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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 дана 17.11.2014. године 

 

ЗКП 
 

 1. Ко је надлежан да одлучује о жалбама на решење јавног тужиоца о 

трошковима поступка који су настали у фази истраге коју спроводи јавни 

тужилац (редовни поступак), односно у поступку који претходи подношењу 

оптужног предлога (скраћени поступак)? 

 

ОДГОВОР: 

 

 У описаним процесним ситуацијама, за одлучивање о жалби је надлежно 

веће из члана 21. став 4. ЗКП суда пред којим поступа тај јавни тужилац. 

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

 

КЗ 
 

 1. У ситуацији када је штету привредног друштва, чији су оснивачи 

физичка лица, извршено кривично дело уништење и оштећење туђе ствари из 

члана 212. КЗ, да ли се имовина тог привредног друштва има сматрати 

приватном имовином физичких лица која су то друштво основала или је то 

имовина тог привредног друштва као самосталног субјекта, те да ли је за 

подношење оптужног акта против осумњичених за кривично дело из члана 212. 

КЗ надлежан јавни тужилац или оштећени подношењем приватне тужбе? 

 

ОДГОВОР: 

 

Када је штету привредног друштва, чији су оснивачи физичка лица, 

извршено кривично дело уништење и ошећење туђе ствари из члана 212. КЗ, 

имовина тог привредног субјекта, као правног лица, иако одвојена од имовине 

физичких лица као оснивача, има се сматрати приватном имовином те је за 

гоњење надлежан и овлашћен приватни а не јавни тужилац. 

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

 

ЗиКС 
 

 1. Да ли лице правноснажно осуђено у кривичном поступку на ефективну 

казну затвора, пре 01.09.2014. године, тј.пре ступања на снагу Закона о 

извршењу ванзаводских санкција и мера, може упутити захтев судији који је 

изрекао првостепену пресуду за замену казне затвора, казном кућног затвора? 

 2. Одређивање функционалне надлежности за одлучивање по предлогу 

осуђеног за издржавање казне затвора без напуштања просторија у којима 
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осуђени станује, с обзиром да је применом новог ЗИКС-а, искључена могућост да 

се о томе одлучује у поступку извршења казне? 

 

ОДГОВОР: 

 

 Почетком примене (од 01.09.2014. године) новог Закона о извршењу 

кривичних санкција и Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 

(„Службени гласник РС“ бр.55/2014) престала је могућност да се након 

правноснажности пресуде којом је изречена осуда на казну затвора до једне 

године, по било чијем предлогу па и осуђеног, та казна замени казном затвора из 

члана 45. став 5. КЗ (тзв. „кућног затвора") међутим: 

- у ситуацији када је пресуда постала правноснажна пре 01.09.2014. године 

и захтев осуђеног за замену начина извршења казне затвора казном тзв. „кућног 

затвора“ поднет пре 01.09.2014. године – о том захтеву ће одлучити председник 

надлежног суда, а по жалби председник надлежног апелационог суда, 

- у ситуацији када је првостепена пресуда постала правноснажна пре 

01.09.2014. године а захтев је поднет после 01.09.2014. године тај затхев ће 

одбаци судија појединац или председник већа суда који је донео првостепену 

пресуду, а по жалби на то решење ће одлучити виши суд. 

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

 

  


