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Како се
 припремити за суд

ПРИПРЕМИТЕ се за долазак пред суд:
• Предајте поднеске и прилоге у канцеларију за 

пријем и оверу, најмање десет дана пре заказаног 
појављивања пред судом;

• Уколико сте спречени због оправданих разлога 
да дођете у суд на заказани датум (болест, 
путовање, немогућност одсуства са посла) 
потрудите се да о томе благовремено обавестите 
суд, уз одговарајући доказ (потврда лекара, 
послодавца и сл.);

• Обезбедите да Ваш бранилац буде присутан на 
рочишту; 

• Будите испред суднице најмање десет минута 
пре почетка заказаног рочишта. 

ПРАВА окривљеног пред судом: 
• да на првом испитивању буде  обавештен о 

прекршају за који се терети и о основама оптужбе;
• да се сам брани или уз стручну помоћ браниоца 

кога сам изабере;
• да буде саслушан и изнесе све доказе у своју 

корист; 
• да тражи суочење са сведоцима или 

саокривљенима; 
• да користи матерњи језик при чему је суд дужан 

да обезбеди превод; 
• да истакне своје личне прилике и имовинско 

стање како би суд узео у обзир ове чињенице 
приликом одмеравања казне. 

Писмена одбрана
Ако суд сматра да непосредно усмено 
саслушање није потребно с обзиром 
на значај прекршаја и податке којима 
располаже, може позвати окривљеног да да 
своју одбрану писмено, што ће назначити 
у позиву за суд. У том случају окривљени 
може своју одбрану дати писмено или се 
лично јавити да усмено буде саслушан.

Које су последице недоласка
 на заказани претрес у суд

•  ПРИВОЂЕЊЕ у случају када се уредно позвани 
окривљени не одазове позиву, а свој изостанак не 
оправда.

•   ЗАДРЖАВАЊЕ окривљеног најдуже 24 часа.
•   ДОНОШЕЊЕ ПРЕСУДЕ без испитивања   

окривљеног у случају када уредно позвани 
окривљени не дође и не оправда изостанак или у 
одређеном року не да писмену одбрану, а његово 
испитивање није нужно за утврђивање чињеница 
које су од важности за доношење законите одлуке.

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈТЕ текст на Вашем позиву 
како не бисте сносили штетне последице због 
непојављивања пред судом! 

ЖАЛБА НА ПРЕСУДУ се може изјавити 
у року од осам дана од дана достављања 
пресуде и подноси се суду који је донео 
одлуку. О жалби одлучује Виши прекр-
шајни суд. Жалба треба да садржи:  

- означење одлуке против које се жалба 
изјављује, 

- наводе у чему је подносилац жалбе 
незадовољан одлуком,

- нове чињенице и доказе, 
- потпис подносиоца жалбе.

Такса на жалбу – 900,00 динара

ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПРЕКРШАЈ-
НОГ ПОСТУПКА се може поднети у року 
од годину дана од дана правоснажности 
одлуке, ако се докаже:

- да је одлука заснована на лажној 
исправи или на лажној изјави сведока 
или вештака или је донета услед 
кривичног дела судије или другог 
службеног лица које је учествовало у 
поступку;

- да је лице које је кажњено за прекршај 
за исту радњу већ једном кажњено у 
прекршајном поступку;

- да постоје нове чињенице или нови 
докази који би довели до другачије одлуке 
да су били познати у ранијем поступку.

Такса на захтев – 1.750,00 динара
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Информације о 
Вашем предмету

Ко?
Лица која имају право да разматрају и 

преписују списе предмета су: 
• подносилац захтева за покретање 

прекршајног поступка, 
• окривљени, 
• бранилац окривљеног, 
• представник, односно пуномоћник 

окривљеног правног лица, 
• оштећени и његов законски заступник, 

односно пуномоћник,
• друга лица која за то имају правни 

интерес.

Шта и како? 
Информације о Вашем предмету које се 
могу добити су: 
• број предмета и име судије којем је 

предмет додељен у рад,
• тренутна фаза поступка предмета,
• даље кретање предмета.
Странка у поступку, пуномоћник или 
овлашћена лица могу разматрати или 
преписати списе предмета тако што подносе: 
• захтев архиви за доставу списа (образац 

бр. 134), ако је предмет завршен и 
архивиран; 

• захтев за разгледање списа (образац бр. 
135), ако је предмет у току; 

• захтев за препис и фотокопирање 
(образац бр. 136), ако је предмет у току.

Обрасци захтева се налазе у канцеларијама 
за пријем и оверу у седишту и одељењима 
суда. 

Кад је прекршајни поступак у току, списи се 
могу разматрати и преписивати уз дозволу 
судије који води прекршајни поступак, 
а кад је поступак завршен, списи се могу 
разматрати и преписивати само уз дозволу 
председника суда или службеног лица које 
он за то одреди.

Разматрање и преписивање списа може 
се ускратити само ако би се тиме ометало 
правилно вођење прекршајног поступка 
или ако се искључи јавност у поступку.

Против решења о ускраћивању разматрања 
и преписивања списа предмета дозвољена је 
жалба која не задржава извршење решења.

Када и где?
Информације о Вашем предмету можете 
добити у писарници Прекршајног суда. 

Радно време суда је од 07.30 до 15.30 часова.

Поднесци и друга писмена примају се у току 
целог радног времена суда ( радним данима 
од 7:30 до 15:30 часова). 

Такса
Приликом подношења захтева за доста-
ву/разгледање/препис списа потребно 
је уплатити наведене таксе: 

Разматрање извештаја 
и података завршених 

предмета 
390 динара

Захтев за препис и 
фотокопирање 100 динара

Преписивање 
судских аката

20 динара по 
страници 

Издавање 
уверења 190 динара
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Поступак 
извршења пресуде

• Кад је пресудом окривљени оглашен кривим 
и осуђен за учињени прекршај и након што 
је пресуда постала правоснажна, предмет 
се предаје на даље поступање РЕФЕРЕНТУ 
ИЗВРШЕЊА.

• Пресуда постаје ПРАВОСНАЖНА 
када се више не може побијати жалбом. 
Правоснажност се потврђује посебном 
клаузулом и наступа након протека рока од 
8 дана од дана пријема пресуде, ако жалба 
није изјављена, односно даном доношења 
другостепене одлуке, ако је жалба изјављена.

• Пресуда постаје ИЗВРШНА када протекне 
у пресуди одређени рок за добровољно 
плаћање новчане казне, трошкова поступка, 
имовинске корисити, накнаде штете или за 
повраћај ствари. 

•  Изузетак представља ИЗВРШЕЊЕ  ПРЕСУДЕ 
ПРЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ када пресуда 
постаје извршна чим се достави окривљеном. 
Ако из разлога наведених у члана 294. 
Закона о прекршајима,  постоји основана 
сумња да ће окривљени касније осујетити 
или избећи извршење казне,  суд може у 

пресуди одредити да окривљени одмах 
по пријему пресуде приступи извршењу 
изречене казне. 

• НОВЧАНА КАЗНА је најчешће изрицана 
казна за учињен прекршај. У пресуди 
је утврђен износ, рок и начин плаћања 
новчане казне, као и даље поступање у 
случају да казна не буде плаћена у року или 
буде делимично плаћена.

•   РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ новчане казне и 
трошкова насталих у прекршајном поступку 
не може бити дужи од 15 дана од дана 
правоснажности пресуде. Уплате, по 
правилно и читко попуњеним налозима, се 
врше на шалтерима поште или банке. 

•  Суд може из оправданих разлога, на захтев 
кажњеног лица, дозволити да се изречена 
новчана казна ИСПЛАТИ У РАТАМА. Суд 
одређује  начин и  рок  плаћања који не 
може бити дужи од 3 месеца.

• Уколико кажњено лице не плати казну у 
остављеном року, суд доноси РЕШЕЊЕ О 
ЗАМЕНИ НЕПЛАЋЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
У КАЗНУ ЗАТВОРА, која не може бити дужа 
од 60 дана. Један дан затвора замењује износ 
од 1.000 динара из новчане казне. На одлуку 
о замени окривљени има право жалбе у року 
од 3 дана. 

• Кад решење о замени постане правоснажно, 
а новчана казна и даље не буде уплаћена, 
суд издаје Наредбу за привођење, односно 

НАЛОГ ЗА УПУЋИВАЊЕ КАЖЊЕНОГ 
НА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА, 
надлежном органу МУПа. Трошкови 
привођења падају на терет кажњеног лица.  

• Када је изречена казна затвора може се 
тражити из оправданих разлога одлагање 
њеног извршења за најдуже 6 месеци. 
МОЛБА ЗА ОДЛАГАЊЕ извршења казне 
затвора подноси се писменим путем 
извршном одељењу у року од 3 дана од 
дана пријема позива за извршење казне. 

• Након замене новчане казне у казну затвора
до 60 дана, за новчану казну која 
превазилази износ од 60.000 динара,  
преостали, незамењени део новчане 
казне, као и трошкови поступка,  ће се 
НАПЛАТИТИ ПРИНУДНИМ ПУТЕМ у 
извршном поступку пред основним судом. 
Трошкови принудне наплате падају на 
терет кажњеног.

• Током целог прекршајног поступка, па и 
током поступка извршења, суд води рачуна 
о ЗАСТАРЕЛОСТИ, тако да извршење не 
може започети ако је од правоснажности 
пресуде протекло више од годину 
дана. Застарелост се прекида сваком 
процесном радњом надлежног органа 
(суда) предузетом у циљу спровођења 
извршења. Апсолутни рок застарелости 
извршења пресуде је две године од њене 
правоснажности.



Судске таксе
у прекршајном
поступку

ПРЕКРШАЈНИ СУД

ПОДСЕТНИК 
ЗА ДОЛАЗАК

Израду ове брошуре омогућила је 
Америчка агенција за међународни 

развој кроз Пројекат за реформу 
правосуђа и одговорну власт 

Табелу можете користити као подсетник 
уносећи датуме сваког наредног 

заказаног доласка у суд.

ДАТУМ ВРЕМЕ 



Судске таксе
у прекршајном
поступку

Судске таксе у 
прекршајном поступку

• Против првостепене пресуде, као и када је 
то законом дозвољено против решења које 
суд у току поступка донесе, окривљени и 
оштећени могу изјавити жалбу у року од 8 
дана од дана пријема одлуке. ТАКСА НА 
ЖАЛБУ на првостепену пресуду износи  
900,00 динара.

• Против правоснажне пресуде кажњени може
     из законом предвиђених разлога, у року од 

годину дана од дана правоснажности пре-
суде,   поднети ЗАХТЕВ   ЗА ПОНАВЉАЊЕ 
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА.  Такса на За-
хтев за понављање прекршајног поступка 
износи 1.750,00 динара.

• Странке у поступку имају право да 
разматрају и преписују списе предмета,  
као и да захтевају од суда издaвање уверења 
у вези са вођењем прекршајног поступка. 

• Када је прекршајни поступак у току, 
разматрање и преписивање списа 
дозвољава судија који води поступак, а 
када је поступак завршен, разматрање и 
преписивање списа дозвољава председник 
суда или службено лице које он одреди. 

• За поднеске којима се тражи уверење – 
такса износи 100,00 динара.

• За издавање уверења – такса износи 190,00 
динара.

• За разматрање окончаних предмета – такса 
износи 190,00 динара.

• За извештаје и податке који се од суда 
траже у вези са окончаним предметима – 
такса износи 390,00 динара.

• За преписивање судских аката и списа 
предмета које суд изврши на захтев странке 
– такса износи 20,00 динара по страници 
текста.

• За опомену којом се странка позива на 
плаћање таксе коју је био дужан да плати и 
без опомене – такса износи 390,00 динара.

• За одлуку којом се одбија или одбацује 
Захтев за изузеће судије, председника суда 
или другог службеног лица – такса износи 
590,00 динара. 

• За молбу којом се тражи одлагање 
извршења казне затвора – такса износи 
590,00 динара. 

• За одлуку првостепеног суда по молби за 
одлагање извршења казне затвора – такса 
износи 980,00 динара. 

• За жалбу на одлуку првостепеног суда 
по молби за одлагање извршења казне 
затвора – такса износи 590,00 динара. 

• За одлуку другостепеног суда по жалби на 
одлуку првостепеног суда – такса износи 
980,00 динара.

 
 ОСЛОБАЂАЊЕ  ОД  ПЛАЋАЊА 
 СУДСКИХ ТАКСИ:

• За поднесак којим се тражи издавање 
уверења ради остваривања права на 
дечији додатак. 

• За поднесак којим се тражи издавање 
уверења ради остваривања права из 
здравственог, инвалидског или пензионог 
осигурања. 

• За издавање уверења потребног за 
заснивање радног односа. 

• За разматрање списа у научне или 
истраживачке сврхе на захтев лица или 
организације која се том делатношћу 
бави.
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Зашто не треба 
избегавати судски 

позив?

• Избегавањем позива за претрес доводите 
себе у опасност да суд нареди полицији 
Ваше ПРИНУДНО ДОВОЂЕЊЕ уз обавезу 
да надокнадите трошкове довођења. 

• Под условом да се не може са сигурношћу 
утврдити Ваше боравиште или ако се 
сматра да постоји опасност да се нећете 
одазивати позивима, суд изузетно може 
наредити и Ваше ЗАДРЖАВАЊЕ у трајању 
до 24 часа.

• Такође, у случају избегавања позива, на 
основу члана 18. Закона о пребивалишту 
и боравишту грађана, на захтев суда  
полиција може УТВРДИТИ ДА НЕ 
СТАНУЈЕТЕ НА ПРИЈАВЉЕНОЈ АДРЕСИ 
(тзв. пасивизирање адресе). У том случају 
нећете моћи извадити  лична докумената 
или регистровати  возило док не пријавите 
нову адресу или не докажете да и даље 
живите на пријављеној адреси. Овај 
поступак може трајати више недеља 
обзиром да подразумева и теренску 
проверу адресе  Вашег  становања. 

• Ако сте уредно позвани и не оправдате 
изостанак  суд може ДОНЕТИ  ПРЕСУДУ И 
БЕЗ ВАШЕГ УЧЕШЋА  у поступку.

• Недоласком на заказан претрес СЕБИ 
УСКРАЋУЈЕТЕ  СЛЕДЕЋА  ПРАВА која 
имате као странка у поступку: 

• да на првом испитивању будете 
обавештени о прекршају за који се 
теретите и о основама оптужбе;

• да се браните сами или уз стручну 
помоћ браниоца кога изаберете;

• да будете саслушани и изнесете све 
доказе у Вашу корист;

• да тражите суочење са сведоцима или 
саокривљенима;

• да истакнете своје личне прилике и 
имовинско стање како би суд узео 
у обзир ове чињенице приликом 
одмеравања казне. 

ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАЈТЕ  текст који је 
откуцан на судском позиву који наводи штетне 
последице неодазивања!

УКОЛИКО СТЕ СПРЕЧЕНИ из оправданих 
разлога да дођете у суд на заказан претрес 
(услед болести, неодложног путовања или 
слично), потрудите се да о томе благовремено 
обавеститите суд, уз одговарајући доказ  
(потврда од лекара или послодавца, путна 
исправа итд.). 

•   Зато што суд може на Ваш захтев дозволити 
да се изречена новчана казна ИСПЛАТИ 
У РАТАМА. 

• Зато што суд може неплаћену новчану 
казну ЗАМЕНИТИ КАЗНОМ ЗАТВОРА 
или радом у јавном интересу.

• Зато што на тај начин избегавате  поступак 
ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ који подразумева 
попис,  пленидбу и јавну продају Ваше 
имовине од стране судског извршитеља.

• Зато што на тај начин избегавате ПЛАЋА-
ЊЕ ТРОШКОВА поступка принудне 
наплате који могу бити значајни. 

Зашто је боље 
добровољно платити 

новчану казну?



Без насиља
у породици

ПРЕКРШАЈНИ СУД

Израду ове брошуре омогућила је 
Америчка агенција за међународни 

развој кроз Пројекат за реформу 
правосуђа и одговорну власт 

Индивидуални разговори - 
Информације и заказивање 
Тел: 011/266 2222
Радним данима од 12 – 20 часова

Правна подршка
Тел: 011/2656 178
Понедељак - уторак од 10 – 12 часова
Среда од 17 – 21 часова
Четвртак - петак од 10 – 12 часова

Групе самопомоћи – 
Информације и пријављивање 
Тел: 011/266 - 2222
Радним данима од 10 – 20 часова
Учешће у групама самопомоћи 
је бесплатно!

Саветовалишта против 
насиља у породици 
Тел: 011/2769-466 
Радним данима 10 - 19 часова
Позиви су бесплатни!

Сигурна кућа
Тел: 011/344 26 25
www.sigurnakuca.org
office@sigurnakuca.org
manager@sigurnakuca.org



Без насиља
у породици

Без насиља у 
породици

Ако сте ЖРТВА насиља у породици, насилник 
може одговарати пред судом за своје поступке, 
и то на основу:

• Члана 6. Закона о јавном реду и миру:

 Ко свађом или виком ремети јавни ред и 
мир или угрожава безбедност грађана – 
казниће се новчаном казном до 20.000 
динара или казном затвора до 20 дана.

 Ко угрожава сигурност другог лица 
претњом да ће напасти на живот или тело 
тог или њему блиског лица – казниће се 
новчаном казном до 25.000 динара или 
казном затвора до 30 дана. 

 Ко вређањем или злоупотребом 
другог, вршењем насиља над другим, 
изазивањем туче или учествовањем у 
њој, угрожава спокојство грађана или 
ремети јавни ред и мир – казниће се 
новчаном казном до 30.000 динара или 
казном затвора до 60 дана.

• Члана 194. Кривичног законика – Насиље 
у породици

• Глава 19. Кривичног законика – 
Кривична дела против брака и породице 
(Запуштање и злостављање малолетног 
лица, кршење породичних обавеза и др.)

Које су заштитне мере? 

Суд може изрећи заштитне мере и то:

• На Ваш усмени захтев или захтев полиције, 
суд може изрећи забрану приступа у трајању 
до годину дана од правоснажности пресуде. 
Ова мера укључује и забрану приступа 
заједничком стану или домаћинству. Због 
кршења забране приступа, казниће се 
кажњени казном од 30.000,00 динара или 
казном затвора у трајању до 30 дана;

• Обавезно лечење алкохоличара и 
наркомана учиниоца прекршаја у трајању 
до годину дана. Ако учинилац прекршаја 
без оправданих разлога одбије лечење, 
извршиће се принудним путем. 

Лице под утицајем алкохола или других 
омамљујућих средстава затечено у вршењу 
прекршаја може се по наредби суда или 
овлашћеног полицијског службеника 
задржати најдуже 12 сати, ако постоји 
опасност да ће и даље вршити прекршаје. 

Ако је учинилац прекршаја затечен у извршењу 
прекршаја, а задржавање је потребно да би се 
спречило даље вршење прекршаја, суд ће издати 
НАРЕДБУ за задржавање у трајању до 24 часа. 

Кога да позовете уколико 
Вам је потребна помоћ:

– полицију 
– хитну помоћ
– С О С телефон 
– пријатеље
– родитеље
– Саветовалиште за жртве насиља у породици
– Сигурну кућу 
– Центар за социјални рад
– Канцеларију за правну помоћ при општини
– Локалног омбудсмана.

Где потражити помоћ?

Институције и организације које 
ће вам пружити помоћ,  заштиту и 
подршку су: 
 
Позовите полицију на број -192 и/или 
хитну помоћ на број –194

Организације 

Аутономни женски центар 
Тиршова 5а, 11 080 Београд

СОС телефон 
Тел: 011/266 2222
радним данима од 10 – 20 часова

• Глава 13. Кривичног законика – Кривична 
дела против живота и тела (Лака или 
тешка телесна повреда, убиство, угрожавање 
опасним оружјем и др.)


