
Шта је 
прекршајни 
налог?

ПРЕКРШАЈНИ СУД

Ако суд у поступку утврди да сте одговорни  
за учињени прекршај, својом одлуком ће Вас 
обавезати да новчану казну из прекршајног 
налога платите у пуном износу, као и да 
надокнадите судске трошкове.

Ако суд, након спроведеног поступка, 
утврди да нисте одговорни за прекршај из 
прекршајног налога, донеће ослобађајућу 
пресуду.

АКО НЕ ПОСТУПИТЕ НИ НА 
ЈЕДАН ОД НАВЕДНИХ НАЧИНА:
Прекршајни налог ће постати коначан и 
извршан, спровешће се поступак принудне 
наплате новчане казне из прекршајног налога 
у пуном износу  и трошкова извршења. 

Неплаћена новчана казна се  може заменити 
казном затвора или радом у јавном интересу.

Израда ове брошуре омогућена је уз подршку америчког 
народа путем Америчке агенције за међународни развој 
(USAID). За садржај ове брошуре одговоран је National Centre 
for State Courts (NCSC) и он не мора нужно одражавати 
ставове USAID-a или Владе Сједињених Америчких Држава.



Шта је 
прекршајни 
налог?

Прекршајним налогом службено лице 
овлашћеног органа новчано Вас кажњавања 
ако основано сматра да сте починили 
прекршај за који је превиђена новчана казна 
у фиксном износу.

Прекршајни налог се састоји од оригинала и 
две копије. 

Оригинал се уручује лицу против кога се 
издаје прекршајни налог, а копије задржава 
орган који издаје прекршајни налог.

КАКО ПОСТУПАТИ АКО 
СЕ ПРОТИВ ВАС ИЗДА 
ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ ?
По пријему прекршајног налога обавезно 
прочитати поуке и упозорења на полеђини.

Ако Вам се прекршајни налог уручује 
непосредно од стране овлашћеног службеног 
лица, својим потписом на одговарајућем 
месту у налогу потврђујете његов пријем. 

Ако одбијете да примите налог, службено 
лице ће Вас упозорити на последице одбијања 
пријема, унети у налог забелешку о одбијању 
пријема, чиме се сматра да Вам је прекршајни 
налог уручен, због чега је у Вашем  интересу 
да прекршајни налог примите.

Прекршајни налог Вам се може доставити и 
путем поште или доставне службе овлашћеног 
органа, у складу са одредбама о достављању 
из  Закона о прекршајима.

АКО ПРИХВАТИТЕ 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ПОВОДОМ КОГА ВАМ ЈЕ 
ИЗДАТ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ:  
Можете у року од осам дана од пријема 
прекршајног налога платити половину 
новчане казне из прекршајног налога и тиме 
се ослободити обавезе  плаћања преосталог 
дела изречене новчане казне.

Можете по истеку  рока од 8 дана од пријема 
прекршајног налога плати целокупан износ 
новчане казне и тиме избећи принудну 
наплату или замену у казну затвора или рад у 
јавном интересу.  

АКО НЕ ПРИХВАТИТЕ  
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШАЈ 
ПОВОДОМ КОГА ВАМ ЈЕ 
ИЗДАТ ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ:  

• Можете у року од 8 дана да поднесете 
прекршајном суду, на чијој територији 
је издат прекршајни налог, захтев 
за судско одлучивање, тако што ће 
те лично или преко поште том суду 
доставити потписан прекршајни налог. 

• Уз потписан прекршајни налог може те 
приложити и своју писану одбрану и 
доказе.

• Суд ће решењем одбацити неблаго-
времен или непотписан захтев за судско 
одлучивање. 

• Од поднетог захтев за судско одлучивање 
можете одустати најкасније на првом 
рочишту. 

• Сматраће се да сте одустали од захтева за 
судског одлучивања ако уредно позвани 
не приступите првом рочишту нити 
свој изостанак оправдате. 

• У случају одустанка суд ће решењем 
утврдити да је прекршајни налог 
коначан и извршан, а Вас ће обавезати 
да платите изречену новчану казну у 
пуном износу, као и да надокнадите 
судске трошкове.

ШТА ЈЕ ПРЕКРШАЈНИ 
НАЛОГ ?




