СМЕРНИЦЕ
ЗА ПРИМЕНУ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

УВОД
У складу са Стручно-методолошким објашњењем за примену споразума о признању прекршаја из области
инспекцијског надзора – Општи део, који је припремила Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз
подршку MATRA Фонда за регионално партнерство Краљевине Холандије, дају се смернице за закључивање споразума о
признању прекршаја за прекршаје за које захтеве за покретање прекршајног поступка подноси туристичка инспекција.
Туристичка инспекција уводи у свој рад, прекршајно-правни институт: споразум о признању прекршаја као
алтернативни начин окончања прекршајног поступка који је ближе уређен Законом о прекршајима (‘’Сл.гласник РС’’
број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) (члан 233. до члана 238).
Чланoм 233. Закона о прекршајима прописано је да, када се прекршајни поступак води за један прекршај или за више
прекршаја у стицају, овлашћени подносилац захтева, усмено или писано, може предложити окривљеном или његовом
браниоцу закључење споразума о признању прекршаја, односно окривљени или његов бранилац може овлашћеном подносиоцу
захтева предложити закључење таквог споразума.
Услов за закључење споразума је, да је надлежни суд покренуо прекршајни поступак по захтеву инспекције /инспектора,
као овлашћеног подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка и странке у том поступку.
Споразум о признању прекршаја се подноси суду, до доношења првостепене одлуке.
Споразум о признању прекршаја се не може закључити у вези са прекршајем за који се издаје прекршајни налог.

Ако је прекршајни поступак покренут против правног лица и одговорног лица у правном лицу, закључују се два
споразума о признању прекршаја – један са правним лицем и други са одговорним лицем у правном лицу, јер постоје два
окривљена, који могу самостално прекршајно одговарати. У том случају, предлог који упућује овлашћени подносилац захтева
– инспектор упућује се на оба окривљена како би се закључила два споразума о признању прекршаја.
У предлогу за закључење споразума о признању прекршaја даје се рок окривљеној страни за изјашњење о овом предлогу
и указује да ако се у наведеном року окривљена страна не изјасни о предлогу за закључење споразума о признању прекршаја,
сматраће се да не прихвата предлог. Остављени рок има, према томе, преклузивно дејство и његово непридржавање води
претпоставци одустанка од закључења споразума, те наставку редовног прекршајног поступка.
Начелно, институт споразума о признању прекршаја се може применити код свих прекршаја (изузеци наведени-фиксни
износ, итд), међутим сагледавајући тежину прекршаја став туристичке инспекције је да се неће преговарати у следећим
случајевима:
1.Код нерегистрованог субјекта ( нпр: ’бесправни рад’’-угоститељство, туристичке агенције, наутика, скијалишта,лов,
домаћа радиност: некатегорисане собе и др.);
2. У случају спречавања- онемогућавања вршења инспекцијског надзора;
3. Када није поступљено по решењу инспектора и
4. Kод процењених критичних ризика.

Понављање прекршаја
Техника за поновљени прекршај је утврђивање основног износа новчане казне, која се увећава утврђеним износима
увећања казне.
Отежавајућа околност је раније изречена прекршајна санкција учиниоцу ако је од дана правноснажности одлуке до дана
доношења нове протекло мање од четири године.
За поновљени прекршај-први пут: (основни износ* + 15.000,00 увећања казне). Сматра се да је прекршај учињен први
пут ако је од правноснажности одлуке којом је окривљеном за исти или сродан прекршај изречена санкција до закључења
споразума протекло више од четири године, сходно члану 42. став 2. Закона о прекршајима, којим је прописано да се не може
узети у обзир као отежавајућа околност.

За сваки следећи поновљени прекршај: (основни износ * + 20.000,00 увећања казне).Овде је у питању прекршај који је
окривљени већ раније једном учинио, тј. учинио је исти или сродан прекршај, односно прекршај исте врсте, тј. донета је
правноснажна одлука којом је окривљеном изречена санкција за исти или сродан прекршај.
Сходно члану 42. став 2. и члану 329. став 1. Закона о прекршајима, не сматра се да је окривљени у поврату ако је од
правноснажности одлуке којом је окривљеном за исти или сродан прекршај изречена санкција до закључења споразума
протекло више од четири године.
Туристичка инспекција ће све радње спровести без одлагања поштујући начело економичности и ефикасности.
-

Прекршаји који су предмет споразума о признању прекршаја - Прилог

-

Разлог: Јединствено поступање инспектора;

-

Новчани износи се односе на прекршаје који су учињени први пут.

*Основни износ је износ предвиђен споразумом о признању прекршаја, а који је утврђен у Прилогу

