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О Д Г О В О Р И 

Кривичног одељења Врховног касационог суда  

на спорна правна питања нижестепених судова 

са седнице одржане 22.09.2014. године 

 

ЗКП 
 

1. Да ли у ситуацији када је донета пресуда којом је оглашен кривим и 

изречена му казна затвора од три године, оптужени може да се одрекне права 

на жалбу, одмах по објављивању пресуде у смислу члана 429. став 1. ЗКП или 

може да се одрекне права на жалбу тек када је примио писмени отправак 

пресуде у смислу члана 434. ЗКП, а пресуда је заснована на признању датом у 

смислу члана 88. ЗКП? 

 

ОДГОВОР: 

 

 У складу са одредбом члана 434. став 1. ЗКП окривљени коме је изречена 

ефективна казна затвора (без обзира да ли је или не признао извршење кривичног 

дела) не може се одрећи од права на жалбу док му не буде достављен писмени 

отправак пресуде а уколико је реч о осуди на (ефективну) казну затвора у трајању 

до три године и та осуда је заснована на признању оптуженог које испуњава 

претпоставке из члана 88. овог законика пресуда не мора имати образложење 

уколико то странке нису тражиле – члан 429. став 1. тач.2) ЗКП. 

............................................................................................................................................. 

 

2.  У ситуацији када је оптуженом изречена казна затвора испод три 

године, а пресуда је заснована на признању датом у смислу члана 88. ЗКП, да ли 

пресуда мора да садржи образложење или се може достављати пресуда без 

образложења у смислу члана 429. став 1. тачка 2. ЗКП? 

 

ОДГОВОР: 

 

У смислу одредбе члана 429. став 1. тач.2) ЗКП одређује да управо у овој 

процесној ситуацији (да је оптуженом изречена казна затвора до три године, а 

осуда је заснована на признању које испуњава претпоставке из члана 88. ЗКП), 

писмено израђена пресуда не мора да садржи образложење али је неопходно 

приликом објављивања пресуде поучити странке о томе да могу тражити 

образложење пресуде те ту поуку и њихово изјашњење констатовати записнички. 

................................................................................................................................... 

 

3. Одредбом члана 429. став 3. тачка 1) ЗКП прописано је да ће писано 

израђена пресуда бити делимично образложена ако је окривљени признао да је 

учинио кривично дело и да ће се образложење ограничити на чињенице и разлоге 

из члана 88. ЗКП и члана 428. став 10. ЗКП. Да ли у том случају у образложење 

треба унети разлоге који се односе на одлуку о трошковима кривичног поступка 

и имовинско-правном захтеву, што значи примену става 3. тач. 1)? 
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ОДГОВОР: 

 

Признање окривљеног да је извршио кривично дело, у ком случају ће се 

образложење пресуде ограничити на чињенице и разлоге из чл. 88. и 428. став 10. 

овог законика, не значи признање имовинскоправног захтева односно обавезе на 

плаћање трошкова поступка и уколико се, по објављивању пресуде,  није одрекао 

од права на жалбу, образложење пресуде, поред чињеница и разлоге из чл. 88. и 

428. став 10. ЗКП, мора садржавати и разлоге у вези и имовинскоправног захтева 

и трошкова поступка. Такође, у образложењу пресуде се морају навести разлози 

за одлуку о досуђеном имовинскоправном захтеву и о трошковима кривичног 

поступка, односно разлози за одлуку о одузимању предмета или имовинске 

користи прибављене кривичним делом или имовине проистекле из кривичног 

дела уколико су странке и бранилац изјавили да се одричу права на жалбу, али не 

и лице из члана 433. став 4. и 5. ЗКП (оштећени и лице чији је предмет одузет или 

од кога је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом или имовина 

проистекла из кривичног дела). 

............................................................................................................................... 

 

4.  Одредбом члана 429. став 1. тачка 2) ЗКП прописано је да писано 

израђена пресуда не мора да садржи образложење ако је оптуженом изречена 

казна затвора у трајању од три године, новчана казна, казна рада у јавном 

интересу, казна одузимања возачке дозволе, условна осуда или судска опомена, а 

осуда је заснована на признању окривљеног које  испуњава претпоставке из члана 

88. ЗКП – да ли се изостанак образложења односи на одлуку о изрицању мере 

безбедности, трошкове кривичног поступка, имовинско-правни захтев, 

одузимање имовинске користи или одузимању имовине проистекле из кривичног 

дела? 

 

ОДГОВОР: 

 

У овој процесној ситуацији изостанак образложења се не односи на одлуку 

о изрицању мере безбедности, трошкове кривичног поступка, имовинско-правни 

захтев, одузимање имовинске користи или одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела и рок за жалбу против те пресуде тече од дана достављања 

пресуде. 

................................................................................................................................. 

 

 


