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ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG 
REDA I MIRA ( ZPJRM) 

 

• na snazi od 25. listopada 1977. 

• zadnja izmjena je iz 1994. – iznosi kazni izraženi u njemačkim 
markama 

• VAŽNOST: 
- učestalost ( od 2008. do 2017. – 237.502 prekršaja i 319.260 počinitelja) 

- kažnjivim propisana ona ponašanja kojima se izravno utječe na sigurnost 
građana  

 

 



ČLANAK 1. ZPJRM-a 

Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen 
način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, 
neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i 
drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i dužnosti, 
vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa i 
službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine, vrijeđaju 
državni organi ili se na drugi način narušava javni red i mir građana te 
djela utvrđena ovim zakonom. 

 



OBJEKTI ZAŠTITE 

S obzirom na objekte zaštite, prekršaje protiv javnog reda i mira 
možemo podijeliti na: 

• prekršaje kojim se narušava mir i spokojstvo građana ( npr. čl. 13., 
čl.6.) 

• prekršaje protiv državnih tijela i službenih osoba ( npr. čl. 17. ) 

• prekršaje protiv opće ili osobne sigurnosti (npr. čl.28., čl. 30.) 

• prekršaje protiv morala ( npr. čl. 14.) 

• prekršaje kojima se izražavaju loše navike ( npr. čl. 11.) 

• ostale prekršaje 

 



JAVNOST MJESTA 
 
• određena ponašanja neće biti kažnjiva ako nisu počinjena na javnom 

mjestu ili neće imati značaj prekršaja protiv javnog reda i mira 
(iznimke –npr. čl.17.) 

• javno mjesto kao bitno obilježje sadržano u zakonskom opisu (npr. 
čl.13. i 6.) 

• izostanak definicije 

• kriterij: veća ili manja mogućnost pristupa javnosti: 
• REALNA JAVNA MJESTA 

• FIKTIVNA JAVNA MJESTA 



REALNA JAVNA MJESTA 

• po svojoj funkciji namijenja javnosti: 

 1) NEOGRANIČENO OTVORENA JAVNA MJESTA 

  -u svakom trenutku dostupna neograničenom i   
  neodređenom broju osoba (npr. ulice, šetališta, parkovi,  
  javni putovi, trgovi) 

 2)OGRANIČENO OTVORENA JAVNA MJESTA 

  -pod određenim uvjetima dostupna neograničenom broju 
  osoba (npr. trgovine, ugostiteljske radnje, kazališta, kino- 
  dvorane, sredstva javnog prijevoza) 



FIKTIVNA JAVNA MJESTA 
• po svojoj funkciji nisu javna mjesta, ali pod određenim okolnostima 

mogu imati takav značaj 

• KADA? 
      -kada je radnja prekršaja vidljiva sa javnog mjesta ili je posljedica radnje    
nastupila na javnom mjestu 

 -dvorište, privatna kuća, balkon, stan 

  -vika, svađa – čula se na ulicu 

  -tučnjava – vidljiva sa ulice 

 



Čl. 2.st.1.toč. 3. Prijedloga ZPJRM-a / ožujak 2018. 

Javno mjesto je svaki prostor koji je: 
- u bilo koje vrijeme bezuvjetno dostupan svakome 
- uz ograničenje vremena ili pod drugim uvjetom dostupan 

svakome 
- pod određenim uvjetima dostupan određenim osobama 
- prostor koji nije javno mjesto,ali takav značaj dobiva ako je 

dostupno pogledu ili čujnosti s javnog mjesta ili je 
-  posljedica radnje nastupila na javnom mjestu 

 

 

 

 

 



ČLANAK 13. ZPJRM-a 

• Tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti 
javni red i mir 

• Javno mjesto 

• Radnja (NE: rekao, uputio riječi, obratio se, psovao, prijetio...ukoliko 
nije bilo vikanje, ili to nije učinjeno na takav način – glasno, povišenim 
tonom-  da bude narušen javni red i mir – nije djelo) 



ČLANAK 6. ZPJRM-a 

• tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način 
vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir 

• naročito drskim i bezobzirnim ponašanjem smatra se ponašanje koje u 
znatnoj mjeri odstupa od usvojenih normi pristojnog ponašanja 

• obrazložiti u čemu se sastoji naročita drskost i nepristojnost 

• okolnosti naročite drskosti ne cijeniti kao otegotne jer one čine biće 
djela 

• kvalificirani oblik prekršaja iz čl.13. i čl.17. 



ČLANAK 17. ZPJRM-a 

• Tko omalovažava ili vrijeđa državne organe odnosno službene osobe 
prilikom vršenja ili u vezi s vršenjem službe ili njihova zakonita 
naređenja 

• Za postojanje prekršaja nije bitno da je počinjen na javnom mjestu 

 

 



Članak 5. 

Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i 
tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža, remeti 
javni red i mir 

 

Članak 11. 

Tko se odaje skitnji ili prosjačenju 

 

Članak 30. 

Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti 
građane…kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute 
od 50 do 200 DEM 



 
 

HVALA NA PAŽNJI  


