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ДА ЛИ ЈЕ КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВЕК  
НАЈ ТЕ ЖЕ КА ЗНЕ НО ДЕ ЛО? 

(I ДЕО) 

Сажетак: У Ре пу бли ци Ср би ји по сто је три вр сте ка зне них де ла, 
кри вич на де ла, пре кр ша ји и при вред ни пре сту пи. Кри вич ним за ко ни ком је 
про пи са но да је кри вич но де ло оно де ло ко је је за ко ном пред ви ђе но као 
кри вич но де ло, ко је је про тив прав но и скри вље но. Зак но да вац је За ко ном 
о пре кр ша ји ма про пи сао да је пре кр шај про тив прав но де ло ко је је за ко ном 
или дру гим про пи сом над ле жног ор га на од ре ђе но као пре кр шај и за ко је 
је про пи са на пре кр шај на санк ци ја. За ко ном о при вред ним пре сту пи ма 
про пи су је се да је при вред ни пре ступ дру штве но штет на по вре да про пи-
са о при вред ном или фи нан сиј ском по сло ва њу ко ја је про у зро ко ва ла или је 
мо гла про у зро ко ва ти те же по сле ди це и ко ја је про пи сом над ле жног ор га на 
од ре ђе на као при вред ни пре ступ. По ла зе ћи од дру штве не опа сно сти и за пре-
ће не ка зне кри вич на де ла су нај стро жа ка зне на де ла, у од но су на пре кр ша је 
и при вред не пре сту пе. 

Ау тор у овом ра ду има за циљ да ука же да од го вор ност за кри вич но 
де ло не мо ра да бу де нај те жи вид ка зне не од го вор но сти. Од го вор ност за 
пре кр шај, у по је ди ним слу ча је ви ма, мо же би ти „стро жа“ по учи ни о ца, 
од од го вор но сти за кри вич но де ло. У ра ду се ука зу је на по је ди не од ред бе 
Кри вич ног за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма, на осно ву ко јих ау тор до ла-
зи до за кључ ка да је од го вор ност због учи ње ног кри вич ног де ла у по је ди ним 
слу ча је ви ма „бла жа“ по учи ни о ца де ла, у од но су на од го вор ност за пре-
кр шај.

Кључнеречи: кри вич но де ло, пре кр шај, Кри вич ни за ко ник, За кон о пре-
кр ша ји ма. 



УВОД

Пре ма за пре ће ној ка зни кри вич на де ла су нај стро жа ка зне на де ла,1 у 
по ре ђе њу са пре кр ша ји ма и при вред ним пре сту пи ма. С тим у ве зи, и дру штве-
на опа сност код кри вич них де ла је нај ве ћа. То би, с дру ге стра не, тре ба ло 
да зна чи, да су пре кр ша ји премa сте пе ну дру штве не опа сно сти и за пре ће ној 
ка зни, „ба га тел на де ла“ у од но су на кри вич на де ла. Та ко се и у на уч ној, 
струч ној али и оп штој јав но сти углав ном го во ри да су кри вич на де ла нај те жа 
ка зне на де ла у од но су на пре кр ша је и при вред не пре сту пе, ма да по сто је и 
ми шље ња да у по је ди ним слу ча је ви ма од го вор ност за пре кр шај мо же би ти 
стро жа од кри вич не од го вор но сти.2 

Ми има мо циљ, да у овом ра ду при ка же мо ка ко у на шем по зи тив ном 
ка зне ном систeму од го вор ност за пре кр шај3 мо же би ти стро жа од од го вор-
но сти за кри вич но де ло. Ми ће мо у ра ду на пра ви ти јед но по ре ђе ње по је ди-
них од ре да ба Кри вич ног за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма. Да кле, ми ће мо 
се др жа ти по зи тив но прав них ре ше ња на ша два „ка зне на за ко на“, где ће мо 
ука за ти ка ко је од го вор ност за пре кр шај „стро жа“ у од но су на од го вор ност 
због учи ње ног кри вич ног де ла. 

На слов ра да „Да ли је кри вич но де ло нај те же ка зне но де ло? (део I)“ мо-
жда, на пр ви по глед, де лу је нео у би чај но, јер се ми у ра ду ба ви мо пре кр шај-
ном и кривич ном од го вор но шћу. Ми смо се за ова кав на слов од у чи ли да би 
смо на слов скра ти ли, али и да би смо скре ну ли па жњу на уч ној, струч ној, као 

1 Ка ко на во ди наш до а јен у обла сти, пре све га, ка зне ног пра ва проф. Жи ва но вић: „и 
у до ма ћем кри вич ном за ко но дав сту усво је на је трој на де о ба кри вич них де ла у зло чи не, 
пре сту пе и ис ту пе“. (...) ис ту пи су нај лак ша кри вич на де ла на ла зе се пак још и у не ка да шњим 
по кра јин ским к. з. (срп ском, хр ват ском, бо сан ском, цр но гор ском, дал ма тин ско-сло ве нач ком 
(...). То ма Жи ва но вић, Осно ви кри вич ног пра ва Кра ље ви не Ју го сла ви је – Оп шти део, I. Књи га 
(увод. – I. Кри вич но де ло), Бе о град, 1935, 112-123. О де о би ка зне них де ла вид. Zo ran Sto ja no-
vić, Kri vič no pra vo – Оpšti deo, Be o grad, 2009, 8-9; Jan ko Ta ho vić, Ko men tar Kri vič nog za ko ni ka, 
Be o grad, 1957, 49-51; Jo sip Ši lo vić, Stan ko Frank, Kri vič ni za ko nik za Kra lje vi nu Sr ba, Hr va ta i 
Slo ve na ca od 27. ja nu a ra 1929, Za greb, 1929, 11-12. Мих. П. Чу бин ски, На уч ни и прак тич ни 
ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не Ју го сла ви је од 27. ја ну а ра 1929 год., но ве ли ра ног 
За ко ном од 9. окт. 1931. год. Бе о град, 1934, 52-56; Ђо ка Ка ра јо ва но вић, Ко мен тар Оп штег 
Кри вич ног за ко ни ка са За ко ном, ко јим се Кри вич ни за ко ник ста вља на сна гу и уво ди у жи вот, 
Бе о град, 1930, 11-12.

2 Вид. Стан ко Пи хлер, Пре кр шај но пра во, Но ви Сад, 2000, 7; Игор Ву ко вић, Пре кр шај-
но пра во, Бе о град, 2015, 84; Иван Ми лић, Но ви За кон о пре кр ша ји ма и ста ри про бле ми са 
за штит ном ме ром оба ве зног ле че ња за ви сни ка од ал ко хо ла и пси хо ак тив них суп стан ци, 
Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2014, 263–273. Мо же се ре ћи да да нас 
вла да те о ри ја да су пре кр ша ји и кри вич на дје ла два са мо по те жи ни раз ли чи та ступ ња ка жњи-
вог не пра ва, лак ши и те жи ка жњи ви де ликт. Fra njo Ba čić, Kri vič no pra vo – Op ći dio, Za greb, 
1978, 159. 

3 О од но су пре кр шај ног пра ва пре ма кри вич ном пра ву вид. Lju bin ko Mi tro vić, Pre-
kr šaj no pra vo, Ba nja Lu ka, 2014, 23-24.
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и оп штој јав но сти да пре кр ша ји ни су ба га тел на де ла, како се то за њих углав-
ном ми сли. Та ко ђе, ја сно смо озна чи ли да је реч о пр вом де лу ра да на шег 
ис тра жи ва ња, јер има мо за циљ да у на шим да љим ис тра жи ва њи ма ука же-
мо и на дру ге ин сти ту те кри вич ног и пре кр шај ног за ко но дав ства, у ко ји ма 
ће мо на ста ви ти да оправ да мо на шу хи по те зу – да од го во р ност за пре кр шај 
мо же би ти стро жа од од го вор но сти за кривч но де ло. Та ко да је овај рад пред-
ста вља по че так ис тра жи ва ња у овој обла сти. 

Рад је по де љен у не ко ли ко си сте ма ти зо ва них це ли на, у ко ји ма се рас-
пра вља о: де лу ма лог зна ча ја; по о штра ва њу ка зне; услов ној осу ди; из вр ше њу 
ка зне за тво ра без на пу шта ња про сто ри ја у ко ји ма осу ђе ни ста ну је; услов ном 
от пу сту; ам не сти ји и по ми ло ва њу; при нуд ној на пла ти нов ча не ка зне. 

1. ДЕ ЛО МА ЛОГ ЗНА ЧА ЈА

Је дан од осно ва ко ји ис кљу чу је про тив пра вност је и де ло ма лог зна ча ја.4 
На ше кри вич но за ко но дав ство пред ви ђа ло је ин сти тут не знат не дру штве не 
опа сно сти као основ ко ји ис кљу чу је по сто ја ње кри вич ног де ла. У но вом КЗ 
он је за ме њен ин сти ту том ко ји има исту свр ху, а то је де ло ма лог зна ча ја.5 
Ка ко се про пи су је Кри вич ним за ко ни ком (чл. 18): Ни је кри вич но де ло оно 
де ло ко је, иа ко са др жи обе леж ја кри вич ног де ла, пред ста вља де ло ма лог 
зна ча ја. Де ло је ма лог зна ча ја ако је сте пен кри ви це учи ни о ца ни зак, ако су 
штет не по сле ди це од сут не или не знат не и ако оп шта свр ха кри вич них санк-
ци ја не зах те ва из ри ца ње кри вич не санк ци је. Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на 
мо гу се при ме ни ти на кри вич на де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра до 
пет го ди на или нов ча на ка зна. Циљ ин сти ту та де ла ма лог зна ча ја је сте, пре ма 
то ме, да ис кљу чи при ме ну кри вич ног пра ва у од но су на слу ча је ве у ко ји ма 
су ис пу ње на сва обе леж ја не ког кри вич ног де ла, али се ра ди о та ко бе зна-
чај ном де лу да при ме на кри вич них санк ци ја очи глед но не ма свр хе.6 

4 Из суд ске прак се: Зна чај кри вич но прав ног ин сти ту та де ла ма лог зна ча ја је да ис-
кљу чи при ме ну кри вич ног пра ва у од но су на слу ча је ве у ко ји ма су ис пу ње на сва обе леж ја 
не ког кри вич ног де ла, али се ра ди о та ко бе зна чај ном де лу да при ме на кри вич них санк ци ја 
ни је оправ да на. (Пре су да Окру жног су да у Бе о гра ду Кж. 2088/06 од 6. сеп тем бра 2006. и пре-
су да Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду К. 1733/05 од 27. фе бру а ра 2006. го ди не) – Бил тен 
Окру жног су да у Бе о гра ду, бр. 76/2007, Интермеx, Бе о град, сен тен цу при ре ди ли: Си ни ша Ва жић 
и мр Алек сан дар Тре шњев. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

5 Sto ja no vić, op. cit., 126. О не знат ној дру штве ној опа сно сти вид. Stan ko Frank, Te o ri ja 
ka zne nog pra va – po Kri vič nom za ko ni ku od go di ne 1951. Za greb, 1955, 120.

6 Sto ja no vić, op. cit., 126. Из суд ске прак се: Др жа ње јед не та бле те ек ста зи ја за сво је по тре-
бе, на му зич кој ма ни фе ста ци ји, ако су ис пу ње ни сви дру ги усло ви, мо же пред ста вља ти де ло 
ма лог зна ча ја. (Пре су да Вр хов ног су да Ср би је у Бе о гра ду, Кж И 1493/05 од 25.10.2005) – Бил тен 
суд ске прак се Окру жног су да у Но вом Са ду, бр. 12/2007, Интермеx, Бе о град, ау тор сен тен це: 
Ми лан Ма ло чић, струч ни са рад ник. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016



У ве зи са до сад ре че ним – по ста вља мо пи та ње да ли по сто је и ба га тел-
ни пре кр ша ји, где не ма свр хе да се при ме њу ју пре кр шај не санк ци је?7 Да ли, на 
при мер, мо же да бу де ба га те лан пре кр шај, онај за ко ји је про пи са на нов ча на 
ка зне у из но су од 1.000 ди на ра? На осно ву од ре да ба За ко на о пре кр ша ји ма 
од го вор је не, јер та кво ре ше ње ни је за ко но да вац пред ви део. У пре кр шај ном 
за ко но дав ству не по сто ји де ло ма лог зна ча ја, као основ ко ји мо же да ис кљу чи 
про тив прав ност, што зна чи и да не по сто ји ба га те лан пре кр шај, те су ди ја 
мо ра учи ни о цу да из рек не санк ци ју. Да кле, са да се до ла зи до ре ше ња да се 
мо же ис кљу чи ти при тив прав ност уко ли ко се учи ни од ре ђе но кри вич но де ло, 
али не и уко ли ко се учи ни пре кр шај. Дру гим ре чи ма, кри вич но де ло мо же 
би ти ба га те ло, али не и пре кр шај. 

2. ПО О ШТРА ВА ЊЕ КА ЗНЕ

По о штра ва ње ка зне пред ста вља из ри ца ње стро жи је ме ре ка зне од оне 
ко ја је про пи са на за од ре ђе но кри вич но де ло, у слу ча је ви ма и под усло ви ма 

5.4.2016. Из суд ске прак се: Пра вил но је пр во сте пе ни суд оце нио да се ра ди о де лу ма лог зна-
ча ја с об зи ром на то да је сте пен кри ви це оп ту же ног ни зак, а има ју ћи у ви ду ко ли чи ну ма њу 
од 0,01 гра ма хе ро и на ко ја је про на ђе на код оп ту же ног, да исти не оста вља штет не по сле ди це, 
од но сно да се ра ди о не знат ним штет ним по сле ди ца ма по здра вље оног ко ји кон зу ми ра на ве-
де ну ко ли чи ну хе ро и на, те да оп шта свр ха кри вич них санк ци ја не зах те ва из ри ца ње кри вич-
не санк ци је. (Пре су да Окру жног су да у Кра ље ву К.68/08 од 15.10.2008. го ди не и пре су да Вр хов-
ног су да Ср би је Кж.И 1045/09 од 8.9.2009. го ди не) – Бил тен Окру жног су да у Кра ље ву, број 
4/2009, Интермеx, Бе о град, Ау тор сен тен це: Оли ве ра Бо јо виц, Су ди ја Окру жног су да у Кра-
ље ву. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

Из суд ске прак се: Де ло ма лог зна ча ја, у сми слу од ред бе чл. 18. КЗ, по сто ји ка да је сте пен 
кри ви це учи ни о ца ни зак чи ме ни је ис кљу че на мо гућ ност при ме не овог ин сти ту та на кри вич-
на де ла из вр ше на са ди рект ним уми шља јем уко ли ко по сто ји ни жи сте пен све сти о про тив-
прав но сти пред у зе тих рад њи. Из обра зло же ња: Пре су дом Основ ног су да у Кру шев цу, 
окри вље ни С.С. је осло бо ђен од оп ту жбе да је, из ме ђу оста лог, у пе ри о ду од 3.12.2009. го-
ди не до 16.06.2010. го ди не у Ће ли ја ма, Град Кру ше вац, на кп. Бр. 2632/2 КО Ће ли је, .....ура-
чун љив, при че му је био све стан свог де ла и хтео ње го во из вр ше ње, а био је све стан да је ње го-
во де ло за бра ње но, као ин ве сти тор гра дио објек те без гра ђе вин ске до зво ле...“, јер је суд 
на шао да се ра ди о де лу ма лог зна ча ја у сми слу од ред бе чл. 18. КЗ. У обра зло же њу пре су де 
пр во сте пе ни суд је утвр дио да је окри вље ни по ре ше њу гра ђе вин ског ин спек то ра укло нио 
два зи да ди мен зи ја 4 x 4 ме тра, као и да је две над стре шни це, као по моћ не објек те, ко је су 
све де не на ди мен зи је 2,5 x 4 ме тра, окри вље ни у из вр шном по ступ ку по ру шио по на ло гу 
из вр ши те ља, те да је из на ве де ног раз ло га сте пен кри ви це окри вље ног ни зак. (...) Пре су да 
Основ ног су да у Кру шев цу, 7К-1292/12 од 25.10.2012. го ди не и пре су да Апе ла ци о ног су да у 
Кра гу јев цу, КЖ1-708/13 од 25.02.2013. го ди не) – Бил тен Апе ла ци о ног су да у Кра гу јев цу, 
број 1/2014, Интермеx, Бе о град, сен тен цу при ре ди ла: Ми лев ка Ми лен ко вић, су ди ја Апе ла-
ци о ног су да у Кра гу јев цу. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pa ra graf Lex, на дан: 1.1.2016.

7 О осно ви ма ко ји ис кљу чу ју про тив прав ност код пре кр ша ја вид. Stje pan Po toč ki, 
Pre kr šaj no pra vo, Op ći dio, Za greb, 1959, 48-53.
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ко ји су пред ви ђе ни за ко ном.8 Појединa кри вич на законодавставa у упо ред-
ном пра ву про пи су ју по о штра ва ње ка зне9, али не и Кри вич ни за ко ник 
Ре пу бли ке Ср би је. Ак ту е ли КЗ не про пи су је мо гућ ност по о штра ва ња ка зне, 
али је на ше прет ход но кри вич но за ко но дав ство та кву мо гућ ност пред ви ђа ло 
у по је ди ним слу ча је ви ма. С тим у ве зи, да би смо при ка за ли од нос кри вич ног 
де ла и пре кр ша ја, за др жа ће мо се на два ин сти ту та ка зне ног пра ва – на сти-
ца ју и про ду же ном де лу. 

2.1. Сти цај де ла 

Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је про пи су је (чл. 60): Ако је учи ни-
лац јед ном рад њом или са ви ше рад њи учи нио ви ше кри вич них де ла за ко ја 
му се исто вре ме но су ди, суд ће прет ход но утвр ди ти ка зне за сва ко од тих 
де ла, па ће за сва та де ла из ре ћи је дин стве ну ка зну. Је дин стве ну ка зну суд 
ће из ре ћи по сле де ћим пра ви ли ма: 1) ако је за не ко од кри вич них де ла у 
сти ца ју утвр дио ка зну за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на из ре ћи ће 
са мо ту ка зну; 2) ако је за кри вич на де ла у сти ца ју утвр дио ка зне за тво ра, по-
ви си ће нај те жу утвр ђе ну ка зну, с тим да је дин стве на ка зна не сме до сти ћи 
збир утвр ђе них ка зни, ни ти пре ћи два де сет го ди на за тво ра;10 3) ако су за сва 
кри вич на де ла у сти ца ју про пи са не ка зне за тво ра до три го ди не, је дин стве-
на ка зна не мо же би ти ве ћа од де сет го ди на за тво ра; 4) ако је за кри вич на 
де ла у сти ца ју утвр дио са мо нов ча не ка зне, из ре ћи ће јед ну нов ча ну ка зну у 
ви си ни зби ра утвр ђе них ка зни, с тим да она не сме пре ћи осам на ест ми ли-
о на ди на ра, а ако је утвр дио са мо нов ча не ка зне у од ре ђе ним из но си ма (члан 
50), она не сме пре ћи ми ли он ди на ра од но сно де сет ми ли о на ди на ра кад су 
јед но или ви ше кри вич них де ла из вр ше ни из ко ри сто љу бља; 5) ако је за 
кри вич на де ла у сти ца ју утвр дио са мо ка зне ра да у јав ном ин те ре су, из ре ћи ће 

8 Emir Ćo ro vić, Si stem kri vič nih sank ci ja Re pu bli ke Sr bi je, No vi Pa zar, 2015, 159. 
9 Вид. Ibid., 159-160.
10 Из суд ске прак се: Из ри ца ње је дин стве не ка зне јед на ке зби ру по је ди нач но утвр ђе них 

ка зни за тво ра је пре ко ра че ње овла шће ња ко је суд има по за ко ну и пред ста вља по вре ду за-
ко на на ште ту окри вље ног. Из обра зло же ња: Не ра зу мљи ва је од лу ка о утвр ђи ва њу ка зне 
за тво ра и при ме ни од ред бе чл. 60. Кри вич ног за ко ни ка, на шта и Основ ни јав ни ту жи лац у 
жал би ука зу је, јер пр во сте пе ни суд утвр ђу је за два кри вич на де ла ка зне за тво ра у тра ја њу 
од по три ме се ца и из ри че услов ну осу ду ко јом утвр ђу је је дин стве ну ка зну за тво ра у тра ја њу 
од шест ме се ци, а об зи ром да је од ред бом чл. 60. ст. 2. тач. 2. Кри вич ног за ко ни ка пред ви ђе-
но да у та квој си ту а ци ји, при од ме ра ва њу ка зне за де ло у сти ца ју је дин стве на ка зна не сме 
до сти ћи збир утвр ђе них ка зни, па је на опи са ни на чин пр во сте пе ни суд пре ко ра чио овла шће-
ња ко ја има по за ко ну и по вре дио за кон на ште ту окри вље ног у сми слу чл. 369. ст. 4. КЗ. 
Пре су да Основ ног су да у Про ку пљу 4.К.бр. 1029/10 од 19.04.2010. го ди не и ре ше ње Апе ла цио-
ног су да у Ни шу Кж.1.бр.3005/10 од 27.01.2011. го ди не) – Бил тен Апе ла ци о ног су да у Ни шу, 
број 2/2011, Интермеx, При ре ди ла: Ве сна Сте ва но вић, су ди ја Апе ла ци о ног су да у Ни шу. 
Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.
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Иван Д. Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део) (стр. 937–955)

јед ну ка зну ра да у јав ном ин те ре су у ви си ни зби ра11 утвр ђе них ча со ва ра да, 
с тим да она не сме пре ћи три ста ше зде сет ча со ва, а вре ме у ко ме се рад мо ра 
оба ви ти не сме би ти ду же од шест ме се ци; 6) ако је за не ка кри вич на де ла у 
сти ца ју утвр дио ка зне за тво ра, а за дру га де ла нов ча не ка зне, из ре ћи ће јед-
ну ка зну за тво ра и јед ну нов ча ну ка зну по од ред ба ма тач. 2. до 4. овог ста ва.12 

С дру ге стра не, За ко ном о пре кр ша ји ма про пи су је се (чл. 45): ако је учи-
ни лац јед ном рад њом или са ви ше рад њи учи нио ви ше пре кр ша ја за ко је му 
се исто вре ме но су ди, прет ход но ће се утвр ди ти ка зна за сва ки од тих пре кр-
ша ја, па ће се за све те пре кр ша је из ре ћи је дин стве на ка зна. Је дин стве на ка зна 
из ре ћи ће се по сле де ћим пра ви ли ма: 1) ако је за све пре кр ша је у сти ца ју 
утвр ђе на ка зна за тво ра, из ре ћи ће се је дин стве на ка зна за тво ра, ко ја не мо же 
би ти ве ћа од де ве де сет да на; 2) ако је за све пре кр ша је у сти ца ју утвр ђе на 
нов ча на ка зна, из ре ћи ће се је дин стве на нов ча на ка зна ко ја пред ста вља збир 
утвр ђе них нов ча них ка зни, с тим што је дин стве на нов ча на ка зна не мо же би-
ти ве ћа од дво стру ког из но са нај ве ће нов ча не ка зне пред ви ђе не овим за ко ном; 
3) ако је за све пре кр ша је у сти ца ју утвр ђе на ка зна ра да у јав ном ин те ре су, 
из ре ћи ће се је дин стве на ка зна ра да у јав ном ин те ре су ко ја не мо же тра ја ти 
ду же од 360 ча со ва; 4) ако је за пре кр ша је у сти ца ју утвр ђе на ка зна за тво ра, 
а за дру ге пре кр ша је нов ча на ка зна, из ре ћи ће се је дин стве на ка зна за тво ра и 
је дин стве на нов ча на ка зна на на чин про пи сан у тач. 1) и 2) овог ста ва.13 

11 Из суд ске прак се: Пре ма чл. 48 ОКЗ, нов ча на ка зна за де ла у сти ца ју се мо же из ре ћи 
ку му ла тив но. Пре ма чл. 60 КЗ нов ча на ка зна за де ла у сти ца ју оба ве зно се из ри че при ме ном 
си сте ма ку му ла ци је. Из обра зло же ња: Ис пи ту ју ћи од лу ку о ка зна ма Окру жни суд на ла зи да 
је пр во сте пе ни суд пра вил но оце нио све окол но сти ко је ути чу да ка зна бу де ве ћа или ма ња и да 
су из ре че не нов ча не ка зне од го ва ра ју ће за оства ре ње свр хе ка жња ва ња. Нео сно ва но се жал бом 
ука зу је да је на вод но пр во сте пе ни суд по вре дио од ред бе Основ ног кри вич ног за ко на о од ме ра-
ва њу ка зне код сти ца ја кри вич них де ла јер је из ре че на нов ча на ка зна до сти гла збир утвр ђе них 
нов ча них ка зни. На и ме, пре ма од ред би чла на 48. став 2. тач ка 3 ОКЗ је дин стве на нов ча на ка зна 
не сме пре ћи збир утвр ђе них ка зни, што зна чи да мо же до сти ћи збир као што је у овом слу ча ју. 
При мед ба др Да ни ла Ни ко ли ћа – Са мо код нов ча не ка зне по Кри вич ном за ко ни ку мо же се при-
ме ни ти си стем ку му ла ци је. Кри вич ни за ко ник у чл. 60 ст. 2 тач. 4 про пи су је си стем ку му ла-
ци је код нов ча них ка зни утвр ђе них у сти ца ју, с тим што је ли ми ти ра на ви си на је дин стве не 
нов ча не ка зне. Ова кво ре ше ње у За ко ни ку сма тра мо до брим јер је оно на ли ни ји за ко ни то сти 
и јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, не при ви ле гу је ви ше стру ке учи ни о це кри вич них де ла. 
Пре су да Оп штин ског су да у Ни шу К. 644/03 и Пре су да Окру жног су да у Ни шу, Кж. 479/05) 
– Бил тен суд ске прак се Окру жног су да у Ни шу, бр. 23/2006, Интермеx, Бе о град, при ре дио: 
су ди ја Но ви ца Сте фа но вић. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

12 О то ме ка ко се на ка да од ре ђи ва ла ка зна у слу ча ју сти ца ја вид. То ма Жи ва но вић, 
За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и ње ног кри вич ног пра-
во су ђа од 1804. до 1865. Бе о град, 1967, 469-471; О сти ца ју и про ду же ном де лу вид. То ми ца 
Де ли ба шић, Прак тич на при ме на За ко на о пре кр ша ји ма – Прав на схва та ња ка зне ног пра ва 
са ко мен та ром, Бе о град, 2008, 109-121.

13 Ви ше о сти ца ју пре кр ша ја вид. Емир Ћо ро вић, Пре кр шај но пра во (пре ма За ко ну о 
пре кр ша ји ма из 2013. го ди не) – ау то ри зо ва на пре да ва ња –, Но ви Па зар, 2015, 55-58.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016

943

На и ме, по За ко ну о пре кр ша ји ма ка зна за тво ра не мо же да трaје ду же 
од ше зде сет да на, док ви ди мо да се у слу ча ју сти ца ја мо же из ре ћи и до де-
ве де сет да на. Да кле, у овом слу ча ју ЗП до зво ља ва да се из рек не ка зна из над 
за кон ског мак си му ма, и то уве ћа но за 1/2 од мак си мал но за пре ће не ка зне 
за тво ра ко ја се мо же из ре ћи. Та ко ђе, зна чај но је ука за ти да се у овом слу ча-
ју да ни ка зне за тво ра са мо са би ра ју. Ка да је реч о нов ча ној ка зни ви ди мо да 
се она мо же удво стру чи ти у слу ча ју сти ца ја.14 Да за кљу чи мо, за учи ње но 
кривич но де ло у сти ца ју ка зна за тво ра не мо же да се по о штри, али за то мо же 
учи ни о цу пре кр ша ја. 

2.2. Про ду же но де ло 

Про ду же но кри вич но де ло чи ни ви ше истих или исто вр сних кри вич них 
де ла учи ње них у вре мен ској по ве за но сти15 од стра не истог учи ни о ца ко ја 
пред ста вља ју це ли ну због по сто ја ња нај ма ње две од сле де ћих окол но сти: 
исто вет но сти оште ће ног, исто вр сно сти пред ме та де ла, ко ри шће ња исте си-
ту а ци је или истог трај ног од но са, је дин ства ме ста или про сто ра из вр ше ња 
де ла или је дин стве ног уми шља ја16 учи ни о ца.17

14 Из суд ске прак се: При ли ком од ме ра ва ња је дин стве не нов ча не ка зне за пре кр ша је 
учи ње не у сти ца ју, суд ће пр во од ме ри ти ка зну за сва ки пре кр шај по је ди нач но, узи ма ју ћи 
у об зир олак ша ва ју ће и оте же ва ју ће окол но сти, а по том из ре ћи је дин стве ну ка зну. Из обра-
зло же ња: „Апе ла ци о ни суд је оце нио као нео сно ва не на во де жал бе окри вље ног на из ре че ну 
нов ча ну ка зну, на шав ши да је из ре че на је дин стве на нов ча на ка зна у из но су од 34.000,00 ди-
на ра за пред мет не пре кр ша је из 331 став 1 тач ка 80 и чл.331 ст.1 тач. 55 За ко на о без бед но сти 
са о бра ћа ја на пу те ви ма пра вил но од ме ре на, и то та ко што је пр во сте пе ни суд прет ход но 
утвр дио нов ча не ка зне за сва ки пре кр шај по на о соб на на чин опи сан у из ре ци ожал бе не 
пре су де, при че му је це нио све оте жа ва ју ће и олак ша ва ју ће окол но сти,а на ко је се и окри вље-
ни у сво јој жал би по зи ва, у сми слу чл. 42 За ко на о пре кр ша ји ма, ко је у пот пу но сти при хва-
та и овај суд, на ла зе ћи да се истом по сти же свр ха спе ци јал не и ге не рал не пре вен ци је.“ 
(Пре су да Пре кр шај ног апе ла ци о ног су да, Прж 19424/2015 од 29.10.2015. го ди не). Из вор: 
елек трон ска ба за по да та ка Pa ra graf Lex, на дан: 1.1.2016.

15 Из суд ске прак се: Не ма ме ста кон струк ци ји про ду же ног кри вич ног де ла ако не 
по сто ји кон ти ну и тет у рад ња ма окри вље ног. Пре су да Вр хов ног су да Ср би је у Бе о гра ду бр. 
Кж I 357/02 од 16.04.2002. го ди не – Бил тен суд ске прак се Окру жног су да у Но вом Са ду, бр. 
8/2005, Интермеx, Бе о град. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

16 Из суд ске прак се: Је дин стве ност уми шља ја као је дан од фа кул та тив них усло ва за 
по сто ја ње про ду же ног кри вич ног де ла из чл. 61 КЗ по сто ји уко ли ко оп ту же ни кри вич но 
де ло кра ђе вр ши ка ко би обез бе дио сред ства за ку по ви ну опој не дро ге, а исто вр сност пред ме та 
ако де ло кра ђе вр ши оби ја њем ау то мо би ла и од у зи ма њем ра дио и ЦД пле је ра и оста лих 
ства ри ко је се на ла зе у во зи ли ма. Пре су да Оп штин ског су да у Ни шу К. 2728/06 и Пре су да 
Окру жног су да у Ни шу Кж. 1070/07 – су ди ја Но ви ца Сте фа но вић – Бил тен суд ске прак се 
Окру жног су да у Ни шу, бр. 25/2007, Интермеx, Бе о град, ау тор сен тен це су ди ја Окру жног 
су да у Ни шу Зо ран Кр стић. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

17 Чл. 61. ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка. 
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Прет ход ни За кон о пре кр ша ји ма ни је уре ђи вао ин сти тут про ду же ног 
пре кр ша ја,18 док се ак ту ел ним За ко ном о пре кр ша ји ма у чла ну 46 уре ђу је 
овај ин сти тут, под на зи вом „пре кр шај у про ду же ном тра ја њу“19. Та ко се 
про пи су је: Пре кр шај у про ду же ном тра ја њу по сто ји ако учи ни лац са је дин-
стве ним уми шља јем учи ни ви ше истих вре мен ски по ве за них пре кр ша ја, 
ко ји чи не јед ну це ли ну због нај ма ње две од сле де ћих окол но сти: исто вет но сти 
оште ће ног, исто вр сно сти пред ме та пре кр ша ја, ко ри шће ња исте си ту а ци је 
или трај ног од но са, је дин ства ме ста или про сто ра из вр ше ња пре кр ша ја.20 
Ме ђу тим, оно што је на ма бит ни је ти че се ка жња ва ња учи ни о ца про ду же ног 
пре кр ша ја.21 С тим у ве зи, ЗП про пи су је да за про ду же ни пре кр шај мо же се 
из ре ћи ка зна те жа од про пи са не, али она не сме пре ћи дво стру ку ме ру про-
пи са не ка зне, ни ти нај ви шу ме ру ка зне пред ви ђе не чла ном 45. став 2. овог 
за ко на за од ме ра ва ње ка зни за пре кр ша је учи ње не у сти ца ју.22 Да кле, За ко-

18 Ин те ре сан то је ви де ти јед ну суд ску од лу ку, у ко јој је рас пра вља но о про ду же ном пре-
кр ша ју, иа ко та да ва же ћи За кон ни је уре ђи вао овај ин сти тут. Сен тен ца: Из ри ца њем ка зне 
за тво ра ве ћа за пре кр ша је за јед но про ду же но де ло пре кр ша ја уме сто из ре че них ка зни су ди је 
за пре кр ша је за три де ла пре кр ша ја, ве ће ни је учи ни ло по вре ду из чла на 82 За ко на о пре кр ша-
ји ма ко ја се ти че из ри ца ња стр о жи је ка зне по жал би окри вље ног. Из обра зло же ња:“Вр хов ни 
суд на ла зи да је при од лу чи ва њу по жал би ка жње ног, Ве ће за пре кр ша је у од но су на рад ње 
ка жње ног у на ру ша ва њу јав ног ре да и ми ра пра вил но на шло да се ра ди о про ду же ном де лу из 
чла на 12 став 1 За ко на о јав ном ре ду и ми ру, а не о три пре кр ша ја, ка ко је то на шао пр во сте пе-
ни ор ган за пре кр ша је. При од ме ра ва њу ка зне за тај пре кр шај Ве ће за пре кр ша је је це ни ло све 
за ко ном про пи са не окол но сти ко је ути чу на ви си ну и вр сту ка зне, ка ко је то и обра зло же но у 
прав но сна жном ре ше њу Ве ћа, а ка зном ко ја је тим ре ше њем из ре че на за пре кр шај из чла на 12 
став 1 За ко на о јав ном ре ду и ми ру, ни је по вре ђе на од ред ба чла на 82 За ко на о пре кр ша ји ма, 
ка ко се то нео сно ва но из но си у зах те ву.“ (Од лу ка Вр хов ног су да Ср би је, Уп. 359/99 од 2.2.2000. 
го ди не – Зби р ка суд ских од лу ка Са ве зног су да, Књи га два де сет сед ма, Све ска I за 2001. 
го ди ну – стр. 286). Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pa ra graf Lex, на дан: 1.1.2016.

19 Ви ше о про ду же ном пре кр ша ју вид. На та ша Мр вић-Пе тро вић, Љу бин ко Ми тро вић, 
Пре кр шај но пра во, Ба ња Лу ка, 2007, 35; Og njen Oki lje vić, Pri ruč nik za prak tič nu pri me nu Za ko-
na o pre kr ša ji ma (sa ve zni, re pu blič ki i po kra jin ski) sa te o ri jom, prak som i obra sci ma za po stu pak, 
Be o grad, 1979, 19. 

20 Чл. 46 ст. 1 За ко на о пре кр ша ји ма. 
21 Из суд ске прак се: Не ма про ду же ног де ла пре кр ша ја на стра ни прав ног ли ца кад 

рад ње из вр ше ња пре кр ша ја пред у зи ма ју раз ли чи та од го вор на ли ца у том прав ном ли цу. Из 
обра зло же ња: Пр во сте пе ни суд је при ме нио прав ну кон струк ци ју про ду же ног пре кр ша ја 
об у хва та ју ћи ви ше рад њи из вр ше ња јед ним пре кр ша јем, па је прав но ли це огла сио кри вим 
за пре кр шај у про ду же ном тра ја њу под тач ком 1 из ре ке и за пре кр шај у про ду же ном тра ја њу 
под тач ком 2 из ре ке пре су де. У жал би се ис ти че да је из ре ка под овим тач ка ма 1 и 2 тре ба-
ло да пред ста вља са мо је дан пре кр шај у про ду же ном тра ја њу. Ме ђу тим, рад ње из тач ке 1 
пред у зео је окри вље ни Р. В. као од го вор но ли це у прав ном ли цу а рад ње из тач ке 2 пред у-
зе ло је дру го од го вор но ли це у прав ном ли цу – окри вље на М. Д. Због то га не ма осно ва да 
се оба та пре кр ша ја сма тра ју јед ним пре кр ша јем у про ду же њу. Пре су да Ви шег пре кр шај ног 
су да у Бе о гра ду, Оде ље ње у Но вом Са ду, III-313, Прж. број 24345/13 од 20. 12. 2013. Из вор: 
елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne. на дан: 5.4.2016.

22 Вид. чл. 46 ст. 5 За ко на о пре кр ша ји ма. 

Иван Д. Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део) (стр. 937–955)
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ном о пре кр ша ји ма до зво ља ва се по о штра ва ње ка зне и у слу ча ју про ду же ног 
пре кр ша ја, док се Кри вич ним за ко ни ком не пред ви ђа та ква мо гућ ност. 

3. УСЛОВ НА ОСУ ДА

Основ на ка рак те ри сти ка услов не осу де јестe те жња за по сти за њем мак-
си мал них ре зул та та у су зби ја њу од ре ђе ње вр сте кри ми на ли те та уз ми ни-
малн о ан га жо ва ње др жа ве.23 Услов ном осу дом суд учи ни о цу кри вич ног 
де ла утвр ђу је ка зну и исто вре ме но од ре ђу је да се она не ће из вр ши ти, ако 
осу ђе ни за вре ме ко је од ре ди суд, а ко је не мо же би ти кра ће од јед не ни ти 
ду же од пет го ди на (вре ме про ве ра ва ња) не учи ни но во кри вич но де ло. 24 
Услов на осу да се мо же из ре ћи кад је учи ни о цу утвр ђе на ка зна за тво ра у тра-
ја њу ма њем од две го ди не.25 За кри вич на де ла за ко ја се мо же из ре ћи ка зна 
за тво ра у тра ја њу од де сет го ди на или те жа ка зна не мо же се из ре ћи услов на 
осу да.26 Ви ди мо да се Кри вич ним за ко ни ком про пи су је за ко ја се кри вич на 
де ла мо же, од но сно за ко ја се не мо же из ре ћи услов на осу да.27 

23 Sto ja no vić, op. cit., 288.
24 Чл. 65 ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка. 
25 Чл. 66 ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка.
26 Чл. 66 ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка. Суд не мо же окри вље ном из ре ћи услов ну осу ду 

за кри вич но де ло за ко је је про пи са на ка зна за тво ра у тра ја њу од 1 до 10 го ди на. Из пре су де 
Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Кж.1-692/2011 од 27.06.2012. го ди не, ко јом је пре и на че на пре-
су да Основ ног су да у За је ча ру К.1056/10 од 02.12.2010. го ди не, у де лу од лу ке о кри вич ној 
санк ци ји, док је у не пре и на че ном де лу пр во сте пе на пре су да по твр ђе на. Из вор: Из вор: елек-
трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

27 Из суд ске прак се: Чи ње ни це да је окри вље ни у вре ме ка да је уз га јао пет би ља ка 
пси хо ак тив не ко но пље био стар 18 го ди на, да кле био је мла ђе пу но лет но ли це, те да до та-
да ни је био кри вич но осу ђи ван, је су окол но сти ко је ука зу ју да се мо же оче ки ва ти да ће 
упо зо ре ње уз прет њу ка зне (услов на осу да) до вољ но ути ца ти пре ма ње му да ви ше не вр ши 
кри вич на де ла. Из обра зло же ња: Пре су дом Ви шег су да у Кра ље ву 3К. 45/10 од 31.3.2010. 
го ди не оп ту же ни је огла шен кри вим што је у то ку 2009. го ди не у Ру ђин ци ма, оп шти на Вр-
њач ка Ба ња, све стан сво га де ла, те да је за бра ње но, али хо те ћи ње го во из вр ше ње, нео вла-
шће но уз га јао пси хо ак тив ну ко но пљу, та ко што је не у твр ђе ног да на у не по сред ној бли зи ни 
гро бља у Ру ђин ци ма за се јао пет се мен ки ин диј ске ко но пље (Can na bis), а ка да је из њих 
из ни кло пет би ља ка ка на би са на ста вио да их не гу је до 20.8.2009. го ди не ка да су би ле ви со-
ке 1,2 ме та ра, 1,2 ме та ра, 1,1 ме та ра, 0,8 ме та ра и 0,5 ме та ра, чи ме је учи нио кри вич но де ло 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га из чл. 246. ст. 2. Кри вич ног 
за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 72/2009). Пре ма оп ту же ном је из ре че на услов на осу-
да та ко што му је Суд утвр дио ка зну за тво ра у тра ја њу од шест ме се ци ко ја се не ће из вр ши-
ти под усло вом да у ро ку од јед не го ди не од прав но сна жно сти пре су де не из вр ши но во 
кри вич но де ло. (...) Пре су да Ви шег су да у Кра ље ву 3К. 45/10 од 31.3.2010. го ди не и пре су да 
Апе ла ци о ног су да у Кра гу јев цу Кж. 1. 4201/10 од 22.10.2010. го ди не) – Бил тен Ви шег су да 
у Кра ље ву, број 4/2010, Интермеx, Бе о град, Ау тор сен тен це: Ми лан Да ви до вић, су ди ја Ви-
шег су да у Кра ље ву. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.



946

С тим у ве зи, са да се по ста вља пи та ње да ли се и у чи ни о цу пре кр ша ја 
мо же из ре ћи услов на осу да уме сто нов ча не ка зне или ка зне за тво ра. Од го вор 
на то пи та ње је не, јер За кон о пре кр ша ји ма не про пи су је, као вр сту санк ци је, 
услов ну осу ду. С об зи ром на то да се за пре кр шај рет ко про пи су је са мо ка зна 
за тво ра, већ се по пра ви лу про пи су је ал тер на тив но са нов ча ном ка зном,28 
мо жда је то био раз лог да за ко но да вац не про пи ше услов ну осу ду. Ме ђу тим, 
ипак по сто је по је ди ни пре кр ша ји за ко је је про пи са на са мо ка зна за тво ра,29 
та ко да се у том слу ча ју ка зна за тво ра мо ра и из ре ћи. Ни је те шко за кљу чи ти 
да се пре кр шај но ка жње но ли це, у овом слу ча ју ка жња ва стро жом санк ци јом, 
у од но су на учи ни о ца кри вич ног де ла.30

28 Ка зна за тво ра, као нај те жа пре кр шај на ка зна, ри јет ко се про пи су је као ис кљу чи ва 
ка зна за пре кр ша је, не го ре дов но до ла зи као ал тер на тив на ка зна уз нов ча ну ка зну. Po toč ki, 
op. cit., 57. 

29 Вид. чл. 16 ст. 2 За ко на о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/2016.
30 Ин те ре сан то је на ве сти да За кон о пре кр ша ји ма Ре пу бли ке Срп ске у свом си сте му 

пре кр шај них санк ци је про пи су је и услов ну осу ду – За кон о пре кр ша ји ма Ре пу бли ке Срп ске, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, бр. 63/2014. Услов ном осу дом суд по чи ни о цу утвр ђу је 
ка зну и за штит ну мје ру или са мо ка зну или са мо за штит ну мје ру и исто вре ме но од ре ђу је 
да се она не ће из вр ши ти ако ка жње ни, за ври је ме ко је од ре ди суд, а ко је не мо же би ти кра ће 
од шест мје се ци ни ти ду же од го ди ну да на (ври је ме про вје ра ва ња), не по чи ни но ви пре кр шај 
или ис пу ни дру ги услов ко ји му од ре ди суд. Суд ће из ре ћи услов ну осу ду ка да оци је ни да 
се и без из вр ше ња ка зне мо же по сти ћи свр ха ка жња ва ња, на ро чи то има ју ћи у ви ду од нос 
по чи ни о ца пре ма том пре кр ша ју или пре ма оште ће ном и да ће на док на ди ти ште ту про-
узро ко ва ну пре кр ша јем. За штит не мје ре из ре че не уз услов ну осу ду из вр ша ва ју се. Услов на 
осу да не мо же се из ре ћи од го вор ном за пре кр шај ко ји у Ре ги стру има ре ги стро ва ног ду га 
(не пла ће них нов ча них ка зни и тро шко ва пре кр шај ног по ступ ка), а по дат ке из Ре ги стра при-
ба вља суд по слу жбе ној ду жно сти, од но сно ли цу ко је ни је из др жа ло ра ни је из ре че ну ка зну 
за тво ра. Чл. 55 За ко на о пре кр ша ји ма Ре пу бли ке Срп ске. Та ко ђе и За кон о пре кр ша ји ма 
Ре пу бли ке Цр не Го ре про пи су је и услов ну осу ду као вр сту пре кр шај не санк ци је. За кон о 
пре кр ша ји ма, Слу жбе ни лист Цр не Го ре, број 1/2011. Текст За ко на до сту пан на: http://www.
slu zbe ni list.me/Prav ni Ak tDe ta lji.aspx?tag=%7B04562DA3-C0B9-4853-9DA9-8C9B8FC4CDF8%7D 
на дан: 1.3.2016. вид. За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни лист 
Цр не Го ре, број 39/2011. Услов ном осу дом суд учи ни о цу утвр ђу је ка зну и исто вре ме но 
од ре ђу је да се она не ће из вр ши ти ако осу ђе ни, за ври је ме ко је од ре ди суд, а ко је не мо же 
би ти кра ће од три мје се ца ни ти ду же од јед не го ди не (ври је ме про вје ра ва ња), не учи ни 
но ви пре кр шај или ис пу ни дру ги услов ко ји му од ре ди суд. (2) Из у зет но, услов ном осу дом 
суд мо же осу ђе ном утвр ди ти и за штит ну мје ру за бра не вр ше ња по зи ва, дје лат но сти или 
ду жно сти и исто вре ме но од ре ди ти да се она не ће из вр ши ти ако, за ври је ме ко је од ре ди суд, 
а ко је не мо же би ти кра ће од три мје се ца ни ду же од јед не го ди не (ври је ме про вје ра ва ња), 
не учи ни но ви пре кр шај или ис пу ни дру ги услов ко ји му од ре ди суд. (3) Суд ће из ре ћи 
услов ну осу ду кад оци је ни да се и без из вр ше ња ка зне мо же по сти ћи свр ха ка жња ва ња, 
на ро чи то има ју ћи у ви ду од нос учи ни о ца пре ма том пре кр ша ју или пре ма оште ће ном и да 
ће на кна ди ти ште ту про у зро ко ва ну пре кр ша јем. Чл. 35 За ко на о пре кр ша ји ма Ре пу бли ке 
Цр не Го ре.

Иван Д. Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део) (стр. 937–955)



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016

947

4. ИЗ ВР ШЕ ЊЕ КА ЗНЕ ЗА ТВО РА БЕЗ НА ПУ ШТА ЊА  
ПРО СТО РИ ЈА У КО ЈИ МА ОСУ ЂЕ НИ СТА НУ ЈЕ

„Са вре мен“ на чин из вр ше ња ка зне за тво ра са сто ји се у то ме да осу ђе но 
ли це не из др жа ва ка зну за тво ра у ка зне ном за во ду, већ у про сто ри ја ма у 
кој ма ста ну је. На ше кри вич но за ко но дав ство 2009. го ди не уво ди мо гућ ност 
да осу ђе но ли це ка зну за тво ра из др жа ва у простoријама у ко ји ма ста ну је.31 
С тим у ве зи, Кри вич ни за ко ник про пи су је „ако учи ни о цу кри вич ног де ла из-
рек не ка зну за тво ра до јед не го ди не, суд мо же исто вре ме но од ре ди ти да ће 
се она из вр ши ти та ко што ће је осу ђе ни из др жа ва ти у про сто ри ја ма у ко-
ји ма ста ну је уко ли ко се с об зи ром на лич ност учи ни о ца, ње гов ра ни ји жи-
вот, ње го во др жа ње по сле учи ње ног де ла, сте пен кри ви це и дру ге окол но сти 
под ко ји ма је де ло учи нио мо же оче ки ва ти да ће се и на тај на чин оства ри ти 
свр ха ка жња ва ња“.32 Та ко ђе, Кри вич ним за ко ни ком се про пи су је и да осу-
ђе ни (...) не сме на пу шта ти про сто ри је у ко ји ма ста ну је, осим у слу ча је ви ма 
про пи са ним за ко ном ко ји уре ђу је из вр ше ње кри вич них санк ци ја. Уко ли ко 
осу ђе ни јед ном у тра ја њу пре ко шест ча со ва или два пу та у тра ја њу до шест 
ча со ва са мо вољ но на пу сти про сто ри је у ко ји ма ста ну је, суд ће од ре ди ти да 
оста так ка зне за тво ра из др жи у за во ду за из вр ше ње ка зне за тво ра.33 

31 Ви ше о ова квом на чи ну из вр ше ња ка зне вид. Ćo ro vić, op. cit., 90-93.
32 Чл. 45 ст. 5 Кри вич ног за ко ни ка. Из суд ске прак се: При ли ком до но ше ња од лу ке о 

то ме да ли ће од ре ди ти да се осу да на ка зну за тво ра до јед не го ди не из вр ши у про сто ри ја ма 
у ко ји ма осу ђе ни ста ну је суд во ди ра чу на о свр си ка жња ва ња, од но сно, да ли ће се, уко ли-
ко би се осу ђе ном иза шло у су срет да се ова ка зна за тво ра из вр ши у про сто ри ја ма у ко ји ма 
ста ну је, пре ма ње му по сти ћи свр ха ка жња ва ња да убу ду ће не чи ни кри вич на де ла (ин ди-
ви ду ал на пре вен ци ја), ути ца ти на дру ге да не чи не кри вич на де ла (ге не рал на пре вен ци ја), 
нај зад, да ли ће се ова квом од лу ком по сти ћи из ра жа ва ње дру штве не осу де за кри вич но 
де ло за ко је је огла шен кри вим, ја ча ње мо ра ла и учвр шћи ва ње оба ве зе по што ва ња за ко на. 
(Ре ше ње Основ ног су да у Кра ље ву Ик. 266/10 од 19.1.2011. и ре ше ње Ви шег су да у Кра ље ву 
Су. VI II 43/11-3 од 4.2.2011) – Бил тен Ви шег су да у Кра ље ву, број 1/2011, Интермеx, Ау тор 
сен тен це: Ми лан Да ви до вић, су ди ја Ви шег су да у Кра ље ву. Из вор: елек трон ска ба за по да-
та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

33 Чл. 45 ст. 6 Кри вич ног за ко ни ка. С тим да ово ли це мо же би ти и под елек трон ским 
над зо ром. Суд је ду жан да у прав но сна жној пре су ди од ре ди да ли ће се ка зна кућ ног за тво-
ра из вр ши ти са или без при ме не елек трон ског над зо ра. Из суд ске прак се: Ка да пр во сте пе ни 
суд не озна чи у прав но сна жној пре су ди да ли ће се ка зна кућ ног за тво ра из вр ша ва ти са или 
без при ме не елек трон ског над зо ра, над ле жан пр во сте пе ни суд је ду жан да се без од ла га ња 
из ја сни о на чи ну из вр ше ња ка зне. За кљу чак усво јен на сед ни ци Кри вич ног оде ље ња Апе ла-
ци о ног су да у Ни шу, одр жа ној да на 23, 24. и 25.09.2014. го ди не, уса гла ше ни са за кључ ци ма 
Кри вич ног оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног су да на са стан ку Кри вич ног оде ље ња Апе ла цио-
ног су да у Ни шу да на 01.12.2014. го ди не. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, 
на дан: 5.4.2016.

Суд је ду жан да у прав но сна жној пре су ди од ре ди да ли ће се ка зна кућ ног за тво ра 
из вр ши ти са или без при ме не елек трон ског над зо ра. Ка да пр во сте пе ни суд не озна чи у 
прав но сна жној пре су ди да ли ће се ка зна кућ ног за тво ра из вр ша ва ти са или без при ме не 
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Да кле, ви ди мо да осу ђе но ли це на ка зну за тво ра до јед не го ди не мо же 
ка зну за тво ра да из др жа ва у свом ста ну. Ова кво на ше за кон ско ре ше ње је у 
скла ду са са вре ме ним пе но ло шким схва та њем, ко је се огле да у то ме да ни-
је по треб но сва ко осу ђе но ли це упу ћи ва ти да ка зну за тво ра из др жа ва у 
ка зне ном за во ду. 

Ме ђу тим, пре ма ак ту ел ном За ко ну о пре кр ша ји ма, пре кр шај но ка жње-
но ли це ко јем је из ре че на ка зна за тво ра, мо ра ка зну за тво ра да из др жа ва у 
за во ду у ко јој се из вр ша ва ка зна за тво ра. Да кле, ar gu men tum a con tra rio, 
пре кр шај но ка жње но ли це не мо же да ка зну за тво ра из др жа ва у свом ста ну. 
Са да до ла зи мо и до ре ше ња да пре кр шај но ка жње но ли це ко је је осу ђе но и 
ми ни мал ном ка зном за тво ра, исту мо ра да из др жа ва у за во ду, док осу ђе но 
ли це због учи ње ног кривич ног де ла мо же да из др жа ва ка зну у сво јој ку ћи. 
По сма тра но из угла из вр ше ња ка зне, у овом слу ча ју, учи ни лац кри вич ног 
де ла је у по вољ ни јем по ло жа ју у од но су на учи ни о ца пре кр ша ја. 

5. УСЛОВ НИ ОТ ПУСТ

Је дан од на чи на да осу ђе но ли це ра ни је иза ђе на сло бо ду по сто ји у слу-
ча ју до би ја ња услов ног от пу ста. Услов ни от пуст су спен ду је ка зну за тво ра 
и у том по гле ду има слич но деј ство као и услов на осу да.34 Да би осу ђе но 
ли це мо гло да до би је услов ни от пуст по треб но је да се ис пу не од ре ђе ни 
усло ви у по гле ду ви си не из др жа не ка зне и ње го вог вла да ња у за во ду у ко јој 
се из др жа ва ка зна за тво ра. Чла ном 46. Кри вич ног за ко ни ка уре ђу ју се пра-
ви ла о до би ја њу услов ног от пу ста.35 Да кле, осу ђе на ли ца због учи ње ног 

елек трон ског над зо ра, над ле жан пр во сте пе ни суд је ду жан да се без од ла га ња из ја сни о на-
чи ну из вр ше ња ка зне. (За кљу чак усво јен на сед ни ци Кри вич ног оде ље ња Апе ла ци о ног су да 
у Ни шу, одр жа ној да на 23, 24. и 25.09.2014. го ди не, уса гла ше ни са за кључ ци ма Кри вич ног 
оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног су да на са стан ку Кри вич ног оде ље ња Апе ла ци о ног су да у 
Ни шу да на 01.12.2014. го ди не). Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

34 Sto ja no vić, op. cit., 258.
35 Осу ђе ног ко ји је из др жао две тре ћи не ка зне за тво ра суд ће услов но от пу сти ти са 

из др жа ва ња ка зне, ако се у то ку из др жа ва ња ка зне та ко по пра вио да се мо же са осно вом 
оче ки ва ти да ће се на сло бо ди до бро вла да ти, а на ро чи то да до ис те ка вре ме на за ко је је 
из ре че на ка зна не учи ни но во кри вич но де ло. При оце ни да ли ће се осу ђе ни услов но от пу-
сти ти узе ће се у об зир ње го во вла да ње за вре ме из др жа ва ња ка зне, из вр ша ва ње рад них 
оба ве за, с об зи ром на ње го ву рад ну спо соб ност, као и дру ге окол но сти ко је по ка зу ју да је у 
од но су на ње га по стиг ну та свр ха ка жња ва ња. Не мо же се услов но от пу сти ти осу ђе ни ко ји 
је то ком из др жа ва ња ка зне два пу та ди сци плин ски ка жња ван и ко ме су од у зе те до де ље не 
по год но сти. (2) Уко ли ко ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог чла на, суд мо же услов но от пу сти-
ти осу ђе ног: – ко ји из др жа ва ка зну за тво ра од 30 до 40 го ди на; – ко ји је осу ђен за кри вич на 
де ла про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом (чл. 370. до 
393а), кри вич на де ла про тив пол не сло бо де (чл. 178. до 185б), кри вич но де ло на си ље у по-
ро ди ци (члан 194. ст. 2. до 4), кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
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кри вич ног де ла, мо гу, при ме ном ин сти ту та услов ног от пу ста да се ра ни је 
на ђу на сло бо ди. Са да се по ста вља пи та ње – да ли пре кр шај но ка жње на ли-
ца мо гу да до би ју услов ни от пуст? Од го вор је не.36 На и ме, ак ту ел ни За кон 
о пре кр ша ји ма не пред ви ђа услов ни от пуст. Не ка да ва же ћи За кон о пре кр-
ша ји ма37 омо гу ћа вао је до би ја ње услов ног от пу ста, та ко је би ло про пи са но 
(члан 308а) да ка жње ни ко ме је у пре кр шај ном по ступ ку из ре че на ка зна 
за тво ра у тра ја њу од нај ма ње три де сет да на, и ко ји је из др жао нај ма ње по-
ло ви ну из ре че не ка зне, има пра во на под но ше ње мол бе за услов ни от пуст.38 

Ако се на из др жа ва њу ка зне за тво ра на ла зе два ли ца, је дан ко ји је осу-
ђен на ка зну за тво ра од три ме се ца (због учи ње ног кри вич ног де ла), и дру го 
ли це ко је је ка жње но ка зном за тво ра од 90 да на (због учи ње ног пре кр ша ја), 
по сто ји мо гућ ност да осу ђе но ли це због учи ње ног кри вич ног де ла ра ни је иза-
ђе из за во да у ко јем из др жа ва ка зну за тво ра, али та ква мо гућ ност не по сто ји 

опој них дро га (члан 246. став 4), кри вич на де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти 
Ре пу бли ке Ср би је (чл. 305. до 321), кри вич но де ло при ма ње ми та (члан 367) и кри вич но 
де ло да ва ње ми та (члан 368); – ко ји је осу ђен од стра не над ле жних су до ва, од но сно њи хо вих 
по себ них оде ље ња, у по ступ ци ма во ђе ним у скла ду са над ле жно шћу од ре ђе ном За ко ном о 
ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко-
руп ци је и дру гих те шких кри вич них де ла; – ко ји је ви ше од три пу та прав но сна жно осу ђен 
на без у слов ну ка зну за тво ра, а ни је из вр ше но бри са ње или не по сто је усло ви за бри са ње 
не ке од осу да. (3) Суд мо же у од лу ци о услов ном от пу сту од ре ди ти да је осу ђе ни ду жан да 
ис пу ни оба ве зе пред ви ђе не кри вич но прав ним од ред ба ма. (4) У слу ча ју из ст. 1. и 2. овог 
чла на, ако услов ни от пуст не бу де опо зван, сма тра се да је осу ђе ни из др жао ка зну.

36 Из суд ске прак се: Не по сто ји за кон ска мо гућ ност услов ног от пу ста ли ца ко је је на 
из др жа ва њу ка зне за тво ра због из вр ше ног пре кр шај ног де ла. Из обра зло же ња: Пред сед ник 
пре кр шај ног су да је пра вил но по сту пио ка да је мол бу ка жње ног за услов ни от пуст од ба цио 
као не до зво ље ну с об зи ром на то да у За ко ну о пре кр ша ји ма ни је про пи са на уста но ва услов-
ног от пу ста, ни ти је има у За ко ну о из вр ше њу кри вич них санк ци ја у де лу ко ји се од но си на 
из вр ше ње санк ци ја из ре че них за пре кр шај. Ре ше ње Пре кр шај ног апе ла ци о ног су да у Бе о гра-
ду, VI II Су број 48/14-324-1 од 11. 8. 2014). Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, 
на дан: 5.4.2016.

37 Сл. гла сник СРС, бр. 44/89 и „Сл. гла сник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93 – од лу ка УСРС, 
20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97 – од лу ка УСРС, 36/98, 44/98 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 62/2001 
– од лу ка СУС и „Сл. гла сник РС“, бр. 55/2004. 

38 Из суд ске прак се: Уко ли ко услов ни от пуст на ко ји је осу ђе ни ре ше њем ор га на за 
пре кр ша је услов но от пу штен са из др жа ва ња ка зне за тво ра, ко ја му је ре ше њем ор га на за 
пре кр ша је би ла утвр ђе на, ни је опо зван, сма тра се да је осу ђе ни из др жао ка зну и исти се има 
ура чу на ти у из ре че ну ка зну за тво ра за кри вич но де ло чи ја обе леж ја об у хва та ју и обе леж ја 
пре кр ша ја. Из обра зло же ња: Пра вил но је пр во сте пе ни суд утвр дио да је осу ђе ни Ђ.Д., ре ше-
њем ор га на за пре кр ша је Уп. бр. 6978/04 од 13.12.2006. го ди не услов но от пу штен са из др-
жа ва ња ка зне за тво ра ко ја му је ре ше њем под истим бро јем од 26.9.2005. го ди не утвр ђе на у 
тра ја њу од 30 да на, а услов но от пу штен че ти ри да на пре ис те ка ро ка укуп не ка зне. (Ре ше ње 
Оп штин ског су да у Кра ље ву К. бр. 652/08 од 27.3.2008. го ди не Ре ше ње Окру жног су да у 
Кра ље ву Кж. бр. 320/08 од 29.5.2008. го ди не) – Бил тен Окру жног су да у Кра ље ву бр. 3/2008, 
Интермеx, Бе о град, ау тор сен тен це: Ра дој ка Ба жа лац, су ди ја Окру жног су да у Кра ље ву. 
Из вор: елек трон ска ба за по да та ка Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.
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и за пре кр шај но ка жње но ли це. На и ме, учи ни лац кри вич ног де ла мо же на-
кон из др жа не 2/3 ка зне за тво ра39 (у на шем при ме ру по сле два ме се ца) да 
до би је услов ни от пуст, и да на тај на чин „од слу жи сво ју ка зну“40, док учи ни-
лац пре кр ша ја мо ра да свих 90 да на про ве де у уста но ви у ко јој се из вр ша ва 
ка зна за тво ра. Ви ше је не го ја сно да је у по вољ ни јем по ло жа ју осу ђе но ли це 
због учи ње ног кри вич ног де ла, у од но су на пре кр шај но ка жње но ли це. 

6. АМ НЕ СТИ ЈА И ПО МИ ЛО ВА ЊЕ 

Ам не сти јом и по ми ло ва њем се на сто ји по сти ћи не са мо кри ми нал но-по-
ли тич ки, већ и од ре ђе ни по ли тич ки ци ље ви. Они пред ста вља ју по ли тич ки 
акт ко ји се до де љу је од стра не нај ви ших ор га на др жав не вла сти (пар ла мен та, 
од но сно ше фа др жа ве).41 У на шој др жа ви ам не сти ра ње учи ни ла ца кри вич них 
де ла, ни је баш ни рет кост.42 За по тре бе овог ра да са мо ће мо се за др жа ти на 
од ред бу јед ног Зaкона о ам не сти ји из 2012. го ди не, где се у чла ну 1. про пи-
су је „осло ба ђа ју се од из вр ше ња 25% из ре че не ка зне за тво ра ли ца прав но-
сна жно осу ђе на за кри вич на де ла ко ја су про пи са на за ко ни ма Ре пу бли ке 
Ср би је или су би ла про пи са на за ко ни ма ко ји су пре ста ли да ва же, а ко ја се 
на дан сту па ња на сна гу овог за ко на на ла зе на из др жа ва њу ка зне за тво ра у 
Ре пу бли ци Ср би ји или још ни су сту пи ла на из др жа ва ње ка зне за тво ра или 
чи ји пре ме штај је ра ди из др жа ва ња те ка зне из вр шен у ино стран ству. Ли ца 
из ста ва 1. овог чла на пр ви пут прав но сна жно осу ђе на на ка зну за тво ра до 
три ме се ца осло ба ђа ју се од из вр ше ња ка зне за тво ра у це ли ни, а она пр ви 
пут прав но сна жно осу ђе на на ка зну за тво ра од три до шест ме се ци осло ба-
ђа ју се од из вр ше ња 50% из ре че не ка зне за тво ра“. 

За др жа ће мо се са мо на део ко ји се ти че осло бо ђе на од из вр ше ња ка зне 
за тво ра у це ли ни. Ви ди мо да се овим За ко ном пр ви пут прав но сна жно осу-

39 Oсуђеног ко ји је из др жао две тре ћи не ка зне за тво ра суд ће услов но от пу сти ти са из-
др жа ва ња ка зне, ако се у то ку из др жа ва ња ка зне та ко по пра вио да се мо же са осно вом оче-
ки ва ти да ће се на сло бо ди до бро вла да ти, а на ро чи то да до ис те ка вре ме на за ко је је из ре-
че на ка зна не учи ни но во кри вич но де ло. При оце ни да ли ће се осу ђе ни услов но от пу сти ти 
узе ће се у об зир ње го во вла да ње за вре ме из др жа ва ња ка зне, из вр ша ва ње рад них оба ве за, 
с об зи ром на ње го ву рад ну спо соб ност, као и дру ге окол но сти ко је по ка зу ју да је у од но су 
на ње га по стиг ну та свр ха ка жња ва ња. Не мо же се услов но от пу сти ти осу ђе ни ко ји је то ком 
из др жа ва ња ка зне два пу та ди сци плин ски ка жња ван и ко ме су од у зе те до де ље не по год но-
сти. Чл. 46 ст. 1 КЗ.

40 Под услов ном да се услов ни от пуст не опо зо ве. 
41 Sto ja no vić, op. cit., 327. 
42 Вид. За кон о ам не сти ји, Сл. лист СРЈ, бр. 28/96; За кон о ам не сти ји, Сл. лист СРЈ, 

бр. 9/2001; За кон о ам не сти ји, Сл. гла сник РС, бр. 10/2001; За кон о ам не сти ји, Сл. лист СРЈ, 
бр. 37/2002; За кон о ам не сти ји, Сл. гла сник РС, бр. 33/2006; За кон о ам не сти ји, Сл. гла сник 
РС, бр. 18/2010; За кон о ам не сти ји, Сл. гла сник РС, бр. 107/2012. 
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ђе на ли ца на ка зну за тво ра до три ме се ца осло ба ђа ју ка зне за тво ра у це ли ни. 
С дру ге стра не, пре кр шај но ка жње на ли ца без об зи ра на из ре че ну ка зну 
за тво ра мо ра ла су да из др жа ва ју ка зну за тво ра у за во ду за из вр ше ње ка зне 
за тво ра.43 Да кле, пре кр шај но ка жње на ли ца ни су ам не сти ра на. Ни је те шко 
до ћи до за кључ ка да су у овом слу ча ју „те же про шли“ учи ни о ци пре кр ша ја, 
не го учи ни о ци кри вич них де ла. Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, На род на 
скуп шти на да је ам не сти ју за кри вич на де ла,44 али не и за пре кр ша је. 

Та ко ђе, исти је слу чај и ка да је реч о по ми ло ва њу. По ми ло ва ње да је пред-
сед ник Ре пу бли ке, али се оно не мо же од но си ти и на учи ни о це пре кр ша ја.45 

43 Из суд ске прак се: Од ред бе чл. 2. За ко на о ам не сти ји не од но си се на ли ца пра во-
сна жно осу ђе на у пре кр шај ном по ступ ку. С тим у ве зи вид. Из обра зло же ња: Ре ше њем 
пре кр шај ног су да од би јен је зах тев ка жње ног НН за осло ба ђа ње од из др жа ва ња ка зне 
за тво ра. Про тив пр во сте пе не пре су де жал бу је из ја вио ка жње ни у ко јој на во ди да је по 
сту па њу на сна гу За ко на о ам не сти ји од пр во сте пе ног пре кр шај ног су да за тра жио да до не-
се ре ше ње о осло ба ђа њу од ка зне за тво ра у тра ја њу од 5 да на, ко ја му је од ре ђе на као за ме на 
за не пла ће ну нов ча ну ка зну, ме ђу тим пр во сте пе ни суд је од био ње гов зах тев по зи ва ју ћи се 
на чл. 1. За ко на о ам не сти ји, а у чл. 2. истог за ко на на ве де но је на ко ја осу ђе на ли ца се од но си 
ам не сти ја, па сма тра да пр во сте пе ни суд ни је до бро по сту пио и пред ла же да се по би ја но 
ре ше ње по ни шти и да се до не се ре ше ње ко ји ма се осло ба ђа од ка зне за тво ра. Ви ши пре кр-
шај ни суд је раз мо трио из ја вље ну жал бу, по би ја но ре ше ње и спи се во ђе ног по ступ ка у ве зи 
жал бе них на во да, па је на шао да је жал ба нео сно ва на. Пр во сте пе ни суд је пра вил но од био 
зах тев ка жње ног НН за осло ба ђа ње од из др жа ва ња ка зне за тво ра у тра ја њу од 5 да на, да ју-
ћи у по гле ду сво је од лу ке ја сне и ва ља не раз ло ге, ко је и овај суд при хва та. На и ме, За кон о 
ам не сти ји („Сл. гла сник РС“ бр. 107/2012 од 09.11.2012. го ди не) ко ји се при ме њу је од 17.11.2012. 
го ди не, не од но си се на пра во сна жно осу ђе на ли ца за пре кр ша је, већ ис кљу чи во на пра во-
сна жно осу ђе на ли ца за кри вич на де ла ко ја су про пи са на за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је или 
су би ла про пи са на за ко ни ма ко ји су пре ста ли да ва же, а ко ја се на дан сту па ња на сна гу овог 
за ко на на ла зе на из др жа ва ње ка зне за тво ра у Ре пу бли ци Ср би ји, или још ни су сту пи ла на 
из др жа ва ње ка зне за тво ра, или чи ји је пре ме штај ра ди из др жа ва ња те ка зне из вр шен у ино-
стран ству. Од ред бе чл. 2. За ко на о ам не сти ји ко ји ма је про пи са но ко ја ли ца пра во сна жно 
осу ђе на не под ле жу ам не сти ји не од но се се на ли ца пра во сна жно осу ђе на за пре кр ша је, 
ни ти на ли ца ко ји ма је не пла ће на нов ча на ка зна за пре кр шај за ме ње на у ка зну за тво ра, те 
је овај суд на шао да је жал ба ка жње ног нео сно ва на. (Ре ше ње Ви шег пре кр шај ног су да 306 
Пр жи.1157/13 од 09.04.2013. го ди не) – из „Збор ни ка суд ске прак се“ – Удру же ња су ди ја пре-
кр шај них су до ва, јун 2013. го ди не, При пре ми ла: Све тла на Стан ко вић, су ди ја Ви шег пре кр-
шај ног су да. До ступ но на: http://www.usud prek.org.rs/pub/dow nlo ad/Zbo r nik%20sud ske%20
prak se.pdf на дан: 17.1.2016. 

44 Вид. чл. 99 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 98/2006. 
45 Чл. 112 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. За кон о по ми ло ва њу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 

49/95, 50/95. у чл. 1 про пи су је се „по ми ло ва ње за кри вич на де ла про пи са на за ко ни ма Ре пу-
бли ке Ср би је да је пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је“. Ин те ре сан то је на ве сти да је у Реп бу ли ци 
Срп ској до нет За кон о ам не сти ји пре кр ша ја, ко јим се осло ба ђа од пре кр шај ног ка жња ва ња, 
пот пу но или дје ли мич но осло ба ђа ње од из ре че не ка зне, не из вр ше ног ди је ла ка зне и нов ча не 
ка зне за ми је ње не у ка зну за тво ра (...), свим фи зич ким и прав ним ли ци ма ко ја су до да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, по чи ни ла пре кр ша је. За кон о ам не сти ји пре кр ша ја, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 64/06, 14/06/2006. Текст За ко на до сту пан на: http://www.udru ze nje prav ni ka.
org/do ku men ti.html на дан: 17.1.2016.
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Иван Д. Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део) (стр. 937–955)

7. ПРИ НУД НА НА ПЛА ТА ИЗРЕ ЧЕ НЕ НОВ ЧА НЕ КА ЗНЕ

Нов ча на ка зна, као ка зна ко ја се, по пра ви лу, нај че шће из ри че учи ни о-
ци ма пре кр ша ја, из вр ша ва се на кон што од лу ка по ста не прав но сна жна и 
из вр шна.46 Не рет ко се де ша ва да учи ни лац кри вич ног де ла или пре кр ша ја 
не ма или не же ли да пла ти из ре че ну ка зну за тво ра. Кри вич ни за ко ник по-
зна је два си сте ма нов ча не ка зне та ко што но ви си стем, ко ји на зи ва на ов ча ном 
ка зном у днев ним из но си ма (чл.49) по ста вља као при ма ран, а ста ри си стем 
(нов ча на ка зна у од ре ђе ном из но су) по ста вља као суп си ди ја ран (чл. 50).47 С 
дру ге стра не, За кон о пре кр ша ји ма про пи су је са мо си стем ка зни у од ре ђе ном 
из но су48, та ко да и си ро ма ша ни и бо га ти пла ћа ју исти нов ча ни из нос ка зне. 

Уко ли ко учи ни лац кри вич ног де ла не пла ти нов ча ну ка зну иста се за-
ме њу је ка зном за тво ра или ка зном ра ду у јав ном ин те ре су.49 Ако осу ђе ни 
не пла ти нов ча ну ка зну у од ре ђе ном ро ку, суд ће нов ча ну ка зну за ме ни ти 
ка зном за тво ра, та ко што ће за сва ких за по че тих хи ља ду ди на ра нов ча не 
ка зне од ре ди ти је дан дан ка зне за тво ра, с тим да ка зна за тво ра не мо же би ти 
ду жа од шест ме се ци, а ако је из ре че на нов ча на ка зна у из но су ве ћем од се-
дам сто хи ља да ди на ра, ка зна за тво ра не мо же би ти ду жа од јед не го ди не.50 
Не пла ће на нов ча на ка зна мо же се, уме сто ка зном за тво ра, за ме ни ти ка зном 
ра да у јав ном ин те ре су та ко што ће за сва ких за по че тих хи ља ду ди на ра 
нов ча не ка зне од ре ди ти осам ча со ва ра да у јав ном ин те ре су, с тим да рад у 
јав ном ин те ре су не мо же би ти ду жи од три ста ше зде сет ча со ва.51 

С дру ге стра не, За кон о пре кр ша ји ма прописујe да нов ча ну ка зну ко ју 
ка жње но фи зич ко ли це, пред у зет ник или од го вор но ли це у прав ном ли цу 
не пла ти (у це ли ни или де ли мич но), суд мо же за ме ни ти ка зном за тво ра та ко 
што се за сва ких за по че тих 1.000 ди на ра од ре ђу је је дан дан за тво ра, с тим што 
ка зна за тво ра не мо же тра ја ти кра ће од јед ног да на ни ду же од ше зде сет да на.52 

46 Ви ше о нов ча ној ка зни вид. Žan Pra del, Kom pa ra tiv no kri vič no pra vo – sank ci je, Beo-
grad, 2009, 29-34. (pre vod: prof. dr Ob rad Pe rić); О нов ча ној ка зни и ње ном из вр ше њу у на шем 
ра ни јем кри вич ном за ко но дав ству вид. Ко мен тар Оп штег де ла Кри вич ног за ко ни ка (под 
оп штом ре дак ци јом Мо ше Пи ја де), Бе о град, 1948, 165-170; Me tod Do lenc, Tu mač Kri vič nog 
za ko ni ka Kra lje vi ne Ju go sla vi je, Za greb, 1930, 93-97

47 Sto ja no vić, op. cit., 262.
48 С тим да се за пре кр ша је мо же про пи са ти и ка зна у фик сном из но су, ко ја опет исто 

по га ђа и бо га те и си ро ма шне. 
49 Ви ше о из вр ше њу нов ча не ка зне из ре че не због учи ње ног пре кр ша ја вид. Đor đe Ig nja-

to vić, Pra vo iz vr še nja kri vič nih sank ci ja, Be o grad, 2014, 118-119.
50 Чл. 51 ст. 2 Кри вич ног за ко ни ка. 
51 Чл. 51 ст. 3 Кри вич ног за ко ни ка. Не кад се код нас и нов ча на ка зна из ре че на учи ни о цу 

кри вич ног де ла при нуд но на пла ћи ва ла. Вид. Fra njo Ba čić, Lju bo Bav cov, Mi ro slav Đor đe vić, 
Bo ži dar Kra us, Lju bi ša La za re vić, Mi o mir Lu to vac, Ni ko la Sr zen tić, Alek san dar Sta jić, Ko men tar 
Kri vič nog za ko na So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke ju go sla vi je, Be o grad, 1982, 186-188.

52 Чл. 41 ст. 1 За ко на о пре кр ша ји ма. 
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Ако је по ред нов ча не ка зне ка жње ном ли цу би ла из ре че на и ка зна за тво ра, 
за твор ко јим се за ме њу је не пла ће на нов ча на ка зна и из ре че на ка зна за тво ра 
не мо гу тра ја ти ду же од де ве де сет да на.53 Ако суд оце ни оправ да ним, с об зи-
ром на те жи ну пре кр ша ја, ви си ну не пла ће не нов ча не ка зне и имо вин ске мо-
гућ но сти осу ђе ног суд мо же, уме сто ка зне за тво ра, од ре ди ти да се не пла ће на 
нов ча на ка зна за ме ни ра дом у јав ном ин те ре су, с тим што осам са ти ра да за-
ме њу је је дан дан за тво ра, од но сно 1.000 ди на ра нов ча не ка зне, а рад не мо же 
да тра је ду же од 360 са ти.54 Ме ђу тим, ако се на овај на чин не на пла ти из ре че на 
нов ча на ка зна, оста так се при нуд но на пла ћу је.55 На осно ву ова квог ре ше ња 
за ко но дав ца нов ча на ка зна се пр во за ме њу је ка зном за тво ра, а евен ту ал ни 
„оста так“ нов ча не ка зне ко ји се ни је мо гао за ме ни ти при нуд но се на пла ћу је.56 

53 Чл. 41 ст. 2 За ко на о пре кр ша ји ма.
54 Чл. 41 ст. 3 За ко на о пре кр ша ји ма.
55 О из вр ше њу нов ча не ка зне ко је су из ре че не због учи ње ног пре кр ша ја вид. Mi lan 

Br kić, Jo vo Cr no go r če vić, Osnov ni za kon o prek ša ji ma sa ko men ta rom, Be o grad, 1963, 46-49; 
Mi lo rad Vuč ko vić, Ne go slav Oco ko ljić, Osnov ni za kon o pre kr ša ji ma sa ko men ta rom i po seb nim 
sa ve znim pro pi si ma o pre kr ša ji ma, Be o grad, 1959, 35-38.

56 Део не пла ће не нов ча не ка зне ко ји ни је мо гао би ти за ме њен ка зном за тво ра или 
ра дом у јав ном ин те ре су, на пла ћу је се при нуд но, вид. чл. 41 ст. 4 ЗП. Ова кав на чин на пла те 
ни је но ви на у пре кр шај ном пра ву. Вид. Mi lo rad Vuč ko vić, Ne go slav Oco ko vić, Osnov ni za kon 
o pre kr ša ji ma, sa ko men ta rom i po seb nim sa ve znim pro pi si ma o pre kr ša ji ma, Be o grad, 1960, 35; 
О при нуд ној на пла ти нов ча не ка зне вид. Э. Г. Ли па тов и С. Е. Чан нов (ре дакц.), По сֳа-
ֳейный ком мен ֳ а рий к ко дек су РФ об ад ми ни сֳра ֳ ивных ֲра во на ру ֵ е ниях, Мо сква, 2008, 
527-528. Из суд ске прак се: Сен тен ца: Ка да је у од лу ци ор га на упра ве не пра вил но од ре ђе но 
да ће се не пла ће на нов ча на ка зна фи зич ком ли цу на пла ти ти при нуд ним пу тем и та ква од-
лу ка по ста не прав но сна жна и из вр шна, а суд за тим до не се ре ше ње и њи ме из ре че ну ка зну 
за ме ни у ка зну за тво ра, чи ни по вре ду ма те ри јал ног пра ва на ште ту ка жње ног. Из обра зло-
же ња: “Ка ко је у прав но сна жној и из вр шној од лу ци По ре ске упра ве на ве де но да ће се ка зна, 
уко ли ко не бу де упла ће на у ро ку, из вр ши ти при нуд ним пу тем (на ко ји на чин је у ства ри 
учи ње на по вре да ма те ри јал ног пра ва у ко рист окри вље ног јер се фи зич ком ли цу ка зна у 
озна че ном из но су не из вр ша ва при нуд но већ за ме ном у ка зну за тво ра или у рад у јав ном 
ин те ре су), пре кр шај ни суд је до но ше њем ре ше ња о за ме ни нов ча не ка зне у за твор ску, иа ко 
би оно ина че би ло пра вил но, у овом слу ча ју на ште ту ка жње ног по вре дио ма те ри јал но пра во 
из чла на 235. став 1. тач ка 4) у ве зи са чла ном 37. За ко на о пре кр ша ји ма (да ље: За кон) – прав-
но сна жна од лу ка пред ста вља из вр шни на слов те се на чин из вр ше ња санк ци је ка ко је у њој 
од ре ђен не мо же ка сни је ме ња ти. Осим то га, из спи са про из и ла зи да усло ва за би ло ко ји на чин 
из вр ше ња ре ше ња По ре ске упра ве (при нуд ни, за ме ном у ка зну за тво ра) за пра во ни је ни би ло 
јер је нов ча на ка зна пла ће на до бро вољ но истог да на ка да је од лу ка По ре ске упра ве по ста ла 
прав но сна жна тј. 4. но вем бра 2011. го ди не, што зна чи знат но пре да ту ма про сле ђи ва ња по-
ме ну тог ре ше ња на над ле жност Пре кр шај ном су ду у Б. и пре до но ше ња ре ше ња о за ме ни 
нов ча не ка зне у за твор ску. С об зи ром на то да је на на ве де ну чи ње ни цу осно ва но ука за но 
жал бе ним на во ди ма а да се о по вре ди ма те ри јал ног пра ва во ди ра чу на и сход но чла ну 241. 
За ко на, ожал бе на од лу ка је уки ну та ува жа ва њем на во да ка жње ног и по слу жбе ној ду жно сти 
– као не пра вил но ре ше ње се од стра њу је из прав ног жи во та а по сту пак из вр ше ња фак тич ки 
об у ста вља.“ (Ре ше ње Ви шег пре кр шај ног су да, Пр жи. 3063/2013 од 28.10.2013. го ди не). Из-
вор: елек трон ска ба за по да та ка Pa ra graf Lex, на дан: 1.1.2016.



Да за кљу чи мо, оста так нов ча не ка зне ко ји нe мо же да се на пла ти од учи-
ни о ца кри вич ног де ла „про па да“57, док та ква мо гућ ност не по сто ји ка да је 
реч о пре кр шај но ка жње ном ли цу, јер се он при нуд но на пла ћу је. 

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Ма ће хин ски од нос од стра не за ко но дав ца пре ма ак ту ел ном За ко ну о 
пре кр ша ји ма, али и прет ход ним за ко ни ма ко ји су уре ђи ва ли ову област је сте 
за сва ку кри ти ку. Ми смо и у ра ни јим на шим ра до ви ма ука зи ва ли на појединe, 
из ме ђу оста лих, ло ше, не до ре че не, не ле ги тим не и кон тра дик тор не од ред бе 
ак туел ног За ко на. 

На осно ву ана ли зе по је ди них ис ти ту та из Кри вич ног за ко ни ка и За ко-
на о пре кр ша ји ма, ми смо у ра ду ука за ли ка ко учи ни лац пре кр ша ја „тр пи 
те же по сле ди це“ не го учи ни лац кри вич ног де ла. У ра ду смо ука за ли са мо 
на не ко ли ко ин сти ту та, али ће мо у на став ку на шег ра да о овој про бле ма ти-
ци, у на шим бу ду ћим ра до ви ма, ана ли зи ра ти и оста ле од ред бе ма те ри јал ног, 
про це сног и из вр шног ка рак те ра, са истим ци љем као и у овом ра ду – да 
ука же мо да пре кр ша ји ни су „ба га тел на де ла“. 

С об зи ром на те жи ну пре кр шај них санк ци ја и ње них по сле ди ца, по пре-
кр шај но ка жње но ли це, по треб но је да се ве ћа па жња по све ти и при ли ком 
про пи си ва ња кон крет них пре кр ша ја за ко ни ма, а по себ но од лу ка ма ло кал ног 
ка рак те ра. 

57 Из суд ске прак се: За не пла ће ну нов ча ну ка зну из ре че ну по Кри вич ном за ко ну Ре-
пу бли ке Ср би је по сле сту па ња на сна гу Кри вич ног за ко ни ка при ме њу је се од ред ба 51. КЗ. 
Из обра зло же ња: Пр во сте пе ним ре ше њем осу ђе ном је из ре че на нов ча на ка зна у из но су од 
8.000 ди на ра с тим што ће се она у слу ча ју не на пла ти во сти за ме ни ти ка зном за тво ра у тра-
ја њу од 40 да на на осно ву чл. 39. ст. 3. КЗС. Про тив ре ше ња о за ме ни нов ча не ка зне уло жио 
је жал бу осу ђе ни па је окру жни суд на шао да тре ба пре и на чи ти ре ше ње оп штин ског су да та ко 
што се не пла ће на нов ча на ка зна у из но су од 8.000 ди на ра по КЗ за ме њу је ка зном за тво ра у 
тра ја њу од 8 да на. Ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кж. 76/06 од 25. ја ну а ра 2006. и ре-
ше ња Оп штин ског су да у Обре нов цу Кв. 205/05 од 18. ок то бра 2005. го ди не) – Бил тен Окру-
жног су да у Бе о гра ду, бр. 72/2006, Интермеx, Бе о град. Из вор: елек трон ска ба за по да та ка 
Pro pi si on li ne, на дан: 5.4.2016.

Иван Д. Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део) (стр. 937–955)
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Is a Cri me al ways the Most Se ri o us Un law ful Act? 
(Part I)

Abstract: In the Re pu blic of Ser bia the re are three kinds of un law ful acts: 
cri mes, mis de me a no urs and eco no mic of fen ces. The Cri mi nal Co de pre scri bes 
that a cri me is an act which is fo re seen as such by law, which is il le gal and for 
which gu ilt has been esta blis hed. The le gi sla tor has, with the Mis de me a no ur Law, 
pre scri bed that a mis de me a no ur is an il le gal act, pre scri bed by law or anot her 
act by the com pe tent body and for which a mis de me a no ur san ction is pre scri bed. 
The Law on Eco no mic Of fen ces pre scri bes that an eco no mic of fen ce con sti tu tes 
a har mful bre a king of the ru les of eco no mic or fi nan cial le gi sla tion which has 
ca u sed or might ha ve ca u sed se ri o us con se qu en ces and which has, by an act of 
the com pe tent body been pre scri bed as an eco no mic of fen ce. Ac cor ding to, abo ve 
all, the so cial dan ger and pre scri bed san cti ons, cri mes are the most se ri o us un law ful 
acts, in com pa ri son to mis de me a no urs and eco no mic of fen ces.

The aut hor’s goal in this work is to hig hlight that the re spon si bi lity for a 
cri me is not ne ces sa rily the most se ri o us form of pe nal li a bi lity. The re spon si bi lity 
for a mis de me a no ur, in cer tain ca ses, can be mo re se ri o us for the of fen der, than 
the re spon si bi lity for a cri me. In the work ar tic les of the Cri mi nal Co de and the 
Mis de me a no ur Law are po in ted out, ba sed on which the aut hor draws the con clu-
sion that the re spon si bi lity for a com mit ted cri me can in cer tain ca ses be „mil der“ 
for the of fen der, in com pa ri son to the re spon si bi lity for a mis de me a no ur.

Keywords: cri me, mis de me a no ur, Cri mi nal Co re, Mis de me a no ur Law. 

Да тум при је ма ра да: 15.11.2016. 
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