Пројекат унапређења капацитета инспекција, прекршајних судова и привреде
(Grow capacities and work together – misdemeanor courts, inspections and businesses)
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) у сарадњи са Министарством
трговине, туризма и телекомуникација - Сектор тржишне инспекције, Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад и Удружењем судија
прекршајних судова, уз подршку MATRA Фонда за регионално партнерство Краљевине
Холандије

СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
ЗА ПРИМЕНУ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА
ПРОПИСАНИХ ЗАКОНОМ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
- Посебни део Стручно-методолошких објашњења за примену споразума
о признању прекршаја нерегистрованог субјекта из Закона о
инспекцијском надзору –
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1. Увод
Овим стручно-методолошким објашњењима за примену споразума о признању
прекршаја нерегистрованог субјекта прописаних Законом о инспекцијском надзору
(Посебни део), у складу са Општим делом ових објашњења, дају се смернице за
закључивање споразума о признању прекршаја за које, у складу са својим делокругом,
захтеве за покретање прекршајног поступка подносе инспекције, услови за закључење
споразума о признању прекршаја, разлози за одбијање предлога за закључење споразума о
признању прекршаја, смернице за предлагање новчаних казни и заштитних мера са
навођењем околности које утичу да казна буде већа или мања (олакшавајуће и отежавајуће
околности) и да заштитна мера буде изречена у мањем обиму или да уопште не буде
изречена. Посебни део Стручно-методолошких објашњења је усклађен са Општим делом
и представља конкретизацију Општег дела. Општи и Посебни део се заједно примењују на
споразуме о признању прекршаја нерегистрованог субјекта и субјекта из члана 33. став 2.
овог закона, тако да се избегну правне празнине.
Садржина ових стручно-методолошких објашњења одговара закључцима и
препорукама радионице судија прекршајних судова, Тржишне инспекције и Инспектората
за рад, одржане 7. и 8. децембра 2017. године у склопу Пројекта унапређења капацитета
инспекција, прекршајних судова и привреде (енг. Grow capacities and work together –
misdemeanor courts, inspections and businesses), којег подржава Амбасада Краљевине
Холандије.
2. Законско уређење
Закон о инспекцијском надзору у члану 57. прописује прекршаје нерегистрованог
субјекта. Ово су прекршаји општег типа. Нерегистровани субјекат је надзирани субјекат
који обавља делатност или врши активност, а није уписан у одговарајући регистар који
води Агенција за привредне регистре или други орган или организација надлежна за упис
оснивања правног лица и другог субјекта (основни регистар), када је упис у овај регистар
прописан као услов за обављање делатности или вршење активности. Прописано је да ће
се новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казнити за прекршај физичко лице које
обавља делатност или врши активност као нерегистровани субјекат. Када је обављање
одређене делатности или вршење одређене активности дозвољено једино у форми правног
лица, за овај прекршај казниће се физичко лице које обавља делатност или врши
активност као нерегистровани субјекат новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара.
Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно
лице из члана 33. став 2. овог закона. Субјекат уписан у основни регистар - одговарајући
регистар који води Агенција за привредне регистре или други орган или организација
надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта, који обавља одређену
делатност или врши одређену активност, а није уписан у одговарајући посебни регистар
или евиденцију коју води други надлежни орган или организација или то чини без
сагласности надлежног органа или организације (дозвола, одобрење, решење, мишљење,
уверење, лиценца, сертификат, акредитација, потврда, овлашћење, акт о сагласности, акт о
условима и др.) или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис,
сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те
активности. За овај прекршај казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до
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500.000 динара, а одговорно лице код правног лица новчаном казном од 50.000 до 150.000
динара. Посебним законом прописује се заштитна мера одузимања предмета од
нерегистрованог субјекта, односно субјекта из члана 33. став 2. овог закона.
Ако је посебним законом прописан прекршај за нерегистрованог субјекта из
одређене области инспекцијског надзора, тај прекршај прописан посебним законом
представља посебан облик ошптег прекршаја нерегистрованог субјекта који је прописан
чланом 57. Закона о инспекцијском надзору. У посебном (специјалном) облику прекршаја
је садржан (конзумиран) општи облик прекршаја нерегистрованог субјекта из члана 57.
Закоан о инспекцијском надзору. С обзиром да је у питању посебан облик прекршаја
(specialis) и посебан закон, те посебне одредбе имају предност у примени, сходно члану 4.
став 4. Закона о инспекцијском надзору и, уопште, према месту посебних законских
одредаба у правном систему (јединство правног поретка из члана 194. Устава), тако да у
тим случајевима инспектор подноси захтев за покретање прекршајног поступка за посебан
облик прекршаја нерегистрованог субјекта који је прописан посебним законом и за тај
прекршај закључује споразум о признању прекршаја. Пример: Прекршај из члана 76. став
1. тачка 1) Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/10 и 10/13), чији је
законски/правни опис (биће) прекршаја - обављање промета робе/услуга од стране
физичког лица које нема својство трговца, у складу са чл. 11. и 30. Закона о трговини. У
питању је привидни идеални стицај (специјалитет, конзумпција) прекршаја.
Ако и унутар групе посебних закона којима се уређује одређена област
инспекцијског надзора постоји однос општијег и посебног закона (нпр. однос између
Закона о трговини и закона којима се уређују одређене подобласти трговине) и унутар тих
закона прописани још посебнији облици прекршаја (specialisimus) нерегистрованих
субјеката у односу на поменуте посебне прекршаја, у складу са напред наведеним
разлозима, примењују се те одредбе посебнијих облика прекршаја, јер се њим додатно
конкретизују и прецизирају прекршаји нерегистрованог субјекта у одређеној (још) ужој
области. Ради се о међусобном односу закона који су у односу на Закон о инспекцијском
надзору посебни закони, а између себе се разликују по додатној посебности.
3. Отклоњивост и отклоњеност последице
У питању су прекршаји код којих је могуће отклонити незаконитост, односно
последицу прекршаја, поступањем по управној мери изреченој у посебном поступку
инспекцијског надзора према нерегистрованом субјекту, у складу са чланом 33. Закона о
инспекцијском надзору. Тим чланом у ст. 5. и 6. прописано је да се решење о мерама за
отклањање незаконитости, забране обављања делатности или вршења активности и
заплене робе, документације и других предмета који су нерегистрованом субјекту
послужили за незаконито обављање делатности или вршење активности или су тиме
настали доноси одмах пошто инспектор открије нерегистрованог субјекта, те да се решење
одмах доставља нерегистрованом субјекту и њиме му се: налаже да без одлагања покрене
поступак за упис у основни регистар, односно у одговарајући посебни регистар или
евиденцију коју води надлежни орган или организација или прибављања сагласности
надлежног органа или организације или пријаве надлежном органу или организацији;
забрањује да обавља делатност или врши активност до испуњења за то прописаних
услова; заплењује роба, документација и други предмети који су му послужили за
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незаконито обављање делатности или вршење активности или су тиме настали; налаже да
отклони друге откривене незаконитости.
Према томе, услов за закључење споразума о признању прекршаја из члана 57.
Закона о инспекцијском надзору је да је окривљени поступио по управним мерама
изреченим у поступку инспекцијског надзора, пре свега да је без одлагања покренуо
поступак за упис у основни регистар, односно у одговарајући посебни регистар или
евиденцију коју води надлежни орган или организација или поступак прибављања
сагласности надлежног органа или организације или поступак пријаве надлежном органу
или организацији.
У случају када, након доношења решења, инспектор у контролном инспекцијском
надзору (контроли извршења решења) извођењем доказа (изјава надзираног субјекта,
увиђај, увид у документацију, искази сведока и др.) утврди одлучну чињеницу да је
нерегистровани субјекат одустао од даљег обављања делатности (нпр. субјекат је
установио да му се више исплати да се запосли код другог послодавца, него да региструје
радњу као предузетник и буде самозапослени), инспектор ће ове чињенице констатовати у
записнику о контролном инспекцијском надзору и констатовати да су престали разлози
који су исходовали налагање нерегистрованом субјекту да покрене прописани поступак за
упис у основни регистар који води Агенција за привредне регистре (АПР), односно у
одговарајући посебни регистар или евиденцију коју води АПР или други надлежни орган
или организација или прибављања сагласности надлежног органа или организације или
пријаве надлежном органу или организацији. Ове мере се у моменту доношења решења
изричу зато да се обезбеди да будуће обављање делатности тада нерегистрованог субјекта
буде регистровано и законито. Одустанком од даљег бављења делатношћу коју је обављао
као нерегистровани субјекат, овај субјекат више не повређује закон и не представља
нерегистрованог субјекта, тако да се он одустанком од даљег обављања делатности након
доношења решења ускладио са законом и на тај начин извршио решење у овом погледу.
Одустанком лица од даљег бављења делатношћу коју је обављао као нерегистровани
субјекат, у смислу члана 203. Закона о општем поступку, сматра се да је обавеза извршена.
У тој ситуацији, уколико су и друге незаконитости чије отклањање је евентуално
наложено решењем отклоњене, инспектор применом члана 37. став 2. Закона окончава
поступак инспекцијског надзора достављањем надзираном субјекту записника у коме се
наводи да нису утврђене незаконитости, неправилности или недостаци у његовом
пословању или поступању. Одустанком од од даљег бављења делатношћу коју је обављао
као нерегистровани субјекат, окривљени је отклонио последицу прекршаја, чиме је
испуњен услов за закључење споразума о признању прекршаја.
Претходно питање отклоњености последице прекршаја из члана 57. Закона о
инспекцијском надзору
Питање
Да
ли
је
последица
прекршаја
отклоњена,
односно
да
ли
је
нерегистровани
субјекат
(окривљени) поступио по
мери која му је изречена у
инспекцијском надзору?

Одговор

Поступање / Исход

☐Да

Могућност закључења споразума
прекршаја према табели.

о

признању

☐Не

Није могуће закључење споразума о признању
прекршаја - није испуњен услов за закључење овог
споразума.
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4. Подкритеријуми тежине повреде прописа, односно последице прекршаја
Као подкритеријуми у оквиру критеријума тежине повреде прописа, односно
последице прекршаја, ради одређивања новчане казне и заштитне мере, овим посебним
делом Стручно-методолошких објашњења за примену споразума о признању прекршаја, у
складу са природом прекршаја нерегистрованих субјеката и субјеката из члана 33. став 2.
Закона о инспекцијском надзору, утврђују се:
1) Организованост деловања у својству нерегистрованог субјекта, која може бити
слаба, средња и висока, и
2) Обим деловања у својству нерегистрованог субјекта / субјекта из члана 33. став 2.
Закона о инспекцијском надзору, који може бити низак, средњи и висок (напомена:
за субјекте из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору није подобан
подкритеријум организованости деловања, с обзиром да се ради о субјектима који
имају правну форму и уписани су у основни регистар, тако да се користи само
подкритеријум обима деловања).
Према овим подкритеријумима, делатност нерегистрованог субјекта креће се од
оне слабе организованости и ниског обима деловања - тзв. мравље сиве економије, са
израженом социјалном компонентом, а посебно заступљене у условима лоших
финансијских прилика, ниске привредне активности и високе незапослености, преко
средњег интензитета (организованости и обима) до сиве економије високог интензитета
(организованости и обима). Сива економија високог интензитета у одређеном критичном
степену прелази у тзв. црну економију, тј. у „класични“ криминал, односно вршење
кривичних дела ради стицања противправне имовинско-финансијске користи (поменуто је
нарочито критично када се ради о групи која има своје организаторе и коловођу).
5. Прекршајне санкције - новчана казна и заштитне мере
Приликом одређивања новчане казне која ће се предложити у споразуму о
признању прекршаја, полази се од најнижег основног износа казне која је прописана за
поједини прекршај. Износ новчане казне за учињен прекршај утврдиће се као збир
најнижег основног износа казне и једног или више наведених износа увећања казне, у
случају да постоје околности које су ближе описане у табели [основни износ + износ(и)
увећања казне = износ новчане казне], а највише до највишег (максималног) износа казне
прописаног за тај прекршај.
За најнижи основни износа казне узеће се одговарајући износ наведен у табелама
прекршаја, зависно од чињенице да ли се одређује казна за учиниоца који је прекршај
учинио први пут, односно уколико је поновио исти или сродан прекршај или је извршио
вишеструки поврат (најмање два пута осуђен за исти или сродан прекршај).
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Табела за одређивање врсте и висине новчане казне и заштитне мере
у споразуму о признању прекршаја нерегистрованог субјекта прописаних Законом о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, број 35/16)
1. Члан 57. Закона о инспекцијском надзору
1.1. Ст. 1. и 2.
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Прекршај нерегистрованог субјекта - обављање делатности или вршење активности у
својству нерегистрованог субјекта.
[Нерегистровани субјекат је надзирани субјекат који обавља делатност или врши активност, а није уписан у одговарајући регистар који
води Агенција за привредне регистре или други орган или организација надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта
(основни регистар), када је упис у овај регистар прописан као услов за обављање делатности или вршење активности.]
Окривљени

Физичко лице

Запрећена
новчана казна
(распон)

Од 50.000 дo
500.000 динара

Прописана заштитна
мера

Може се изрећи:
 Одузимање
предмета
 Забрана приступа
оштећеном,
објектима
или
месту
извршења
прекршаја

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере




Организованост
деловања
у
својству нерегистрованог субјекта
Обим
деловања
у
својству
нерегистрованог субјекта

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању
прекршаја
Исти или сродан прекршај учињен први пут

Најнижи основни износ
казне:
50.000 динара

Не

Висина новчане казне
представља збир најнижег
основног износа казне и
једног или више доле
наведених износа увећања
казне, а највише до
највишег (максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај, под
следећим околностима:
 Слаба организованост
деловања у својству
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нерегистрованог
субјекта = 10.000
динара
 Средња
организованост
деловања у својству
нерегистрованог
субјекта = 75.000
динара
 Висока организованост
деловања у својству
нерегистрованог
субјекта = 150.000
динара
 Низак обим деловања у
својству
нерегистрованог
субјекта = 10.000
динара
 Средњи обим деловања
у својству
нерегистрованог
субјекта = 75.000
динара
 Висок обим деловања у
својству
нерегистрованог
субјекта = 150.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Новчана казна се увећава за
100.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут, а
највише
до
највишег
(максималног) износа казне
прописаног
за
овај
прекршај.

Физичко лице
обављање
одређене
делатности
или вршење
одређене
активности
дозвољено је
једино
у
форми
правног лица

Од 200.000 дo
2.000.000 динара

Може се изрећи:
 Одузимање
предмета
 Забрана приступа
оштећеном,
објектима
или
месту
извршења
прекршаја




Организованост
деловања
у
својству нерегистрованог субјекта
Обим
деловања
у
својству
нерегистрованог субјекта

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за Да, према природи
200.000 динара у односу на прекршаја, у
новчану казну одређену за умањеном трајању
овај прекршај учињен по
први пут, а највише до
највишег
(максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Најнижи основни износ
казне:
200.000 динара

Не

Висина новчане казне
представља збир најнижег
основног износа казне и
једног или више доле
наведених износа увећања
казне, а највише до
највишег (максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај, под
следећим околностима:
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 Слаба организованост
деловања у својству
нерегистрованог
субјекта = 50.000
динара
 Средња
организованост
деловања у својству
нерегистрованог
субјекта = 150.000
динара
 Висока организованост
деловања у својству
нерегистрованог
субјекта = 250.000
динара
 Низак обим деловања у
својству
нерегистрованог
субјекта = 50.000
динара
 Средњи обим деловања
у својству
нерегистрованог
субјекта = 150.000
динара
 Висок обим деловања у
својству
нерегистрованог
субјекта = 250.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Новчана казна се увећава за
150.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут, а
највише
до
највишег
(максималног) износа казне
прописаног
за
овај
прекршај.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
250.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут. а највише до
највишег
(максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај.

Да, према природи
прекршаја,
у
умањеном трајању

1.1. Ст. 3, 4. и 5.
Законски/правни опис (биће) прекршаја: Прекршај нерегистрованог субјекта - обављање делатности или вршење активности у
својству субјекта из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору.
[Субјекат уписан у основни регистар - одговарајући регистар који води Агенција за привредне регистре или други орган или
организација надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта, који обавља одређену делатност или врши одређену активност,
а није уписан у одговарајући посебни регистар или евиденцију коју води други надлежни орган или организација или то чини без
сагласности надлежног органа или организације (дозвола, одобрење, решење, мишљење, уверење, лиценца, сертификат, акредитација,
потврда, овлашћење, акт о сагласности, акт о условима и др.) или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис,
сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности.]
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Окривљени

Правно лице

Запрећена
новчана казна
(распон)

Од 200.000 до
2.000.000 динара

Прописана заштитна
мера

Може се изрећи:
 Одузимање предмета

Тежина и последице прекршаја и
друге околности које утичу на
одређивање санкције Критеријуми за одређивање новчане
казне и заштитне мере



Обим деловања у својству
субјекта из члана 33. став 2.
Закона о инспекцијском надзору

Прекршајне санкције у споразуму о признању
прекршаја
Висина новчане казне у
споразуму о признању
прекршаја

Заштитна мера у
споразуму о
признању
прекршаја
Исти или сродан прекршај учињен први пут

Најнижи основни износ
казне:
200.000 динара

Не

Висина новчане казне
представља збир најнижег
основног износа казне и
доле наведених износа
увећања казне, а највише
до највишег (максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај, под
следећим околностима:
 Низак обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 50.000
динара
 Средњи обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 150.000
динара
 Висок обим деловања у
својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 250.000
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динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
100.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут, а
највише
до
највишег
(максималног) износа казне
прописаног
за
овај
прекршај.

Предузетник

Од 50.000 дo
500.000 динара

Може се изрећи:
 Одузимање
предмета



Обим деловања у својству
субјекта из члана 33. став 2.
Закона о инспекцијском надзору

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за Да, према природи
200.000 динара у односу на прекршаја,
у
новчану казну одређену за умањеном трајању
овај прекршај учињен по
први пут, а највише до
највишег
(максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Најнижи основни износ
казне:
50.000 динара

Не

Висина новчане казне
представља збир најнижег
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основног износа казне и
доле наведених износа
увећања казне, а највише
до највишег (максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај, под
следећим околностима:
 Низак обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 50.000
динара
 Средњи обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 150.000
динара
 Висок обим деловања у
својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 250.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут, а
највише
до
највишег
(максималног) износа казне
прописаног
за
овај
прекршај.

Не
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Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године

Одговорно
лице код
правног лица

Од 50.000 дo
150.000 динара

Може се изрећи:
 Одузимање
предмета
 Забрана приступа
оштећеном,
објектима
или
месту
извршења
прекршаја



Обим деловања у својству
субјекта из члана 33. став 2.
Закона о инспекцијском надзору

Новчана казна се увећава за Да, према природи
100.000 динара у односу на прекршаја,
у
новчану казну одређену за умањеном трајању
овај прекршај учињен по
први пут, а највише до
највишег
(максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај.
Исти или сродан прекршај учињен први пут
Најнижи основни износ
казне:
50.000 динара

Не

Висина новчане казне
представља збир најнижег
основног износа казне и
доле наведених износа
увећања казне, а највише
до највишег (максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај, под
следећим околностима:
 Низак обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 25.000
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динара
Средњи обим деловања
у својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 50.000
динара
 Висок обим деловања у
својству субјекта из
члана 33. став 2. Закона
о инспекцијском
надзору = 100.000
динара
Поновљени исти или сродан прекршај
(поврат)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године



Новчана казна се увећава за
50.000 динара у односу на
новчану казну која се
одређује за овај прекршај
учињен по први пут, а
највише
до
највишег
(максималног) износа казне
прописаног
за
овај
прекршај.

Не

Вишеструки поврат
(лице већ најмање два пута осуђено за исти или
сродан прекршај)
- Не узима се у обзир ако је од правноснажности
одлуке до закључења споразума протекло више од
четири године
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Новчана казна се увећава за
100.000 динара у односу на
новчану казну одређену за
овај прекршај учињен по
први пут, а највише до
највишег
(максималног)
износа казне прописаног за
овај прекршај.

Да, према природи
прекршаја,
у
умањеном трајању
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