
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 1. Одређивање проблема које нацрт закона треба да реши 

             Важећи Закон о прекршајима донет је 21. новембра 2005. године („Сл. гласник 

РС”, 101/05). Одредбом члана 308. овог закона било је одређено да ће се примењивати 

након што истекне нешто више од годину дана, односно од 1. јануара 2007. године, али је 

његова примена накнадно одложена до 1. јануара 2010. (члан 25. Закона о изменама и 

допунама Закона о прекршајима из 2008. год.), тако да је Закон почео да се примењује 

после  четири године од доношења. До почетка примене, Закон је два пута мењан и 

допуњаван и то први пут 2008. године („Сл. гласник Републике Србије”, број 116/08) и 

други пут 2009. године („Сл. гласник Републике Србије”, број 111/09). 

             Установљавањем посебних прекршајних судова и превођењем судија за прекршаје 

из управне сфере у правосудни систем решено је једно од најважнијих и 

најконтроверзнијих питања нашег прекршајног права и тиме удовољено уставноправном и 

међународноправном захтеву да о правима и дужностима грађана, посебно о њиховом 

кажњавању, може коначно да одлучује само независни суд. Међутим, на процесном плану 

Закон о прекршајима, упркос веома незадовољавајућем стању у тој области, није донео 

никакве значајне промене. Ова ситуација има сличности са оним што се десило у 

Хрватској. Прва реформа прекршајног права из 2002. године, слично као наша, није 

обухватила прекршајни поступак, па је после алармантног повећања неефикасности, након 

непуне три године припремљен предлог новог Закона који доноси бројне новине усмерене 

примарно на повећање ефикасности прекршајног поступка. 

               Најважнији разлог за наставак започете реформе прекршајног права лежи у 

садашњој дисфункционалности прекршајног поступка, који ни приближно није у стању да 

оствари циљеве због којих је установљен. Како је данас постављен тај поступак , органи 

који га воде све теже могу да савладају све већи број предмета. Неколико десетина хиљада 

прекршајних предмета годишње застарева углавном услед опструкције странака, која је  

важећим законом широко омогућена. 

              Према подацима из објављених годишњих  извештаја Врховног касационог суда о 

раду судова опште и посебне надлежности, прекршајни судови су у 2010. години примили 

639.997 предмета, а укупно у раду су имали 1.077. 077 предмета. Ови судови су решили 

570. 004 предмета. У 2011. години прекршајни судови су  примили 602.761 предмет, а 

укупно у раду је било 1.108.990 предмета, што је нешто више у односу на 2010 годину. 

Остало је  нерешено 467.293 предмета. Дакле, у 2011. години  прекршајни судови су 

такође у раду имали преко милион предмета , прилив предмета је  савладан , али  у односу 

на укупан број предмета остао је велики број нерешених предмета. 

               Најзад, у 2012. години прекршајни судови су примили 558.533 предмета, а укупно 

у раду имали 1.025.826 предмета. Решили су 601.648 предмета и остало је нерешено на 

крају године 424.178 предмета. Дакле, у односу на податке о раду у 2011. години, у 
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њиховом раду је било мање за 83.164 предмета, прилив предмета је био мањи за 44.228 и 

решено мање за 43.197 премета, али је и број нерешених предмета мањи за 39.967.  

               Имајући у раду овако велики број нерешених предмета успешност фунционисања 

прекршајних судова  има велики утицај на општу перцепцију грађана о правосуђу. 

              Ако се има у виду да  је важећи апсолутни рок застарелости вођења прекршајног 

поступка  само 2 године , вероватноћа је да ће велики број нерешених предмета услед 

наступања застарелости бити обустављен. 

              Према подацима прекршајних судова у 2011. години 11,67% предмета је застарело 

у поступку у односу на укупан број предмета у раду, а у првих шест месеци 2012. године 

7,26 % док је у 2011. години  9,40% предмета застарело у поступку извршења у односу на 

укупан број предмета на извршењу, а у првих шест месеци 2012. године 5,06%. 

  Овоме треба додати и да је према извештају о раду за прва три месеца 2012. 

године, проценат извршених предмета Прекршајног суда у Београду  14,3 %; Прекршајног 

суда у Зрењанину 32,5% ; Прекршајног суда у Ваљеву 16,8% ; Прекршајног суда у 

Кикинди 30,6 % ; Прекршајног суда у Лесковцу 23,7%; Прекршајног суда у Аранђеловцу  

16,3%. Овако велики број неизвршених предмета  представља велики проблем у раду 

прекршајних судова како са становишта ефикасности рада судова тако и у смислу 

негативног економског ефекта на буџет Републике Србије.   

              Поред наведеног, у садашњој пракси прекршајних судова се најчешће јављају 

потешкоће у вези са позивањем и обезбеђивањем присуства окривљеног и других 

учесника у поступку, сувише кратким роковима за поступање, лоша процесна дисциплина 

странака, неактивност овлаћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка 

у поступку пред судом и њихова незаитересованост  за успешан исход поступка, проблеми 

у процесуирању страних физичких и правних лица и др.   

 2. Циљ који се постиже 

             У циљу решавања проблема у раду прекршајних судова  било је потребно  

израдити нови закон о прекршајима који ће  регулисати решавање прекршајних предмета 

на економичан и ефикасан начин и у складу са Европском конвенцијом о људским 

правима, јуриспруденцијом Суда за људска права и другим важећим међународним 

документима. Потребан је, савременији, сврсисходнији, ефикаснији и економичнији 

поступак  који много успешније успоставља равнотежу између општих, односно 

друштвених и индивидуалних интереса. 

 

 

 3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?   

              Остваривање постављених циљева није могуће без одговарајућег законског 

оквира за чију израду је неопходно доношења новог закона. Нови закон је потребан с 
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обзиром на неопходност измена великог броја постојећих законских норми и потребе 

усвајања нових, савременијих, законских решења. Радна група за израду Закона  о 

прекршајима формирана је од стране Министра правде са задатком  да предложи измене 

који ће у општем смислу допринети повећању ефикасности  рада прекршајних судова. 

Током свог рада радна група чију велику већину чине практичари, судије прекршајних 

судова разматрала је сва могућа решења за остваривање постављених циљева. При томе су 

разматрани важећи  закони од утицаја на прекршајни поступак као и подзаконски акти. 

Такође су разматрана законска решења свих земаља бивших република СФРЈ, као и 

важећа међународна документа и јуриспруденција Суда за људска права. 

             Пре него што је формирана ова радна група, претходна Комисија Вишег 

прекршајног суда такође је дошла до закључка о неопходности измене великог броја 

норми постојећег закона које је и предложила управо имајући у виду проблеме уочене у 

примени важећег Закона о прекршајима. Ова радна група је отишла корак даље усвајањем 

одређених нових законских решења, у складу са савременим тенденцијама која су у 

области прекршаја добила своју практичну примену и потврду кроз остваривање добрих 

резултата у већини европских земаља.  

 4. Зашто је доношење закона најбоље решење проблема? 

            Током рада радна група је од терминолошких  до суштинских измена извршила 

интервенције у  220 чланова важећег закона. Поред тога, уведени су нови институти, нова 

поглавља, док су неки делови закона изузети. С обзиром да се на тај начин више од 

половине чланова основног текста закона мења односно  допуњује, приступило се изради 

новог закона.Овај нацрт има за основ важећи закон. Како би се обезбедила лакша примена 

новог закона извршене су само неопходне измене, док су норме које нису стварале 

проблема у пракси остале непромењене. Задржана је основна структура постојећег закона 

уз додавање нових и брисање непотребних глава закона.  

             У односу на постојећи закон, детаљније  су уређене или уведене као нове следеће 

најважније области: 

  –Прекршајна одговорност правних лица што је било потребно како би се спречила 

пракса да правна лица путем измена у свом статусу избегавају прекршајну одговорност 

или обавезу плаћања казни; 

 –Рад у јавном интересу чијим су прецизнијим уређењем створени услови да и ова 

санкција добије ширу примену, што би било од несумњиве користи како за починиоце 

прекршаја тако и за државу. 

 –Рока застарелости  утолико што су рокови застарелости  продужени са једне на 

две године, односно код апсолутних рокова са две на четири године. Кратак рок 

застарелости је редовно истицан као разлог за често наступање застарелости прекршајног 

гоњења или извршења прекршајне санкције. 

 –Обавеза суда да утврди материјалну истину је замењена одредбом да је терет 

доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности  на подносиоцу захтева за 
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покретање прекршајног поступка. („Суд изводи доказе на предлог странака; Странка је 

дужна да прибави доказе чије је извођење предложила; Изузетно, суд може по службеној 

дужности прибавити доказе у корист окривљеног ако  није у стању да то сам учини или је 

то оправдано из разлога целисходности и ефикасности вођења поступка....”). У садашњем 

типу поступку целокупан терет доказивања је заправо  на суду што га  доводи у изузетно 

неповољну ситуацију с обзиром на пословичну  неактивност странака у поступку уз често 

избегавање пријема позива или појављивања на рочиштима. Чак и овлашћени  подносиоци 

захтева за покретање прекршајних поступака се понашају неактивно и незаитересовано за 

обезбеђивање својих доказа.  Увођењем основног правила да је странка  дужна да прибави 

доказе чије је извођење предложила значајно ће се побољшати процесна дисциплина 

странака с обзиром да је у несумњивом интресу странака да суду прибаве доказе у корист 

својих тврдњи. У циљу заштите презумпције невинисти као и ради поштовања начела 

једнакости оружја пред судом, суд може прибавити доказе у корист окривљеног ако  он 

није у стању да  сам учини.  

           –Достављање је детаљније регулисано.  Писмена ће се достављајти преко поште или 

друге службе овлашћене за доставу, чиме се уводи могућност конкуренције пошти , као 

начина да пошта подигне ниво успешности доставе. Уводи се нов  начин достављања кад 

за то постоје услови - електронско достављање. Посебно је регулисано – достављање на 

кућну адресу, достављање на радном месту и достављање  одсутном лицу. Такође је 

уведено правило да суд може  наложити странци да позове и обезбеди присуство  сведока 

чије је саслушање предложила.  

              Неуспешна достава представља један од највећих проблема прекршајног 

поступка. У великим градовима , као што су Београд, Нови Сад  или Ниш, проценат 

успешних достава не прелази 20% , што последично доводи до неоправдано дугог трајања 

поступка као и до честог наступања застарелости поступка.  Због ових разлога одредбама 

о достави је поклоњена посебна пажња са циљем њиховог детаљног уређивања, како би се 

свела на минимум могућност злоупотребе и избегавања пријема у циљу одуговалачења 

поступка и избегавања прекршајне одговорности. 

 –Уведен је прекршајни налог  који  представља нов правни институт који се уводи 

овим законом. Прекршајни налог је нашао своју примену у законима суседних земаља, као 

и у већини европских земаља, у којим је показао врло добре резултате у пракси.  Њиме се 

поједностављује процесуирање блажих прекршаја уз значајно смањење трошкова за 

државне органе. Како се починиоцима прекршаја издавањем налога  нуди могућност да у 

случају плаћања половине изречене казне у  року за добровољно плаћање остваре значајну 

уштеду , за очекивати је значајно повећање броја добровољно плаћених казни, а самим 

тим и повећање укупног прихода за буџет  Републике Србије по основу наплате ових 

казни. Његовом применом престаће могућности за плаћање фиксне новчане казне на лицу 

места чиме се смањује могућност корупције полицијских и инспекцијских органа.  

                Како би се стекли сви потребни услови за његову примену,  заједно са неким 

другим одредбама овог закона,   овај институт почео би да се примењује по истеку једне 
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године од ступања  закона на правну снагу.  У том прериоду спровела би се одговарајућа 

обука овлашћених органа и обезбедили други услови за несметану примену овог 

института. 

                Прекршајним налогом  органи управе ће добити ефикасно средство за 

санкционисање блажих прекршаја  за које је прописана новчана казна у фиксном износу.                                                                                                                                             

Издавањем налога овлашћени органи директно ће примењивати  законе из своје 

надлежности с обзиром да налогом изричу новчану казну чија је висина унапред законом 

утврђена.  

                За све друге прекршаје за које је прописана новчана казна у распону или 

предвиђена нека друга прекршајна санкција, за чије изрицање је неопходна 

индивидуализација прописане казне уз процену свих конкретних олакшавајућих и 

отежавајућих околности и чињеница,  органи управе ће бити у обавези да надлежном 

прекршајном суду понесу  захтев за покретање прекршајног поступка. За разлику од 

постојећег закона , органи управе више неће моћи да за одређене прекршаје покрећу и 

воде прекршајни поступак и одлучују , односно изричу прекршајне санкције.  Тиме је овај 

нацрт закона отишао корак даље ка усаглашавању са међународним страндардима , од 

којих је важан онај да се поступци у којима се изричу казнене санкције воде искључиво од 

стране непристрасног суда уз поштовање процесних права учесника у поступку у складу 

са међународним стандардима који се односе на вођење судских поступка. Из 

јуриспруденције Суда за људска права ( Марести в/с Р.Хрватска )  произилази став  да  

међународно право  не прави  разлику између прекршајног и кривичног поступка, да 

вођење једног искључује могућност вођења другог , по правилу ne bis in idem, те да за оба 

поступка  важе исти правни стандарди када су у питању положај и права окривљеног у 

поступку. 

                –Одредбе о поступку принудне наплате – Поред доставе, наплата новчаних казни 

представља други највећи проблем прекршајног поступка. Досадашња пракса 

прекршајних судова указује да се наплата новчаних казни од  физичких лица и 

предузетника  готово искључиво врши тек под претњом извршења казне затвора, а након 

што се спроведе поступак замене неплаћене новчане казне казном затвора. Ово  често 

доводи до наступања застарелости извршења казне , а када би се казна и наплатила, 

досуђени трошкови поступка су по правилу остајали ненаплаћени и тако падали на терет 

судова, с обзиром да се они не могу заменити казном затвора.  

                На овај начин замена казне је постала редовно средство принудне наплате, без 

покушавања стварне принудне наплате и без обзира да ли су за то постојали реални 

услови или не. У последње време , услед све јаче економске кризе све већи број грађана 

радије пристаје на издржавање затворске казне него на плаћање новчане казне , чиме се 

трошкови државе значајно повећавају уместо да се наплатом новчаних казни остварује 

реалан приход. Поред тога, с обзиром да су затворски капацитети недовољни , постоји 

реална опасност да многи починиоци прекршаја, чекајући да буду позвани на издржавање 

казне, због наступања застарелости никад и не издрже затворску казну , док дуг по основу 
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изречене новчане казне и трошкова поступка никад не буде наплаћен. Имајући у виду 

наведено, одредбе о принудној наплати новчаних казни и других новчаних износа су 

претрпеле значајне промене у циљу јачања надлежности, а са тим и веће одговорности  

прекршајног суда који је изрекао новчану казну да ту казну и наплати.  

             – Овим законом установљена  су два јединствена регистра као електронске базе 

података о окривљеним и о изреченим прекршајним санкцијама. Конкретно , законом се 

успоставља Регистар санкција као јединствена евиденција изречених прекршајних 

санкција  и Регистар неплаћених новчаних казни , као јединствена евиденција неплаћених 

новчаних казни и других досуђених новчаних износа. Регистри су уведени ради 

централизоване евиденције о свим изреченим прекршајним санкцијама и починиоцима , о 

чему до сада није постојала прецизна и јединствена евиденција,  као и ради вођења 

евиденције о неплаћеним новчаним казнама и других досуђених новчаних износа, а ради 

њихове ефикасније наплате. Одредбе закона које регулишу регистре сачињене  су у складу 

са  начелима  Закона о  заштити података о личности ( „Сл. гласник Републике Србије” бр. 

97/08, 104/09), узимајући у обзир примедбе од стране канцеларије Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности , које су радној групи за 

израду овог закона предочене током јавне расправе. С тим у вези , закон садржи одредбе о 

увођењу и формирању регистра, о томе ко је руковалац података у регистру, а ко  

обрађивач података , која је сврха регистра, ко ће имати приступ подацима из регистра , ко 

ће моћи да податке користи , колико ће се подаци чувати као и друге потребне одредбе.  

 5. На кога и како ће утицати предложена решења? 

             Предложена решења у нацрту овог закона ће имати утицаја на судове за 

прекршаје, овлашћене подносиоце прекршајних пријава, као и на све грађане и правна 

лица који буду процесуирани за учињене прекршаје. Посебне промене  ће се односити на 

органе , који су по одредбама важећег закона, као и на основу одредби посебних закона у 

првом степену покретали, водили и доносили одлуке у погледу процесуирања одређених  

прекршаја из своје надлежности. Ступањем на снагу одредби о прекршајном налогу , ови 

органи више неће имати ову надлежност. На располагању ће им бити могућност да  

издавањем прекршајног налога изричу казне у фиксном износу или да захтевају покретање 

прекршајног поступка пред судом. Тиме ће се значајан број људских ресурса у овим 

органима растеретити вођења прекршајног поступка, чиме ће се створити услови да се 

баве другим пословима из надлежности ових органа.  

             Треба поменути што се тиче структуре предмета у прекршајним судовима и у 

Вишем прекршајном суду, да је  према подацима Врховног касационог суда, у 2010. 

години од укупно 53.294 предмета у раду Вишег прекршајног суда у оквиру ког броја је 

новопримљених 33.396 предмета, а од тог броја 6457 предмета из области царинских, 

пореских и девизних прекршаја решено 96% предмета. Највећи број предмета око 56% 

био је из области безбедности саобраћаја , затим 11,7% из области јавног реда и мира и 

11,8% из области царинских, пореских и девизних прекршаја и у односу на ранији 
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извештајни период према оцени Врховног касационог суда у овом извештају за 2010. 

годину, тај однос је устаљен јер нису запажене никакве промене. У 2011. години од 

укупног броја предмета у раду Вишег прекршајног суда 60 % је било из области 

безбедности саобраћаја, а ти предмети су били преовлађујући и у 2012. години када је од 

укупно 38.046 предмета у раду овог суда (повећан број предмета, као и  и прилив за 3405 

предмета) тих предмета било у раду 21.507 (56,52%). Предмета је из области финансија и 

царине у њиховом раду било 3939 (10,35%). 

             Што се тиче структуре предмета  прекршајних судова, што је од значаја, у 2010. 

години су такође преовлађујући предмети у раду били по Закону о безбедности саобраћаја 

(52,26%), у области привреде (11,76%) и у области јавног реда и мира ( око 10%). У 2011. 

години од укупног броја предмета у раду  48,51% је било из области саобраћаја, затим 

11,37% из области привреде и 10,30 % из области јавног реда и мира. У 2012. години 

такође је највећи број предмета у раду био из области безбедности саобраћаја (479.977 или 

46,78%), привреде (135.736 предмета или 13,34%) , јавног реда и мира (102.639 предмета 

или 10%) и финансија и царина ( 91.991 предмет или 8,96% ). 

 6. Које трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 

            Закон неће изазвати посебне трошкове грађанима и привреди, односно малим и 

средњим предузећима.  

 7. Да ли позитивне последице доношења Закона оправдавају трошкове његове 

примене? 

             Из више разлога може се основано очекивати да ће  позитивни ефекти доношења 

Закона оправдати трошкове које ће он евентуално  створити. Не ради се при томе о 

трошковима према грађанима и привреди, односно малим и средњим предузећима  већ о 

евентуалним непредвиђеним трошковима, а који ће се распоредити у оквиру одобрених 

буџетских средстава. Путем повећања ефикасности рада судова, а посебно значајног 

повећања прихода у буџет Републике Србије по основу наплаћених новчаних казни, 

корист која ће се тиме остварити свакако вишеструко оправдава евентуалне трошкове. 

               Пример за то је шира примена санкције рада у  јавном интересу чиме би се 

оствариле значајне и несумњиве користи како за починиоце прекршаја тако и за државу. У  

кратком временском периоду, путем уштеда на име трошкова издржавања затворских 

казни  и користи од рада у јавном интересу, евентуални издаци би били компензовани, и 

истовремено би се створили предуслови за дугорочну друштвену корист.   

              Други пример остваривања значајне користи јесу очекивани резултати  увођења 

прекршајног налога. Налогом ће органи управе на брз и економичан начин процесуирати 

починиоце блажих прекшаја. Њиме ће се заменити садашње вођење прекршајног поступка 

од стране органа управе. На тај начин не само да ће се избећи трошкови вођења ових 
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поступака већ ће се значајан број квалификованих правника у овим органима растеретити 

ових послова и ослободити за бављење другим пословима из надлежности ових органа. Са 

друге стране, може се очекивати од прекршајног налога и да значајно повећа проценат 

добровољно плаћених новчаних казни  чиме ће се повећати и укупан приход за буџет 

Републике Србије по овом основу.  

             Почетак примене института прекршајног налога ослободиће стручни судијски 

ресурс вођења скупог судског прекршајног поступка за блаже прекршаје и примерено 

заокупити њихову пажњу ка решавању предмета све сложенијих прекршаја и на тај начин 

несумњиво утицати на повећање ефикасности прекршајног поступка.   

 8. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

            Нацртом Закона, с обзиром на материју коју уређује,  директно се не подстиче 

стварање нових привредних субјеката или тржишна конкуренција. Међутим, увођењем 

ефикаснијег и економичнијег прекршајног поступка који би резултирао  и у подизању 

свести код привредних и свих других субјеката и грађана о извесности кажњавања и 

извршења изречених санкција за учињене прекршаје, стварају се предуслови за јачање 

владавине права , за стварање  бољег тржишног амбијента у коме би се закони поштовали, 

а пословни односи развијали по правилима слободног тржишта и тржишне конкуренције.  

 9.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

             Као основ за свој рад радна група је имала раније сачињене предлоге за измену 

постојећег Закона од стране Комисије Вишег прекршајног суда, предлоге добијене од 

стране судија Вишег прекршајног суда из Београда и одељења у Новом Саду, Крагујевцу и  

Нишу, као и предлоге великог броја прекршајних судова и органа овлашћених за 

покретање прекршајног поступка.  

 На предлог Министарства правде и државне управе Одбор за правни систем и 

државне органе Владе је Закључком 05 број 011-7237/2012 одредио Програм јавне 

расправе о радној верзији Закона о прекршајима којим је  одређено трајање јавне расправе 

до 23. новембра 2012. године са учесницима јавне расправе и то органа и организација и 

других овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка, 

правосудних органа, међународних организација, удружења грађана и других 

представника цивилног друштва, стручне јавности, као и професора и академика. 

Одређено је постављање текста радне верзије закона на сајту Министарства правде и 

државне управе и одређен начин достављања примедаба, предлога и сугестија. 

           Радна верзија Закона је објављена на сајту Министарства правде и државне управе и 

јавна расправа посебно организована у Палати Србија дана 23.октобра 2012. године када је 

детаљно представљена радна верзија Закона, као и експертски извештај проф др 

Стојановић Зорана , професора правног факултета у Београду о усклађености радне 

верзије закона са Кривичним закоником. На јавну расправу су у складу са закључком 

Одбора Владе посебно позвани заинтересовани представници органа и организација и 

овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајног поступка , правосудних 

органа, МУП-а,Министарства финансија и привреде, Министарства рада, затим 
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министарстава надлежних за инфраструктуру,за спољну и унутрашњу трговину и 

телекомуникације, затим представника свих програма USAID, међународних 

организација, амбасада страних држава, Повереника за равноправност полова, невладиних 

организацијa и удружења, Агенције за борбу против корупције, Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државнe ревизорскe 

институцијe , професори и други заинтересовани органи, установе и организације. 

 Поред тога, на захтев Заједнице предузетника Привредне коморе Србије од 25. 10 

2012. године у просторијама Коморе је посебно представљена радна верзија Закона због 

велике заинтересованости предузетника и њихове жеље за учешћем у расправи, а након 

тога још један састанак са истим циљем. 

 Посебно је представљен Закон и у присуству највећег броја судија свих 

прекршајних судова на редовном годишњем саветовању судија прекршајних судова 

почетком децембра 2012. године омогућена дискусија о предложеним законским 

решењима, а пре свега наведеног Радна верзија нацрта закона је представљена 

представницима свих прекршајних судова у оквиру годишњег саветовања које организује 

Врховни касациони суд  одржаног на Златибору од 7 – 9 октобра 2012. 

 Саставни део овог извештаја о спроведеној јавној расправи,укључујући примедбе, 

предлоге и сугестије током расправе чини транскрипт са јавне расправе одржане дана 

23.10.2012. године, као и табеларни приказ свих приспелих предлога, примедаба и 

сугестија током јавне расправе. Резултат спроведене јавне расправе је Нацрт закона који у 

образложењу садржи разлоге опредељења за одговарајућа решења , а након што је сваки 

предлог, сугестија и примедба претходно размотрена при чему је велики број њих  и 

уважен и унет  у коначну верзију нацрта закона.  

 

 10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава? 

            У циљу спровођења Закона неопходно је предузети законодавне и организационо-

институционалне мере, техничко-технолошке, подстицајне и финансијске мере и мере 

јачања позитивне перцепције грађана о раду прекршајних судова. 

             Од стране Правосудне академије биће организована обука судија прекршајних 

судова у вези са изменама постојећих и новим законским решењима. Министарство 

правде и државне управе  има договорену  сарадњу са USAID – Пројектом за реформу 

правосуђа и одговорну васт о подржавању обуке како судија прекршајних судова тако и 

државних органа, овлашћених подносилаца прекршајних пријава.  

             У оквиру наведеног пројекта обезбеђена су средства за техничко опремање свих 

прекршајних судова одговарајућом компјутерском опремом. Такође, у великом броју 

прекршајних судова извршена је реконструција просторија, док ће се у наредне три године 

наставити са побољшањем услова рада и у другим прекршајним судовима.   

             Како је наведено, Нацрт закона  предвиђа успостављање две централизоване базе 

података за потребе вођења поступка. Неопходна опрема и софтвер биће обезбеђени од 

стране  USAID Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт, док би Министарство 

правде и државне управе обезбедило неопходан простор, стручни надзор и одговарајуће 

електронске везе са прекршајним судовима. 
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             Министар надлежан за послове правосуђа путем посебног акта прописаће 

садржину и форму прекршајног налога. Како би се стекли сви потребни услови за његову 

примену,  заједно са одређеним другим одредбама овог закона,   прекршајни налог почео 

би да се примењује по истеку једне године од ступања  закона на правну снагу.  У том 

периоду спровела би се одговарајућа обука овлашћених органа и обезбедили други услови 

за несметану примену овог института. 

             Потребно је предузети одговарајуће организационе мере како би се на 

консултативни начин благовремено сви прописи који садрже прекршајне одредбе 

ускладили са овим законом, 

 

   


