
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА 

Члан 1. 

У Закону о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 
– УС) у члану 52. став 1. тачка 12) тачка се замењује тачком и запетом и додаје 
се тачка 13) која гласи:  

„13) забрана учествовања у поступцима јавних набавки.” 

Члан 2. 

После члана 66. додају се назив члана и члан 66а који гласе: 

„Забрана учествовања у поступцима јавних набавки 

Члан 66а 

Забрана учествовања у поступцима јавних набавки састоји се у 
привременој забрани учиниоцу прекршаја да учествује у поступцима јавних 
набавки. 

Заштитна мера из става 1. овог члана може трајати до две године 
рачунајући од правноснажности пресуде.”  

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу 1. јула 2020. године. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 
Уставни основ за доношење Закона о допунама Закона о прекршајима 

садржан је у члану 97. став 1. тач. 2) и 16) Устава Републике Србије којим се 
утврђује да Република Србија, између осталог, уређује поступак пред судовима 
и другим државним органима; одговорност и санкције за повреду закона и 
других прописа, као и организацију, надлежност и рад републичких органа. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Чланом 237. ст. 5. и 6. Предлога закона о јавним набавкама предвиђено је 

да се понуђачу или кандидату, односно подизвођачу који је извршио прекршај 
изриче заштитна мера искључења из поступака јавних набавки, којом се том 
лицу забрањује да учествује у поступцима јавних набавки у периоду који не 
може бити дужи од две године. О заштитној мери искључења из поступака 
јавних набавки у складу са законом којим се уређују прекршаји одлучује суд. 

Чланом 4. став 2. Закона о прекршајима прописано је да органи 
овлашћени за доношење прописа о прекршајима могу прописивати само 
санкције предвиђене овим законом и у границама које одређује овај закон. 

Да би се ускладио систем заштитних мера које су као санкције прописане 
Законом о прекршајима потребно је да се допунама Закона о прекршајима 
предвиди нова заштитна мера забране учествовања у поступцима јавних 
набавки. 

 
III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона допуњује се члан 52. став 1. тако што се 

додаје тачка 13) која прописује заштиту меру забране учествовања у 
поступцима јавних набавки. 

Чланом 2. Предлога закона додаје се нови члан 66а који прописује 
садржину заштитне мере забране учествовања у поступцима јавних набавки. 
Ова забрана састоји се у привременој забрани учиниоцу прекршаја да учествује 
у поступцима јавних набавки може трајати до две године рачунајући од 
правоснажности пресуде. 

Чланом 3. Предлога закона предвиђено је да овај закон ступа на снагу 1. 
јула 2020. године. 

 
IV.  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ 
 

Врсте заштитних мера 
 

Члан 52. 
 За прекршаје се могу прописати следеће заштитне мере: 
 1) одузимање предмета; 
 2) забрана вршења одређених делатности; 
 3) забрана правном лицу да врши одређене делатности; 
 4) забрана одговорном лицу да врши одређене послове; 
 5) забрана управљања моторним возилом; 
 6) обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци; 
 7) обавезно психијатријско лечење; 
 8) забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења 
прекршаја; 
 9) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама; 
 10) јавно објављивање пресуде; 
 11) удаљење странца са територије Републике Србије; 
 12) одузимање животиња и забрана држања животиња.; 
 13) ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ. 
 Заштитне мере одузимања предмета, обавезног лечења зависника од 
алкохола и других психоактивних супстанци, обавезно психијатријско лечење, 
забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја и 
удаљење странаца са територије Републике Србије могу се изрећи под 
условима прописаним овим законом и кад нису предвиђене прописом којим је 
одређен прекршај. 
 Заштитне мере забране вршења одређених делатности и јавно 
објављивање пресуде не могу се изрећи малолетнику. 
 

„ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

ЧЛАН 66А 
 ЗАБРАНА УЧЕСТВОВАЊА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
САСТОЈИ СЕ У ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ УЧИНИОЦУ ПРЕКРШАЈА ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ. 
 ЗАШТИТНА МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ТРАЈАТИ  ДО ДВЕ 
ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРАВНОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ.”  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
Обрађивач: Министарство правде 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о допунама Закона о прекршајима 
Draft Law on Misdemeanors  
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа, 
  
Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 
 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
- / 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 
 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 
- / 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

- Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 

обезбедити усклађеност  
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5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   

- Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 

обезбедити усклађеност  

 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
- / 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
- / 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
Не. 


