
Извршење
новчаних казни
и судских 
трошкова

ПРЕКРШАЈНИ СУД

МОЛБА ЗА 
ПЛАЋАЊЕ НА РАТЕ

Назив суда:  
Адреса:  
Број предмета:

Молим да ми Прекршајни суд одобри да 
новчану казну платим у ратама из следећих 
разлога: 

Доказ о уплати судских трошкова прилажем 
уз ову молбу. 

Име и презиме кажњеног: 

_________________________________________
Читко штампаним словима

ЈМБГ/бр. л.к. ____________________________

Датум: ___________________________________
  
__________________________________________
Кажњени (Потпис):

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.
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Рок за добровољно плаћање 
новчане казне 
Након истека рока од 8 дана од дана уручења пресуде, 
почиње да тече рок од највише 15 дана у ком треба да 
платите новчану казну и судске трошкове. Новчана 
казна се уплаћује на рачун са позивом на број 
наведеним у пресуди. 

Плаћање новчане казне на рате
Уколико нисте у могућности да платите или имате 
потешкоћа да платите цео износ новчане казне из једног 
пута, у року за добровољно плаћање казне можете 
тражити да платите казну на рате. Да би остварили 
ово право потребно је да поднесете писарници суда 
(извршно одељење) молбу за плаћање на рате у 
писменој форми и да приложите доказ о уплати 
судских трошкова. 

Поступајући судија може да вам одобри плаћање на 
рате у периоду до 6 месеци. 

Уколико рате не плаћате на време, судија ће опозвати 
своју одлуку о одобравању плаћања на рате и покренути 
поступак извршења Ваше новчане казне.

На позадини ове брошуре налази се образац молбе за 
плаћање новчане казне на рате. 

Регистар неплаћених казни
Уколико не платите новчану казну у року за добровољно 
плаћање, суд ће уписати Вашу казну и трошкове 
поступка у Регистар неплаћених казни. Информација 
из овог регистра је доступна свим органима управе 
који су надлежни за издавање разних докумената (нпр. 
продужење регистрације возила, промена пореског 
идентификационог броја) и док не платите све казне и 
трошкове неће Вам се издати тражена документа. 

Извршење
Поред уноса казне у Регистар неплаћених казни, суд ће 
Вашу казну принудно извршити на један од следећих 
начина:

• налогом да се новчана казна и трошкови наплате 
са Ваших личних примања (зарада/пензија);

• налогом за принудну наплату на средствима са 
рачуна кажњеног лица;

• принудном наплатом на покретним и 
непокретним стварима (попис, пленидба и 
продаја);

• заменом казне у казну затвора или рад у јавном 
интересу (сваких 1.000, 00 динара Ваше казне ће 
бити замењено у  1 дан затвора или 8 сати рада у 
јавном интересу). 

Уколико желите да Ваша казна буде извршена заменом 
у рад у јавном интересу потребно је да се јавите у суд и 
дате сагласност. 

Приговор
На решење о извршењу имате право приговора у 
року од 3 дана од дана пријема решења. Међутим, 
приговор не задржава поступак извршења. Из 
следећих разлога можете уложити приговор:  

• новчана казна и трошкови поступка су 
плаћени;

• одлука на основу које је изречена новчана 
казна је укинута, преиначена, стављена ван 
снаге;

• није протекао рок за добровољно плаћање;

• суд који је донео решење није надлежан;

• нису испуњени услови за замену новчане 
казне;

• принудна наплата одређена на стварима и 
правима су изузета од извршења;

• на одлуку о трошковима извршења.

Приговор подносите у писменој форми у суду који 
Вам је издао решење о извршењу. 




