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ДАЛИЈЕКРИВИЧНОДЕЛОУВЕК
НАЈТЕЖЕКАЗНЕНОДЕЛО?*

(IIДЕО)

Сажетак:Пред мет па жње ау то ра су по је ди не од ред бе Кри вич ног 
за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма ко ји ма се уре ђу ју од ре ђе ња пи та ња ма те
ри јал ног пра ва. Ау тор пре до ча ва ка ко од го вор ност за пре кр шај мо же би ти 
стро жа од кри вич не од го вор но сти. На осно ву по је ди них од ре да ба два ка зне
на за ко на (Кри вич ног за ко ни ка и За ко на о пре кр ша ји ма) до ла зи се до за кључ ка 
да се учи ни лац пре кр ша ја мо же стро же ка зни ти не го учи ни лац кри вич ног 
де ла. У ра ду се, пре све га, ука зу је на: кри ви цу, по ку шај де ла, не по до бан по ку
шај, до бро вољ ни од у ста нак, под стре ка ва ње, ка зне не по е не, јав но об ја вљи
ва ње пре су де и пре ста нак ме ра без бед но сти на осно ву суд ске од лу ке. 

Кључнеречи:кри вич но де ло, пре кр шај,ка зне ни по е ни,по ку шај,кри ви ца.

1.КРИВИЦА

ЗаконодавацјеизактуелногЗаконаопрекршајима1изоставиокри ви цу 
изопштегпојмапрекршаја.Међутим,издругиходредабаЗаконајаснопро
излазидајекривицанео п ход ни еле ментдабипостојалаодговорностфи
зичкоглицаипредузетника.Дабипостојалаодговорностовихсубјеката
прекршајапотребноједасуонипоступалисаумишљајемилиизнехата.

*Радпредстављанаставакистраживањаауторауделукојисеодносинакривичнуи
прекршајнуодговорност.Првидеоистраживањаобјављенје2016.године.Вид.ИванМилић,
Далијекривичноделоувекнајтежеказненодело?(Iдео),Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул
те та у Но вом Са ду,бр.3/2016,937955.

1Законопрекршајима,Сл. гла сник РС,бр.65/2013,13/2016и98/2016–одлукаУС.(у
даљемтекстуиЗП).
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Кривичнимзакоником2сепрописује:(1)Кривицапостојиакојеучинилац
увремекадајеучиниокривичноделобиоурачунљивипоступаосауми
шљајем,абиојесвестанилијебиодужанимогаобитисвестандајењего
воделозабрањено.(2)Кривичноделојеучињеносакривицомиакојеучи
нилацпоступаоизнехата,уколикозаконтоизричитопредвиђа.3Према
решењуКЗаувекморадапостојиуми шљај дабиучинилацбиоодговоран
заучињенокривичнодело,докодговорностпостојиизанехаталисамока
дајетозакономизричитопрописано.

Собзиромнакомплексностовогинститута,мићемосеупогледукри
вицезадржатисамонапојединимпитањима.Постојекривичнаделакојамо
гудасеучинесамосаумишљајем,некасамоизнехата,алипостојеиона
којамогудасеучинесаумишљајемилиизнехата.Акосекривичнодело
можеучинитисаумишљајемилиизнехата,ондасеза не хатпрописујебла
жаказна.Тосе,поправилу,чинитакоштосеуједномставупрописује:„Ако 
је де ло из ста ва (…) овог чла на учи ње но из не ха та, учи ни лац ће се ка зни ти 
(…)“.4Сдругестране,премаЗаконуопрекршајимазапостојањепрекршајне
одговорностидовољанјене хат учиниоцаакопрописомопрекршајуније
одређенодаћесеказнитисамоакојепрекршајучињенсауми шља јем.5Ово
решењеједијаметралносупротноодрешењауКривичномзаконику.Нехат
каоблажиобликкривицедовољанједабипостојалаодговорностучиниоца
запрекршај,аумишљајсамоондакадајетопосебнопрописано.Овакворе
шењезнатноолакшаваутврђивањекривице,пасамимтимиод го вор но сти 
учиниоцапрекршаја.СобзиромнаактуелниЗаконопрекршајимајакоје
те шко доказатиданепостојикривицаучиниоца–тј.данепостојинехат.6

2Кривичнизаконик,Сл. гла сник РС,бр.85/2005,88/2005–испр.,107/2005–испр.,
72/2009,111/2009,121/2012,104/2013,108/2014и94/2016.(удаљемтекстуиКЗ).

3Чл.22КЗ.
4Например:кодкривичногдела„Не са ве сно по сту па ње при спра вља њу и из да ва њу 

ле ко ва“ из чла на 255 про пи су је се:(1)Лицеовлашћенозаиздавањелековазаупотребуу
медициникојеиздадругилекуместопрописаногилизахтеваноглека,акозаменаниједо
звољенаиликојененаправилекупрописанојразмерииликоличинииликојеочигледно
несавеснопоступаприиздавањулековаитимепроузрокујепогоршањездравственогстања
некоглица,казнићесезатворомдотригодине.(2)Акоједелоизстава1.овогчланаучи
њеноиз не ха та,учинилацћесеказнитиновчаномказномилизатворомдоједнегодине.

5Вид.чл.20ст.1Законаопрекршајима.
6Каднастраниокривљеногнеманиумишљајанинехата,неманикривице,атиме

нипрекршајнеодговорностизапрекршај.Из обра зло же ња:Побијаномпресудомокривље
нијенаосновучлана218.тачка3.Законаопрекршајимаослобођенкривицедајеучинио
прекршајизчлана332.став1.тачка4.Законаобезбедностисаобраћајанапутевимајер
ниједоказанодајеучиниопрекршајзакојијепротивњегаподнетзахтевзапокретање
прекршајногпоступка.Премаизведенимдоказимаувозилукојимјеуправљаоокривљени
налазиосеуређајкојимсеможеоткриватиилиометатирадуређајазамерењебрзинекре
тањавозилаилидругиуређајзаоткривањеидокументовањепрекршаја.Тимепостоји
битнообележјепрекршајаизчлана332.став1.тачка4Законаобезбедностисаобраћајана

ДрИванД.Милић,Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део)(стр.405–415)
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Појединипрекршаји„по здра вој ло ги ци“могудасеучинесамосауми
шљајем,некисамоизнехата,аистотакоимаионихкојимогудасеучине
какосаумишљајемтакоиизнехата.Међутим,мисмозапотребеовограда
прегледалинеколикодесетиназакона,каоипрописанижеправнеснаге,
којимасепрописујупрекршаји,алининаједномместунисмонашлидасе
запостојањепрекршајазахтевауми шљајкаообликкривице.Долазиседо
решењададоносиоципрописанеко ри сте могућност,којаседозвољаваЗа
кономопрекршајима,акојасеогледаутомедасезапостојањепрекршаја
пропишеумишљајкаообликкривице.Мада,заштобиторадили,заштоби
самооте жа ли по сту пакутврђивањакривице?Оваквимрешењемседола
зиидоједнепарадоксалнеситуације–дапрекршајикојимогудасеучине
самосаумишљајем,по про пи си ма мо гусеучинитииизнехата.

Собзиромнатодасепрекршајипрописујувеликимбројемпрописа,
најчешћенаначинштосеуоквируказнениходредабапрописуједа ће се 
због пре кр ша ја из од ре ђе ног чла на учи ни лац ка зни ти од ре ђе ном ка зном,
билобинужнодасеуоквируњихпропишеидаћесеучинилацказнити
самоакојепрекршајучињенсауми шља јем,уколикодоносилацпрописа
имазациљдакажњавасамоучиниоцеумишљајнихпрекршаја.

Садасепостављаидругопитање,којомсеказномкажњаваучинилац
уми шљај них, акојомне хат них прекршаја?Логичнобибилодасезане хат
не прекршајепрописујеблажаказнауодносунауми шљај не,каоштојето
случајукривичномзаконодавству.Међутим,отомесеуЗаконуопрекрша
јимаништанепрописује.Такоседолазидорешењадасеистомпрописаном
казномкажњавајукакоучиниоциуми шљај них прекршаја,такоиониучи
ниоциизне ха та.Овакворешењејенеприхватљиво.Јединоштопреостаје,
јестедасеусуд ском по ступ кувреднујекривицаприликомин ди ви ду а ли за
ци јеказне.Дакле,судијаприликоминдивидуализацијеказнеучиниоцу
прекршајамо ра давреднујеоб лик и сте пен кри ви це.Сдругестране,инди
видуализацијаказненепостојикадасеиздајепре кр шај ни на лог.Утомслу
чајуистомновчаномказномуфиксномизносукажњавасеучинилацпре
кршајаизне све сног не ха та,каоиучинилацкојијеучиниопрекршајаса
ди рект ним уми шља јем.

путевима,којичинилицекојепоступисупротноодредбичлана29.став1,акосеуређај
налазиувозилу.Међутим,дабипостојаопрекршајнужноједапостојиикривицаучини
оца(премачлану2.став2.Законаопрекршајимакојимјепрописаноданемапрекршаја
уколикојеискљученапротивправностиликривицаиакопостојесвабитнаобележјапрекр
шаја.Изутврђеногчињеничногстањапроизлазидаокривљенинијезнаозапостојање
предметногуређаја,антирадара,увозилукојимјеуправљао;данијепристаодаусаобра
ћајуучествујесатаквимвозиломинијезнао,нитијемогаознатидасетакавуређајналази
увозилуидаћевозећитовозилоучинитипрекршај.(...)(ПресудаПрекршајногапелационог
суда,ОдељењеуНовомСаду,III308,Прж.број19081/14од30.9.2014).Извор:електронска
базаподатакаPro pi si on li ne,4.5.2017.
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2.ПОКУШАЈДЕЛА

Постојеситуацијекадакривичноделоостајенекомплетно,кадаучи
нилацостварисамоједанњеговдео,илипакпредузмеодређенерадњекоје
водеизвршењукривичногдела.7Истојетакомогућедапрекршајостаје
некомплетан.Дабипостојаопокушај,морајусеостварититринужнаоби
љежја:морапостојатинамјера,морасезапочетиостварењеказненогдјела
идјелонесмијебитидовршено.8Кривичнимзаконикомсеуређујепокушај
кривичногдела.1)Косаумишљајемзапочнеизвршењекривичногдела,али
ганедоврши,казнићесезапокушајкривичногделазакојесепозакону
можеизрећиказназатвораодпетгодинаилитежаказна,азапокушајдру
гогкривичногделасамокадзаконизричитопрописујекажњавањеиза
покушај.(2)Учинилацћесезапокушајказнитиказномпрописаномзакри
вичнодело,илиублаженомказном.9

Сдругестране,Закономопрекршајимасепрописује:За по ку шај пре
кр ша ја учи ни лац ће се ка зни ти са мо ако је то по себ но про пи са но.10Прво,
видимодасенепрецизираучемусесастојипокушајпрекршаја.Друго,у
Законуопрекршајимасенепрописујекојомказномсекажњаваучинилац
којипо ку ша даучинипрекршај.Дакле,законодавацјетребаодапропише
дасеучинилацуслучајупокушајамо же бла жеказнити.Судприликом
индивидуализацијеказнеморадаценипокушајдела.Ценићепокушајпре
кршајакаоолак ша ва ју ћу окол ност,јерЗакономнијепрописаносновзаубла
жа ва ње ка знеуслучајупокушаја.Међутим,акојеречопрекршајузакоји
сеиздајепре кр шај ни на лог ондасепо ку шај неможеузетикаоолакшавајућа
околност,већћесеизапо ку шајучинилацказнитиистомновчаномказном
уфиксномизносукаоизадо вр ше но де ло. 

Каоштонијемогућпокушајсвакогкривичногдела,истотаконијемогућ
нисвакипокушајпрекршаја.КаоштосепрописујеКривичнимзакоником,
покушајјемогућсамоса уми шља јем.Покушајизнехатасенеможенихипо
тетичкизамислити,аикадабитобиломогуће,тонебиималоникакавкри
вичноправнизначај.11Сдругестране,Закономопрекршајимасеништау
погледукривиценепрописује.12Садаседолазидозначајауми шља ја и не ха та
кодпрекршаја,атозначиданијемогућедасеучинипокушајпрекршајаса
умишљајемкадајеречопрекршајукојиможедасеучинисамоизнехата.

7ZoranStojanović,Kri vič no pra vo – Opšti deo,Beograd,2009,185.
8BrunoMoslavac,Iznimno(posebno)zakonskopropisivanje(normiranje)kažnjivosti

pokušaja,Zbo r nik ra do va Prav nog fa kul te ta u Spli tu,god.53,3/2016,835.
9Чл.30КЗ.
10Чл.16ЗП.
11Stojanović,op. cit.,193.
12Оовомевид.ИгорВуковић,Пре кр шај но пра во,Београд,2015,75-76.

ДрИванД.Милић,Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (II део)(стр.405–415)
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Осимтога,важнајеиподеланапоследичнеинепоследичнепрекршаје.За
кономопрекршајимаомогућаваседаседругимпрописимапропишека
жњавањебилокојегпрекршаја,безобзираназапрећенуказну.Чиниседа
сеприликомпрописивањаконкретнихпрекршајанијемноговодилорачуна
оовомпитању.Например:Закономојавномредуимиру13прописујесеко
вређањемдругогиливршењемнасиљанаддругимилипретњомнарушава
јавниредимирказнићесеновчаномказномод20.000до100.000динара
иликазномзатвораод10до30дана. Коизазивањемтучеилиучествовањем
уњојнарушавајавниредимир–казнићесеновчаномказномод50.000до
150.000динараиликазномзатвораод30до60дана. Копрекршајизст.1.до
2.овогчланаизвршиугрупиодтриивишелица–казнићесеказномзатвора
од30до60дана.14 За по ку шајделаизст.1,2.и3.овогчлана,казнићесе.

3.НЕПОДОБАНПОКУШАЈ

Уодређенимслучајевимапокушајкривичногделајепеподобанизраз
личитихразлога.Кривичнимзаконикомсепрописуједасеучинилацкоји
покушадаизвршикривичноделоне по доб ним сред ством или пре ма не по
доб ном пред ме туможесеослободитиодказне.15Кривичноделонијебило
могућедовршитиилисобзиромнанеподобностсредства,илисобзиромна
неподобностпредметарадњеизвршењакривичногдела.16Могућеједасе
по ку ша пре кр шајнеподобнимсредствомилипреманеподобномпредмету,
тедапостојипостојине по до бан по ку шај из вр ше ња пре кр ша ја.Међутим,
Закономопрекршајамасенеуређујеинститутнеподобногпокушаја.

4.ДОБРОВОЉНИОДУСТАНАК

ДобровољниодустанакуређујесеКривичнимзаконикомнаследећи
начин.(1)Извршилацкојијепокушаоизвршењекривичногделаалиједо
бровољноодустаооддаљегпредузимањарадњеизвршењаилијеспречио
наступањепоследице,можесеослободитиодказне.(2)Одредбастава1.овог
члананећесеприменитиуколикоучинилацкривичноделониједовршио
збогоколностикојеонемогућавајуилизнатноотежавајуизвршењекривичног
дела,илизбогтогаштојесматраодатаквеоколностипостоје.(3)Ослободи
тисеодказнеможеисаизвршилац,подстрекачилипомагачкојиједобро
вољноспречиоизвршењекривичногдела.(4)Акојеуслучајуизст.1.и3.

13Законојавномредуимиру,Слу жбе ни гла сник РС,бр.6/2016.
14Чл.9Законаојавномредуимиру.
15Чл.32КЗ.
16Stojanović,op. cit.,194.
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учинилацдовршионекодругосамосталнокривичноделокојенијеобухва
ћенокривичнимделомодчијегизвршењајеодустао,учинилацсенеможе
ослободитиодказнезатодругоделопоистомоснову.17Улитературисе
наводидајециљпостојањаинститутадобровољногодустанкаодизвршења
кривичногделадасеучинилацстимулишеданедовршикривичноделона
тајначинштомусестављауизгледмогућностослобођењаодказнеуслу
чајудадобровољнонедовршизапочетокривичнодело.18Могућеједаизвр
шилацпокушаизвршењепре кр ша ја,алидадобровољноодустанеоддаљег
предузимањарадњеизвршењаилидаспречинаступањепоследице.Међутим,
Закономопрекршајимасене уре ђу је институтдобровољногодустанка.

5.ПОДСТРЕКАВАЊЕ

Подстрекавањекаообликсаучесништвауређујесеупрекршајномза
конодавству.ЗакономопрекршајимапокушанojeдасепоугледунаКри
вичнизаконикуредииовајинститут.Дабисмоуказалиналошезаконско
решењеуЗПупрвоморамодавидимокакосеовајобликасаучесништва
уређујеКривичнимзакоником.(1)Кодругогсаумишљајемподстрекнеда
извршикривичнодело,казнићесеказномпрописаномзатокривичнодело.
(2)Кодругогсаумишљајемподстрекаванаизвршењекривичногделачији
покушајјепозаконукажњив,аделонебуденипокушано,казнићесекао
запокушајкривичногдела.19Осимтога,КЗомсепрописујеи:(1)Акоје
кривичноделоосталоупо ку ша јуподстрекачипомагачћесеказнитиза
покушај.(2)Акојеизвршилацизвршиолак ше кри вич но де лоодоногнако
јесеподстрекавањеилипомагањеодноси,акојебибилоњимеобухваћено,
подстрекачипомагачћесеказнитизакривичноделокојејеучињено.(3)
Одредбастава2.овогчланане ће се при ме ни тиакобисеподстрекачстроже
казниоприменомчлана34.став2.овогзаконика.20

Садругестране,Закономопрекршајимасеувезисаподстрекавањем
прописује:Кодругогсаумишљајемподстрекнедаучинипрекршајказниће
секаодагајесамучинио.21Осимовогчланаништасевишенепрописује
оовоминституту.ЗаконодавацјетребаодауЗПуупотпуностиуредиовај
институт.Садасепостављапитање:којесупоследицеакојепрекршајостао
упо ку ша ју,акојеизвршилацучиниолак ши пре кр шај од оног на ко је је под
стре ка ван,каоидругапитањакојаћесенужноупраксипојавити?

17Чл.32КЗ.
18Stojanović,op. cit.,196.
19Чл.34КЗ.
20Чл.37КЗ.
21Чл.23ЗП.
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ЗаконодавaцнијеследиорешењеизКривичногзакониканиупогледу
прописивањана чи на ка жња ва ња. ЈерсепремаЗПуподстрекачкажњава
каодаје сам учи ниоде ло,доксепоКривичномзаконикуподстрекачкажња
вака зном ко ја је про пи са на затокривичнодело.22Овдесесаданамећеи
питањеправ не при ро де са у че сни штва.Изгледадасезаконодавацодлучио
заприн ци пал нутеоријууЗаконуопрекршајима.

Надаље,Кривичнимзаконикомсеучлану36прописује:основикоји
искључујукривицуизвршиоца(чл.23,28.и29.овогзаконика)неискључу
јукривичноделосаизвршиоца,подстрекача,илипомагачакодкојегкриви
цапостоји.Личниодноси,својстваиоколностиуследкојихзакондозвоља
ваослобођењеодказне,иликојеутичунаодмеравањеказне,могусеузети
уобзирсамоономизвршиоцу,саизвршиоцу,подстрекачуилипомагачукод
којегтаквиодноси,својстваиоколностипостоје.Личниодноси,својстваи
околностикојипредстављајубитнообележјекривичногделанеморајупо
стојатикодподстрекачаилипомагача.Подстрекачуилипомагачукојинема
такволичносвојство,казнасеможеублажити.23Оваквеодредбенесадр
жиЗаконопрекршајима,штоћесене га тив но од ра зи ти упракси.

6.КАЗНЕНИПОЕНИ

Закономопрекршајима,каоврстапрекршајнесанкцијепрописујусеи 
ка зне ни по е ни. Речјеопосебнојпрекршајнојсанкцији,24којасеможеизре
ћисамопојединимучиниоцимапрекршаја.Запрекршајепро тив без бед но
сти са о бра ћа ја на пу те ви мазакономсемогупрописатиказненипоениу
распонуод1до25. Санкцијаизстава1.овогчланаизричесеузка зну или 
опо ме нуподусловимапредвиђенимовимзакономакодругимзакономније
другачијепрописано. Узсанкцијуизстава1.овогчланаучиниоцумогуби
тиизреченедо пун ске оба ве зе у ци љу еду ка ци је во за ча или пра ће ња ње го вог 
по на ша ња у са о бра ћа ју.25Врстедопунскихобавезаиусловизањихово
изрицањепрописујусепосебнимзаконом. Казненипоенимогусеизрећи
возачукојиувремеизвршењапрекршајапоседујевозачкудозволуиздатуу
РепублициСрбијииливозачукомејеправноснажномодлукомзабрањено
управљањемоторнимвозилом.26ПремаЗаконуобезбедностисаобраћајана

22Оовомвид.ЕмирЋоровић,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 – НовиПазар,2015,5152.

23Вид.чл.36ст.2,3,4КЗ.
24ПремаранијемважећемЗаконуказненипоенисубиливр ста ка зни.Вид.чл.28

Законаопрекршајима,Слу жбе ни гла сник РС,бр.101/2005,116/2008,111/2009.
25ИнтересантоједасеЗакономопрекршајиманепрописујекојесупо сле ди цекада

сеучиниоцупрекршајаизрекнуукупно25казненихпоена.
26Чл.48Законаопрекршајима.
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путевима,27територијалнонадлежнаорганизационајединицаМинистарства
унутрашњихпословакојавозачаводиуевиденцијиод у зе ће во зач ку до зво лу
возачукојивозиломнеуправљасавесноинапрописанначин.Сматраседа
возачне упра вља во зи лом са ве сно и на про пи сан на чин ако има 18 или ви ше 
ка зне них по е на.28ПремаЗоБСуизрицањеказненихпоеназапојединепре
кршајејеоба ве зно.Казненипоенисене мо гуизрећиучиниоцимакривичних
дела,јеркривичнозаконодавствоРепубликеСрбијенепредвиђаовуврсту
санкције.Дакле,забла жа ка зне на де ламогусеизрећиказненипоени,али
неизанај те жа ка зне на де ла–кривичнадела.

7.ЈАВНООБЈАВЉИВАЊЕПРЕСУДЕ

КривичнимзаконикомсекаоврстамеребезбедностипрописујеиЈав
но об ја вљи ва ње пре су де,атакођесеЗакономопрекршајимакаоврстаза
штитнемерепрописујеистоименамера.Упогледуизрицањаовемерачини
седајеЗаконопрекршајимастрожи.Уједномделу,уодносунауређење
овемеренемаразликеизмеђуовадвазакона.Тосеодноси,пресвега,на
одредбеорокузаобјављивањупресудеинамогућностпрописивањаоба
везногизрицањазаштитнемере.Сдругестране,постојеиодређењеразли
кеупогледуовемере,итоонекојеидууприлогтомедајестро жаона
меракојајепрописанаЗакономопрекршајима.Теразликесетичу,пре
свега,условаподкојимсемераможеизрећи.ПремаКривичномзаконику:
приосудизакривичноделоучи ње но пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, 
или за кри вич но де ло ко је је про у зро ко ва ло опа сност за жи вот или здра вље 
љу ди аобјављивањепресудебидопринелодасеотклониилиумањитаопа
сност,суд мо жеодлучитидасеотрошкуосуђеногистимпутемилина
другиодговарајућиначинобјависудскапресудауцелиниилиуизводу.29
ПремаЗаконуопрекршајима:заштитнумеруобјављивањапресудесуд ће 

27Законобезбедностисаобраћајанапутевима,Слу жбе ни гла сник РС,бр.41/2009,
53/2010,101/2011,32/2013(ОдлукаУставногсуда),55/2014,96/2015,9/2016(ОдлукаУставног
суда).(удаљемтекстуиЗоБС).

28Вид.чл.197ЗоБСа.Увезисаказненимпоенимавид.Правилникоунапређењузнања
избезбедностисаобраћајазавозачекојимајеодузетавозачкадозвола,Слу жбе ни гла сник 
РС,број59/2011.Правилникједонетнаосновучлана3.Законаојавнимагенцијама,чл.9.и
199.Законаобезбедностисаобраћајанапутевима(“СлужбенигласникРепубликеСрбије”,
бр.41/09и53/10),аузсагласностМинистарстваунутрашњихпословаиМинистарстваза
инфраструктуруиенергетикуусвојствуминистарстванадлежногзапословесаобраћаја.
ОнеусклађеностиЗаконаопрекршајимаиЗаконаобезбедностисаобраћајанапутевимау
погледубројаказненихпоенавид.ИванМилић,ОнекимлошимрешењимауЗаконуопре
кршајима,Зборникрадова „На ци о нал но и ме ђу на род но пра во – ак ту ел на пи та ња и те ме“,
КосовскаМитровица,томII,2017,140141.

29Чл.89ст.1КЗ.
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из ре ћи ако сма тра да би би ло ко ри сно да се јав ност упо зна са пре су дом,а
нарочитоакобиобјављивањепресудедопринелодасеотклониопа сност 
по жи вот или здра вље љу ди или да се за шти ти си гур ност про ме та ро ба и 
услу га или при вре да.30

8.ПРЕСТАНАКМЕРАБЕЗБЕДНОСТИ,АЛИНЕИ
ЗАШТИТНИХМЕРА,НАОСНОВУСУДСКЕОДЛУКЕ

Кривичнимзаконикомсепрописујеукупноједанаестмерабезбедности
којесеизричуукривичномпоступку.Осиммереобавезнопсихијатријско
лечењеичувањеуздравственојустановисвеосталемересеизричунаод
ређеновреме,којесеутврђујеусудскојодлуци.Међутим,Кривичнимзако
никомсеомогућавададвемеребезбедностимогудапрестануипре њи хо вог 
ис те ка.Судможеодлучитидапре ста нумеребезбедностизабраневршења
позива,делатностиилидужностиизабранеуправљањамоторнимвозилом,
акосупротеклетригодинеодданањиховогпримењивања.При оце нидали
ћеодредитипрестанакмеребезбедностиизстава1.овогчланасудћеузе ти 
у об зирпонашањеосуђеногпослеосуде,далијенакнадиоштетупроузро
кованукривичнимделом,далијевратиоимовинскукористстеченуизвр
шењемкривичногделаидругеоколностикојеуказујунаоправданостпре
станкатихмера.31Оваквозаконскорешењевишенегопогодујеосу ђе ном 
ли цуукривичномпоступку,јерседозвољавасмањењетрајањамере,којеје
претходноутврђеноправноснажномсудскомодлуком.Иначе,овемеремогу
датрајувеомадуго,ито:1.забранавршењапозива,делатностиилидужно
сти–одједнедодесетгодина;2.забранауправљањамоторнимвозилом–од
одтримесецадопетгодина.Закономопрекршајимасепрописујузаштит
немере,којесупанданимерамабезбедности,алисене пред ви ђамогућност
њиховогранијегпрестанка.Дакле,оведвемеребезбедностимогураније
престатисудскомодлуком,ализаштитнемерекојесупрописанеЗаконом
опрекршајимане мо гу.

9.ЈОШНЕКОЛИКОПОЈЕДИНОСТИ

УовомделурадауказаћемонанеколикоодредабаизКривичногзако
никаиЗаконаопрекршајима,сациљемдапредочимодасеЗакономопре
кршајимапрописујестро же од ред беуодносунаКривичнизаконик.

30Чл.64ст.1ЗП.
31Чл.90КЗ.



А)ПремаКривичномзаконику:упресудисеодређујерокплаћања
новчанеказнекојинеможебитикраћиод пет на ест да на ни ти ду жи од 
три ме се ца.Уоправданимслучајевимасудможедозволитидаосуђени
платиновчануказнууратама,стимдарокисплатенеможебитидужиод 
јед не го ди не.32ПремаЗаконуопрекршајима:упресудиипрекршајномна
логусеодређујерокплаћањановчанеказне,којинеможебитидужиод15
данаодданаправноснажностипресуде,ауколикојежалбаизјављена,од
данадостављањадругостепенепресуде,односноосамданаодданауручења
прекршајногналога.Судможерешењемдозволитидасеуоправданимслу
чајевимановчанаказнаисплатиу ра та ма,причемуодређујеначинирок
плаћања,којинеможебитидужиод шест ме се ци, под усло вом да су пла
ће ни тро шко ви по ступ ка.33ВидимодасеЗакономопрекршајимапропису
јекра ћи ро ко ви,адабисеомогућилаисплатауратамаморајусепретходно
платитисуд ски тро шко ви.

Б)ПремаКривичномзаконику:уколикоучинилациспуњавасвесвоје
обавезевезанезарадујавноминтересу,судмуможедужинуизреченогра
даујавноминтересуумањитизаједнучетвртину.34Закономопрекршајима
сенепрописујеоваквапогодностзаучиниоцапрекршаја.

В)ПремаКривичномзаконику:протеривањестранцаизземљеизабра
наприсуствовањаодређенимспортскимприредбамаможесеизрећиакоје
учиниоцуизреченаказнаилиусловнаосуда.35ПремаЗаконуопрекршајима,
свезаштитнемересемогуизрећиузказну,опо ме нуиливаспитнумеру.36

32Чл.51КЗ.
33Чл.45ЗП.
34Вид.чл.52КЗ.
35Чл.80КЗ.
36Вид.чл.53ЗП.
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Is a Cri mi nal Of fen se al ways the Har dest Cri mi nal Act? 
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Abstract: The su bject of the at ten tion of the aut hor are in di vi dual pro vi si ons 
of the Cri mi nal Law and the Law on Mis de me a nors, which re gu la te cer tain is su
es of sub stan ti ve law. The aut hor sug gests that re spon si bi lity for mis de me a nors 
may be stric ter than cri mi nal re spon si bi lity. On the ba sis of cer tain pro vi si ons of 
two cri mi nal laws (Cri mi nal Law and the Law on Mis de me a nors), it is con clu ded 
that the per pe tra tor of the mis de me a nor can be pu nis hed mo re se ve rely than the 
per pe tra tor of the cri mi nal of fen se. The pa per de als, pri ma rily, with: gu ilt, at
temp ted cri mi nal of fen se, un suc cessful at tempt, vo lun tary re tre at, in ci te ment, 
pe nalty po ints, pu blic an no un ce ment of the jud gment and ter mi na tion of se cu rity 
me a su res ba sed on a co urt de ci sion.
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