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ИСПИТНА ПИТАЊА 
Прекршајно право - струковне студије 

(важе од јунског испитног рока 2010) 
 
 

I  ОПШТА ПИТАЊА ПРЕКРШАЈНОГ ПРАВА  
1. Појам, предмет и задатак прекршајног права 
2. Систем прекршајног права и његово место у систему правних наука  
3. Извори прекршајног права 
4. Важење прекршајних прописа 

 
II ПРЕКРШАЈНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО 

5. Појам и елементи прекршаја 
6. Радња и последица прекршаја 
7. Противправност и одређеност у пропису 
8. Објект и субјект прекршаја 
9. Нужна одбрана 
10. Крајња нужда 
11. Сила и претња 
12. Стицај прекршаја 
13. Продужени, колективни и прекршај са индиферентним бројем радњи 
14. Покушај прекршаја 
15. Појам и облици саучесништва 
16. Извршилaштво и саизвршилаштво 
17. Подстрекавање и помагање 
18. Време и место извршења прекршаја 
19. Појам и елементи прекршајне одговорности 
20. Урачунљивост 
21. Виност (појам и облици) 
22. Стварна и правна заблуда 
23. Наређење претпостављеног 
24. Прекршајна одрговорност правног лица, одговорног лица и предузетника 
25. Појам, циљ и врсте прекршајних санкција 
26. Казна затвора 
27. Новчана казна у прекршајном праву 
28. Рад у јавном интересу и казнени поени 
29. Одмеравање казне 
30. Oпомена 
31. Појам и врсте заштитних мера у прекршајном праву 
32. Прекршајне санкције према малолетницима 
33. Одузимање имовинске користи прибављене прекршајем 
34. Застарелост 
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III  ПРЕКРШАЈНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 
 
 

35. Појам јавног реда и мира и опште карактерисике прекршаја 
36. Свађа и вика 
37. Претња 
38. Вређање, вршење насиља или туча 
39. Неовлашћено паљење ракета или пуцање из ватреног оружја 
40. Коцкање 
41. Неупозоравање лица које нарушава јавни ред и мир у угоститељском 

објекту 
42. Препродаја улазница 
43. Давање пића пијаном лицу или малолетнику 
44. Просјачење, скитничење и безобзирно понашање 
45. Врачање 
46. Проституција 
47. Ремећење мира музичким инструментима и механичким изворима буке 
48. Држање предмета који могу другог да угрозе или да му нанесу штету 
49. Држање опасних животиња без надзора 
50. Неовлашћено прикупљање добровољних прилога 
51. Неовлашћено организовање приредби са употребом пиротехничких 

средстава 
52. Пропуштање дужног надзора над малолетником 
53. Опште карактеристике прекршаја из Закона о спречавању насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама 
54. Прекршаји правног и одговорног лица, предузетника и физичког лица као 

организатора спортске приредбе 
55. Прекршаји физичког лица, учесника спортске приредбе 
56. Опште карактеристике прекршаја у вези са јавним окупљањем грађана 
57. Прекршаји из закона о окупљању грађана 
58. Појам оружја и муниције и опште карактеристике прекршаја у вези са 

оружјем и муницијом 
59. Прекршаји физичког лица у вези са оружјем и муницијом  
60. Прекршаји правног, одговорног лица и предузетника у вези са оружјем и 

муницијом 
61. Појам јавног саобраћаја и опште карактеристике саобраћајних прекршаја 
62. Тежи саобраћајни прекршаји правних лица (чл.326) 
63. Саобраћајни прекршаји предузетника (чл.328) 
64. Тежи саобраћајни прекршаји физичких лица (чл. 329.и 330) 
65. Прекршаји у вези са личном картом 

 
 
 
 
 
 



 3

IV  ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК 
 

66. Појам, предмет и задатак прекршајно процесног права 
67. Појам, врсте и фазе прекршајног поступка 
68. Основна начела прекршајног поступка 
69. Појам, карактеристике и врсте прекршајнопроцесних субјеката 
70. Органи за вођење прекршајног поступка и њихова надлежност  
71. Изузеће 
72. Окривљени у прекршајном поступку 
73. Бранилац у прекршајном поступку 
74. Оштећени у прекршајном поступку 
75. Поднесци и записници у прекршајном поступку 
76. Рокови у прекршајном поступку 
77. Трошкови прекршајног поступка 
78. Имовинскоправни захтев 
79. Достављање писмена и разматрање списа 
80. Прекршајна пријава 
81. Захтев за покретање прекршајног поступка 
82. Мере за обезбеђење присуства окривљеног у прекршајном поступку 
83. Појам и врсте доказа 
84. Поступак доказивања 
85. Испитивање окривљеног 
86. Саслушање сведока 
87. Вештачење 
88. Увиђај 
89. Претресање просторија и лица 
90. Претрес 
91. Доношење одлуке (пресуде, решења) о прекршају 
92. Жалба у прекршајном поступку 
93. Поступак по жалби 
94. Ванредни правни лекови у прекршајном поступку 
95. Посебни прекршајни поступци 
96. Извршење одлука 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Ова питања су оријентационог карактера и на испитим 
цедуљицама може доћи до њиховог преформулисања. 
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Препоручена литература 
 
 

Oсновна литература: 
 
Ђорђе Ђорђевић: Прекршајно право (са основама привреднопреступног права), 
треће измењено и допуњено издање, Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд, 2010. (у припреми) или друго измењено и допуњено издање, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008. 
 

Допунска литература: 
 
Закон о прекршајима са регистром појмова, ''ИПД Јустинијан'', Београд, 2005, 
(предговор Ђорђевић Ђ) 
 
Димитријевић П, Јовашевић Д: Прекршајно право, Београд, 2005. 
 
Јелачић М: Прекршајно право – теорија и пракса, Београд, 2004. 
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Кокољ М: Прекршајно право, Нови Сад, 2007. 
 
Илић Р, Динић С: Прекршајно и привреднопреступно право, Београд, 2009. 
 
Ђорђевић М, Михајловски А: Деликти Казненог права, Београд, 1978. 
 
Пихлер С: Прилог о појму прекршаја, зборник радова ''Прекршајна одговорност'', 
Београд, 2002. 
 
Ђорђевић М: Однос прекршајног и кривичног права, у зборнику ''Прекршајна 
одговорност'', Београд, 2002. 
 
Мрвић-Петровић Н: Концепција прекршаја у упоредном праву, у зборнику 
''Прекршајна одговорност'', Београд, 2002. 
 
 


