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О ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОМ ЧА СУ ЗА ВРЕ МЕ  
ВАН РЕД НОГ СТА ЊА ПРО ГЛА ШЕ НОГ ЗБОГ  
ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ ЗА РА ЗНЕ БО ЛЕ СТИ CO VID-19

Сажетак:Ау тор у ра ду ана ли зи ра по је ди не про пи се ко ји су до не ти за 
вре ме ван ред ног ста ња ко ји ма се огра ни ча ва сло бо да кре та ња. Ука зу је пре 
све га на њи хо ву не у став ност, не за ко ни тост и дру ге мањ ка во сти. Циљ рада 
је, пре све га, са гле да ва ње про пи са о тзв. по ли циј ском ча су и ука зи ва ње на то 
ка ко су гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је ка жња ва ни иа ко за то ни је би ло прав ног 
осно ва. Ау тор да је од го вор на пи та ња ка зне не од го вор но сти због кр ше ња 
тзв. по ли циј ског ча са на кон уки да ња ван ред ног ста ња. 

Кључнеречи:по ли циј ски час, CO VID-19, за бра на, пре кр шај, кри вич но 
де ло, за ра зна бо лест.

УВОД 

Пра ви ло је да др жа ва има про пи се за „ван ред не до га ђа је“, – „ван ред не 
си ту а ци је“ ко ји се при ме њу ју са мо ако за то до ђе вре ме (ако на сту пе). Ме ђу-
тим, ни је мо гу ће уна пред до не ти све про пи се за све ван ред не до га ђа је. Упра во 
за то што је пре све га реч о мо гу ћим, не пред ви ди вим до га ђа ји ма, где се уна-
пред не зна вре ме њи хо вог тра ја ња, по сле ди це, на чи ни от кла ња ња по сле ди це, 
са свим је ло гич но и оправ да но да се до но се про пи си за кон крет не ван ред не 
до га ђа је тек на кон њи хо вог на сту па ња. 

У за ви сно сти од опа сно сти кон крет ног до га ђа ја, у др жав ни мо же да се 
про гла си ван ред но ста ње. Та ко и по Уста ву Ре пу бли ке Ср би је – ван ред но 
ста ње се про гла ша ва ка да јав на опа сност угро жа ва оп ста нак др жа ве или 
гра ђа на.1 Та да је мо гу ће про пи са ти и ме ре ко ји ма се од сту па од људ ских и 
ма њин ских пра ва.2 С тим у ве зи, ло гич но је да се та да до но се и „ван ред ни 

1 Чл. 200 ст. 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006. 
2 Де таљ но вид. Сло бо дан Ор ло вић, Устав но пра во, Но ви Сад, 2019, 120-122.
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про пи си“, ко ји у од ре ђе ној ме ри и на од ре ђе ни на чин дру га чи је, при вре ме но, 
док тра је по тре ба, уре ђу ју од ре ђе не обла сти дру штве ног жи во та. 

За вре ме ван ред ног ста ња у Ре пу бли ци Ср би ји про гла ше ног због епи де-
ми ја за ра зне бо ле сти CO VID-19 до не ти су и про пи си о огра ни че њу сло бо де 
кре та ња (уве ден је тзв. по ли циј ски час3). Је дан од раз ло га ка да се мо же огра-
ни чи ти сло бо да кре та ња је упра во спре ча ва ње ши ре ња за ра зних бо ле сти.4

Не та ко ма ли број ли ца је пре кр шај но ка жњен због кр ше ња тзв. по ли-
циј ског ча са.5 Сва ко пре кр шај но ка жње но ли це (на кон прав но сна жно сти 
пре су де) би ће упи са но у ре ги стар санк ци ја (пре кр шај ну еви ден ци ју), и то 
на вре мен ски пе ри од од че ти ри го ди не. То пре кр шај но ка жња ва ње мо же 
би ти и пре пре ка за оства ри ва ње од ре ђе них пра ва.6 

Глав но пи та ње ко је се по ста вља је – ко јим про пи сом је уве ден тзв. по-
ли циј ски час, да ли су гра ђа ни до во ђе ни у за блу ду у по гле ду „по је ди них 
де та ља“ ко је се ти чу по ли циј ског ча са и ко је су по сле ди це кр ше ња тзв. по-
ли циј ског ча са. У ра ду ће се ука за ти на од ре ђе не про пи се ко ји ма је про пи сан 
тзв. по ли циј ски час, али и на од ре ђе не „прав но ин те ре сант не де та ље“ у 
ве зи са њи ма ко ји су ути ца ли на прав ну не си гур ност гра ђа на и на њи хо во 
до во ђе ње у за блу ду. 

1. ПРО ПИ СИ О ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОМ ЧА СУ

Од да на ка да је у Ре пу бли ци Ср би ји уве де но ван ред но ста ње7 и про-
гла ше на епи де ми ја за ра зне бо ле сти CO VID-198 до не ти су мно го број ни про-

3 Као што и сам рад но си на слов „о тзв. по ли циј ском ча су…“, та ко ће мо и у ра ду да 
ко ри сти мо тај „на зив“ (тзв. по ли циј ски час/по ли циј ски час). То је учи ње но из раз ло га што 
се на зив „по ли циј ски час“ нај че шће ко ри стио у оп штој, али и струч ној јав но сти. У Ру ској 
Фе де ра ци ји по сто ји про пис ко јим се уре ђу је пи та ње тзв. по ли циј ског ча са (ко мен дант ский 
час). Вид. Фе де ральный кон сти ту ци онный за кон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 
„О чрезвычайном по ло же нии“, статья 12. (члан 12). Има ју ћи у ви ду раз лог за што је огра ни-
че на сло бо да кре та ња у Ре пу бли ци Ср би ји (спре ча ва ње ши ре ња за ра зне бо ле сти), чи ни се 
да би се ко ло кви јал но мо гло ре ћи да је уве ден „здрав стве ни час“. 

4 Чл. 39 ст. 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 
5 Ди рек тор по ли ци је Вла ди мир Ре бић ка же за РТС да је од по чет ка при ме не ме ра за 

кр ше ње за бра не кре та ња ка жње но 4.650 осо ба. Из вор: По ли ти ка, од 19. 04. 2020. До ступ но 
на: http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/452535/Zbog-kr se nja-za bra ne-kre ta nja-ka znje no-4-650-gra-
da na на дан: 23. 06. 2020. 

6 Вид. Ivan Mi lić, Prav ne po sle di ce pre kr šaj nog ka žnja va nja, Гла сник Адво кат ске ко мо ре 
Вој во ди не, бр. 5-8/2017, 253-263. 

7 Ван ред но ста ње је про гла ше но Од лу ком о про гла ше њу ван ред ног ста ња, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 29/2020. Од лу ку су на осно ву чла на 200. став 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
до не ли пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник На род не скуп шти не и пред сед ник Вла де. 

8 Епи де ми ја је про гла ше на На ред бом о про гла ше њу епи де ми је за ра зне бо ле сти CO-
VID-19, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 37/2020. Ми ни стар здра вља је до нео на ред бу на осно ву 
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пи си.9 При ме ра ра ди, Вла да је уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке до не ла 
за вре ме ван ред ног ста ња 44 уред бе. 10 Та ко су до не ти и про пи си о огра ни-
че њу и за бра ни кре та ња (о тзв. по ли циј ски час). Про пи си о по ли циј ском 
ча су су се че сто ме ња ли и до пу ња ва ли. Ме ња ли су се, пре све га, у по гле ду 
до но си о ца про пи са, ка зне не од го вор но сти и вре ме на за бра не кре та ња. 

Пра ви ло је да су про пи си о тзв. по ли циј ском ча су при ме њи ва ли од дана 
об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку РС. По сма тра но хро но ло шки тзв. по-
ли циј ски час је уве ден на ред бом, а не уред бом Вла де уз су пот пис пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. На кон про те ка од ре ђе ног вре ме на тзв. по ли циј ски час се 
про пи су је уред бом Вла де уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке. У за ви сно сти 
од то га да ли је не ко ли це пре кр ши ло на ред бу или уред бу по сто ја ла је и ка-
зне на од го вор ност. Та ко ђе, про пи си о тзв. по ли циј ском ча су до но си ли су се 
и на ло кал ном ни воу. 

2. НА РЕД БА О ОГРА НИ ЧЕ ЊУ И ЗА БРА НИ КРЕ ТА ЊА ЛИ ЦА  
НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва је уз са гла сност ми ни стра здра вља за 
вре ме ван ред ног ста ња до нео На ред бу о огра ни че њу и за бра ни кре та ња лица 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.11 На ред ба о по ли циј ском ча су је че ти ри 
пу та ме ња на и до пу ња ва на. Њо ме се ра ди су зби ја ња и спре ча ва ња ши ре ња 
за ра зне бо ле сти CO VID-19 и за шти те ста нов ни штва од те бо ле сти, за брању-
је кре та ње на јав ним ме сти ма, од но сно ван ста но ва, про сто ри ја и обје ка та 
за ста но ва ње у стам бе ним згра да ма и из ван до ма ћин ства (окућ ни ца). Реч је 
о на ред би ко јом се у Ре пу бли ци Ср би ји уво ди тзв. по ли циј ски час. Њо ме је 
про пи са но ко и у ко је вре ме не сме да се кре ће „на јав ним ме сти ма“. 

Глав но пи та ње ко је се по ста вља ти че се овла шће ња ми ни стра за до но-
ше ње на ред бе о по ли циј ском ча су. На ред ба је до не та на осно ву чла на 2. 

чл. 6. ст. 2. За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
15/16., и чл. 15. ст. 3. За ко на о др жав ној упра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 30/18 – др. за кон и 47/18.

9 Ма да, при ме ћу је се да се и про пи си у „ре дов ном ста њу“ из обла сти кри вич ног пра ва 
и пра ва кри вич ног по ступ ка че сто ме ња ју, вид. 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, 
збор ник ра до ва – LV Ре дов но го ди шње са ве то ва ње удру же ња – Су ђе ње у ра зум ном ро ку и 
дру ги кри вич но прав ни ин стру мен ти аде кват но сти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет – 
Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су – Зла ти бор, сеп тем бар 2015, 3.

10 Вид. За кон о по твр ђи ва њу уре да ба ко је је Вла да уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке 
до не ла за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 62/2020. 

11 На ред ба о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 34/2020. (у да љем тек сту: на ред ба о по ли циј ском ча су). 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2020
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Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња12 и чла на 15. став 1. За ко на о др жав-
ној упра ви. У чла ну 2 Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња про пи са но 
је да Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, у са гла сно сти са Ми ни стар ством 
здра вља, мо же при вре ме но да огра ни чи или за бра ни кре та ње ли ци ма на 
јав ним ме сти ма (…). Не спор но је да се по ме ну том уред бом да је овла шће ње 
МУП-у да уве де огра ни че ње кре та ња ли ци ма (да уве де тзв. по ли циј ски час). 
Ме ђу тим, чи ни се да је за бо ра вље но на члан 200 став 6 Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, ко јим је про пи са но да кад На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да 
се са ста не, ме ре ко ји ма се од сту па од људ ских и ма њин ских пра ва мо же 
про пи са ти Вла да, уред бом, уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке. 

Да кле, прав но је про бле ма тич но што је тзв. по ли циј ски час уве ден на-
ред бом ми ни стра, а не уред бом Вла да уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Та ко ђе, се ја вља још јед но пи та ње – да ли је до зво ље но да Вла да, уред бом, 
уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке овла сти Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва да уве де по ли циј ски час? Од го вор је да ни је. С тим у ве зи, мо же да 
се за кљу чи да је на ред ба о по ли циј ском ча су фор мал но не у став на.13 

2.1. Не по сту па ње по на ред би о по ли циј ском ча су –  
кр ше ње тзв. по ли циј ског ча са

Има ју ћи у ви ду да се на ред бом о по ли циј ском ча су за бра њу је кре та ње, 
ло гич но је да је за не по сту па ње по на ред би пред ви ђе на и од го вор ност. Ло-
гич но је да ко пре кр ши за бра ну кре та ња сно си од ре ђе ну ка зне ну од го вор-
ност, али се по ста вља пи та ње ко ју – пре кр шај ну или кри вич ну? Да ли је 
кр ше ње тзв. по ли циј ског ча са пре кр шај или кри вич но де ло би ло је „про ме-
њи ва ка те го ри ја“, из раз ло га што су до но си о ци про пи са раз ли чи то то пи та ње 
уре ђи ва ли.

Пре ма За ко ну о пре кр ша ји ма14 пре кр ша ји се мо гу про пи си ва ти за ко ном 
или уред бом, од но сно од лу ком скуп шти не ау то ном не по кра ји не, скуп шти-
не оп шти не, скуп шти не гра да и скуп шти не гра да Бе о гра да.15 Да кле, ја сно 
је да ми ни стар не мо же на ред бом да про пи ше пре кр шај. У са мој на ред би о 
по ли циј ском ча су је би ло на ве де но да ће се за „не по што ва ње за бра не“16 ка-
зни ти у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком. Оправ да но је да се у овом слу ча ју 

12 Уредбa о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/20. 
13 Вид. Dar ko Si mo vić, Van red no sta nje u Sr bi ji: ustav ni okvir i prak sa po vo dom pan de mi-

je CO VID-19, Sve ske za jav no pra vo, Fon da ci ja Cen tar za jav no pra vo, Sa ra je vo, br. 39/2020, 17. 
14 За кон о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Од лу ка 

Устав ног су да), 91/2019 (дру ги за кон), 91/2019. (у да љем тек сту и ЗП). 
15 Чл. 4 ст. 1 ЗП. 
16 Сма тра мо да је до но си лац про пи са тре бао да про пи ше „да ће се ка зни ти ко по сту пи 

су прот но (…) или, за кр ше ње на ред бе ка зни ће се (….)“. 
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ра ди о кри вич ном де лу не по сту па ње по здрав стве ним про пи си ма за вре ме 
епи де ми је. Реч је о кри вич ном де лу из чла на 248 Кри вич ног за ко ни ка.17 

Ме ђу тим, на кон не ко ли ко да на до не та је На ред ба о из ме ни и до пу на ма 
На ред бе о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је18 ко ја до но си и но ви не у по гле ду ка зне не од го вор но сти за кр ше ње 
тзв. по ли циј ског ча са. Њо ме се про пи су је да ће се за „не по што ва ње“ за бра-
не ка зни ти за кри вич но де ло у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком, а за пре кр шај 
у скла ду са Уред бом о пре кр ша ју за кр ше ње На ред бе ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је. 

На и ме, Вла да је, уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке, до не ла Уред бу о 
пре кр ша ју за кр ше ње На ред бе ми ни стра уну тра шњих по сло ва о огра ни че њу 
и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је19 ко јом се про пи-
су је да ће се ли це ко је пре кр ши за бра ну кре та ња (тзв. по ли циј ски час) ка-
зни ти за пре кр шај нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра.20 Осим 
то га, уред бом о пре кр ша ју се про пи су је и да се за пре кр шај мо же по кре ну-
ти и до вр ши ти пре кр шај ни по сту пак, и у слу ча ју да је про тив учи ни о ца 
по кре нут или је у то ку кри вич ни по сту пак за кри вич но де ло ко је об у хва та 
обе леж ја тог пре кр ша ја, без об зи ра на за бра ну из чла на 8. став 3. За ко на о 
пре кр ша ји ма.21 На осно ву ова квог ре ше ња до но си о ца про пи са мо же се за-
кљу чи ти:

1. За кр ше ње тзв. по ли циј ског ча са са да се уво ди и пре кр шај на од го вор-
ност. Украт ко – на ред бом о по ли циј ском ча су је про пи са на за бра на, а 
уред бом о пре кр ша ју санк ци ја. Нов ча на ка зна ко ја је про пи са на за пре-
кр шај је нај стро жа нов ча на ка зна ко ја се мо же из ре ћи фи зич ком ли цу.22 
Том ло ги ком, пре ма за пре ће ној ка зни, кр ше ње тзв. по ли циј ског ча са је 
нај те жи пре кр шај у Ре пу бли ци Ср би ји. Ов де мо ра мо да ука же мо и на 
ре ше ње За ко на о пре кр ша ји ма ко је се ти че над ле жно сти за про пи си ва-
ње пре кр ша ја. Пре ма ЗП ор га ни овла шће ни за до но ше ње про пи са о 
пре кр ша ји ма мо гу про пи си ва ти пре кр шај не санк ци је са мо за по вре де 

17 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, 94/2016, 35/2019. (у да љем тек сту и КЗ).

18 На ред ба о из ме ни и до пу на ма На ред бе о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 46/2020. 

19 Уред ба о пре кр ша ју за кр ше ње На ред бе ми ни стра уну тра шњих по сло ва о огра ни-
че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
39/2020. (у да љем тек сту: уред ба о пре кр ша ју). Сма тра мо да је уред ба тре ба ла да се има 
на зив као што је и на зив на ред бе о пре кр ша ју. Да кле, у на зи ву уред бе не тре ба да пи ше 
„ми ни стра уну тра шњих по сло ва“.

20 Вид. чл. 1 уред бе о пре кр ша ју. 
21 Вид. чл. 2 уред бе о пре кр ша ју.
22 Вид. чл. 39 За ко на о пре кр ша ји ма. 
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про пи са ко је они до но се у окви ру сво је над ле жно сти утвр ђе не уста вом 
и за ко ном.23 Са да се ја вља про блем, јер ор ган ко ји је про пи сао пре кр-
шај ну санк ци ју ни је до нео про пис о тзв. по ли циј ском ча су. 

2. Jедно од основ них на че ла у ка зне ном пра ву је и за бра на по нов ног су ђе ња 
(ne bis in idem). Као што смо ви де ли уред бом о пре кр ша ју се про пи су је 
да се за „пре кр шај мо же по кре ну ти и до вр ши ти пре кр шај ни по сту пак, 
и у слу ча ју да је про тив учи ни о ца по кре нут или је у то ку кри вич ни по-
сту пак за кри вич но де ло ко је об у хва та обе леж ја тог пре кр ша ја без 
об зи ра на за бра ну из чла на 8 став 3 ЗП“. У чл. 8 ст. З ЗП се про пи су је 
да „про тив учи ни о ца пре кр ша ја ко ји је у кри вич ном по ступ ку прав но-
сна жно огла шен кри вим за кри вич но де ло ко је об у хва та и обе леж ја 
пре кр ша ја не мо же се за тај пре кр шај по кре ну ти по сту пак, а ако је по-
кре нут или је у то ку, не мо же се на ста ви ти и до вр ши ти“.
„Ло ги ком“ до но си о ца про пи са са да се за исту рад њу јед но ли це мо же 

ка зни ти за два ка зне на де ла (ма да је пра вил ни је ре ћи, има ју ћи у ви ду са др жај 
нор ме, уме сто „мо же“ да „мо ра“ да се ка зни за два ка зне на де ла).24 

Ме ђу тим, до но си лац про пи са је за бо ра вио и на про це сне од ред бе За-
ко на о пре кр ша ји ма. За бо ра вио је на члан 183 став 2, ко јим се про пи су је да 
ка да зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка са др жи по дат ке о то ме да 
је по во дом истог до га ђа ја по кре нут кри вич ни по сту пак пре кр шај ни суд ће 
спи се пред ме та до ста ви ти над ле жном су ду на да ље по сту па ње и о то ме 
оба ве сти ти под но си о ца зах те ва. За бо ра вио је и на члан 248 став 1 тач ка 4 
ЗП, где је про пи са но да се пре кр шај ни по сту пак за вр ша ва ре ше њем о об у-
ста ви кад суд утвр ди да је окри вље ни у кри вич ном по ступ ку прав но сна жно 
осло бо ђен или огла шен кри вим за исто ве тан до га ђај ко ји об у хва та и обе-
леж је пре кр ша ја.

За бо ра ви ло се и на ме ђу на род не до ку мен те ко ји са др же од ред бе о на-
че лу ne bis in idem. Ме ђу тим, пот пу но је не при хва тљи во што је до но си лац 
про пи са за бо ра вио на Устав Ре пу бли ке Ср би је, ко јим се про пи су је да ни ко 
не мо же би ти го њен ни ка жњен за кри вич но де ло за ко је је прав но сна жном 
пре су дом осло бо ђен или осу ђен или за ко је је оп ту жба прав но сна жно од би-
је на или по сту пак прав но сна жно об у ста вљен, ни ти суд ска од лу ка мо же би ти 
из ме ње на на ште ту окри вље ног у по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку. 
Истим за бра на ма под ле же во ђе ње по ступ ка за не ко дру го ка жњи во де ло.25 

23 Вид. чл. 4 ст. 3 За ко на о пре кр ша ји ма.
24 О на че лу ne bis in idem вид. Ivan Ilić, Ivan Mi lić, Na če lo ne bis in idem u ka zne nom 

pra vu Re pu bli ke Sr bi je, NBP Žur nal za kri mi na li sti ku i pra vo, br. 1/2018, 51-69.
25 Чл. 34. ст. 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ни је спор но да се по је ди ним про пи си ма, по-

себ но у од ре ђе ним обла сти ма, иста рад ња про пи су је и као кри вич но де ло и као пре кр шај. 
У том слу ча ју „ор ган го ње ња“ мо ра да од лу чи да ли ће та кву рад њу да ква ли фи ку је као кри-
вич но де ло или пре кр шај. Је дан од кри те ри ју ма је об лик кри ви це. Ако је учи ни лац учи нио 
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Чи ни се да је циљ био да се про тив ли ца ко ја су пре кр ши ла тзв. по ли-
циј ски по кре не и во ди пре кр шај ни по сту пак. Раз лог је тај што је реч о еко-
но мич ном и ефи ка сном по ступ ку, али је не ја сно за што је про пи са но да се 
мо же во ди ти и кри вич ни по сту пак.26 

Да ли ће од ре ђе но по на ша ње би ти про пи са но као кри вич но де ло или 
пре кр шај тре ба да за ви си од дру штве не опа сно сти/дру штве не штет но сти 
та квог по на ша ња. Дру штве на опа сност је услов ко је би сва ко по на ша ње 
тре ба ло да ис пу ни да би би ло кри вич но де ло.27 Ако је кр ше ње тзв. по ли циј-
ског ча са то ли ко дру штве но опа сно он да у са мом про пи су о ње му не тре ба 
да се ни шта на ве де у по гле ду ка зне не од го вор но сти, из про стог раз ло га што 
би та да би ло ја сно да је реч о кри вич ном де лу. На и ме, у чла ну 248 КЗ је про-
пи са но да ко за вре ме епи де ми је ка кве опа сне за ра зне бо ле сти не по сту па 
по про пи си ма, од лу ка ма или на ред ба ма ко ји ма се од ре ђу ју ме ре за ње но 
су зби ја ње или спре ча ва ње ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до три 
го ди не. Са дру ге стра не, ако је реч о по на ша њу ко је ни је то ли ку дру штве но 
опа сно он да је би ло ну жно да се про пи ше као пре кр шај.28 

2.2. Ка жња ва ње на осно ву на ред бе о по ли циј ском ча су  
на кон пре стан ка ње ног ва же ња

Сту па њем на сна гу Уред бе о до пу на ма Уред бе о ме ра ма за вре ме ван-
ред ног ста ња29 пре ста ла је да ва жи уред ба о пре кр ша ју и на ред ба о пре кр-
ша ју. Са да се до не том уред бом о по ли циј ском ча су про пи су је тзв. по ли циј ски 
час. Сти че се ути сак да је „уо че на гре шка“ што је по ли циј ски час уве ден од 
стра не ор га на ко ји за то по Уста ву РС ни је овла шћен, те је до не том уред бом 
та гре шка ис пра вље на. Сад је ова кво ре ше ње о тзв. по ли циј ском ча су у скла ду 

де ло са уми шља јем он да је реч о кри вич ном де лу, док је у слу ча ју по сто ја ња не ха та реч о 
пре кр ша ју. Вид. Иван Ми лић, О по сле ди ца ма кр ше ња за бра не ко ја је утвр ђе на ме ром без-
бед но сти, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2018, 1278-1279. 

26 У пра ски се раз ли чи то по сту па ло у по гле ду пред у зи ма ња ка зне ног го ње ња. На при-
мер: При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци, Ши ду и 
Пе ћин ци ма под не ће кри вич не при ја ве над ле жним ту жи ла штви ма про тив де сет осо ба, због 
по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли кри вич но де ло не по сту па ње по здрав стве ним про-
пи си ма за вре ме епи де ми је. По ли ци ја је за те кла де вет му шка ра ца и јед ну же ну ко ји су се 
кре та ли ули ца ма пе шке или се во зи ли у ау то мо би ли ма за вре ме по ли циј ског ча са. Из вор: 
http://www.mup.gov.rs/wps/por tal/sr/ak tu el no/sa op ste nja/735fc 294-cc 41-4c82-a0e0-f91b65a6ab 1d 
на дан: 22. 06. 2020. Је дан од ве ћих про блем је био тај што су пра ви ла о тзв. по ли циј ском ча су 
ме ња ла из данa у дан. 

27 Zo ran Sto ja no vić, Kri vič no pra vo – Opšti deo, Be o grad, 2009, 82-83.
28 С тим да је би ло ну жно да то про пи ше Вла да уред бом, уз су пот пис пред сед ни ка 

Ре пу бли ке. 
29 Уред ба о до пу на ма Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник 

РС, бр. 53/2020. (у да љем тек сту и уред ба о по ли циј ском ча су). 
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са Уста вом. Ме ђу тим, ја вља се про блем пре кр шај ног ка жња ва ња због крше-
ња на ред бе о по ли циј ском ча су, јер се не мо же оче ки ва ти30 да су сви пре кр-
шај ни по сту пак због кр ше ња ове на ред бе прав но сна жно окон ча ни. По ста вља 
се пи та ње да ли се ли ца мо гу пре кр шај но ка жња ва ти због кр ше ња на ред бе 
о по ли циј ском ча су на кон што је она пре ста ла да ва жи?

Уред бом о по ли циј ском ча су је „ре шен про блем“ ва же ња тзв. вре мен ски 
огра ни че них про пи са (про пи са ко ји су пре ста ли да ва же), јер је про пи са но 
да ће се пре кр шај ни по ступ ци за по че ти по уред би о пре кр ша ју окон ча ти у 
скла ду са њом.31 Иа ко је про пи са но ова кво ре ше ње, по ста вља се пи та ње да ли 
је оно оправ да но, има ју ћи у ви ду дру ге про пи се ви ше прав не сна ге. За овај 
про блем је зна ча јан чл. 6 ст. 2 За ко на о пре кр ша ји ма ко јим се про пи су је да 
ако је по сле учи ње ног пре кр ша ја јед ном или ви ше пу та из ме њен про пис, 
при ме њу је се про пис ко ји је нај бла жи за учи ни о ца. Та ко ђе, по Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је ка зне се од ре ђу ју пре ма про пи су ко ји је ва жио у вре ме кад је 
де ло учи ње но, из у зев кад је ка сни ји про пис по вољ ни ји за учи ни о ца (чл. 34 
ст. 2). Да кле, За кон о пре кр ша ји ма не са др жи од ред бу о ва же њу вре мен ски 
од ре ђе них про пи са. За ко но да вац о то ме ни је во дио ра чу на при ли ком до но-
ше ња ЗП. С тим у ве зи, чи ни се да ни је оправ да но да се на учи ни о ца пре кр-
ша ја при ме њу је про пис ко ји је пре стао да ва жи, јер то не про пи су је За кон 
о пре кр ша ји ма. Да кле, у на шем слу ча ју ни је реч о про пи су ко ји се про ме нио, 
већ је реч о про пи су ко ји је пре стао да ва жи. Ме ђу тим, ва жни ји ар гу мент 
да се ли ца ко ја су пре кр ши ла тзв. по ли циј ски час (ко ја су пре кр ши ла на ред-
бу о пре кр ша ју) не мо гу ка жња ва ти је тај што је реч о не у став ном про пи су. 

3. ПРЕ КР ШАЈ НО КА ЖЊА ВА ЊЕ ЗА КР ШЕ ЊЕ ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ  
ЧА СА КО ЈИ ЈЕ ПРО ПИ САН УРЕД БОМ О ПО ЛИ ЦИЈ СКОМ ЧА СУ  

НА КОН УКИ ДА ЊА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, на Дру гој сед ни ци за вре ме 
ван ред ног ста ња, одр жа ној 6. ма ја 2020. го ди не, до не ла је Од лу ку о уки да њу 
ван ред ног ста ња.32 Као што смо на по ме ну ли, тзв. по ли циј ски час је ка сни је 
про пи си ван уред ба ма о по ли циј ском ча су. Реч је о уред би ко ја је пре ста ле да 

30 Ма да, тре ба има ти у ви ди да су ли ца ко ја су пре кр ши ла тзв. по ли циј ски час од стра-
не по ли ци је од мах при во ђе на у пре кр шај ни суд, да су по пра ви лу при зна ва ли учи ње ни 
пре кр шај, те је су ди ја од мах до но сио пре су ду. Сва ка ко да је би ло и оних окри вље них ко ји 
су се од ри ца ли пра ва на жал бу. Са дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду до не ту Уред бу о ро ко-
ви ма у суд ским по ступ ци ма за вре ме ван ред ног ста ња про гла ше ног 15. мар та 2020. го ди не, 
Слу жбе ни гла сник СР, бр. 38/2020. 

31 Вид. чл. 6 ст. 2 Уред бе о до пу на ма Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња. 
32 Од лу ка о уки да њу ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2020.
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ва же да ном уки да ња ван ред ног ста ња.33 Са да се по ја вљу је про блем у ве зи 
са пре кр шај ним по ступ ци ма због кр ше ња тзв. по ли циј ског ча са ко ји ни су 
прав но сна жно окон ча ни. Про блем се ја вља јер је пре кр шај про пи сан уред-
бом ка ја у вре ме су ђе ња ни је на сна зи. 

Има ју ћи у ви ду, пре све га, Устав Ре пу бли ке Ср би је (чл. 34 ст. 2) и За кон 
о пре кр ша ји ма (чл. 6 ст. 2) сма тра мо да би пре кр шај ни суд тре бао да до не се 
осло ба ђа ју ћу пре су ду уко ли ко су за по че ти пре кр шај ни по ступ ци због кр ше ња 
тзв. по ли циј ског ча са. (у скла ду са чл. 25. ст. 1 тач. 1 ЗП). С тим у ве зи, по-
сма тра но из угла пре кр шај не од го вор но сти за окри вље но ли це је по вољ ни-
је ако се пре кр шај ни по сту пак ни је окон чао прав но сна жном од лу ком ко јом 
је утвр ђе на ње го ва од го вор ност и из ре че на нов ча на ка зна.34 Овом ло ги ком, 
до ла зи се до за кључ ка и да се ви ше не мо гу по кре ну ти пре кр шај ни по ступ ци 
због кр ше ња тзв. по ли циј ског ча са. 

4. КРИ ВИЧ НА ОД ГО ВОР НОСТ ЗБОГ КР ШЕ ЊА  
ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ ЧА СА

Кри вич ни за ко ник пред ви ђа кри вич но де ло ко је се од но си на пред мет 
овог ра да. Реч је о кри вич ном де лу не по сту па ње по здрав стве ним про пи си ма 
за вре ме епи де ми је.35 Са да се по ста вља пи та ње, да ли ли ца мо гу да од го ва-
ра ју за кри вич но де ло (због кр ше ња тзв. по ли циј ског ча са) иа ко су про пи си 
(на ред ба о пре кр ша ју и уред ба о по ли циј ском ча су ) пре ста ле да ва же? Од-
го вор на ово пи та ње се на ла зи у чла ну 5 ста ву 3 КЗ, ко јим се про пи су је: на 
учи ни о ца кри вич ног де ла ко је је пред ви ђе но за ко ном са од ре ђе ним вре мен-
ским тра ја њем при ме њу је се тај за кон, без об зи ра на то кад му се су ди, ако 
тим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.36 Да кле, ако се ли це мо же кри вич но 
го ни ти због кр ше ња по ли циј ског ча са, он да је, мо жда, по ње га би ло по вољ-
ни је да се ра ни је окон чао пре кр шај ни по сту пак,37 јер по Уста ву и за ко ну не 

33 Вид. чл. 2 За ко на о ва же њу уре да ба ко је је Вла да уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли-
ке до не ла за вре ме ван ред ног ста ња и ко је је На род на скуп шти на по твр ди ла, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 65/2020.

34 Вид. https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/06/15/%C4%8De ka nje-%C4%87e-se -is pla ti ti.
html на дан: 22. 06. 2020. Вид. http://www.nspm.rs/ko men tar-da na/ce ka nje-se -po ne kad-i-is pla ti-
gra dja ni-se-ne-mo gu-ka znja va ti-na -osno vu-ured bi-ko je-vi se-ne -va ze.html на дан: 11. 07. 2020.

35 Чл. 248 КЗ. 
36 Сма тра се да је ова кво ре ше ње устав но про бле ма тич но. Вид. http://www.nspm.rs/

ko men tar-da na/ve ru jem-ce nje na-gla vo-da-si-i-ucio-pra vo.html на дан: 10. 07. 2020. 
37 Ма да, у по је ди ним слу ча је ви ма пре кр шај је те же ка зне но де ло од кри вич ног де ла, 

вид. Иван Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део), Збор ник ра до-
ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 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), Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2017, 
405–415.
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мо же да се за исто де ло ка зни два пу та (без об зи ра на то што је про пи си ма 
за вре ме ван ред ног ста ња про пи са но да мо же да се во де два ка зне на по ступ-
ка). Ма да се по ста вља пи та ње да ли је кр ше ње тзв. по ли циј ског ча са то ли ко 
дру штве но опа сно да тре ба да се ква ли фи ку је као кри вич но де ло?

5. КРЕ ТА ЊЕ ЗА ВРЕ МЕ ТРА ЈА ЊА ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ ЧА СА  
СА ДО ЗВО ЛОМ МУП-А.

Без об зи ра на то што је би ло про гла ше но ван ред но ста ње и уве ден тзв. 
по ли циј ски час, не спор но је да се не мо же свим ли ци ма за бра ни ти да се кре-
ћу за вре ме тзв. по ли циј ског ча са. По је ди на ли ца су има ла оба ве зу да ра де 
и за вре ме ван ред ног ста ња. О то ме се во ди ло ра чу на при ли ком до но ше ња 
про пи са о тзв. по ли циј ском ча су. За бра на кре та ња се ни је од но си ла, из ме ђу 
оста лих, на ли ца ко ји ма је ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва из да ло до зво-
лу за кре та ње. 

Ту су се по ја ви ли и од ре ђе ни про бле ми. На и ме, би ло би ло гич но да се 
до зво ле за кре та ње из да ју у про пи са ном по ступ ку, те да се про пи ше из гле да 
и са др жи на до зво ле, као и во ђе ње еви ден ци је о из да тим до зво ла ма. Та ко ђе 
је би ло по треб но да се про пи ше и у ком ро ку МУП мо ра да (не)из да по твр ду. 
У про пи си ма је би ло про пи са но са мо ко из да је до зво лу – а то је МУП. 

Са дру ге стра не, по је ди не „ло кал не са мо у пра ве“ до но си ле су сво је од лу-
ке о то ме ко из да је до зво лу за кре та ње (а то ни је МУП). Та ко ђе је на зва нич ним 
ин тер нет пре зен та ци ја ма по је ди них ми ни стар ства и ло кал них са мо у пра ва 
би ло „оба ве ште ња“ о по твр да ма за кре та ње ко ја су се раз ли ко ва ла, пре све га, 
у по гле ду то га ко их из да је. С тим у ве зи, ука за ће мо на не ко ли ко при ме ра:

1. Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, по 
овла шће њу пред сед ни це Вла де Ре пу бли ке Ср би је Ане Бр на бић, то ком 
ван ред ног ста ња, у са рад њи са Ми ни стар ством уну тра шњих по сло ва 
кон тро ли са ће и вр ши ће из да ва ње до зво ла за кре та ње у вре ме по ли циј-
ског ча са.38 

2. У слу ча ју оба вља ња нео п ход них по сло ва из обла сти сто чар ства то ком 
пе ри о да за бра не кретањa од 18:00 до 05:00 са ти, сва ки по љо при вред ни 
про из во ђач је ду жан да под не се зах тев за одо бре ње кре та ња Сек то ру 
за по љо при вред ну ин спек ци ју.39

38 Из вор: Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. До ступ но 
на: https://www.mi nrzs.go v.rs /sr /ak tu el no sti/ve sti/iz da va nje-do zvo la-za -kre ta nje-to kom-po li cij-
skog-ca sa на дан: 29. 05. 2020. 

39 Из вор: Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де. До ступ но на: 
http://www.min polj.gov .rs/ka ko-do -do zvo le-za -kre ta nje-uput stvo-za-vla sni ke-sto ke-i-pce la re/ на 
дан: 24. 05. 2020. 

754

Др Иван Д. Ми лић, О тзв. по ли циј ском ча су за вре ме ван ред ног ста ња... (стр. 745–762)



3. До зво лу (по твр ду) да се ро ди тељ мо же кре та ти то ком по ли циј ског ча са 
ра ди пре у зи ма ња и вра ћа ња де те та из да је Град Сом бор, у са рад њи са 
Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Ми-
ни стар ством уну тра шњих по сло ва и Цен тром за со ци јал ни рад Сом бор.40

4. Под но ше ње зах те ва за до би ја ње до зво ле за кре та ње у то ку за бра не кре-
та ња за не гу ли ца. На кон при је ма и об ра де зах те ва, је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве оба ве шта ва ли це ко је је под не ло зах тев и из да је му по твр ду 
(до ста вља је на ма ил ко ји је гра ђа нин упи сао у зах те ву са оста лим лич-
ним по да ци ма).41

5. Ин те ре сан тан је и при мер да је и штаб за ван ред не си ту а ци ја јед не оп-
шти не до нео за кљу чак у ве зи са из да ва њем до зво ла. За кључ ком се овла-
шћу је Ко ман дант Оп штин ског шта ба за ван ред не си ту а ци ја, да у то ку 
ван ред ног ста ња да је овла шће ње ли ци ма ко ји ма је нео п ход на до зво-
ла кре та ња у вре ме за бра не кре та ња, ра ди оба вља ња нео д ло жних по-
сло ва.42 

6. Сви гра ђа ни оп шти не Сви лај нац ко ји бри ну о дру гим ли ци ма (ста ри, 
не моћ ни, не по крет ни...), као и ро ди те љи ко ји ма је суд ском пре су дом 
ре гу ли са но ви ђа ње де те та и има ју по тре бу за кре та њем у вре ме за бра-
не кре та ња, мо гу се зах те вом обра ти ти Оп штин ској упра ви оп шти не 
Сви лај нац, ко ја ће у њи хо во име зах тев про сле ди ти Ми ни стар ству за 
рад, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.43

40 Из вор: Град Сом бор: До ступ но на: https://www.som bor.rs/lo kal na-sa mo u pra va/gra do-
na cel nik/ на дан: 24. 05. 2020. Са дру ге стра не, у по је ди ним ло кал ним са мо у пра ва ма ова кви 
зах те ви се ни су раз ма тра ли. На при мер: 1. Зах те ви за кре та ње ко ји ма је раз лог ви ђа ње де-
те та (ро ди те љи ко ји ма је прав но сна жном суд ском пре су дом ре гу ли са но ви ђа ње са де те том 
у тер ми ни ма ко ји ула зе у по ли циј ски час) се не ће раз ма тра ти, из раз ло га што исто пред-
ста вља епи де ми о ло шки ри зик. Из вор: http://www.ne go tin.rs /vest-oba ve ste nje-o-po stup ku-za -
iz da va nje-do zvo le-kre ta nja-grad zdja ni ma-u-vre me-po li cij skog-ca sa-4748.ht m на дан: 24. 05. 
2020.; 2. Зах те ве за до зво лу за кре та ње у вре ме по ли циј ског ча са не мо гу под не ти и ро ди те-
љи ко ји на осно ву ко нач не суд ске пре су де пре у зи ма ју и вра ћа ју де те дру гом ро ди те љу у 
вре ме за бра не кре та ња. Пре ма ту ма че њу Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, ви ђа ње де те та по осно ву суд ске пре су де не сма тра се оправ да ним раз-
ло гом за кре та ње за вре ме по ли циј ског ча са, јер пред ста вља епи де ми о ло шки ри зик и та кве 
зах те ве Ми ни стар ство не ће об ра ђи ва ти. Из вор: https://www.kra gu je vac.rs/do zvo la-za -kre ta-
nje-to kom-po li cij skog-ca sa-za -ne gu-bo le snog-li ca-i-ostva ri va nje-ro di telj skog-pra va-po sle-raz vo-
da/ на дан: 24. 05. 2020. 

41 Из вор: https://srem ski kar lov ci.in fo/pod no se nje-zah te va-za-do bi ja nje-do zvo le-za -kre ta-
nje-u-to ku-za bra ne-kre ta nja-za-ne gu-li ca на дан: 24. 05. 2020. 

42 Оп шти на Срем ски Кар ло ви ци, Оп штин ски штаб за ван ред не си ту а ци је, број 8-2 
/55/2020-VII. Да на: 03. 04. 2020. Из вор: http://srem ski kar lov ci.rs/2020/04/03/za klju cak-i-na red be-
sa -4-te le fon ske-sed ni ce-sta ba-za-vs/ на дан: 24. 05. 2020. 

43 Из вор: http://www.svi laj nac.rs/fi les/Ugo vor%20o%20pru%C5%BE a nju%20po mo% C4%-
87i% 20bo le snom%20li cu%20%D1%81%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BE % D0% B2%-
D0% BE %D1%80%D0%BE %D0%BC .pd f на дан: 15. 06. 2020. 
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Без об зи ра на то што је ван ред но ста ње, не до пу сти во је да се гра ђа ни ма 
да ју раз ли чи те ин фор ма ци је44 у ве зи са из да ва њем тзв. до зво ле за кре та ње. 
По треб но је да се сва ком по је дин цу омо гу ћи да са зна шта је за бра ње но, а 
шта ни је. Уко ли ко гра ђа нин од ре ђе но пра во мо же да оства ри, он да је то мо-
гу ће са мо ако по сто ји про пи сан по сту пак. Ви ди мо да су, за и ста, по сто ја ле 
раз ли чи те „ин фор ма ци је“ у ве зи са из да ва њем до зво ла. Глав но пи та ње је 
где је прав ни основ за да ва ње та квих „ин фор ма ци ја“, али и за из да ва њем тзв. 
до зво ла за кре та ње? Не мо же се од сва ког по је дин ца оче ки ва ти да ће чи та ти 
слу жбе ни гла сник/слу жбе ни лист и да ће зна ти да их пра вил но про ту ма че. 
Гра ђа ни су за вре ме ван ред ног ста ња сва ко днев но до би ја ли раз ли чи те ин-
фор ма ци је пу тем ме ди ја, те је и за оче ки ва ти да ће се вла да ти она ко ка ко су 
из ме ди ја са зна ли да је то до зво ље но. Ако је јед ним прав ним ак том екс пли-
цит но про пи са но ко мо же да из да до зво лу (а то је са мо МУП), а при том се 
не про пи су је да се то овла шће ње мо же пре не ти и на дру ге ор га не, он да је 
ја сно да са мо МУП мо же да из да до зво лу. Са мо онај ор ган ко ји је овла шћен 
мо же и да из да до зво лу. 

6. ДА ЛИ СУ „ЛО КАЛ НЕ ВЛА СТИ“ ДО НО ЛЕ ОД ЛУ КЕ О  
ТЗВ. ПО ЛИ ЦИЈ СКОМ ЧА СУ?

До не та на ред ба о по ли циј ском ча су, уред ба о пре кр ша ју и уред ба о по-
ли циј ском ча су ва жи ле су на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. С тим у ве зи, 
не по треб но је да ло кал не вла сти до но се би ло ка кве про пи се о огра ни че њу 
сло бо де кре та ња. Осим то га, и Устав РС је ја сан: кад На род на скуп шти на 
ни је у мо гућ но сти да се са ста не, ме ре ко ји ма се од сту па од људ ских и ма-
њин ских пра ва мо же про пи са ти Вла да, уред бом, уз су пот пис пред сед ни ка 
Ре пу бли ке45. Ме ђу тим, за по тре бе овог ра да ука за ће мо на „про пи се“46 у 
по је ди ним ло кал ним са мо у пра ва ма ко је су у ве зи са тзв. по ли циј ским ча сом. 

44 Не сме се из гу би ти из ви ди да се гра ђа ни ма пре ко ме ди ја са оп шта ва ло да мо гу под 
од ре ђе ним усло ви ма да се кре ћу за вре ме тзв. по ли циј ског ча са и без до зво ле. На при мер:1. 
Пoљoприврeдници у Србиjи мoгу слeдeћeг викeндa пoтпунo слoбoднo дa изaђу нa њивe и 
oбaвљajу прoлeћну сeтву, пoд услoвoм дa су нa пoљoпривeднoj мeхaнизaциjи (…). Из вор: 
https://jug press.com /ne di mo vic-po ljo pri vred ni ci-mo gu-na -nji ve-ali -na-trak to ri ma/ на дан: 03. 05. 
2020. 2. (…) Ако се ра тар, не по сред но по сле по чет ка по ли циј ског ча са од 17 са ти, за тек не у 
по врат ку са њи ве, не ће му ни ко ни шта (…). Из вор: https://www.rtv.rs/sr_ci/eko no mi ja/mi ni-
star-to le ri se mo-po ljo pri vred ni ke-ak o-ka sne-u-po vrat ku-sa -nji ve_1111369.html на дан: 03. 05. 2020. 
3. (…) Влaдa је oдлучилa дa пoљoприврeдницимa дoзвoли дa тoкoм викeндa рaдe нa њивaмa 
и дa их никo нeћe дирaти aкo су нa трaк тoру. Из вор: http://www.tpknews.com/po ljo pri vred ni ci-
to kom-vi ken da-mo gu-na -nji ve/#sthash.BQhN3LoG.dpbs на дан: 03. 05. 2020. 

45 Чл. 200 ст. 6 Уста ва.
46 Про пи се смо ста ви ли под зна ке на вод ни ка из раз ло га што је те шко ре ћи о ка квим 

ак ти ма је реч. Они ни су об ја вљи ва ли у слу жбе ном ли сту ло кал не са мо у пра ве, не рет ко се 
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У оп шти ни Срем ски Кар лов ци до не те су на ред бе о за бра ни кре та ња.47 
На ред бе је до но сио Оп штин ски штаб за ван ред не си ту а ци је. Ни је ја сно 
за што су се на ни воу ло кал не са мо у пра ве до но си ле ова кве на ред бе, ка да су 
до не ти про пи си на ре пу блич ком ни воу ко ји ва же за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је. У ве зи са овим на ред ба ма, по ста вља ју се нај ма ње два ва жна пи та ња. 

1. Ода кле Оп штин ском шта бу овла шће ње да до не си ова кве од лу ке?48 На-
и ме, Уред бом о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња (уред бом се про пи-
су ју ме ре ко ји ма се од сту па од Уста вом за јем че них људ ских и ма њин-
ских пра ва за вре ме ван ред ног ста ња) се про пи су је да Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва, у са гла сно сти са Ми ни стар ством здра вља, мо же 
при вре ме но да огра ни чи или за бра ни кре та ње ли ци ма на јав ним ме-
сти ма (…).49 Ar gu men tum a con tra rio тзв. по ли циј ски час не мо же ни ко 
дру ги да уве де. Ло кал не са мо у пра ве су мо гле са мо да „да ју“ оба ве ште ња 
ли ци ма (ко ја има ју пре би ва ли ште или бо ра ви ште на те ри то ри ји њи хо ве 
ло кал не са мо у пра ве) у по гле ду од ре ђе них по је ди но сти ко је се од но се 
на тзв. по ли циј ски час.50 

2. Ко је су по сле ди це уко ли ко је ли це пре кр ши ло ме ру ко ја је про пи са на 
од лу ком оп штин ског шта ба за ван ред не си ту а ци је? Ја сно је да Оп штин-
ски штаб ни је овла шћен да про пи су је пре кр ша је. Ло гич но је да уко ли ко 
су исте за бра не про пи си ва ли и ре пу блич ки про пи си (на ред ба или уред ба) 
и од лу ке оп штин ског шта ба да је мо гао да се пре кр ши са мо ре пу блич ки 
про пис. Ме ђу тим, про блем би се мо гао ја ви ти ако би се од лу ком оп штин-
ског шта ба про пи са ло као за бра ње но по на ша ње оно ко је ни је про пи са но 

не зна ни ко их је до нео, већ су се че сто са мо да ва ла оба ве ште ња о то ме да су „град ске вла-
сти“ до не ле од лу ку. 

47 На при мер вид. 1. На ред бу од 24. 03. 2020. број: слу жбе но. До ступ на на: http://srem ski-
kar lov ci.rs/2020/03/22/na red be-op stin skog-sta ba-za-vs-22-03-2020/ на дан: 25. 05. 2020.; На ред-
бу од 03. 04. 2020. број: 8-2/54/2020-VII. До ступ на на: http://srem ski kar lov ci.rs/2020/04/03/
za klju cak-i-na red be-sa -4-te le fon ske-sed ni ce-sta ba-za-vs/ на дан: 25. 05. 2020.; На ред бу од 16. 
04. 2020. број: 8-2/68/2020- VII. До ступ на на: http://srem ski kar lov ci.rs/2020/04/16/na red be-i-
za kljuc ci-sa -sed ni ca-osvs-srem ski-kar lov ci/ на дан: 02. 06. 2020.

48 У са мим на ред ба ма је на ве де но да су до не те на осно ву чл. 41 ст. 4 и чл. 43 За ко на о 
сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма у скла ду са Од лу ком 
о про гла ше њу ван ред ног ста ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Из вор: http://srem ski kar-
lov ci.rs/2020/04/16/na red be-i-za kljuc ci-sa -sed ni ca-osvs-srem ski-kar lov ci/ на дан: 02. 06. 2020. 
У на ред ба ма се не пре ци зи ра тач но вре ме од ка да „по чи њу да ва же/сту па ју на сна гу“. 

49 С тим да су је ка сни јем из ме на ма и до пу на ма уред бе та над ле жност МУП-а пре ста-
ла да ва жи. 

50 Би ло би оправ да но да су „ло кал не вла сти“ са оп шта ва ли од ре ђе не по је ди но сти ко је 
се ти чу по ли циј ског ча са, ко ји се од но се баш на ту ло кал ну са мо у пра ву. На при мер: за бра-
на кре та ња се раз ли ко ва ла у по гле ду то га да ли на се ље но ме сто има до 5000 или пре ко 5000 
ста нов ни ка. Да кле, не мо ра да баш сва ки гра ђа нин зна шта се под ра зу ме ва под „на се ље ним 
ме стом“, ни ти да зна да ли на при мер ње го во „на се ље но ме сто“ има баш 5000 или 4900 
ста нов ни ка. 
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и ре пу блич ким про пи си ма. Да ли би и ко ја санк ци ја по сто ја ла (на при мер 
за бра на кре та ња у ду жем вре мен ском тра ја њу у од но су на ре пу блич ки 
про пис)?51 Шта бо ви ма за ван ред не си ту а ци је као прав ни основ по слу-
жио је За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним 
си ту а ци ја ма52 (углав ном чл. 43), што је прав но про бле ма тич но. Осим 
то га, за кр ше ње чла но ва за ко на на ко је се шта бо ви по зи ва ју ни је пред-
ви ђе на пре кр шај на од го вор ност. За и ста не би би ло оправ да но пре кр-
шај но ка жња ва ти гра ђа на на осно ву не за ко ни тих „на ред би“, ко је се по 
пра ви лу ниг де не об ја вљу ју, ко је су без пот пи са и пе ча та, итд. 
Би ло је и ра зних оба ве ште ња о то ме да гра ђа ни мо гу да се кре ћу за 

вре ме тзв. по ли циј ског ча са и без до зво ле МУП-а. На при мер у оп шти ни 
Сви лај нац је про пи са но да је у пeриoду oд 05 дo 20 чaсoвa дoзвoљeнo крeтaњe 
путeм и бoрaвaк нa oтвoрeнoм (њивe, вoћњaци…) рaди oбaвљaњa пoљoприв-
рeдних рaдњи свим лицимa бeз oб зирa нa стaрoст. Крeтaњe пoљoприврeдним 
прoизвoђaчимa je дoзвoљeнo искључивo нa трaк тoру или пoљoприврeнoj 
мaшини кojу кoристe зa пoљoприврeднe рaдoвe.53 Да кле, са да се гра ђа ни ма 
до зво ља ва не што што је за бра ње но про пи си ма ко ји ва же на те ри то ри ји це ле 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Ин те ре сант но је и да Штаб за ван ред не си ту а ци је оп шти не Бе ла Па-
лан ка да на 18. 03. 2020. при хва тио ме ре о огра ни че њу кре та ња ко ја је уве ле 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је.54 Та ко ђе је до но сио и на ред бе о за бра ни кре та ња 
(тзв. по ли циј ском ча су).55 Не ја сно је за што је Штаб при хва тио ме ре? Као да 
је Вла да Ре пу бли ке Ср би је „пи та ла“ Штаб за ван ред не си ту а ци је оп шти не 
Бе ла Па лан ка да ли при хва та ме ре! 

Сти че се ути сак да су шта бо ви за ван ред не си ту а ци је би ли „ма ли за ко-
но дав ци“, ко ји су до но си ли прав но спор не од лу ке. Са до но ше њем од лу ка су 
на ста ви ли и на кон што је у Ре пу бли ци Ср би ји уки ну то ван ред но ста ње.56

51 И дру ге ло кал не са мо у пра ве су до но си ли слич не на ред бе. На при мер Оп шти на Ку-
че во. Вид. На ред ба бр. II-06-2-94/2020-2. од 18. 03. 2020. До ступ на на: http://www.osvsku ce-
vo.rs/wp-con tent/uplo ads/2020/03/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%
D0%B0 18-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf на дан: 16. 06. 2020. 

52 За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 87/2018. 

53 Из вор: http://www.svi laj nac.rs/fi les/ME RE%20ZA %20PO LJO PRI VRED NE%20PRO-
IZ VO%C4%90A%C4%8CE.pdf на дан: 15. 06. 2020. 

54 Из вор: За кљу чак шта ба за ван ред не си ту а ци је оп шти не Бе ла Па лан ка. До сту пан на: 
http://www.be la pa lan ka.or g.rs /si tes/de fa ult/fi les/Pre u zi ma nja/Van red no Sta nje/Za klju cak0318.pd f 
на дан: 15. 06. 2020. 

55 Из вор: На ред бе и за кључ ци шта ба за ван ред не си ту а ци је оп шти не Бе ла Па лан ка. 
До ступ ни на: http://www.be la pa lan ka.or g.rs /si tes/de fa ult/fi les/Pre u zi ma nja/Van red no Sta nje/
Za klju cak0323..pd f на дан: 15. 06. 2020. 

56 Ау тор овог ра да пла ни ра да тим од лу ка ма по све ти по себ ну па жњу у не ком бу ду ћем 
на уч ном ра ду. 
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ЗА КЉУ ЧАК 

За вре ме ван ред ног ста ња за и ста тре ба „ефи ка сно де ло ва ти“. Та да је и 
за оче ки ва ти да се до но се про пи си по „хит ном по ступ ку“ и у „по јед но ста-
вље ној про це ду ри“. Ме ђу тим, без об зи ра на то што је уве де но ван ред но 
ста ње и што је реч о до но ше њу ван ред них про пи са, они мо ра ју да се до но се 
од ста не ор га на ко ји су за то над ле жни и у про пи са ној про це ду ри, јер ће у 
су прот ном по сто ја ти про пи си ко ји су не у став ни или не за ко ни ти. Не до пу-
сти во је да у вре ме ну у ко јем жи ви мо има мо гра ђа не ко ји су ка жње ни на 
осно ву не у став них и не за ко ни тих про пи са. 

Пре кр шај но ка жње на ли ца, осим што су пла ти ла нов ча ну ка зну, мо гу 
да у бу дућ но сти има ју „од ре ђе не про бле ме“ у ве зи са оства ри ва њем по је ди-
них пра ва – јер је реч о пре кр шај но ка жње ном ли цу (у ме ди ји ма се и за пре-
кр шај но ка жње на ли ца че сто мо же чу ти да је реч о ли цу ко је је „од ра ни је 
по зна то по ли ци ји“ или „реч је о ли цу ко је има до си је“). Про бле ма тич но је 
и што ни је по сто ја ла прав на си гур ност у ве зи са по ли циј ским ча сом. 

Ни је ја сно за што су „вла сти“ по је ди них ло кал них са мо у пра ва до но си ле 
про пи се ко ји ни су би ли у скла ду ни са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, као ни са 
дру гим ни жим прав ним ак ти ма. Не до пу сти во је и то што су гра ђа ни пу тем 
ме ди ја од стра не „др жав них зва нич ни ка“ до би ја ли раз ли чи те ин фор ма ци је 
у ве зи са по ли циј ским ча сом. Ако ор га ни ко ји су над ле жни за до но ше ње про-
пи са до но се „та кве про пи се“, он да се по ста вља пи та ње, ка ко се од гра ђа на 
мо же оче ки ва ти да се вла да ју у скла ду са про пи си ма. Ако за сва ко ли це 
ва жи пра ви ло да по зна је про пи се, он да је не за ми сли во да до но си о ци про-
пи са не мо ра ју да по зна ју про пи се. Има ју ћи у ви ду све на ве де но „мо гу ће“ је 
да се по ста ви пи та ње од го вор но сти до но си о ца про пи са, али и на кна де ште те 
ли ци ма ко ја су ка жње на. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ 

Ilić Ivan, Mi lić Ivan, Na če lo ne bis in idem u ka zne nom pra vu Re pu bli ke Sr bi je, NBP 
Žur nal za kri mi na li sti ku i pra vo, br. 1/2018.

Mi lić Ivan, Prav ne po sle di ce pre kr šaj nog ka žnja va nja, Gla snik Advo kat ske ko mo re 
Voj vo di ne, br. 5-8/2017. 

Ми лић Иван, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (I део), Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2016.

Ми лић Иван, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (II део), Збор-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2017.

Ми лић Иван, О по сле ди ца ма кр ше ња за бра не ко ја је утвр ђе на ме ром без бед но-
сти, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2018.

Ор ло вић Сло бо дан, Устав но пра во, Но ви Сад, 2019.
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Ри сти во је вић Бра ни слав, 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, збор ник ра до ва 
– LV Ре дов но го ди шње са ве то ва ње удру же ња – Су ђе ње у ра зум ном ро ку 
и дру ги кри вич но прав ни ин стру мен ти аде кват но сти др жав не ре ак ци је на 
кри ми на ли тет – Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су 
– Зла ти бор, сеп тем бар 2015.

Si mo vić Dar ko, Van red no sta nje u Sr bi ji: ustav ni okvir i prak sa po vo dom pan de mi je 
CO VID-19, Sve ske za jav no pra vo, Fon da ci ja Cen tar za jav no pra vo, Sa ra je vo, 
br. 39/2020. 

Sto ja no vić Zo ran, Kri vič no pra vo – Opšti deo, Be o grad, 2009.
* * *

За кон о ва же њу уре да ба ко је је Вла да уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке до-
не ла за вре ме ван ред ног ста ња и ко је је На род на скуп шти на по твр ди ла, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2020.

За кон о др жав ној упра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 
30/18 – др. за кон, 47/18. 

За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 15/16.
За кон о по твр ђи ва њу уре да ба ко је је Вла да уз су пот пис пред сед ни ка Ре пу бли ке 

до не ла за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 62/2020. 
За кон о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Од-

лу ка Устав ног су да), 91/2019 (дру ги за кон), 91/2019. 
За кон о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма, 

Слу жбе ни гла сник РС, бр. 87/2018.
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, 94/2016, 35/2019. 
На ред ба о из ме ни и до пу на ма На ред бе о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца 

на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 46/2020. 
На ред ба о огра ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 

Слу жбе ни гла сник РС, бр. 34/2020. (у да љем тек сту: на ред ба о по ли циј ском 
ча су).

На ред ба о про гла ше њу епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 37/2020. 

Од лу ка о про гла ше њу ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 29/2020. 
Од лу ка о уки да њу ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2020.
Уредбa о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/20. 
Уред ба о до пу на ма Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла-

сник РС, бр. 53/2020. 
Уред ба о пре кр ша ју за кр ше ње На ред бе ми ни стра уну тра шњих по сло ва о огра-

ни че њу и за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 39/2020.

Уред ба о ро ко ви ма у суд ским по ступ ци ма за вре ме ван ред ног ста ња про гла ше ног 
15. мар та 2020. го ди не, Слу жбе ни гла сник СР, бр. 38/2020. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006. 
Фе де ральный кон сти ту ци онный за кон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 

“О чрезвычайном по ло же нии“.

760

Др Иван Д. Ми лић, О тзв. по ли циј ском ча су за вре ме ван ред ног ста ња... (стр. 745–762)



* * *
http://www.mup.gov.rs/wps/por tal/sr/ak tu el no/sa op ste nja/735fc 294-cc 41-4c82-a0e0-

f91b65a6ab 1d на дан: 22. 06. 2020. 
http://www.nspm.rs/ko men tar-da na/ce ka nje-se -po ne kad-i-is pla ti-gra dja ni-se-ne-mo-

gu-ka znja va ti-na -osno vu-ured bi-ko je-vi se-ne -va ze.html на дан: 11. 07. 2020.
http://www.nspm.rs/ko men tar-da na/ve ru jem-ce nje na-gla vo-da-si-i-ucio-pra vo.html 

на дан: 10. 07. 2020. 
https://www.mi nrzs.go v.rs /sr /ak tu el no sti/ve sti/iz da va nje-do zvo la-za -kre ta nje-to kom-

po li cij skog-ca sa на дан: 29. 05. 2020. 
http://www.min polj.gov .rs/ka ko-do -do zvo le-za -kre ta nje-uput stvo-za-vla sni ke-sto ke-

i-pce la re/ на дан: 24. 05. 2020. 
https://www.som bor.rs/lo kal na-sa mo u pra va/gra do na cel nik/ на дан: 24. 05. 2020. 
http://www.ne go tin.rs /vest-oba ve ste nje-o-po stup ku-za -iz da va nje-do zvo le-kre ta nja-

grad zdja ni ma-u-vre me-po li cij skog-ca sa-4748.ht m на дан: 24. 05. 2020.
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О так называ е мом ко мен данст ком ча се при чрезвычайном  
по ло же нии, введённом из-за эпи де мии ин фек ци он но го  

за бо ле ва ния CO VID-19

Резюме: В данной работе автор анализирует некотоые указы,
принятыевовремячрезвычайногоположения,ограничивающиесвободу
передвижения.Онуказывает,преждевсего,наихнеконституционность,
незаконностьидругиенедостатки.Цельюстатьиявляетсярассмотрение
положенийотакназываемомкомендантскомчасеиуказаниенато,как
былиоштрафованыгражданеРеспубликиСербия,хотядляэтогонебыло
никакихправовыхоснований.Автордаётответнавопросыпоуголовной
ответственностизанарушениетзв.комендантскогочасапослеотмены
чрезвычайногоположения.

Ключевыеслова:комендантскийчас,COVID-19,запрет,правонару-
шение,уголовноедело,инфекционноезаболевание.

Да тум при је ма ра да: 25.08.2020.
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