
Блиц: Новим законом о јавном реду и миру за погрдно изражавање о политичару предвиђена казна до 150.000 динара
петак, 15 јануар 2016 23:44

 Дрско понашање, под шта може да се подведе и погрдно изражавање о политичару у
јавности, биће кажњавано и са 150.000 динара уместо досадашњих 700 динара.

  Ако полиција процени и суд донесе одлуку да је неко узнемирен због увреде изречене
на рачун неког политичара, „брбљивац“ ће платити казну и до 1.200 евра. То је
предвиђено новим предлогом закона о јавном реду и миру, који је у скупштинској
процедури. Овим предлогом неки прекршаји су укинути, неки су додати, а казне за већ
постојаће прекршаје су и до 50 пута веће!

 1 / 3



Блиц: Новим законом о јавном реду и миру за погрдно изражавање о политичару предвиђена казна до 150.000 динара
петак, 15 јануар 2016 23:44

 2 / 3



Блиц: Новим законом о јавном реду и миру за погрдно изражавање о политичару предвиђена казна до 150.000 динара
петак, 15 јануар 2016 23:44

  Председник Прекршајног суда у Београду Милан Мариновић каже да је добро што је узакон унета дефиниција дела која се санкционишу, али се слаже да су неке стваримогле додатно да се прецизирају. На питање да ли би под „непристојно, дрско ибезобзирно понашање“ неко могао да подведе и, на пример, погрдно изражавање онеком политичару у јавности, он одговара да је предуслов за процесуирање то да неко ујавности буде тиме узнемирен.  - Непристојно понашање је оно које одскаче од општеприхваћених друштвених норми, например, ако се неко шета го улицом. Безобзирно би било ако би неко, игноришућиприсуство других људи, рецимо, уринирао пред њима на улици - објашњава Мариновић.  Укинути су скитничење као прекршај и држање опасних животиња попут паса безнадзора, што је садржано у другим актима. Вређање службеног лица више није кривичнодело, већ прекршај који може бити санкционисан двомесечним затвором. Уколико,управљајући дроном или аутомобилом на даљинско управљање, угрозите сигурностграђана или нарушите јавни ред и мир, можете бити осуђени и на 60 дана затвора.  Када је реч о проституцији, казна и даље следује само ономе ко пружа сексуалне услуге,а не и ономе ко плаћа за секс.  Поред затворске казне, која уместо досадашњих месец дана, може да траје и до двамесеца, уведена је и опција плаћања новчане казне од 50.000 до 150.000 динара.  (Блиц)  
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