друга новоуведена врста заштитне 
мере коју суд изриче учиниоцу прекршаја ако сматра да би било ко- 
рисно да се јавност упозна са донетом пресудом, a нарочито ако би 
објављивање пресуде допринело да се отклони опасност по живот 
или здравље људи или да се заштити сигурност промета роба или 
услуга или привреда. Према значају учињеног прекршаја суд одлу- 
чује на који ће се начин донета пресуда објавити: путем штампе, 
радија или телевизије или преко више од наведених средстава ин- 
формисања истовремено као и да ли ће се образложење пресуде об- 
јавити у целости или у изводу водећи при томе рачуна да начин 
објављивања омогући обавештеност свих у чијем интересу пресуду 
треба и објавити. Пропис којим је одређен прекршај може одредити 
и обавезно изрицање ове заштитне мере. Пресуда се .може објавити 
у року најдуже 30 дана од дана правоснажности пресуде. Трошкови 
објављивања пресуде падају на терет кажњеног лииа.

Удагење странаца са територије Републике Србије је спеиифич- 
на заштитна мера с обзиром на својство учиниоца коме се изриче. 
Она се може изрећи према странцу (лицу које има страно држа- 
вљанство или лицу без држашванства — апатриду) који је учинио 
прекршај на територији Републике Србије и чији је даљи боравак 
непожељан. Ова се мера изриче у трајању од шест месеци до три 
године, a трајање мере почиње од дана правоснажности пресуде с 
тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачу- 
нава у време трајања ове мере. Посебним законом се могу прописа- 
ти услови под којима се за одређено време може одложити изврше- 
ње овако изречене заштитне мере.

В.^СП И ТН Е М ЕРЕ

У прекршајно.м праву издвојене су одредбе о примени васпит- 
них мера кажњавања .малолетних х^чинилаца прекршаја у посебно 
поглавље, a у посебном поглавл>у су садржане одредбе о посебном
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поступку према малолетницима. Тако је створено малолетничко пре- 
кршајно право које карактеришу следећа обележја:'’

1) према малолетнику који у време извршења прекршаја није 
навршио 14 година (дете) не може се водити прекршајни поступак,

2) у принципу је искључена одговорност малолетних учиниоца 
прекршаја,

3) ако је малолетник постао пунолетан у време од извршења 
прекршаја, a пре доношења одлуке, према њему се неће изрицати 
васпитна мера,

4) међу прекршајним санкцијама према малолетним учиниоци- 
ма прекршаја примат имају васпитне мере. Примена казне предста- 
вл>а изузетак. Казна се може изрећи само старијем малолетнику ако 
је у време извршења прекршаја према својој душевној развијености 
Morao да схвати значај своје радње и да управл>а своји.м поступцима 
и ако због тежих последица прекршаја или већег степена прекршај- 
не одговорности не би било оправдано изрећи васпитну меру. Ка- 
зна затвора се према старијем малолетнику може изрећи само изу- 
зетно имајући у виду природу прекршаја, личне особине и понаша- 
ње малолетника с тим што у том случају казна затвора не може да 
буде дужа од 15 дана нити се новчана казна може заменити затво- 
ром у дужем трајању од 15 дана,

5) у погледу примене прекршајних санкција према малолетним 
учиниоцима прекршаја, закон разликује две категорије ових лица: 1) 
млађе малолетнике (лица узраста од 14 до 16 година у време извр- 
шења прекршаја) — према којима се могу изрицати са.мо васпитне 
мере и 2) старије мазолетнике (лица узраста од 16 до 18 година у 
време извршења прек-ршаја) — према којима се могу изрицати вас- 
питне мере и казне. Но, малолетнику се могу изрицати и заштитне 
мере (уз васпитну меру) ако је то неопходно због природе учин>еног 
прекршаја. Без обзира о којој се врсти санкиија ради, њих малолет- 
нику може да изрекне само прекршајни суд,

6) законом се може одредити да се за учињени прекршај мало- 
летника, може казнити и његов родитељ, усвојилац односно стара- 
лац као да су ra сами учинили, ако се утврди да је прекршај настао 
као последица пропуштања дужног надзора над малолетником од 
стране ових лица, a она су у могућности да такав надзор врше,

7) при изришњу васпитне мере малолетном учиниоцу прекр- 
шаја, прекршајни суд је дужан да узме у обзир старост малолетника, 
степен његовог душевног развоја, психичке карактеристике и моти- 
ве због којих је прекршај учињен, досадашње васпитање маполетни- 
ка, околину и услове под којима је живео, тежину прекршаја, да ли 
му је пре Tora раније била изрицана васпитна мера као и све окол- 
ности које утичу на избор васпитне мере којо.м ће се најбол>е по- 
стићи сврха кажњавања. У циљу правилног и потпуног утврђивања

Види: Ф. Хирјан, М. Сингер, Мсио.г>ешници у кривичном праву, Загреб, 2001.
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ових околности прекршаЈни суд мора да саслуша родитеље, усвоЈИО- 
це или стараоце малолетника као и друга лица која могу пружити 
потребне податке,

8) ако је малолетник учинио више прекршаја у стицају (идеал- 
ном или реалном), суд ће при избору васпитне мере јединствено 
ценити све учињене прекршаје и изрећи само једну васпитну меру. 
У случају да је за неке прекршаје у стицају суд утврдио казну, a за 
друге прекршаје васпитну меру, тада ће малолетнику изрећи само 
казну као врсту прекршајне санкције. На овај ће начин суд поступи- 
ти и у случају када је после изречене васпитне мере, односно казне 
накнадно утврђено да је малолетник пре или после изрицања пре- 
кршајне санкције учинио још неки прекршај за који се није водио 
прекршајни поступак,

9) ако је од правоснажности одлуке којом је изречена васпитна 
мера дошло до наступања околности којих није било у време доно- 
шења одлуке или се за њих пак није знало у то време, a оне су биле 
од утицаја на доношење одлуке, извршење изречене васпитне мере 
се може обуставити или се пак изречена васпитна мера може заме- 
нити другом мером. У том погледу суд има широка законска овла- 
шћења.

Дакле, према малолетним учиниоцима прекршаја се као основ- 
на врста прекршајних санкција јављају васпитне мере. Оне се могу 
изрећи и млађим и старијим малолетницима. Поред њих се мало- 
летним учиниоцима прекршаја могу изрећи и казне (само старијем 
малолетнику) и заштитне мере (кумулативно уз васпитну меру).

Васпитне мере су законом одређене мере којима се према ма- 
лолетним учиниоцима прекршаја остварује заштита јавног поретка 
од вршења прекршаја путем васпитања и преваспитања малолетни- 
ка, које изриче прекршајни суд,'а које се састоји у ограничавању 
њихових слобода и права. Ове мере представљају посебну врсту 
прекршајних санкција које се могу применити према малолетном 
лицу које је извршило прекршај. Али њихова примена не зависи од 
постојања прекршајне одговорности малолетника што их прибли- 
жава заштитним мерама. Но, док се заштитне мере примењују пре- 
ма неурачунљивим и урачун.1>ивим учиниоцима прекршаја без обзи- 
ра на њихов узраст, док се васпитне мере изричу према мачолетним 
учиниоцима прекршаја, наше прекршајно право предвиђа две врсте 
васпитних мера: 1) мере упозорења и усмеравања — укор и посебне 
обавезе и 2) мере појачаног надзора. Мере упозорења и усмеравања 
се изричу када је таквим мерама потребно утицати на личност ма- 
лолетника и његово понашање и када су оне довољне да се постиг- 
не сврха ових мера. Мере појачаног надзора пак се изричу у случају 
када за васпитање и развој мштолетника треба предузети трајније 
васпитне мере уз одговарајући стручни надзор и помоћ.
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Укор је најблажа васпитна мера која се састоји у прекору који 
прекршајни суд у име друштва упућује малолетном учиниоцу прекр- 
шаја када није потребно према њему предузети трајније васпитне 
мере, a нарочито када се из његовог односа према учињеном прекр- 
шају и његове спремности да убудуће не чини прекршаје може за- 
кључити да се изреченом васпитном мером може постићи сврха ка- 
жњавања. To су случајеви када је малолетник прекршај учинио из 
лакомислености или непромишљености. Код изрицања ове мере, 
прекршајни суд је дужан да малолетнику укаже на друштвену не- 
прихватљивост и штетност његовог поступка и да му предочи да ће 
у случају поновног извршења прекршајног дела према њему бити 
примењена тежа мера.

Посебне обавезе представл>ају нову васпитну меру упозорења и 
усмеравања којом је замењена ранија мера упућивања у дисциплин- 
ски центар за малолетнике. Ове се мере изричу ако суд оиени да је 
одговарајућим мерама и забранама потребно утицати на малолетног 
учиниоца прекршаја и његово понашање. У том случају се малолет- 
нику може одредити једна или више посебних обавеза предвиђених 
законом као што су:

1) да се извини оштећеном,
2) да у оквиру својих могућности поправи или надокнади ште- 

ту 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 алко- 

хола, дрога или других опојних средстава и средстава зависности,
5) да се ради учења или провере знања саобраћајних прописа 

упути у надлежну установу за оспособл>авање 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.
При изрицању посебних обавеза прекршајни суд одређује вре- 

ме њиховог трајања које не може да буде дуже од шест месеци при 
чему се не сме ометати малолетниково школовање или запослење. 
Када суд одреди као обавезу малолетника да поправи или накнади 
проузроковану штету, тада одређује висину, облике и начин попра- 
вл>ан>а штете при чему лични рад малолетника може да траје најду- 
же 20 часова у периоду од месец дана и мора бити тако распоређен 
да не смета редовном школовању или запослењу малолетника. Када 
изрекне неку од ових обавеза суд упозорава малолетника да због 
неиспуњења одређених обавеза оне могу бити замењене другим 
обавезама или пак неком васпитном мером. У сваком случају извр-

ПОЈЕДИНЕ ВАСПИТНЕ MERE
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шење појединих обавеза се спроводи уз надзор центра за социјални 
рад који 0 тбку и резултатима извршења мере обавештава и суд.

Појачан надзор је васпитна мера која се изриче малолетном 
учиниоцу прекршаја када је потребно да се према њему примене 
трајније мере васпитања и преваспитања. Две су мере појачаног 
надзора: 1) појачани надзор од стране родитеља, усвојиоца или ста- 
раоца и 2) појачани надзор органа старатељства (органа социјалне 
заштите).

1) Појачани надзор родитеља, усвојиоца или стараоца се изри- 
че ако су родитељи, усвојиоци или стараоци пропустили да врше 
потребну бригу и надзор над малолетником, a у могућности су да 
овакав надзор врше и то се од њих са основом може очекивати. Код 
изрицања ове мере прекршајни суд може родитељу, усвојиоцу или 
стараоцу да даје потребна упутства и налаже одређене дужности у 
погледу предузимања појединих мера васпитања малолетника, од- 
носно за његово лечење или за отклањање штетних утицаја на ње- 
га. Ова мера може да траје најдуже једну годину.

2) Појачани надзор органа старатељства се изриче када родите- 
љи, усвојиоци или стараоци нису у могућности да врше појачани 
надзор над малолетником. У том случају малолетник остаје код сво- 
јих родитеља, усвојиоца или стараоца. Овлашћено лице органа ста- 
ратељства непосредно брине о школовању малолетника, његовом 
запослењу и одвајању из дотадашње средине која на њега штетно 
утиче, те потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи. 
Ове мере извршава одређено службено лице које одржава контакт 
са малолетником и његовом породицом. И ова васпитна мера поја- 
чаног надзора може да траје најдуже годину дана.

О С Н О В И  ГАШ ЕЊ А П РЕ К РШ А ЈН И Х  СА Н КЦ И ЈА

Свака прекршајна санкција се, по правилу, гаси њеним извр- 
шењем над учиниоцем од стране надлежних државних органа (у 
складу са одредбама републичког Закона о извршењу кривичних 
санкција). Али може се десити да после извршења прекршаја насту- 
пе неке околности које race право државе на изрицање и извршење 
прекршајне санкције — ius puniendi. Ове околности race, ниште 
право државе на изрицање и извршење или само на извршење пре- 
кршајне санкције, не утичући при томе на постојање самог прекр- 
шајног дела. To су јавноправни институти утврђени у општем инте- 
ресу о чијем постојању надлежни прекршајни орган мора да води 
рачуна по службеној дужности без обзира да ли се учинилац дела 
на Kora се односе позвао на њих или није.

Као основи гашења прекршајних санкција сматрају се: 1) смрт 
учиниоца прекршаја и 2) застарелост. У прекршајном праву нема
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м еста  п р и м е н и  ам нестиЈС  и п о м и л о в а њ а  као  о с н о в а  г а ш е њ а  к р и -  
в и ч н и х  с а н к ц и ја .

1. Смрт учиниоца прекршаја

Смрт је природни догађај који доводи до промене стварне и 
правне ситуације. У области прекршајног права она онемогућава 
извршење свих прекршајних санкција које су везане за личност учи- 
ниоца прекршаја. Са њеним наступањем гаси се могућност изврше- 
ња казне, заштитних мера и васпитних мера. У правној теорији не 
постоји јединствено мишљење о томе да ли је смрт учиниоца пре- 
кршаја основ гашења и имовинских санкција (новчане казне, за- 
штитне мере одузимања предмета и мере одузимања имовиске ко- 
ристи прибављене прекршајем) или не. Будући да закон ништа не 
говори о томе, у теорији се сматра да се оне не race смрћу осуђеног 
лица јер не би било правично да ове користи остану породици умр- 
лог учиниоца прекршаја или неког другог лица.'*

2. Застарелост

Застарелост је правна чињеница која доводи до гашења прекр- 
шајних санкција услед протека законом одређеног времена. Пошто 
се застарелост одређује од стране државе путем правних прописа то 
се она појављује као потпуно одрицање државе од права кажњавања 
због протека времена. Застарелост се даје у јавном интересу и њен 
је значај вишеструк. Према времену од када почиње да тече застаре- 
лост, разликује се застарелост покретања и вођења прекршајног по- 
ступка и застарелост извршења казне и заштитне мере.

Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка (аболи- 
ција) постоји када се после истека одређеног времена од извршења 
прекршаја не може покренути прекршајни поступак против његовог 
учиниоца. Време које треба да прође да би наступила застарелост 
назива се рок застарелости. Тај рок застарелости износи годину да- 
на осим за прекршаје у области царинског, спољнотрговинског, де- 
визног пословања, јавних прихода и финансија, промета робе и 
услуга и ваздушног саобраћаја где се посебним законом може одре- 
дити ду'жи рок застарелости, али не дуже од пет година.

Рок застарелости почиње да тече од дана када је прекршај учи- 
њен, a TO је дан када је учинилац предузео радњу чињења или када 
је пропустио да предузме чин>ење на које је био обавезан. Код про- 
дуженог и колективног прекршаја рок застарелости почиње да тече 
од дана када је извршена последња радња која улази у састав проду-

Б. Чејовић, Кривично ираво, Оишши део, Београд, 2002, стр. 587.
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женог, односно колективног прекршаја. За покушај прекршаја овај 
рок се одређује према року застарелости за свршено дело. Рок за- 
старелости за саучеснике исти је као и за извршиоца прекршајног 
дела.

Обустава (или мировање) застарелости значи да услед извесних 
околности гоњење не може бити предузето или не може бити на- 
стављено. За време док дејствују те околности, рок застарелости не 
тече, a no њиховом престанку, рок застарелости се наставља. To 
значи да обустава застарелости делује тако што за време док постоје 
сметње рок застарелости не тече и наставл>а се тек када сметње бу- 
ду отклоњене. У правној теорији су познате две врсте сметњи које 
доводе до обуставе рока застарелости: 1) фактичке и 2) правне 
сметње. Фактичке сметње су околности стварне природе; окупација, 
ратно стање, стање непосредне ратне опасности, ванредно стање, 
поплава, пожар, земљотрес. Правне сметње су околности правне 
природе; душевно обољење или имунитет окривљеног. Ако је у из- 
вршењу прекршаја учествовало више лица, обустава застарелости 
има дејство само према оном лицу на кога се односи сметња за ro- 
њење, док у односу на остале застарелост тече.

Прекид застарелости значи да услед постојања законом пред- 
виђених околности рок застарелости се прекида тако да престанком 
тих околности, он се не наставл>а, већ почиње да тече изнова. За- 
старелост се прекида сваком процесном радњом надлежног органа 
која се предузима ради гоњења учиниоца због учињеног прекршаја. 
Радњу мора предузети надлежан орган, a она се може састојати у 
било којој законом предвиђеној делатности управљеној на одређени 
прекршај према фактичком, чињеничном стању ствари, као што је 
нпр. саслушање сведока, увиђај, вештачење итд. Радња треба да је 
предузета против одређеног лица и у вези са одређеним прекрша- 
јем. Процесне радње су оне делатности које предузимају овлашћени 
органи или лица (процесни субјекти) у циљу покретања, трајања 
или окончања кривичног поступка.

Апсолутна застарелост значи немогућност покретања и вођења 
прекршајног поступка против одређеног лица за учињени прекршај 
када протекне одређено време после извршења прекршаја без обзи- 
ра на обуставе и прекиде застарелости. Она наступа када протекне 
два пута онолико времена колико се по закону тражи за застарелост 
покретања и вођења прекршајног поступка.

Застарелост извршен>а казне и заштитне мере значи да се по- 
сле протека одређеног времена од дана правоснажности пресуде ка- 
зна или заштитна мера не може извршити. За наступање ове заста- 
релости потребно је да је прекршајни суд изрекао казну или за- 
штитну меру, али да се услед наступања одређених околности није 
приступило извршењу или да је извршење услед тих околности

19 Г. Марјановик, Македонско кривично ираво, ор. cit., стр. 385.
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прекинуто. Рок застарелости извршења казне или заштитне мере 
наступа када протекне годину дана од дана правоснажности пре- 
суде.

Застаревање извршења казне или заштитне мере не тече за 
време за које се по закону извршење не може по закону предузети. 
Сметње услед којих се не може предузети извршење казне или за- 
штитне мере могу бити стварне и правне природе. Прекид застаре- 
лости извршења наступа предузимањем радње надлежног државног 
органа ради извршења казне односно заштитне мере као што су; 
позив кажњеном лицу да се јави на издржавање казне итд.

У погледу застарелости извршења мере одузимања имовинске 
користи прибављене прекршајем закон ништа не говори па се има- 
јући у виду правна схватања имовинског права узима да ово потра- 
живање застарева у гранииама општег рока застарелости свих обли- 
гационих потраживања утврђених судском одлуком, a то је рок од 
десет година од дана када је утврђена имовинска обавеза.

Апсолутна застарелост извршења казни и заштитних мера на- 
ступа протеком два гтута онолико времена колико се по закону тра- 
жи за наступање застарелости извршења казне или заштитних мера, 
што значи да се изречене прекршајне санкције не могу ниуком слу- 
чају извршити.

SYSTEM OF PENALTIES IN THE NEW LAW ON MINOR OFFENCES

Dragan Jovašević, PhD 

S u m m a r y

This paper analyzes a system of penalties for minor offences according to the new 
Law on Minor Offences of the Republic of Serbia, which enters into force on January 1, 
2007. After introduction, where the author elaborates on definition, characteristics and types 
of penalties that may be imposed to the offenders by the minor offences court (to natural 
persons and legal entities, their representatives and to entrepreneurs) the author analyzes 
characteristics and conditions that have to be met in order to impose the penalties, war
nings, protective measures and correctional measures, and he pays special attention to the 
newly introduced penalties (work for the common benefit and penalty points), protective 
measures and correctional measures and rules for their assessment. Finally, and logically for 
this kind of paper, the author analyzes the basis for extinguishing the penalties for minor 
offences.

Key words: minor offence, offender, penalties, penalty assessment, warning, protecti
ve measures, correctional measures, law, minor offences court
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