
 

Трошкови кривичног поступка 

 

 

 Трошкови кривичног поступка, у оквиру награде и нужних издатака 

браниоца окривљеног, обухватају и издатке учињене приликом 

присуствовања браниоца објављивању пресуде, у смислу одредбе члана 261. 

став 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама 

трошкова за рад адвоката.  
 

Из образложења:  

 

 „Бранилац окривљеног је поднео захтев за заштиту законитости против 

првостепеног и другостепеног правноснажног решења (којима окривљеном нису 

признати трошкови кривичног поступка настали приликом присуствовања његовог 

браниоца објављивању пресуде) због повреде закона - члана 261. став 1. и 2. тачка 

7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 

адвоката. 

 Врховни касациони суд је усвојио поднети захтев, укинуо побијана решења 

и предмет вратио на поновно одлучивање, јер су учињене повреде закона на штету 

окривљеног из члана 261. став 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о 

наградама и накнадама трошкова за рад адвоката. 

 Одредбом члана 425. став 3. ЗКП прописано је да ће председник већа у 

присуству странака, њихових законских  заступника, пуномоћника и браниоца 

јавно објавити пресуду тако што ће прочитати изреку и саопштити укратко разлоге 

пресуде. 

 Тарифним бројем 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 

адвоката је прописано да се под процесном радњом, у смислу одредби Тарифног 

броја 2, 7. и 8. ове тарифе, подразумева свака радња полиције, тужиоца и суда о 

чијем предузимању се сачињава посебан записник.  

 Јавно читање изреке пресуде представља део главног претреса, односно део 

кривичног поступка о коме суд сачињава посебан записник, којом приликом се 

окривљени, између осталог обавештава и о својим правима – праву на жалбу и о 

праву на одговор на жалбу (члан 426. став 1.  ЗКП), те се и трошкови које је 

окривљени имао ангажовањем браниоца ради присуствовања јавном читању изреке 

пресуде, морају сматрати трошковима кривичног поступка у смислу члана 263-265.  

ЗКП.“ 

 

(Из пресуде Врховног касационог суда Кзз 272/2017 од 11. априла 2017. године, која 

је утврђена на седници КО ВКС од 21.09.2017. године а верификована на седници 

КО ВКС од 12.02.2018. године) 
 

 

 

 

 


