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ДА ЛИ ЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО УВЕК 
НАЈТЕЖЕ КАЗНЕНО ДЕЛО?*
(II ДЕО)
Сажетак: Предмет пажње аутора су поједине одредбе Кривичног
законика и Закона о прекршајима којима се уређују одређења питања мате
ријалног права. Аутор предочава како одговорност за прекршај може бити
строжа од кривичне одговорности. На основу појединих одредаба два казне
на закона (Кривичног законика и Закона о прекршајима) долази се до закључка
да се учинилац прекршаја може строже казнити него учинилац кривичног
дела. У раду се, пре свега, указује на: кривицу, покушај дела, неподобан поку
шај, добровољни одустанак, подстрекавање, казнене поене, јавно објављи
вање пресуде и престанак мера безбедности на основу судске одлуке.
Кључне речи: кривично дело, прекршај, казнени поени, покушај, кривица.
1. КРИВИЦА
Законодавац је из актуелног Закона о прекршајима1 изоставио кривицу
из општег појма прекршаја. Међутим, из других одредаба Закона јасно про
излази да је кривица неоп ходни елемент да би постојала одговорност фи
зичког лица и предузетника. Да би постојала одговорност ових субјеката
прекршаја пот ребно је да су они поступали са умишљајем или из нехата.
* Рад предс тав ља нас тавак ист раж ивања аут ора у делу који се односи на кривичн у и
прекршајну одговорност. Први део истраживања објављен је 2016. године. Вид. Иван Милић,
Да ли је кривично дело увек најтеже казнено дело? (I део), Зборник радова Правног фак ул
тета у Новом Саду, бр. 3/2016, 937-955.
1 Закон о прек ршајима, Сл. гласник РС, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл ука УС. (у
даљем тексту и ЗП).
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Кривичним закоником2 се прописује: (1) Кривица постоји ако је учинилац
у време када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са уми
шљајем, а био је свестан или је био дужан и могао бити свестан да је њего
во дело забрањено. (2) Кривично дело је учињено са кривицом и ако је учи
нилац поступао из нехата, уколико закон то изричито предвиђа.3 Према
решењу КЗ-а увек мора да постоји умишљај да би учинилац био одговоран
за учињено кривично дело, док одговорност постоји и за нехат али само ка
да је то законом изричито прописано.
С обзиром на комплексност овог института, ми ћемо се у погледу кри
вице задржати само на појединим питањима. Постоје кривична дела која мо
гу да се учине само са умишљајем, нека само из нехата, али постоје и она
која могу да се учине са умишљајем или из нехата. Ако се кривично дело
може учинити са умишљајем или из нехата, онда се за нехат прописује бла
жа казна. То се, по правилу, чини тако што се у једном ставу прописује: „Ако
је дело из става (…) овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити
(…)“.4 С друге стране, према Закону о прекршајима за постојање прекршајне
одговорности довољан је нехат учиниоца ако прописом о прекршају није
одређено да ће се казнити само ако је прекршај учињен са умишљајем.5 Ово
решење је дијаметрално супротно од решења у Кривичном законику. Нехат
као блажи облик кривице довољан је да би постојала одговорност учиниоца
за прекршај, а умишљај само онда када је то посебно прописано. Овакво ре
шење знатно олакшава утврђивање кривице, па самим тим и одговорности
учиниоца прекршаја. С обзиром на актуелни Закон о прекршајима јако је
тешко доказати да не постоји кривица учиниоца – тј. да не постоји нехат.6
2 Кривичн и закон ик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – исп р., 107/2005 – исп р.,
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016. (у даљем тексту и КЗ).
3 Чл. 22 КЗ.
4 На пример: код кривичног дела „Несавесно пос туп ање при справ љању и издавању
лекова“ из члана 255 проп исује се: (1) Лице овлаш ћено за издавање лекова за упот ребу у
медицини које изда други лек уместо прописаног или захтеваног лека, ако замена није до
звољена или које не нап рави лек у прописаној размери или количини или које очигледно
несавесно поступа при издавању лекова и тиме проузрокује погоршање здравственог стања
неког лица, казниће се затвором до три године. (2) Ако је дело из става 1. овог члана учи
њено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.
5 Вид. чл. 20 ст. 1 Закона о прек ршајима.
6 Кад на стран и окрив љеног нема ни умиш љаја ни нехат а, нема ни кривице, а тиме
ни прек ршајне одговорности за прек ршај. Из образложења: Побијаном пресудом окривље
ни је на основу члана 218. тачка 3. Закона о прек ршајима ослобођен кривице да је учинио
прек ршај из члана 332. став 1. тачка 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима јер
није доказано да је учин ио прек ршај за који је прот ив њега поднет захтев за пок ретање
прек ршајног поступка. Према изведеним доказима у возил у којим је управљао окривљени
налазио се уређај којим се може отк ривати или ометати рад уређаја за мерење брзине кре
тања возила или друг и уређај за отк ривање и док ументовање прек ршаја. Тиме пос тоји
битно обележје прек ршаја из члана 332. став 1. тачка 4 Закона о безбедности саобраћаја на
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Поједини прекршаји „по здравој логици“ могу да се учине само са уми
шљајем, неки само из нехата, а исто тако има и оних који могу да се учине
како са умишљајем тако и из нехата. Међутим, ми смо за пот ребе овог рада
прегледали неколико десетина закона, као и прописа ниже правне снаге,
којима се прописују прекршаји, али ни на једном месту нисмо нашли да се
за постојање прекршаја захтева умишљај као облик кривице. Долази се до
решења да доносиоци прописа не користе могућност, која се дозвољава За
коном о прекршајима, а која се огледа у томе да се за постојање прекршаја
пропише умишљај као облик кривице. Мада, зашто би то радили, зашто би
само отежали поступак утврђивања кривице? Оваквим решењем се дола
зи и до једне парадоксалне ситуације – да прекршаји који могу да се учине
само са умишљајем, по прописима могу се учинити и из нехата.
С обзиром на то да се прекршаји прописују великим бројем прописа,
најчешће на начин што се у оквиру казнених одредаба прописује да ће се
због прекршаја из одређеног члана учинилац казнити одређеном казном,
било би нужно да се у оквиру њих пропише и да ће се учинилац казнити
само ако је прек ршај учињен са умиш љајем, уколико доносилац прописа
има за циљ да кажњава само учиниоце умишљајних прекршаја.
Сада се поставља и друго питање, којом се казном кажњава учинилац
умишљајних, а којом нехатних прекршаја? Логично би било да се за нехат
не прекршаје прописује блажа казна у односу на умишљајне, као што је то
случај у кривичном законодавству. Међутим, о томе се у Закону о прекрша
јима ништа не прописује. Тако се долази до решења да се истом прописаном
казном кажњавају како учиниоци умишљајних прекршаја, тако и они учи
ниоци из нехата. Овакво решење је неприхватљиво. Једино што преостаје,
јесте да се у судском поступку вреднује кривица приликом индивидуализа
ције казне. Дак ле, судија приликом индивид уа лизације казне учиниоц у
прекршаја мора да вреднује облик и степен кривице. С друге стране, инди
видуа лизација казне не постоји када се издаје прекршајни налог. У том слу
чају истом новчаном казном у фиксном износу кажњава се учинилац пре
кршаја из несвесног нехата, као и учинилац који је учинио прек ршаја са
директним умишљајем.
путевима, који чин и лице које поступи суп ротно одредби члана 29. став 1, ако се уређај
налази у возил у. Међутим, да би постојао прек ршај нуж но је да постоји и кривица учини
оца (према члан у 2. став 2. Закона о прек ршајима којим је прописано да нема прек ршаја
уколико је иск ључена противп равност или кривица иако постоје сва битна обележја прек р
шаја. Из утврђеног чињен ичног стања произлази да окрив љен и није знао за пос тојање
предметног уређаја, антирадара, у возил у којим је управљао; да није пристао да у саобра
ћају учествује са так вим возилом и није знао, нити је могао знати да се такав уређај налази
у возилу и да ће возећи то возило учинити прекршај. (...) (Пресуда Прекршајног апелационог
суда, Одељење у Новом Сад у, III-308, Прж. број 19081/14 од 30. 9. 2014). Извор: елект ронска
база података Propisi online, 4.5.2017.
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2. ПОКУШАЈ ДЕЛА
Постоје ситуације када кривично дело остаје некомплетно, када учи
нилац оствари само један његов део, или пак предузме одређене радње које
воде извршењу кривичног дела.7 Исто је тако мог уће да прек ршај остаје
некомплетан. Да би постојао покушај, морају се остварити три нужна оби
љежја: мора постојати намјера, мора се започети остварење казненог дјела
и дјело не смије бити довршено.8 Кривичним закоником се уређује покушај
кривичног дела. 1) Ко са умишљајем започне извршење кривичног дела, али
га не доврши, казниће се за покушај кривичног дела за које се по закон у
може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, а за покушај дру
гог кривичног дела само кад закон изричито прописује каж њавање и за
покушај. (2) Учинилац ће се за покушај казнити казном прописаном за кри
вично дело, или ублаженом казном.9
С друге стране, Законом о прекршајима се прописује: За покушај пре
кршаја учинилац ће се казнити само ако је то посебно прописано.10 Прво,
видимо да се не прецизира у чему се састоји покушај прекршаја. Друго, у
Закону о прекршајима се не прописује којом казном се кажњава учинилац
који покуша да учини прекршај. Дак ле, законодавац је требао да пропише
да се учинилац у случају покушаја може блаже казнити. Суд приликом
индивидуа лизације казне мора да цени покушај дела. Цениће покушај пре
кршаја као олакшавајућу околност, јер Законом није прописан основ за убла
жавање казне у случају покушаја. Међутим, ако је реч о прекршају за који
се издаје прекршајни налог онда се покушај не може узети као олакшавајућа
околност, већ ће се и за покушај учинилац казнити истом новчаном казном
у фиксном износу као и за довршено дело.
Као што није могућ покушај сваког кривичног дела, исто тако није могућ
ни сваки покушај прекршаја. Као што се прописује Кривичним закоником,
покушај је могућ само са умишљајем. Покушај из нехата се не може ни хипо
тетички замислити, а и када би то било могуће, то не би имало никакав кри
вичноправни значај.11 С друге стране, Законом о прекршајима се ништа у
погледу кривице не прописује.12 Сада се долази до значаја умишљаја и нехата
код прекршаја, а то значи да није могуће да се учини покушај прекршаја са
умишљајем када је реч о прекршају који може да се учини само из нехата.
Zoran Stojanović, Krivično pravo – Opšti deo, Beog rad, 2009, 185.
Bruno Moslavac, Izn imno (posebno) zakonsko propisivanje (norm ir anje) kaž njivosti
pok ušaja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 53, 3/2016, 835.
9 Чл. 30 КЗ.
10 Чл. 16 ЗП.
11 Stojanov ić, op. cit., 193.
12 О овоме вид. Игор Вуковић, Прекршајно право, Беог рад, 2015, 75-76.
7

8
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Осим тога, важна је и подела на последичне и непоследичне прекршаје. За
коном о прекршајима омог ућава се да се другим прописима пропише ка
жњавање било којег прекршаја, без обзира на запрећену казну. Чини се да
се приликом прописивања конкретних прекршаја није много водило рачуна
о овом питању. На пример: Законом о јавном реду и миру13 прописује се ко
вређањем другог или вршењем насиља над другим или претњом нарушава
јавни ред и мир казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара
или казном затвора од 10 до 30 дана. Ко изазивањем туче или учествовањем
у њој нарушава јавни ред и мир – казниће се новчаном казном од 50.000 до
150.000 динара или казном затвора од 30 до 60 дана. Ко прекршај из ст. 1. до
2. овог члана изврши у групи од три и више лица – казниће се казном затвора
од 30 до 60 дана.14 За покушај дела из ст. 1, 2. и 3. овог члана, казниће се.
3. НЕПОДОБАН ПОКУШАЈ
У одређеним случајевима покушај кривичног дела је пеподобан из раз
личитих разлога. Кривичним закоником се прописује да се учинилац који
покуша да изврши кривично дело неподобним средством или према непо
добном предмету може се ослободити од казне.15 Кривично дело није било
могуће довршити или с обзиром на неподобност средства, или с обзиром на
неподобност предмета радње извршења кривичног дела.16 Могуће је да се
покуша прекршај неподобним средством или према неподобном предмету,
те да постоји постоји неподобан покушај извршења прекршаја. Међутим,
Законом о прекршајама се не уређује институт неподобног покушаја.
4. ДОБРОВОЉНИ ОДУСТАНАК
Добровољни одустанак уређује се Кривичним закоником на следећи
начин. (1) Извршилац који је покушао извршење кривичног дела али је до
бровољно одустао од даљег предузимања радње извршења или је спречио
наступање последице, може се ослободити од казне. (2) Одредба става 1. овог
члана неће се применити уколико учинилац кривично дело није довршио
због околности које онемогућавају или знатно отежавају извршење кривичног
дела, или због тога што је сматрао да такве околности постоје. (3) Ослободи
ти се од казне може и саизвршилац, подстрекач или помагач који је добро
вољно спречио извршење кривичног дела. (4) Ако је у случају из ст. 1. и 3.
Закон о јавном ред у и миру, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
Чл. 9 Закона о јавном ред у и миру.
15 Чл. 32 КЗ.
16 Stojanov ić, op. cit., 194.
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учинилац довршио неко друго самостално кривично дело које није обухва
ћено кривичним делом од чијег извршења је одустао, учинилац се не може
ослободити од казне за то друго дело по истом основу.17 У литератури се
наводи да је циљ постојања института добровољног одустанка од извршења
кривичног дела да се учинилац стимулише да не доврши кривично дело на
тај начин што му се ставља у изглед могућност ослобођења од казне у слу
чају да добровољно не доврши започето кривично дело.18 Могуће је да извр
шилац покуша извршење прекршаја, али да добровољно одустане од даљег
предузимања радње извршења или да спречи наступање последице. Међутим,
Законом о прекршајима се не уређује институт добровољног одустанка.
5. ПОДСТРЕК АВАЊЕ
Подстрекавање као облик сау чесништва уређује се у прекршајном за
конодавству. Законом о прекршајима покушанo je да се по угледу на Кри
вични законик уреди и овај институт. Да бисмо указали на лоше законско
решење у ЗП-у прво морамо да видимо како се овај облика сау чесништва
уређује Кривичним закоником. (1) Ко другог са умишљајем подстрекне да
изврши кривично дело, казниће се казном прописаном за то кривично дело.
(2) Ко другог са умишљајем подстрекава на извршење кривичног дела чији
покушај је по закону кажњив, а дело не буде ни покушано, казниће се као
за покушај кривичног дела.19 Осим тога, КЗ-ом се прописује и: (1) Ако је
кривично дело остало у пок ушају подстрекач и помагач ће се казнити за
покушај. (2) Ако је извршилац извршио лакше кривично дело од оног на ко
је се подстрекавање или помагање односи, а које би било њиме обу хваћено,
подстрекач и помагач ће се казнити за кривично дело које је учињено. (3)
Одредба става 2. овог члана неће се применити ако би се подстрекач строже
казнио применом члана 34. став 2. овог законика.20
Са друге стране, Законом о прекршајима се у вези са подстрекавањем
прописује: Ко другог са умишљајем подстрекне да учини прекршај казниће
се као да га је сам учинио.21 Осим овог члана ништа се више не прописује
о овом институту. Законодавац је требао да у ЗП-у у потпуности уреди овај
институт. Сада се поставља питање: које су последице ако је прекршај остао
у покушају, ако је извршилац учинио лакши прекршај од оног на које је под
стрекаван, као и друга питања која ће се нужно у пракси појавити?
Чл. 32 КЗ.
Stojanović, op. cit., 196.
19 Чл. 34 КЗ.
20 Чл. 37 КЗ.
21 Чл. 23 ЗП.
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Законодавaц није следио решење из Кривичног законика ни у погледу
прописивања начина кажњавања. Јер се према ЗП-у подстрекач кажњава
као да је сам учинио дело, док се по Кривичном законику подстрекач кажња
ва казном која је прописана за то кривично дело.22 Овде се сада намеће и
питање правне природе саучесништва. Изгледа да се законодавац одлучио
за принципалну теорију у Закону о прекршајима.
Надаље, Кривичним закоником се у члану 36 прописује: основи који
иск ључују кривицу извршиоца (чл. 23, 28. и 29. овог законика) не иск ључу
ју кривично дело саизвршиоца, подстрекача, или помагача код којег криви
ца постоји. Лични односи, својства и околности услед којих закон дозвоља
ва ослобођење од казне, или које утичу на одмеравање казне, могу се узети
у обзир само оном извршиоцу, саизвршиоцу, подстрекачу или помагачу код
којег такви односи, својства и околности постоје. Лични односи, својства и
околности који представљају битно обележје кривичног дела не морају по
стојати код подстрекача или помагача. Подстрекачу или помагачу који нема
такво лично својство, казна се може ублажити. 23 Овакве одредбе не садр
жи Закон о прекршајима, што ће се негативно одразити у пракси.
6. КАЗНЕНИ ПОЕНИ
Законом о прекршајима, као врста прекршајне санкције прописују се и
казнени поени. Реч је о посебној прекршајној санкцији,24 која се може изре
ћи само појединим учиниоцима прекршаја. За прекршаје против безбедно
сти саобраћаја на путевима законом се могу прописати казнени поени у
распону од 1 до 25. Санкција из става 1. овог члана изриче се уз казну или
опомену под условима предвиђеним овим законом ако другим законом није
другачије прописано. Уз санкцију из става 1. овог члана учиниоцу могу би
ти изречене допунске обавезе у циљу едукације возача или праћења његовог
понашања у саобраћају.25 Врсте доп унских обавеза и услови за њихово
изрицање прописују се посебним законом. Казнени поени могу се изрећи
возачу који у време извршења прекршаја поседује возачку дозволу издату у
Републици Србији или возачу коме је правноснажном одлуком забрањено
управљање моторним возилом.26 Према Закону о безбедности саобраћаја на
22 О овом вид. Емир Ћор овић, Прек рш ајно прав о (прем а Закон у о прек рш ајим а из
2013. године) – ауторизована предавања – Нови Пазар, 2015, 51-52.
23 Вид. чл. 36 ст. 2, 3, 4 КЗ.
24 Према ран ијем важећем Закон у казнен и поен и су бил и врс та казни. Вид. чл. 28
Закона о прек ршајима, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 116/2008, 111/2009.
25 Инт ересант о је да се Законом о прек ршајима не проп исује које су пос ледице када
се учиниоц у прек ршаја изрекн у укупно 25 казнених поена.
26 Чл. 48 Закона о прек ршајима.
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путевима,27 територијално надлежна организациона јединица Министарства
унутрашњих послова која возача води у евиденцији одузеће возачку дозволу
возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин. Смат ра се да
возач не управља возилом савесно и на прописан начин ако има 18 или више
казнених поена.28 Према ЗоБС-у изрицање казнених поена за поједине пре
кршаје је обавезно. Казнени поени се не могу изрећи учиниоцима кривичних
дела, јер кривично законодавство Републике Србије не предвиђа ову врсту
санкције. Дак ле, за блажа казнена дела могу се изрећи казнени поени, али
не и за најтежа казнена дела – кривична дела.
7. ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕСУДЕ
Кривичним закоником се као врста мере безбедности прописује и Јав
но објављивање пресуде, а такође се Законом о прекршајима као врста за
штитне мере прописује истоимена мера. У погледу изрицања ове мера чини
се да је Закон о прекршајима строжи. У једном делу, у односу на уређење
ове мере нема разлике између ова два закона. То се односи, пре свега, на
одредбе о року за објављивању пресуде и на могућност прописивања оба
везног изрицања заштитне мере. С друге стране, постоје и одређење разли
ке у поглед у ове мере, и то оне које иду у прилог томе да је строжа она
мера која је прописана Законом о прек ршајима. Те разлике се тич у, пре
свега, услова под којим се мера може изрећи. Према Кривичном законику:
при осуди за кривично дело учињено путем средстава јавног информисања,
или за кривично дело које је проузроковало опасност за живот или здравље
људи а објављивање пресуде би допринело да се отк лони или умањи та опа
сност, суд може одл учити да се о трошку осуђеног истим путем или на
други одговарајући начин објави судска пресуда у целини или у изводу.29
Према Закону о прекршајима: заштитну меру објављивања пресуде суд ће
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одл ука Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Одл ука Уставног
суда). (у даљем тексту и ЗоБС).
28 Вид. чл. 197 ЗоБС-а. У вези са казненим поенима вид. Правилник о унапређењу знања
из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола, Службени гласник
РС, број 59/2011. Правилник је донет на основу члана 3. Закона о јавним агенцијама, чл. 9. и
199. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 41/09 и 53/10), а уз сагласност Министарства унут рашњих послова и Министарства за
инфраструкт уру и енергетик у у својству министарства надлеж ног за послове саобраћаја.
О неуск лађености Закона о прек ршајима и Закона о безбедности саобраћаја на путевима у
поглед у броја казнених поена вид. Иван Милић, О нек им лошим решењима у Закон у о пре
кршајима, Зборник радова „Национално и међународно право – актуелна питања и теме“,
Косовска Мит ровица, том II, 2017, 140-141.
29 Чл. 89 ст. 1 КЗ.
27
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изрећи ако сматра да би било корисно да се јавност упозна са пресудом, а
нарочито ако би објављивање пресуде допринело да се отк лони опасност
по живот или здравље људи или да се заштити сигурност промета роба и
услуга или привреда.30
8. ПРЕСТАНАК МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ, АЛИ НЕ И 
ЗАШТИТНИХ МЕРА, НА ОСНОВУ СУДСКЕ ОДЛУКЕ
Кривичним закоником се прописује укупно једанаест мера безбедности
које се изричу у кривичном поступку. Осим мере обавезно психијат ријско
лечење и чување у здравственој установи све остале мере се изричу на од
ређено време, које се утврђује у судској одлуци. Међутим, Кривичним зако
ником се омогућава да две мере безбедности могу да престану и пре њиховог
истека. Суд може одлучити да престану мере безбедности забране вршења
позива, делатности или дужности и забране управљања моторним возилом,
ако су протек ле три године од дана њиховог примењивања. При оцени да ли
ће одредити престанак мере безбедности из става 1. овог члана суд ће узети
у обзир понашање осуђеног после осуде, да ли је накнадио штету проузро
ковану кривичним делом, да ли је вратио имовинску корист стечену извр
шењем кривичног дела и друге околности које указују на оправданост пре
станка тих мера.31 Овакво законско решење више него погодује осуђеном
лицу у кривичном поступку, јер се дозвољава смањење трајања мере, које је
претходно утврђено правноснажном судском одлуком. Иначе, ове мере могу
да трају веома дуго, и то: 1. забрана вршења позива, делатности или дужно
сти – од једне до десет година; 2. забрана управљања моторним возилом – од
од три месеца до пет година. Законом о прекршајима се прописују заштит
не мере, које су пандани мерама безбедности, али се не предвиђа могућност
њиховог ранијег престанка. Дак ле, ове две мере безбедности мог у раније
престати судском одлуком, али заштитне мере које су прописане Законом
о прекршајима не могу.
9. ЈОШ НЕКОЛИКО ПОЈЕДИНОСТИ
У овом делу рада указаћемо на неколико одредаба из Кривичног зако
ника и Закона о прекршајима, са циљем да предочимо да се Законом о пре
кршајима прописује строже одредбе у односу на Кривични законик.
30
31

Чл. 64 ст. 1 ЗП.
Чл. 90 КЗ.
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А) Према Кривичном законик у: у пресуди се одређује рок плаћања
новчане казне који не може бити краћи од петнаест дана нити дужи од
три месеца. У оправданим случајевима суд може дозволити да осуђени
плати новчану казну у ратама, с тим да рок исплате не може бити дужи од
једне године.32 Према Закону о прекршајима: у пресуди и прекршајном на
логу се одређује рок плаћања новчане казне, који не може бити дужи од 15
дана од дана правноснажности пресуде, а уколико је жалба изјављена, од
дана достављања другостепене пресуде, односно осам дана од дана уручења
прекршајног налога. Суд може решењем дозволити да се у оправданим слу
чајевима новчана казна исплати у ратама, при чему одређује начин и рок
плаћања, који не може бити дужи од шест месеци, под условом да су пла
ћени трошкови поступка.33 Видимо да се Законом о прекршајима пропису
је краћи рокови, а да би се омогућила исплата у ратама морају се претходно
платити судски трошкови.
Б) Према Кривичном законику: уколико учинилац испуњава све своје
обавезе везане за рад у јавном интересу, суд му може дужину изреченог ра
да у јавном интересу умањити за једну четвртину.34 Законом о прекршајима
се не прописује оваква погодност за учиниоца прекршаја.
В) Према Кривичном законику: протеривање странца из земље и забра
на присуствовања одређеним спортским приредбама може се изрећи ако је
учиниоцу изречена казна или условна осуда.35 Према Закону о прекршајима,
све заштитне мере се могу изрећи уз казну, опомену или васпитну меру.36

Чл. 51 КЗ.
Чл. 45 ЗП.
34 Вид. чл. 52 КЗ.
35 Чл. 80 КЗ.
36 Вид. чл. 53 ЗП.
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Abstract: The subject of the attention of the author are individual provisions
of the Criminal Law and the Law on Misdemeanors, which regulate certain issu
es of substantive law. The author suggests that responsibility for misdemeanors
may be stricter than criminal responsibility. On the basis of certain provisions of
two criminal laws (Criminal Law and the Law on Misdemeanors), it is concluded
that the perpetrator of the misdemeanor can be punished more severely than the
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