
 

 

 

ПРАВНИ СТАВ 
 

 

 Када је за прекршај који је предмет споразума о признању прекршаја (Глава 

XXVI Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.65/2013)) кумулативно 

прописано више прекршајних санкција, тада Споразум о признању прекршаја мора 

да садржи споразум о свим прописаним прекршајним санкцијама, а не само о неким, 

те ће га у супротном суд одбити. 

 

 

Р а з л о з и 

 

 Одредбом члана 32. Закона о прекршајиа („Службени гласник РС“, бр.65/2013) 

одређене су прекршајне санкције (1) казне; (2) казнени поени; (3) опомена; (4) заштитне 

мере и (5) васпитне мере, одредбом члана 234. Закона о прекршајима одређено је шта све 

мора да садржи споразум о признању прекршаја (па између осталог у ставу 1. тачка 3. 

„споразум о врсти и висини казне, односно о другим прекршајним санкцијама које ће 

окривљеном бити изречене“), а одредбом члана 236. истог закона – када ће суд усвојити 

(став 1.), а када ће одбити споразум (став 2.). 

 

 Како је за прекршај из члана 332. став 1. тачка 8. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима (који је предмет конкретног споразума о признању прекршаја) кумлативно 

прописано више прекршајних санкција, односно одређена  је и новчана казна од 6.000,00 

до 20.000,00 динара и обавезно изрицање („изриче се“) и 4 казнена поена – члан 335. став 

1. тачка 9. и заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од најмање 

30 дана  - члан 338. став 1. тачка 5, то споразум о признању прекршаја мора да садржи, 

поред осталих елемената из члана 234. став 1. Закона о прекршајима не само споразум 

странака о врсти и висини, у конкретном случају новчане казне, него и у свим осталим 

прописаним прекршајним сакцијама које окривљеном морају бити изречене, односно и о 

броју казнених поена и о заштитној мери забране управљања моторним возилом. 

 

 Стога, уколико споразум о признању прекршаја не садржи споразум о свим 

прописаним прекршајним санкцијама, по ставу Врховног касационог суда, реч је о 

споразуму који није закључен у свему у складу са одредбом члана 234. став 1. тачка 3. 

Закона о прекршајима, те је неопходно да суд решењем одбије овакав споразум, а у складу 

са овлашћењима из одредбе члана 236. став 2. Закона о прекршајима. 

 

 

 

(верификовано на седници Кривичног одељења Врховног 

касационог суда 20.10.2014. године) 

         

    

 


