
Како се 
припремити
за суд

ПРЕКРШАЈНИ СУД

ПОДСЕТНИК 
ЗА ДОЛАЗАК

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.

Табелу можете користити као подсетник 
уносећи датуме сваког наредног 

заказаног доласка у суд.

ДАТУМ ВРЕМЕ 
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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 
Прекршајни апелациони 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 ПРЕКРШАЈНОГ 
ПОСТУПКА се може поднети у року од 60 дана 
од дана када је странка сазнала за постојање 
следећих чињеница и околности: 

1) да је одлука заснована на лажној исправи 
или на лажном исказу сведока или вештака;

2) да је одлука донета услед кривичног дела 
судије или другог службеног лица које је 
учествовало у поступку;

3) да је лице које је кажњено за прекршај за 
исту радњу већ једном кажњено за прекшај, 
привредни преступ или кривично дело;

4) се изнесу нове чињенице или поднесу нови 
докази који би сами себе или у вези са ранијим 
доказима довели до другачије одлуке да су 
били познати у ранијем поступку;

5) окривљени стекне могућност да употреби 
одлуку Европског суда за људска права 
којом је утврђена повреда људског права, а 
то је могло да буде од утицаја на доношење 
повољне одлуке по окривљеног;

6) је Уставни суд, у поступку по уставној 
жалби, утврдио повреду или ускраћивање 
људског или мањинског права и слободе 
зајемчене уставом у прекшајном поступку, а 
то је могло да буде од утицаја на доношење 
повољније одлуке по окривљеног.

Захтев за понављање поступка не може се 
поднети по протеку рока од две године од 
дана кад је одлука постала правоснажна.

Такса на захтев – 1.750,00 динара




