
1269

Пре глед ни чла нак 343.852:343.232(497.11)
doi:10.5937/zrpfns52-18747

Др Иван Д. Ми лић, аси стент са док то ра том
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду
i.mi lic@pf.un s.ac .rs 

О ПО СЛЕ ДИ ЦА МА КР ШЕ ЊА ЗА БРА НЕ  
КО ЈА ЈЕ УТВР ЂЕ НА МЕ РОМ БЕЗ БЕД НО СТИ

Са же так: Нај но ви јим из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка про-
пи су је се кри вич но де ло „Кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти“. Ово 
де ло мо же да се учи ни са мо са уми шља јем, а за пре ће на је нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до шест ме се ци. Ка ко се у ра ни јем Обра зло же њу На цр та За-
ко на о из ме на ма до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка на во ди, циљ про пи си ва ња овог 
кри вич ног де ла је сте да се обез бе ди санк ци ја за кр ше ње за бра не ко ја је од ре-
ђе на ме ром без бед но сти. 

Пред мет па жње ау то ра су по сле ди це кр ше ња за бра не ко је су утвр ђе не 
ме ра ма без бед но сти. У ра ду је дат основ ни при каз на ве де ног кри вич ног де ла, 
али је цен трал ни део ра да по све ћен по сле ди ца ма кр ше ња за бра на ко је су 
утвр ђе ње ме ра ма без бед но сти а ко је ни су про пи са не Кри вич ним за ко ни ком. 
Циљ ра да огле да се и у пре до ча ва њу да су и ра ни је по сто ја ле по сле ди це за 
кр ше ње за бра на ко је су утвр ђе не по је ди ним ме ра ма без бед но сти, али, по-
себ но, да се ука же на од ре ђе не не ло гич но сти ко је са да по сто је у на шем 
кри вич ном, од но сно, ка зне ном пра ву. 

Кључ не ре чи: ме ре без бед но сти, по сле ди ца, за бра на, кри вич но де ло, пре-
кр шај. 

УВОД

По след њих го ди на срп ско кри вич но пра во и пра во кри вич ног по ступ-
ка про ла зи кроз ве о ма ди на ми чан пе ри од раз во ја. На цр ти, пред ло зи из ме на, 
до пу на или про ме на, или пот пу но но ви за кон ски тек сто ви су че сти и те шко 
је од у пре ти се ути ску да сме њу ју јед ни дру ге ве ли ком бр зи ном.1 Не рет ко се 

1 Бра ни слав Ри сти во је вић, ”Исти на као глав на жр тва ан гло а ме ри ка ни за ци је до ма ћег 
кри вич ног пра ва: Дар ви нов ра сад у срп ској шу ми”, LV Са ве то ва ње Срп ског удру же ња за 
кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Зла ти бор, 2015, 3. 
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при ли ком „про ме на“ не во ди до вољ но ра чу на о ускла ђе но сти про пи са, те се 
де ша ва да се у про пи си ма на ла зе кон тра дик тор на ре ше ња, а ни су рет ки слу-
ча је ви да се кон тра дик тор но сти на ла зе у истом про пи су. Та ква ре ше ња за-
ко но дав ца ути чу пре све га на прав ну си гур ност. Иа ко то ни је слу чај са свим 
зе мља ма у ко ји ма је кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам до шао до из ра жа ја,2 
у Ср би ји се при ме ћу је и из ра зи то не ма ран од нос и пре ма „за нат ском“ де лу 
по сла, тј. пре ма пи са њу нор ме и по што ва њу пра ви ла ле ги сла тив не тех ни ке, 
што ства ра и су штин ске про бле ме.3 Срп ски за ко но да вац је нај но ви јим из-
ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка про пи сао јед но но во кри вич но 
де ло – кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти, док се у јед ном Обра-
зло же њу На цр та За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка на води 
и циљ про пи си ва ња овог кри вич ног де ла.4 

На са мом по чет ку ра да ука за ће мо на основ не по је ди но сти но ве ин кри ми-
на ци је. Пре све га ука за ће мо на за бра не чи је кр ше ње пред ста вља кри вич но 
де ло „кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти“. На кон то га, пред мет 
па жње би ће по сле ди це кр ше ња за бра на ко је су утвр ђе ње ме ром без бед но сти 
ко је су по сто ја ле и пре про пи си ва ња на ве де ног кри вич ног де ла. У том де лу 
ра да ука за ће се на ре ле вант не од ред бе Кри вич ног за ко ни ка, али и два дру га 
за ко на у чи јим од ред ба ма су про пи са не по сле ди це за кр ше ње по је ди них за бра-
на ко је су утвр ђе не са др жа јем ме ра без бед но сти. У пи та њу су За кон о из вр ше-
њу кри вич них санк ци ја и За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма. Је дан 
део ра да по све ћен је кон тра дик тор но сти ма ко ји по сто је у та два за ко на, а ти чу 
се вре ме на по чет ка при ме не ме ре за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом.

1. КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО КР ШЕ ЊЕ ЗА БРА НЕ УТВР ЂЕ НЕ  
МЕ РОМ БЕЗ БЕД НО СТИ

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка5 у срп ском кри вич-
ном за ко но дав ству про пи са но је и кри вич но де ло кр ше ње за бра не утвр ђе не 

2 Вид. Зо ран Сто ја но вић, ”Кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам и за ко но дав ство Ср би је”, 
Ста ње кри ми на ли те та у Ср би ји и прав на сред ства ре а го ва ња, IV део, при ре дио Ђ. Иг ња-
то вић, Бе о град, 2010, 32-48. 

3 Зо ран Сто ја но вић, ”Кри вич но пра во у до ба кри зе”, Бра нич, 1–2/2011, 40.
4 Чла ном 25. На цр та За ко на уво ди се но во кри вич но де ло (члан 340а Кри вич ног за ко-

ни ка) ко је има за циљ да се обез бе ди санк ци ја за кр ше ње за бра не ко ју од ре ђе не ме ре без-
бед но сти са др же. Пре ма ва же ћем за ко ну, не по сто је ни ка кве санк ци је за кр ше ње од ре ђе них 
за бра на код не ких ме ра без бед но сти. Код кр ше ња дру гих за бра на, из ве сна санк ци ја се 
огле да у то ме што суд при ли ком из ри ца ња услов не осу де мо же од ре ди ти да ће се она опо-
зва ти ако осу ђе ни пре кр ши за бра ну на ло же ну ме ром без бед но сти (чл. 85. и 86. Кри вич ног 
за ко ни ка). Ме ђу тим, и код тих ме ра без бед но сти по сто ји по тре ба за јед ним ова квим кри-
вич ним де лом за слу чај да санк ци ја уз ко ју се из ри че ме ра без бед но сти ни је услов на осу да. 
Вид. Обра зло же ње На цр та За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка – на: https://
mprav de.gov.rs/sek ci ja/53/rad ne-ver zi je-pro pi sa.php  (5.5.2018.)

5 За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, Сл. гла сник РС, бр. 94/2016. 
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ме ром без бед но сти. Кри вич но де ло кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед-
но сти, у са да ак ту ел ном Кри вич ном за ко ни ку,6 про пи са но је чла ном 340a, 
и са сто ји се са мо од јед ног ста ва, ко ји гла си: кo пре кр ши за бра ну утвр ђе ну 
из ре че ном ме ром без бед но сти, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром 
до шест ме се ци. Учи ни лац овог кри вич ног де ла мо же би ти са мо оно ли це 
ко јем је из ре че на од ре ђе на ме ра без бед но сти ко ја се са сто ји у не кој за бра ни. 
Иа ко се Кри вич ни за ко ни ком про пи су је је да на ест ме ра без бед но сти,7 са мо 
се код по је ди них ме ра про пи су ју по је ди не за бра не. За бра не се про пи су ју код 
сле де ћих ме ра без бед но сти: 1. за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно-
сти;8 2) за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом; 3. за бра на при бли жа ва ња и 
ко му ни ка ци је са оште ће ним; 4. за бра на при су ство ва ња од ре ђе ним спо рт ским 
при ред ба ма.

Иа ко ка же мо да са мо оно ли це ко јем је из ре че на ме ра без бед но сти ко ја 
се са сто ји у од ре ђе ној за бра ни, мо же би ти учи ни лац овог кри вич ног де ла, 
по ста вља се пи та ње „од ко јег до ко јег да на“ то ли це мо же да бу де учи ни лац 
овог кри вич ног де ла? Да би јед но ли це мо гло да бу де учи ни лац овог кри-
вич ног де ла ни је до вољ но да је до не та пр во сте пе на пре су да, већ је ну жно 
да је пре су да, ко јом му је из ре че на ме ра без бед но сти ко ја се са сто ји у од ре-
ђе ној за бра ни, по ста ва прав но сна жна.9 Пре су да по ста је прав но сна жна ка да 
се ви ше не мо же по би ја ти жал бом или ка да жал ба ни је до зво ље на.10 Кри вич-
но де ло мо же да се из вр ши све до оног да на док не ис тек не и са ма ме ра без-
бед но сти, с тим да се за вре ме ко је се не ура чу на ва у тра ја ње ме ре не мо же 
учи ни ти ово кри вич но де ло. На ве де но кри вич но де ло мо же да се учи ни 
са мо са уми шља јем.

6 Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 4/2016 и 94/2016.

7 Учи ни о цу кри вич ног де ла мо гу се из ре ћи сле де ће ме ре без бед но сти: 1) оба ве зно 
пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви; 2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че-
ње на сло бо ди; 3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на; 4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра; 5) за бра на 
вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти; 6) за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом; 7) од у-
зи ма ње пред ме та; 8) про те ри ва ње стран ца из зе мље; 9) јав но об ја вљи ва ње пре су де; 10) 
за бра на при бли жа ва ња и ко му ни ка ци је са оште ће ним; 11) за бра на при су ство ва ња од ре ђе ним 
спо рт ским при ред ба ма. Чл. 79 ст. 1 КЗ. 

8 О овој ме ри вид. Ja smi na Ki u r ski, ”Me ra bez bed no sti za bra ne vr še nja po zi va, de lat no-
sti ili du žno sti”, IU STI TIA: ča so pis Udru že nja su dij skih i tu ži lač kih po moć ni ka Sr bi je, 3/2016, 
44-50.

9 У да љем ра ду ви де ће мо да код јед не ме ре без бед но сти ни је до вољ на са мо прав но-
сна жност. 

10 Чл. 275 ст. 1 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, Сл. гла сник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014. 
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2. ДА ЛИ СУ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ КР ШЕ ЊА ПО ЈЕ ДИ НИХ МЕ РА  
БЕЗ БЕД НО СТИ ПОСТОЈАЛЕ ПРЕ ПРО ПИ СИ ВА ЊА КРИ ВИЧ НОГ  
ДЕ ЛА КР ШЕ ЊЕ ЗА БРА НЕ УТВР ЂЕ НЕ МЕ РОМ БЕЗ БЕД НО СТИ?

У овом де лу ра да ука за ће мо да су и пре про пи си ва ња кри вич ног де ла 
кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти по сто ја ле по сле ди це за кр ше ње 
за бра на ко је су утвр ђе не по је ди ним ме ра ма без бед но сти. У од ред ба ма Кри-
вич ног за ко ни ка на ла зе се од ред бе ко је се ти чу на шег пред ме та ин те ре со-
ва ња, с тим да је на ве де ним по след њим из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног 
за ко ни ка до шло до „бри са ња“ јед ног ста ва у За ко ни ку ко јим је би ла пред-
ви ђе на по сле ди ца уко ли ко се пре кр ши јед на за бра на ко ја је утвр ђе ња ме ром 
без бед но сти. Осим Кри вич ног за ко ни ка, ана ли зи ра ће мо ка ко се за ко ни ма 
ко ји ре гу ли шу дру ге обла сти дру штве ног жи во та про пи су ју санк ци је за 
кр ше ње по је ди них ме ра без бед но сти ко је се са сто је у од ре ђе ним за бра на, а 
реч је о то ме да је про пи са на пре кр шај на од го вор ност. 

2.1. По сле ди ца кр ше ња ме ре без бед но сти за бра не упра вља ња  
мо тор ним во зи лом ко ја је пред ви ђе на Кри вич ним за ко ни ком

Кри вич ним за ко ни ком се пред ви ђа мо гућ ност да суд у суд ској од лу ци 
пред ви ди „по сле ди цу кр ше ња“ уко ли ко се пре кр ши ме ре без бед но сти за-
бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом. Ако из рек не услов ну осу ду, суд мо же 
од ре ди ти да ће се та осу да опо зва ти, ако учи ни лац пре кр ши за бра ну упра-
вља ња мо тор ним во зи лом.11 По сле ди ца кр ше ње за бра не на осно ву овог 
ста ва за ви си од то га да ли је суд у од лу ци од ре дио да ће се услов на осу да 
опо зва ти уко ли ко се пре кр ши за бра на. Су ди ја при ли ком из ри ца ња услов не 
осу де вр ши ње ну ин ди ви ду а ли за ци ју, јер он про це њу је да ли ће од ре ди ти 
опо зи ва ње услов не осу де у слу ча ју кр ше ња за бра не ко ја је утвр ђе на ме ром 
без бед но сти или не ће. 

Ва жно је на овом ме сту на по ме ну ти да ка да је у пи та њу дру га вр ста 
кри вич не санк ци је – ка зне од у зи ма ња во зач ке до зво ле из чл. 53. Кри вич ног 
за ко ни ка, ко ја је иден тич ног са др жа ја као и ме ра без бед но сти за бра на упра-
вља ња мо тор ним во зи лом (али је на ме ње на дру гој ка те го ри ји учи ни ла ца, 
они ма ко ји су ко ри сти ли мо тор но во зи ло за из вр ше ње или при пре ма ње из-
вр ше ња кри вич ног де ла), За ко ник као по сле ди цу кр ше ња за бра не упра вља-
ња мо тор ним во зи лом пред ви ђа оба ве зну за ме ну ка зне од у зи ма ња во зач ке 
до зво ле дру гом кри вич ном санк ци јом – ка зном за тво ра. Суд ће, у слу ча ју 
кр ше ња утвр ђе не за бра не, пре ма ст. 4. овог чла на, за јед ну го ди ну из ре че не 
ка зне од у зи ма ња во зач ке до зво ле од ре ди ти је дан ме сец ка зне за тво ра. Има ју ћи 

11 Чл. 86 ст. 6. КЗ. 
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у ви ду пред ви ђе ни мак си мум ка зне од у зи ма ња во зач ке до зво ле, за ме ње на 
ка зна за тво ра мо же би ти утвр ђе на и из ре че на у тра ја њу до три ме се ца.12 

2.2. По сле ди ца кр ше ња ме ре без бед но сти за бра на упра вља ња  
мо тор ним во зи лом ко ја је пред ви ђе на За ко ном о без бед но сти  

са о бра ћа ја на пу те ви ма

Иа ко се сма тра ло да „по сле ди ца кр ше ња“ ме ре без бед но сти за бра на 
упра вља ња мо тор ним во зи лом по сто ји са мо у слу ча ју ка да је из ре че на уз 
услов ну осу ду и под усло вом да је суд од ре дио да ће се та осу да опо зва ти, 
ако учи ни лац пре кр ши за бра ну упра вља ња мо тор ним во зи лом, то ипак ни-
је тач но. За ко ном о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма13 про пи су ју се 
по сле ди це уко ли ко ли це пре кр ши ме ру без бед но сти за бра на упра вља ња 
мо тор ним во зи лом. Пр во, уко ли ко се утвр ди да ли це упра вља во зи лом во-
зи лом за вре ме тра ја ња ме ре без бед но сти по ли циј ски слу жбе ник ће при вре-
ме но ис кљу чи ти во за ча из са о бра ћа ја.14 

На да ље, про тив лицa ће се под не ти зах тев за по кре та ње пре кр шај ног 
по ступ ка, јер је пре ма ЗОБС-у кр ше ње за бра не код ове ме ре без бед но сти 
пре кр шај. С об зи ром на то да се под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног 
по ступ ка, су ди ја ме сно над ле жног пре кр шај ног су да ће до не ти од лу ку о 
по сто ја њу пре кр ша ја и пре кр шај не од го вор но сти. За овај пре кр шај про пи-
са не су и стро ге санк ци је. Kазном за тво ра од нај ма ње 15 да на или нов ча ном 
ка зном од 100.000 ди на ра до 120.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај во зач 
или ли це ко је упра вља мо тор ним во зи лом, од но сно трам ва јем, за вре ме тра-
ја ња ме ре без бед но сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом. Осим ка зне 
за тво ра или нов ча не ка зне, учи ни о цу пре кр ша ја се из ри че и за штит на ме ра 
за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом од нај ма ње осам ме се ци. Та ко ђе, су-
ди ја за пре кр ша је ће из ре ћи и 14 ка зне них по е на. Ме ђу тим, уко ли ко је ли це 
упра вља ло мо тор ним во зи лом за вре ме ва же ња за бра не упра вља ња мо тор-
ним во зи лом и том при ли ком про у зро ко ва ло са о бра ћај ну не зго ду,15 пред-
ви ђе не су стро же пре кр шај не санк ци је, и то: А) ка зне за тво ра од нај ма ње 45 
да на или нов ча на ка зна од 120.000 ди на ра до 150.000 ди на ра; Б) за штит на 

12 Вид. Здрав ко Гру јић, ”Ка зна од у зи ма ња во зач ке до зво ле – не склад из ме ђу ка зне не 
по ли ти ке за ко но дав ца и су до ва”, Збо р ник ра до ва ”На че ла до бре вла да ви не – на че ло прав не 
си гур но сти и на че ло пра вич но сти”, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2017, 207.

13 За кон о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 (Од лу ка Устав ног су да), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Од лу ка Устав ног 
су да), 24/2018, 41/2018 (дру ги за кон), 41/2018 (у да љем тек сту и ЗОБС).

14 Вид. чл. 279. ЗОБС-а. 
15 Са о бра ћај на не зго да је не зго да ко ја се до го ди ла на пу ту или је за по че та на пу ту, у 

ко јој је уче ство ва ло нај ма ње јед но во зи ло у по кре ту и у ко јој је нај ма ње јед но ли це по ги ну ло 
или по вре ђе но или је на ста ла ма те ри јал на ште та. Чл. 7 ст. 1. тач. 82. ЗОБС-а.
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ме ра за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом у тра ја њу од нај ма ње де сет ме-
се ци; В) 16 ка зне них по е на.16 

За ко ном о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма пред ви ђа се и по себ на 
санк ци ја за кандидатa за во за ча ко ји за поч не, од но сно на ста ви оспо со бља-
ва ње у вре ме тра ја ња ме ре без бед но сти за бра не упра вља ња мо тор ним во-
зи лом.17 За ко ном је пред ви ђе на нов ча на ка зна у из но су од 10.000 до 20.000 
ди на ра. Ме ђу тим, уко ли ко је ли це из вр ше њем пре кр ша ја иза зва ло не по сред ну 
опа сност за дру гог уче сни ка у са о бра ћа ју, или про у зро ко ва ло са о бра ћај ну 
не зго ду, од но сно при ба ви ло се би или дру гом про тив прав ну имо вин ску или 
дру гу ко рист, ка зни ће се нов ча ном ка зном у из но су од 20.000 до 40.000 ди-
на ра или ка зном за тво ра до 45 да на.18

16 Вид. чл. 330 ЗОБС-а.
17 О ме ри вид. Ni ko la Sr zen tić, Alek san dar Sta jić, Lju bi ša La za re vić, Kri vič no pra vo So ci ja-

li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je, Opšti deo, Beоgrad, 1987, 456-485; Љу би ша Ла за ре вић, 
Ко мен тар Кри вич ног за ко ни ка, Бе о град, 2011, 351-354; Mi lan Mi lu ti no vić, Pe no lo gi ja, Be o grad, 
1981, 324-325; Go ran To ma še vić, Mje re si gur no sti u kri vič nom pra vu, Split, 1986, 80-81. Из суд ске 
прак се: Учи ни о цу, ко ји је без по ло же ног во зач ког ис пи та из вр шио кри вич но де ло про тив 
без бед но сти јав ног са о бра ћа ја мо же се на осно ву чла на 86. КЗ из ре ћи ме ра без бед но сти за бра не 
упра вља ња мо тор ним во зи лом, а ко ја се из вр ша ва та ко што му се во зач ка до зво ла од у зи ма, 
ако је у ме ђу вре ме ну по ло жио во зач ки ис пит, или му се не из да је во зач ка до зво ла за вре ме на 
ко је је ме ра из ре че на. Из обра зло же ња: Пре су дом Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К.бр. 5713/10 
од 21. ју на 2010. го ди не окри вље на Д.Ј, огла ше на је кри вом због из вр ше ња кри вич ног де ла 
те шко де ло про тив без бед но сти јав ног са о бра ћа ја из чла на 297. став 1. у ве зи чла на 289. став 
1. КЗ, те јој је из ре че на услов на осу да та ко што јој је утвр ђе на ка зна за тво ра у тра ја њу од че-
ти ри ме се ца и исто вре ме но од ре ђе но да се утвр ђе на ка зна не ће из вр ши ти ако окри вље на за 
вре ме од јед не го ди не од да на прав но сна жно сти пре су де не учи ни но во кри вич но де ло. Пре ма 
окри вље ној је из ре че на ме ра без бед но сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом у тра ја њу 
од шест ме се ци, с тим што ће се услов на осу да из ре че на окри вље ној опо зва ти уко ли ко пре-
кр ши ову за бра ну. Про тив на ве де не пре су де жал бу је из ја вио јав ни ту жи лац Пр вог основ ног 
јав ног ту жи ла штва у Бе о гра ду, због од лу ке о кри вич ној санк ци ји из чла на 367. став 1. тач ка 
4. у ве зи чла на 371. став 1. ЗКП-а, са пред ло гом да Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду пре и на чи по-
би ја ну пре су ду и окри вље ној Д.Ј. из рек не стр о жи ју кри вич ну санк ци ју, те ме ру без бед но сти 
за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом у ду жем тра ја њу. Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду је одр жао 
сед ни цу ве ћа на ко јој је раз мо трио спи се пред ме та за јед но са по би ја ном пре су дом, ко ју је 
ис пи тао у сми слу чла на 380. ЗКП-а и жал бом, па је по оце ни жал бе них на во да и пред ло га 
на шао да је иста нео сно ва на. По оце ни Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, пр во сте пе ни суд је пра-
вил но из ре као окри вље ној ме ру без бед но сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом у тра ја-
њу од шест ме се ци, сход но од ред би чла на 297. став 5. и чла на 86. КЗ, с тим што ће се ова ме ра 
из вр ши ти, об зи ром да окри вље на не ма по ло жен во зач ки ис пит, та ко што ће јој се до зво ла 
од у зе ти, ако је у ме ђу вре ме ну по ло жи ла во зач ки ис пит, или ако ни је по ло жи ла во зач ки ис пит 
не ће јој се из да ти во зач ка до зво ла за вре ме на ко је је ме ра из ре че на, на кон по ла га ња ис пи та. 
(Пре су да Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Кж1. бр. 6523/10 од 18. но вем бра 2010. го ди не – пре-
су да Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду К.бр. 5713/10 од 21. ју на 2010. го ди не) – Бил тен Апе ла ци-
о ног су да у Бе о гра ду, број 2/2011, Интермеx, Ау тор сен тен це: Ире на Ју шко вић, ви ши су диј ски 
са рад ник. Из вор: http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/De ci sion/33746 (1. јун 2018.)

18 Вид. чл. 212. ст. 2. и чл. 331. ЗОБС-а. Де таљ ни је вид. Иван Ми лић, „По је ди ни про-
бле ми при ли ком из ри ца ња и из вр ше ња ме ре без бед но сти забранa упра вља ња мо тор ним 
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2.3. По сле ди ца кр ше ња ме ре без бед но сти за бра на вр ше ња по зи ва,  
де лат но сти или ду жно сти пре про пи си ва ња кри вич ног де ла  

кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти

Кри вич ним за ко ни ком се у чла ну 341. про пи су је кри вич но де ло про-
тив за ко ни то омо гу ћа ва ње вр ше ња од ре ђе них по зи ва, функ ци ја, ду жно сти, 
по сло ва и де лат но сти. Ово кри вич но де ло про пи са но је на сле де ћи на чин: 
ко омо гу ћи не ком ли цу вр ше ње од ре ђе них по зи ва, функ ци ја, ду жно сти, по-
сло ва или де лат но сти иа ко је знао да је вр ше ње истих том ли цу за бра ње но 
прав но сна жном од лу ком ко јом му је из ре че на од го ва ра ју ћа ме ра без бед но сти 
или за штит на ме ра или је та ква за бра на на сту пи ла као прав на по сле ди ца 
осу де, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до две го ди не. Иа ко се код 
овог кри вич ног де ла ка жња ва рад ња оног ли ца ко ји омо гу ћи вр ше ње од ре-
ђе них по зи ва, функ ци ја, ду жно сти, по сло ва или де лат но сти (...), то, с дру ге 
стра не, не зна чи да и ли це на ко је се од но си за бра на ни је мо гло би ти учи ни лац 
овог кри вич ног де ла. То ли це је мо гло би ти под стре кач на ово кри вич но 
де ло, уко ли ко су ис пу ње ни усло ви из чла на 34 Кри вич ног за ко ни ка. 

2.4. По сле ди ца кр ше ња ме ре без бед но сти за бра на вр ше ња по зи ва,  
де лат но сти или ду жно сти ко ја је пред ви ђе на За ко ном о  

из вр ше њу кри вич них санк ци ја

Иа ко се сма тра ло да не по сто ји санк ци ја за кр ше ње ме ре за бра на вр ше ња 
по зи ва, де лат но сти или ду жно сти, то ни је тач но. Пре про пи си ва ња кри вич ног 
де ла кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти по сто ја ла је санк ци ја уко-
ли ко би ли це пре кр ши ло за бра ну. За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја,19 
у окви ру Ка зне них од ре да ба про пи сан је пре кр шај ко ји се од но си на наш 
пред мет ин те ре со ва ња. Нов ча ном ка зном од 5.000 до 100.000 ди на ра ка зни ће 
се за пре кр шај фи зич ко ли це ко је пре кр ши за бра ну вр ше ња по зи ва, де лат-
но сти или ду жно сти. За овај пре кр шај ка зни ће се и пред у зет ник нов ча ном 
ка зном од 10.000 до 100.000 ди на ра.20

во зи лом“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2013, 447-458. Ин те ре-
сан тан је и од ред ба чл. 330. ст. 1. тач. 17. ЗОБС-а ко ја гла си: Кaзнoм зaтвoрa oд нajмaњe 15 
дaнa или нoвчaнoм кaзнoм oд 100.000 динaрa дo 120.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj вoзaч 
или лицe кoje: инструкт oр вoжњe кojи oбaвљa прaк тичну oб уку кaндидaтa зa вoзaчe зa врeмe 
трajaњa зaш титнe мeрe, oднoснo мeрe бeз бeднoсти зaбрaнe упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм, 
oднoснo кojи je изг убиo прaвo упрaвљaњa мoтoрним вoзилoм oдрeђeнe кaтeгoриje, oднoснo 
кoмe je вoзaчкa дoзвoлa oдузeтa.

19 За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, Сл. гла сник РС, бр. 55/2014.
20 Чл. 280. ЗИКС-а. За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја се про пи су је и: нов ча-

ном ка зном од 100.000 до 500.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це ко је омо гу ћи 
вр ше ња по зи ва, де лат но сти или ду жно сти ли цу ко јем је из ре че на ме ра без бед но сти за бра-
не вр ше ња по зи ва, де лат но сти или ду жно сти. За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се 
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2.5. По сле ди ца кр ше ња ме ре без бед но сти за бра на  
при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма

У ва же ћем чла ну 86б Кри вич ног за ко ни ка про пи са но је да ако из рек не 
услов ну осу ду, суд мо же од ре ди ти да ће се та осу да опо зва ти, ако учи ни лац 
пре кр ши за бра ну при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма, од но сно 
ако не из вр ши ду жност да се не по сред но пре по чет ка вре ме на одр жа ва ња 
од ре ђе них спорт ских при ред би лич но ја ви слу жбе ном ли цу у под руч ној 
по ли циј ској упра ви, од но сно по ли циј ској ста ни ци, на под руч ју на ко јем се 
учи ни лац за те као и да бо ра ви у њи хо вим про сто ри ја ма за вре ме одр жа ва ња 
спорт ске при ред бе.

Пре по след њих из ме на и до пу на Кри вич ног за ко ни ка у чла ну 86б би ло 
је про пи са но: ако по сле из др жа не ка зне за тво ра, учи ни лац пре кр ши за бра ну 
при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма, од но сно ако не из вр ши 
ду жност, суд ко ји је из ре као ме ру, мо же га ка зни ти за тво ром од три де сет 
да на до три ме се ца.21 Ова кво ре ше ње је има ло сво је ма не, али је на овај на чин 
за ко но да вац пред ви део санк ци ју за кр ше ње за бра не ко ја је утвр ђе на овом 
ме ром. По ме ну тим За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, ова 
од ред ба у Кри вич ном за ко ни ку ви ше не по сто ји. До ла зи се до ре ше ња да је 
на тај на чин за ко но да вац по о штрио ка зну за кр ше ње ове ме ре, јер је са да 
пред ви ђе на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до шест ме се ци – са да се чи ни 
кри вич но де ло кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти. 

Ни смо си гур ни да је ова кво ре ше ње за ко но дав ца оправ да но. Сма тра мо 
да је за ко но да вац мо рао да на кр ше ње за бра не при су ство ва ња од ре ђе ним 
спорт ским при ред ба ма по сма тра на два на чи на, те да с тим у ве зи про пи ше 
и раз ли чи те санк ци је. Ми шље ња смо да ни је исто дру штве но опа сно по на-
ша ње ка да ли це пре кр ши за бра ну та ко што се не ја ви и не бо ра ви у про сто-
ри ја ма по ли циј ске ста ни це или ка да упр кос из ре че ној за бра ни при су ству ју 
спорт ској при ред би. С тим у ве зи, за ко но да вац је тре бао да про пи ше раз ли-
чи те санк ци је, у за ви сно сти на чи на ко јим је пре кр ше на за бра на.22 

од го во р но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 5.000 до 50.000 ди на ра. За пре кр шај из 
ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и пред у зет ник нов ча ном ка зном од 10.000 до 100.000. Чл. 281. 
ЗИКС-а. 

21 Чл. 86б ст. 5 КЗ. 
22 За штит на ме ра За бра на при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма про пи-

су је се и За ко ном о пре кр ша ји ма. Ко ја мо же да тра је од је да не до осам го ди на. Уко ли ко 
ка жње ни пре кр ши ме ру ко ја се са сто ји у то ме да се не по сред но пре по чет ка вре ме на одр-
жа ва ња од ре ђе них спорт ских при ред би лич но ја ви слу жбе ном ли цу у под руч ној по ли циј ској 
упра ви, од но сно по ли циј ској ста ни ци на под руч ју на ко јем се учи ни лац пре кр ша ја за те као 
и да бо ра ви у њи хо вим про сто ри ја ма за вре ме одр жа ва ња спорт ске при ред бе, ка зни ће се 
за тво ром од три де сет до ше зде сет да на. Вид. чл. 63 За ко на о пре кр ша ји ма, Сл. гла сник РС, 
бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – од лу ка УС. Ова ква ре ше ња су не ло гич на. Пр во, стро жа санк-
ци ја мо же да се из рек не учи ни о цу пре кр ша ја не го учи ни о цу кри вич ног де ла. Дру го, за ко но-
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3. НЕ УС КЛА ЂЕ НОСТ ДВА ЗА КО НА У ПО ГЛЕ ДУ  
ПО ЧЕТ КА ТРА ЈА ЊА МЕ РЕ

Као што смо на ве ли, не рет ко се при ли ком до но ше ња из ме на и до пу на 
по је ди них за ко на не во ди ра чу на о ускла ђе но сти са оста лим тек стом истог 
за ко на ко ји се не ме ња ни ти до пу њу је.23 У овом де лу ра да ука за ће мо на 
не ус кла ђе ност Кри вич ног за ко ни ка и За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма, ко ја мо же да има огром не не га тив не по сле ди це по ли це ко јем је 
из ре че на ме ра, а ко ја, сва ка ко, до во ди до прав не не си гур но сти. 

Пре ма Кри вич ном За ко ни ку ме ра без бед но сти за бра на упра вља ња мо-
тор ним во зи лом по чи ње да те че од да на прав но сна жно сти суд ске од лу ке.24 
С дру ге стра не, За ко ном о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма се про пи су-
је да вре ме тра ја ња ме ре без бед но сти за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом 
те че од да на ка да је те ри то ри јал но над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца 
ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ме ру из вр ши ла.25 Ме ра без бед но сти за-
бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом сма тра се из вр ше ном ка да то те ри то-
ри јал но над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца ми ни стар ства над ле жног за уну-
тра шње по сло ве, на осно ву прав но сна жне од лу ке су да ко ји је ме ру из ре као, 
во за чу са оп шти у пи са ној фор ми и тај по да так еви ден ти ра у ре ги стар во за-
ча, од но сно ре ги стар стра них во за ча ко ји ма је из ре че на ме ра без бед но сти. 
До ста вља ње са оп ште ња вр ши се у скла ду са од ред ба ма За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку. Ме ра без бед но сти по чи ње да те че од да на кад је во за чу 
са оп ште на.26 На осно ву ЗОБС-а Ми ни стра уну тра шњих по сло ва до нео је 
Пра вил ник о из вр ше њу ме ра за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом.27 
Њи ме се, из ме ђу оста лог, про пи су је да по при је му прав но сна жне од лу ке 

да вац, са да, про пи су је као кри вич но де ло кр ше ња ме ре без бед но сти, док је кр ше ње за штит-
не ме ре пре кр шај. Мо жда је ло ги ка за ко но дав ца да се осу ђе ник ко је пре кр ши ме ру тре ба 
стро же ка зни ти у од но су на пре кр шај но ка жње но ли це? С дру ге стра не, за кр ше ње ме ре 
без бед но сти за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом и за штит не ме ре за бра на упра вља ња 
мо тор ним во зи лом про пи су ју се исте санк ци је. Да кле, у овом слу ча ју иста је санк ци ја би ло 
да ме ру за бра не пре кр ши осу ђе но или пре кр шај ни ка жње но ли це. 

23 На при мер вид. Иван Ми лић, ”Шта но во до но си За кон о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пре кр ша ји ма?”, Без бјед ност, по ли ци ја, гра ђа ни, 1-2/2017, 115–125.

24 Чл. 86 ст. 4 КЗ. 
25 Суд ко ји је у пр вом сте пе ну из ре као ме ру за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом 

до ста вља прав но сна жну од лу ку на из вр ше ње по ли ци ји у ме сту пре би ва ли шта, од но сно 
бо ра ви шта ли ца ко јем је ме ра из ре че на, у вре ме ка да је од лу ка ко јом је ме ра из ре че на по ста-
ла прав но сна жна. Ме ру пре ма ли цу ко је има стра ну во зач ку до зво лу из вр ша ва по ли ци ја у 
ме сту из вр ше ња кри вич ног де ла. Чл. 210 За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, Слу жбе-
ни гла сник РС, бр. 55/2014. 

26 Вид. чл. 202 ЗОБС-а.
27 Пра вил ник о из вр ше њу ме ра за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом, Слу жбе ни 

гла сник РС, бр. 46/2010. 
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ко јом је из ре че на ме ра овла шће ни рад ник Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва утвр ђу је да ли је ме ра за ста ре ла, од но сно да ли по сто је дру ге смет ње 
за из вр ше ње ме ре, и у елек трон ском ре ги стру еви ден ти ра по дат ке у ве зи 
из вр ше ња ме ра. Ако је ме ра за ста ре ла, од но сно ако по сто је дру ге смет ње за 
из вр ше ње ме ре о то ме се оба ве шта ва ста ре ши на ор га на ко ји је до нео од лу-
ку ко јом је ме ра из ре че на. По да ци у ве зи из вр ше ња ме ра, еви ден ти ра ју се у 
Ре ги стру о из ре че ним ме ра ма во за чу и у Ре ги стру о из ре че ним ме ра ма стра-
ном во за чу, ко ји се во де у је дин стве ном ин фор ма ци о ном си сте му Ми ни стар-
ства. Овла шће ни рад ни ци Ми ни стар ства, на осно ву по да та ка из ре ги ста ра, 
у скла ду са за ко ном, без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од пет да на од да на 
еви ден ти ра ња ме ре, до ста вља ју са оп ште ње о вре ме ну тра ја ња из ре че не ме ре.28

Ни је те шко до ћи до за кључ ка да вре ме од прав но сна жно сти до из вр шно-
сти суд ске од лу ке мо же би ти ве о ма ду го. У ве зи са на шим пред ме том ин те ре-
со ва ња, ли це ко јем је из ре че на ме ра мо же би ти у „за блу ди“ у по гле ду чи ње-
ни це ка да је ме ра по че ла да те че. Дру гим ре чи ма, мо гу ће је да ли це ко јем је 
ме ра из ре че на, на кон што је пре су да по ста ла прав но сна жна, сма тра да је 
ме ра по че ла да те че, те да не упра вља мо тор ним во зи лом. У за ви сно сти од 
тра ја ња ме ре, мо же се оче ки ва ти да ће у по је ди ним слу ча је ви ма, ли це ко јем 
је ме ре из ре че на сма тра ти да је тра ја ње за бра не ис те кло, а да оно, за пра во, 
ни је ни по че ло. Ко ли ко је на ма по зна то, у прак си, за вре ме по чет ка тра ја ња 
ме ре при ме њу ју пра ви ла ЗОБС-а. У Са оп ште њу ко је се до ста вља ли цу ко јем 
је ме ра из ре че на на во ди се тач на да тум од кад ме ра по чи ње да те че, као и 
да тум ис те ка тра ја ња ме ре. 

4. ИСТО ПО НА ША ЊЕ ПРО ПИ СА НО КАО КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО  
И КАО ПРЕ КР ШАЈ

На осно ву при ка за них од ре да ба не ко ли ко за ко на, ни је те шко до ћи до 
за кључ ка да је исто по на ша ње (кр ше ње по је ди них за бра на ко ји су утвр ђе ње 
ме ра ма без бед но сти) про пи са но као кри вич но де ло, али и као пре кр шај. 
Ни је рет кост да се исто по на ша ње про пи ше као кри вич но де ло и као при вред-
ни пре ступ. У ве зи са на шим пред ме том ин те ре со ва ња до ла зи се до за кључ-
ка да се про тив ли ца ко ји је пре кр шио по је ди не за бра не ко је су утвр ђе ње 
ме ра ма без бед но сти мо же под не ти кри вич на при ја ва, те во ди ти кри вич ни 
по сту пак, али се исто та ко мо же под не ти зах тев за по кре та ње пре кр шај ног 
по ступ ка и во ди ти пре кр шај ни по сту пак. Иа ко је реч о ис тој рад њи из вр ше-
ња сма тра мо да је раз ли ка са мо у сле де ћем: кри вич но де ло кр ше ње за бра не 
утвр ђе не ме ром без бед но сти мо же да се учи ни са мо са уми шља јем, а пре-
кр ша ји ко ји ма се кр ше за бра не са уми шља јем или из не ха та.

28 Вид. чл. 4 и 6 Пра вил ни ка о из вр ше њу ме ра за бра не упра вља ња мо тор ним во зи лом. 
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Уко ли ко је „ка зне но де ло“ учи ње но са уми шља јем он да тре ба во ди ти 
кри вич ни по сту пак, а ако је из не ха та он да пре кр шај ни по сту пак. Иа ко се, 
мо жда, чи ни да не ће у прак си би ти спо р но ка да је „ка зне но де ло“ учи ње но 
са уми шља јем а ка да из не ха та, сма тра мо да ће упра во то утвр ђи ва ње би ти 
и нај те же. Ра ди се о то ме да је при ли ком од лу чи ва ња о то ме да ли тре ба 
под не ти кри вич ну или пре кр шај ну при ја ву те шко утвр ди ти да ли је „ка зне-
но де ло“ учи ње но са уми шља јем или из не ха та. Прет по ста вља мо да ће се у 
прак си при ли ком от кри ва ња кр ше ња за бра не под но си ти кри вич на при ја ва 
и во ди ти кри вич ни по сту пак. Та кав став се мо же бра ни ти и чи ње ни цом да 
се кр ше ње за бра не не мо же учи ни ти из не ха та, већ са мо са уми шља јем. Глав-
ни ар гу мент за ова кав став огле да се у то ме што ли це зна да му је суд ском 
од лу ком из ре че на ме ра и зна у че му се огле да за бра на. 

Мо жда би се на пр ви по глед мо гло до ћи до за кључ ка да је по ли це ко је 
је пре кр ши ло ову за бра ну не по вољ ни је да се под не се кри вич на при ја ва, па с 
тим у ве зи во ди кри вич ни по сту пак и из рек не кри вич на санк ци ја, не го да се 
во ди пре кр шај ни по сту пак. Ме ђу тим, мо жда је по ње га по вољ ни је да се во ди 
кри вич ни по сту пак. Иа ко се ова кав став, мо жда, чи ни не при хва тљи вим, реч 
је о то ме да пре кр шај не санк ци је ко је су про пи са не за овај пре кр шај ни су ни 
ма ло за не мар љи ве, јер се осим нов ча не ка зне мо ра из ре ћи за штит на ме ра 
за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом и ка зне ни по е ни.29 

ЗА КЉУ ЧАК

Санк ци је у слу ча ју кр ше ња по је ди них ме ра без бед но сти по сто ја ле су и 
пре про пи си ва ња кри вич ног де ла кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но-
сти. Санк ци је су би ле про пи са не и за ко ни ма ко ји ма се уре ђу ју област из вр-
ше ња санк ци ја и без бед ност са о бра ћа ја. Над ле жни су до ви су из ри ца ли санк-
ци је за кр ше ње за бра на ме ра без бед но сти. Ме ђу тим, при ли ком про пи си ва ња 
кри вич ног де ла кр ше ње за бра не утвр ђе не ме ром без бед но сти „чи ни се“ да се 
по шло од прет по став ке да не по сто је санк ци је за кр ше ње ме ра без бед но сти. 
С тим у ве зи, про пи си ва ње овог кри вич ног де ла има ло је сво је оправ да ње 
са мо ка да је реч о ме ри без бед но сти зaбрaна приближaвaњa и кoмуникaциje 
сa oш тeћeним, јер је ди но за кр ше ње те за бра не ни је по сто ја ла санк ци ја.

На да ље, про пи си ва њем овом кри вич ног де ла, за ко но да вац је по о штрио 
про пи са ну ка зну за кр ше ње за бра не ко ја је утвр ђе на ме ром без бед но сти за-
бра ном при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма. 

29 Осим уко ли ко учи ни лац ни је кан ди дат за во за ча. Вид. Иван Ми лић, „Да ли је кри-
вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део)”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду, бр. 3/2016, 937-955; Иван Ми лић, „Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? 
(II део)”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2017, 405-415.
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Пре ма ва же ћем про пи си ма за кр ше ње по је ди них за бра на про пи са на је 
кри вич на али и пре кр шај на од го вор ност. Исто по на ша ње про пи са но је као 
кри вич но де ло и као пре кр шај. Да ли је за ко но да вац при ли ком про пи си ва ња 
овог кри вич ног де ла „про це нио“ да се дру штве на опа сност за кр ше ње по је-
ди них ме ра „по ве ћа ла“ те да је са да по треб но да се та кво по на ша ње про пи ше 
као кри вич но де ло? Про пи са не пре кр шај не санк ци је за кр ше ње ме ра, као што 
смо ви де ли, ни су ни ма ло за не мар љи ве, по себ но оне ко је су про пи са не За-
ко ном о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма. У прак си ће се по ја ви ти про-
бле ми у ве зи са ква ли фи ка ци јом „ка зне ног де ла“ – да ли је реч о кри вич ном 
де лу или пре кр ша ју. 
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Abo ut the Con se qu en ces of Vi o la ting a Pro hi bi ti ons  
im po sed with Se cu rity Me a su re 

Ab stract: The re cent amend ments and sup ple ments to the Cri mi nal Co de of 
the Re pu blic of Ser bia con ta ins, in ter alia, new cri mi nal of fen se cal led “vi o la tion 
of a pro hi bi ti ons im po sed with se cu rity me a su re”. As it is pre scri bed, cri me can 
be do ne only with in tent. Fi ne or im pri son ment of up to six months can be im po-
sed to per pe tra tors. In the Ex pla na ti on of the Draft Law on the amend ments and 
sup ple ments to the Cri mi nal Co de is sta ted that the pur po se of pre scri bing new 
cri mi nal of fen se is to pro vi de a san ction for vi o la ting a se cu rity me a su re ba sed 
pro hi bi tion.

The aut hor’s at ten tion in this pa per are the con se qu en ces of the vi o la tion a 
pro hi bi ti ons esta blis hed (im po sed) by (with) the se cu rity me a su res. The first part 
of the ar tic le con ta ins a ba sic over vi ew and analyze of new cri mi nal of fen se, but 
the cen tral part is de di ca ted to the con se qu en ces of the vi o la ti ons of a pro hi bi ti ons 
which are the im po sed with se cu rity me a su res, but al so by the ot her me a su res that 
are not pre scri bed by the Cri mi nal Co de. 

The aim of a pa per is to re act to the fact that the re ha ve been con se qu en ces 
for cer tain vi o la ti ons of a pro hi bi ti ons esta blis hed by so me se cu rity me a su res 
pre scri bed in our pre vi o us le gi sla tion, but spe ci ally to po in ting out to the cer tain 
il lo gi ca li ti es that now exist in our cri mi nal and pe nal law.

Keywords: se cu rity me a su res, con se qu en ces, pro hi bi ti ons, cri mi nal of fen se, 
mis de me a nor. 
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