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Поштовани, 
 

 

Врховни касациони суд и ове године организује традиционално 
саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи у периоду од 10. до 
12. октобра 2019. године. Тема саветовања су спорна правна питања 
обрађена у стручним радовима из области кривичноправне, грађанско-
правне, привредноправне, управноправне и прекршајне материје. У том 
циљу припремљени су стручни радови који се баве појединим спорним 
правним питањима у односу на  која је исказана недоумица у судској 
пракси у погледу њиховог могућег правноваљаног решења. Заузети аутор-
ски ставови биће предмет расправе свих учесника саветовања. Зато су 
сви стручни радови унапред публиковани у посебним бројевима Билтена 
Врховног касационог суда. Тиме се ствара реална могућност благовреме-
ног упознавања учесника саветовања са обрађеним спорним правним 
питањима и изнетом правном аргументацијом аутора у односу на њихов 
предлог решења.  

 Међутим, изнети ставови у публикованим стручним радовима 
представљају искључиво лично виђење  могућих решења обрађених спо-
рних правних питања  са становишта уважене аргументације њихо-
вих аутора. 

 Заузети ауторски ставови и дискусијом опредељена могућа реше-
ња разматраних спорних питања  на саветовању биће предмет расправе 
посебних одељења Врховног касационог суда, која ће усвојеним правним 
схватањима о истим извршити уједначавање судске праксе и тако 
допринети остварењу законске функције Врховног  касационог суда у 
вршењу судске власти. 

 

Редакција 
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Веско Крстајић, 
судија Врховног касационог суда 

     

      

АКТИВНОСТИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА  
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА  

НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ  
 

Уводне напомене 

 Као највиши суд у Републици Србији, Врховни касациони суд је у 
обавези да обезбеди уједначавање судске праксе односно, како је то про-
писано Законом о уређењу судова1, јединствену судску примену права. 

Ову своју обавезу у кривичној материји, суд остварује првенстве-
но доношењем одлука у предметима по захтевима за заштиту законитости 
као једином ванредном правном леку о коме одлучује, доношењем других 
одлука у предметима из своје надлежности, заузимањем правних ставова 
по појединим значајним питањима те учешћем у раду заједничких седни-
ца представника кривичних одељења апелационих судова и заузимањем 
ставова у вези правних питања која су кандидована на тим седницама а 
пре свега око оних питања у вези којих се представници судова нису 
могли усагласити. 

 Одељење судске праксе Кривичног одељења и ове године наста-
вља са традицијом да пре свега судије у Републици Србији па и ширу 
стручну јавност, о активностима које је суд предузео на уједначавању суд-
ске праксе и уопште о ставовима и схватањима већа и Кривичног одеље-
ња између два саветовања судија, упозна и писаним рефератом припре-
мљеним за саветовање "Судијски дани 2019" које ће се одржати у Врњач-
кој у октобру месецу ове године. 

Стога ће се у овом реферату представити заузети правни ставови у 
периоду између ова два саветовања на седницама КО, неки ставови изра-
жени у одлукама донетим по захтевима за заштиту законитости, ставови 
на заједничким састанцима са представницима КО апелационих судова а 

                                                 
1  Члан 31. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/2008...113/2017) 
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који су од значаја за уједначавање судске праксе као и сентенце из поједи-
них одлука које су утврђене на седницама нашег одељења. 

 

ПРАВНИ СТАВОВИ УСВОЈЕНИ НА СЕДНИЦАМА  
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА 

 На седници КО од 3.12.2018. године усвојен је правни став: 

Дело насиље у породици из члана 194. став 5. КЗ са другим 
облицима тог дела (ст. 1. до 4) може да стоји само у стицају. 

Р а з л о з и 

Кривично дело насиље у породици, члан 194. КЗ, има основни 
(став 1) и три тежа облика (ст. 2-4) и истима је у основи предвиђена 
заштита породице и члана породице од, пре свега физичког али и других 
облика насиља, извршених од стране другог члана исте породице. Међу-
тим дело из става 5. овог члана, представља посебан облик овог кривич-
ног дела које се врши са потпуно другачијим радњама извршења и у одно-
су на остале облике радње (ст. 1-4) има потпуно различит заштитни обје-
кат. Код дела из ст. 1. до 4. то су породица и заштита од насиља у породи-
ци а код дела из става 5. штити се поштовање судских одлука, те се због 
свега тога не може говорити о истоврсности дела као основног услова 
који мора бити испуњен за конструкцију продуженог кривичног дела па 
имајући у виду да извесно не може бити ни јединственог умишљаја у кон-
куренцији ових облика може се радити само о два одвојена кривична дела 
односно о њиховом стицају а никако о продуженом кривичном делу2.  

 

На седници КО од 15.4.2019. године усвојен је правни став који 
гласи: 

Рок из члана 262. став 2. ЗКП је објективни рок у коме се може 
поднети захтев за накнаду трошкова кривичног поступка без обзира 
да ли је претходно одлучено о обавези ко ће сносити трошкове кри-
вичног поступка (члан 262. став 1. ЗКП) 3. 

 

                                                 
2  У истом смислу и пресуда ВКС у предмету Кзз 164/2019 од 27.2.2019. године 
3  Усвајањем овог правног става КО ВКС је изменило свој досадашњи став у вези овога у складу 

са којим се примена рока из става 2. овог члана није односила на ситуације када орган поступка 
одлуком из става 1. уопште није ни одлучио о томе ко ће сносити трошкове поступка 
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Р а з л о з и 

Одредбом члана 262. став 1. ЗКП је између осталог, прописано је 
да ће се у свакој пресуди или решењу које одговара пресуди одлучити ко 
ће сносити трошкове поступка и колико они износе.  

Одредбом става 2. овог члана одређено је да ако недостају подаци 
о висини трошкова, посебно решење о висини трошкова донеће председ-
ник већа или судија појединац када се ти подаци прибаве а да се подаци о 
висини трошкова и захтев за њихову накнаду могу поднети најкасније у 
року од једне године од дана правноснажности пресуде или решења из 
става 1. овог члана. 

По ставу ВКС, наведени рок из става 2. члана 262. ЗКП је преклу-
зиван или објективан рок који свој почетак везује за објективну чињеницу 
правноснажности одлуке из става 1. па је захтев за накнаду трошкова који 
је поднет након истека тог рока, без обзира да ли је претходно, у складу са 
одредбом члана 262. став 1. ЗКП, уопште и одлучено о томе ко ће сносити 
трошкове поступка, неблаговремен. 

 

НЕКИ СТАВОВИ ИЗ ОДЛУКА ВКС ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА СУДСКУ ПРАКСУ 

Свакако да је најделотворнији начин уједначавања судске праксе 
кроз поступак испитивања судских одлука донетих од стране нижестепе-
них судова. У том смислу ВКС поступа у предметима по захтевима за 
заштиту законитости које су и у току претходне године у највећем броју 
случајева подносили окривљени и његов бранилац. Подсећам да се ВКС 
могао бавити само повредама закона које су прописане одредбом члана 
485. став 4. Законика о кривичном поступку4. То су повреда одредби чла-
на 74, члана 438. став 1. тач. 1) и 4) и тач. 7) до 10) и став 2. тачка 1), чла-
на 439. тач. 1) до 3) и члана 441. ст. 3. и 4. (учињених у првостепеном и 
поступку пред апелационим судом). 

У наставку реферата указаћемо на неке ставове из наших одлука у 
протеклом периоду које су од значаја за уједначену и правилну примену 

                                                 
4  Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/11... 55/2014) 
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права а заинтересовани детаљно образложење тих ставова могу потражи-
ти у самим одлукама које се јавности доступне на сајту ВКС5.  

 

Обавезна одбрана (члан 74) 

 Закоником о кривичном поступку, одредбом члана 74. предвиђено 
је девет процесних ситуација у којима окривљени мора имати браниоца и 
у досадашњој примени ове одредбе иста се по правилу поштује од органа 
поступка. Но ипак да је учињена ова повреда нашли смо у предмету Кзз 
1445/2018 и у ситуацији када је окривљена неписмена и стога неспособна 
да се сама брани јер у смислу одредбе члана 74. став 1. тачка 1) ЗКП окри-
вљени мора имати браниоца у току целог поступка па и у поступку изри-
цања јединствене казне (одредбе чл. 552-556. ЗКП). Реч је о процесној 
ситуацији када је суд на предлог ЈТ донео пресуду којом је окривљеној 
изрекао јединствену казну а коју пресуду није доставио браниоцу окри-
вљене кога је имала, након чега је суд одбацио као неблаговремену жалбу 
браниоца које је решење потврдио другостепени суд па смо и пресуду и 
решења укинули и вратили на поновно одлучивање (Кзз 1445/2018 од 
5.2.2019). 

 Ценим да за праксу може бити интересантна једна наша одлука у 
вези примене Закона о спречавању насиља у породици. Реч је о предмету 
Кзз 804/2018 (из одлуке КО је утврдило и сентенцу на коју указујем у 
реферату) у коме смо нашли да нема повреде ове одредбе у ситуацији 
када "могући учинилац" насиља у породици из Закона о спречавању наси-
ља у породици (члан 14) није у поступку у полицији имао браниоца, јер се 
не ради ни о "осумњиченом" ни о "окривљеном" у смислу одредби члана 
2. став 1. тач. 1) и 2) ЗКП (Кзз 804/2018 од 26.9.2018). 
 

Околности које трајно искључују кривично гоњење  
(члан 438. став 1. тачка 1) ЗКП) 

Одредбом члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП прописана је (апсолут-
но) битна повреда кривичног поступка која постоји ако је наступила 
застарелост кривичног гоњења или је гоњење искључено услед амнестије 
или помиловања или је ствар већ правноснажно пресуђена, или постоје 
друге околности које трајно искључују кривично гоњење. 

                                                 
5  https://www.vk.sud.rs/sr 
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И у току претходне године, као најчешћи разлог постојања ове 
повреде у поднетим захтевима се истицало да је "ствар већ правноснажно 
пресуђена" те да је наступила застарелост кривичног гоњења.  

 Ценим да је овом приликом интересантно указати на неке одлуке 
и ставове који су у њима изражени. Па тако: 

 - нема ове повреде у ситуацији када је, након што је ОЈТ по прија-
ви оштећене због к.д. из члана 121. КЗ, одбацио пријаву а ВЈТ одбио при-
говор, оштећена, у смислу одредбе члана 64. ЗКП поднела приватну кри-
вичну тужбу због к.д. лака телесна повреда из члана 122. КЗ за које га је 
суд и огласио кривим (Кзз 361/2018 од 26.4.2018); 

 - само постојање правноснажне одлуке о истом је услов за постоја-
ње ове повреде а не и то да се против окривљеног "воде два поступка" 
(Кзз 803/2018 од 19.9.2018); 

 - када суд након што је пропустио да у пресуди донетој по спора-
зуму о признању кривичног дела (Спк) одузме ствари и предмете по чла-
ну 350. став 5. КЗ донесе решење о одузимању а по члану 535. став 3. ЗКП 
не чини ову повреду и не ради се о томе да је пресудом по споразуму о 
признању кривичног дела у овом делу ствар "правноснажно пресуђена" 
(Кзз 1190/2018 од 31.10.2018). 
 

Изузеће (члан 438. став 1. тачка 4) 

Мада смо на саветовањима претходних година констатовали да су 
се судови у досадашњој пракси поступања по одредбама новог ЗКП у бит-
ном доследно придржавали забрана из члана 37. став 1. ЗКП и да смо у 
пракси имали релативно мали број премета у којима смо утврдили постоја-
ње ове повреде, нажалост, и у току ове године ову повреду смо констатова-
ли у више предмета. Тако, постојање ове повреде смо нашли у ситуацији: 

 - када је у већу другостепеног суда (Апелационог у Новом Саду) 
које је одлучивало по жалби браниоца окривљеног на решење којим је 
одбијен предлог за понављање поступка, учествовала судија чији супруг 
је адвокат и пуномоћник оштећеног у предмету па је ВКС укинуо друго-
степено решење (Кзз 733/2018 од 26.6.2018); 

 - када исте судије као чланови већа другостепеног суда које је 
донело коначну пресуду, учествују и као судије у већу другостепеног суда 
у ситуацији када одлучују о жалби на решење којим је одбачен предлог за 
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понављање поступка, поступају супротно одредби члана 474. став 2. ЗКП 
и били су у обавези да се у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП 
изузму од одлучивања (Кзз 1144/2018 од 7.11.2018; исто и у Кзз 1269/2018 
од 20.11.2018); 

 - када је на главном претресу и у доношењу првостепене пресуде 
учествовао судија који је у истом предмету поступао и као судија за прет-
ходни поступак утолико што је донео решење о одређивању притвора 
према окривљеном те као члан ванпретресног већа тог суд које је одлучи-
вало о продужењу притвора за још 30 дана као и о смештају окривљеног у 
Специјалну затворску болницу чиме је поступљено противно одредби 
члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП (Кзз 167/2019 од 17.4.2019); 

 - када је у Кв већу које је одлучивало по жалби на решење о тро-
шковима поступка, учествовао као члан већа судија који је у истом пред-
мету поступао као истражни судија, морао је бити изузет у смислу одред-
бе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП (Кзз 1124/2018 од 13.3.2019). 

 

Постојање оптужбе или одобрења (члан 438. став 1. тачка 7) 

Ова повреда поступка је релативно ретко истицана у поднетим 
захтевима за заштиту законитости а само у једном предмету смо утврдили 
да је истицана основано. Реч је о предмету Кзз 135/2019 и процесној ситу-
ацији када жалбу на пресуду Основног суда којом је окривљени ослобо-
ђен од оптужбе због к.д. из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. КЗ изјави 
Основни ЈТ иако је у том тренутку ступио на снагу и примењује се ЗоИД 
КЗ из 2016 (са применом почев од 1.6.2017.) којим су запрећене казне за 
ово дело повећане на од две до 12 година те је једино надлежан за посту-
пање па и изјављивање жалбе био Виши ЈТ те смо преиначили другосте-
пену и трећестепену пресуду Ап Кг и одбацили жалбу ОЈТ као недозво-
љену (Кзз 135/2019). 

Мишљења сам да је за праксу судова потребно указати и на став 
који смо изнели у предмету Кзз 258/2017 и нашли да нема ове повреде: 

 - будући да је предметно кривично дело извршено према оштеће-
ној НИС а.д. које је једним (већим) делом у приватној својини и мањим 
делом у државној својини РС то је јавни тужилац овлашћени тужилац јер 
кривично дело ситна крађа из члана 210. КЗ није извршено искључиво на 
штету приватне имовине него и на штету имовине која се у једном про-
центу налази у државној својини (Кзз 258/2017 од 6.4.2017). 
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Прекорачење оптужбе (члан 438. став 1. тачка 9) 

Ова повреда поступка је, после повреда одредби о трошковима 
поступка и незаконитим доказима, и даље једна од најчешће истицаних 
повреда у захтевима за заштиту законитости поднетим од стране окри-
вљеног и његовог браниоца. Повреда постоји када суд чињеничним 
интервенцијама у односу на битне елементе дела описане у поднетом 
оптужном акту овлашћеног тужиоца дода битне елементе којих није било 
или "увећа количину криминалне активности" окривљеног.  

 Постојање ове повреде смо нашли у више предмета али ценим да 
је за праксу судова важно указати на неке предмете и ситуације. Тако: 

 - када суд окривљеном због кривичног дела злоупотреба службе-
ног положаја из члана 359. став 2. у вези са ставом 1. КЗ, у опису дела 
уместо активне радње чињења – давања налога, огласи кривим за пасивну 
радњу – да није дао налог а при чему је и субјективни елеменат описан 
друкчије – да је окривљени знао да има право на допунску зараду само 
највише до 1/3 пуног радног времена, а при томе је у опису поред радње 
"искоришћавање службеног положаја" додао и "невршење службене 
дужности" (Кзз 509/2018 од 9.5.2018); 

 - када суд у опис радње извршења продуженог кривичног дела 
тешка крађа из члана 166. став 1. тачка 1) КЗ у вези са чланом 61. КЗ унесе 
и дода код две радње да су окривљени "били урачунљиви и били свесни 
свог дела и хтели његово извршење" односно код друге радње "да су посту-
пали у намери прибављања противправне имовинске користи" прекорачио 
је оптужбу а када јавни тужилац након укидања првостепене пресуде на 
коју се није жалио у новом поступку у односу на трећу радњу дела измени 
оптужбу и дода наведене недостајуће елементе што суд прихвати, повређе-
на је и одредба члана 453. ЗКП (забрана преиначења на горе) а без наведе-
них субјективних и законских елемената нема ни кривичног дела (па смо 
окривљеног ослободили од оптужбе) (Кзз 1083/2018 од 3.10.2018);  

 - када суд у опису дела код окривљеног који је најпре оптужен за 
тешку крађу у помагању па потом тужилац измени правну квалификацију 
на к.д. прикивање из члана 221. став 1. КЗ (без измене чињеничног описа) 
дода елементе прикривања тј. "да је прикривао ствари за које је знао да су 
прибављене кривичним делом" (Кзз 80/2019 од 6.2.2019). 
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Забрана преиначења на горе (члан 438. став 1. тачка 10) 

 Одредба члана 453. ЗКП забрањује суду (пре свега другостепеном, 
али уколико је забрана већ активирана, тада и свим осталим судовима 
који потом учествују у поступку) да измени пресуду на штету окривљеног 
у погледу правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције ако 
је изјављена жалба само у његову корист. 

 Постојање ове повреде и у току ове године, нашли смо у више 
предмета али овом приликом, поред става у предмету Кзз 1083/2018, ука-
зујем још на неке: 

 - у ситуацији када је апелациони суд окривљеног осудио на казну 
затвора у дужем временском трајању од казне изречене првостепеном 
пресудом на коју се жалио ВЈТ и због одлуке о казни али је Апелациони 
ЈТ предложио да се потврди пресуда првостепеног суда јер је АЈТ по чла-
ну 16. став 1. Закона о јавном тужилаштву надређен ВЈТ па смо преиначи-
ли пресуду апелационог суда (Кзз 1058/2018 од 25.9.2018); 

 - када другостепени суд по жалби ЈТ којом је предложио да се 
окривљеном изрекне казна затвора у трајању од три године (првостепе-
ном је осуђен на две године а због к.д. из члана 246. став 1. КЗ), изрекне 
казну од три године и шест месеци, повредио је одредбу члана 453. ЗКП 
јер није било жалбе на одлуку о казни у делу преко три године (Кзз 
332/2019 од 11.4.2019); 

 - када приватни тужилац у приватној кривичној тужби не означи 
субјективне елементе кривичног дела увреда па то суд дода у пресуди 
прекорачује оптужбу а када другостепени суд, поступајући само по жалби 
окривљеног, укине пресуду због те повреде па у поновном поступку при-
ватни тужилац измени приватну кривичну тужбу и дода те елементе а 
што суд прихвати, чини повреду одредбе члана 453. ЗКП (Кзз 142/2019 од 
20.2.2019). 

 

Недозвољени докази (члан 438. став 2. тачка 1) 

Уз повреде одредби о трошковима поступка, ово је вероватно нај-
чешће истицана повреда у захтевима за заштиту законитости. Имајући у 
виду релативност ове повреде, у више предмета смо захтеве одбијали јер 
је смо констатовали да би, имајући у виду друге доказе, очигледно и без 
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тог доказа била донесена иста пресуда. У супротном, суд је захтеве усва-
јао и укидао нижестепене одлуке. 

Најпре ћу указати на неке од ситуација (и наше ставове у том сми-
слу) у којима смо нашли да постоји ова повреда: 

 - када је у питању саслушање сведока у Црној Гори а путем замол-
нице суда из Србије, на то саслушање се примењују прописи замољене 
државе тј. Црне Горе а према Уговору између Републике Србије и Репу-
блике Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, 
те је млдб. оштећену требало саслушати у присуству њеног законског 
заступника (члан 93. став 2. Закона о поступању према малољетницима у 
кривичном поступку) а како то није случај то се на таквом доказу није 
могла засновати судска одлука (Кзз 962/2018 од 12.9.2018); 

 - записник о испитивању сведока од стране ЈТ у предистражном 
поступку а пре доношења наредбе о спровођењу истраге, јесте незаконит 
доказ јер у тој фази поступка осумњиченом и његовом браниоцу није 
могао бити упућен позив ради присуствовања испитивању сведока у сми-
слу одредбе члана 300. став 1. ЗКП као и прибављање одобрења судије за 
претходни поступак у смислу одредбе члана 300. став 6. ЗКП нити јавни 
тужилац има овлашћење да у тој фази поступка грађане испитује у свој-
ству сведока сходно одредби члана 282. став 1. тачка 2) ЗКП у вези одред-
бе члана 288. став 2. ЗКП (Кзз 30/2019 од 29.1.2019); 

 - када у фази главног претреса ЈТ наредбом одреди вештачење 
(механизма настанка телесних повреда) које вештачење суд прихвати и на 
њему заснује своју одлуку, исто је супротно одредби члана 117. став 1. 
ЗКП јер у тој фази поступка ЈТ није орган поступка који може одредити 
вештачење него само може, по члану 395. став 1. ЗКП, предложити суду 
да га одреди и изведе (Кзз 252/2019 од 19.3.2019); 

 - како је испитивање сведока у поступку истраге извршено од 
стране ЈТ а да о предузимању те радње ЈТ није претходно упутио позив ни 
окривљеном ни његовом браниоцу нити је постојало одобрење судије за 
претходни поступак исти доказ је прибављен противно одредбама члана 
300. став 1. ЗКП и члана 300. став 6. ЗКП (Кзз 334/2019 од 9.4.2019); 

 - када се у групи од пет лица за препознавање налазе три лица (а 
не само једно) која су осумњичена за дело, тада је такво препознавање 
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супротно одредби члана 100. став 1. у вези са чланом 90. став 1. ЗКП (Кзз 
294/2019 од 28.03.2019, слично и у Кзз 192/2019 од 28.3.2019). 

 Ценећи да исто може бити од интереса за праксу судова, указујем 
и на неке одлуке у којима смо нашли да нема ове повреде. Тако: 

 - фотографије које су објављене на "фејсбук" профилу окривљеног 
представљају јавне објаве доступне свима широм планете те за њихово 
прикупљање као доказа није било неопходно вршити претресање уређаја 
за аутоматску обраду података и опреме са електронским записима (по 
наредби суда, на образложени захтев јавног тужиоца – у смислу одредбе 
члана 155. став 1. у вези са чланом 152. став 3. ЗКП) (Кзз 751/2018 од 
5.7.2018);  

 - када се ради о решењу о одређивању притвора у скраћеном 
поступку по члану 498. став 1. ЗКП, тада се притвор одређује према стању 
које показује материјал прикључен уз кривичну пријаву те тако суд може 
своју одлуку о притвору заснивати и на белешкама и извештајима поли-
ције без обзира што на тим доказима не би могао да заснује пресуду (па 
смо одбили зз браниоца по службеној дужности окривљеног а поднет про-
тив решења о одређивању притвора) (Кзз 1204/2018 од 14.11.2018);  

- сходно одредби члана 300. став 6. ЗКП, уколико окривљени није 
уредно обавештен о предузимању доказне радње испитивање сведока од 
стране јавног тужиоца, без обзира на то да ли му је позив упућен, испити-
вање сведока се у његовом одсуству може предузети само по одобрењу 
судије за претходни поступак (а што је у конкретном случај) (Кзз 
1122/2018 од 17.10.2018).  
 

Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 1) 

Ова повреда постоји уколико је суд повредио кривични закон, 
односно материјалноправне одредбе, по питању да ли је дело за које је 
окривљени оптужен кривично дело или не. И ова повреда је релативно 
често истицана у поднетим захтевима и значајно је указати на неке одлуке 
у којима смо нашли да је почињена ова повреда:  

 - како у опису радње извршења к.д. увреда из члана 170. став 1. КЗ 
нису наведени елементи кривице (члан 22. КЗ) то недостаје битно обележ-
је (сваког) кривичног дела па смо ослободили од оптужбе окривљеног по 
основу члана 423. став 1. ЗКП (Кзз 593/2018 од 22.5.2018); (За приметити 
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је да се у поднетим приватним кривичним тужбама често елементи криви-
це и не наводе те уколико их суд "дода" прекорачује оптужбу); 

 - како у опису радње извршења кривичног дела (повреда права 
при запошљавању и за време незапослености из члана 164. став 1. КЗ) за 
које је према окривљеном одбијена оптужба (због застарелости) нису 
наведени битни елементи тог дела тј. да је окривљени кршио прописе или 
је предузимао друге противправне радње којом је ускратио или ограничио 
право грађана на слободно запошљавање на територији РС (него је описа-
но кривично дело из члана 359. став 1. КЗ) то исте радње не представљају 
кривично дело (Кзз 1414/2018 од 21.12.2018); 

 - у ситуацији када су окривљени оглашени кривим због извршења 
кривичног дела превара у осигурању из члана 208а став 1. у вези са чла-
ном 30. КЗ ("Службени гласник РС" број 72/2009) (дело извршено 
16.6.2011. године а другостепена одлука донета 3.4.2018.) јер је то дело 
имајући у виду измене КЗ ("Службени гласник РС" број 94/2016 са приме-
ном од 1.3.2018. године) декриминисано, тј. са ранијом радњом извршења 
престало да постоји а ново дело превара у осигурању из члана 223а као 
кажњиве не прописује радње које су биле кажњиве по члану 208а КЗ (Кзз 
749/2018 од 27.6.2018)6. 

 Кривично дело прогањање из члана 138а КЗ уведено је новелама 
из 2016. године и у нашој пракси нема много одлука али ценим да је за 
праксу интересантан став који смо изразили у пресуди у предмету Кзз 
70/2019. Наиме, према законској диспозицији радња к.д. прогањање из 
члана 138а став 1. тачка 1) КЗ мора бити предузета у току одређеног вре-
менског периода и те радње морају се понављати и трајати одређени вре-
менски период па како се у чињеничном опису радње у конкретном слу-
чају наводи да је окривљени исту предузео "дана 08.02.2018. године око 
13,00 часова" то по ставу ВКС недостаје овај битни елеменат овог кривич-
ног дела (Кзз 70/2019 од 6.2.2019). 

Интересантни су и ставови из одлука у којима смо нашли да нема 
ове повреде: 

                                                 
6  О кривичним делима против привреде у светлу последњих измена и допуна КЗ (2016 год.) и 

ставовима ВКС у вези истих, више речи биће на округлом столу који ће на овогодишњем саве-
товању бити посвећен управо овој теми.  
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 - није тачно да к.д. злоупотреба овлашћења у привреди из члана 
238. став 1. тачка 4) КЗ након 1.3.2018. године више није кривично дело 
јер је декриминисано него су његова обележја садржана у сада крив. делу 
превара у обављању привредне делатности из члана 223. КЗ али је по 
окривљеног, у смислу члана 5. став 2. КЗ, блажи ранији закон тј. дело из 
238. став 1. тачка 4) КЗ (Кзз 907/2018 од 11.9.2018); 

- доношење решења о озакоњењу објекта грађеног без грађевинске 
дозволе, не представља основ који искључује противправност кривичног 
дела из члана 219а став 3. у вези са ставом 2. КЗ за које је окривљени пра-
вилно оглашен кривим (Кзз 1116/2018 од 7.2.2019); 

- к.д. злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тач-
ка 4) КЗ (и његови квалификовани облици) није декриминализовано доно-
шењем измена КЗ из 2016. године са ступањем 1.3.2018. године. Описане 
радње окривљеног одговарају обележјима к.д. злоупотреба положаја одго-
ворног лица из члана 227. став 3. у вези са ставом 1. КЗ чиме је задржан 
правни континуитет инкриминације (иако дело злоупотребе овлашћења у 
привреди више не егзистира) али је, имајући у виду запрећене казне, за 
окривљеног блажи закон у време извршења к.д. и квалификација радњи 
на дело из члана 238. став 2. у вези са ставом 1. тачка 4) КЗ. (Кзз 141/2019 
од 20.2.2019). 

 

Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 2) 

Постојање повреде кривичног закона по питању да ли је у погледу 
кривичног дела које је предмет оптужбе примењен закон који се не може 
применити је и у току ове године релативно често истицано. 

Указаћу само на неке ситуације у којима смо утврдили постојање 
ове повреде: 

 - када је окривљени у исто време и на истом месту дочекао групу 
од више лица – седам - и у истој прилици, држећи ватрено оружје у рука-
ма из истог испалио један хитац као претњу за све оштећене истовремено 
и од њих затражио да му предају своје мобилне телефоне и сав новац, што 
су они и учинили и окривљени истовремено од свих њих одузео ове 
покретне ствари, није извршио једно продужено к.д. разбојништво из чла-
на 206. став 1. КЗ у вези са чланом 61. КЗ нити седам к.д. разбојништво из 
члана 206. став 1. КЗ него само једно к.д. разбојништво из члана 206. став 
1. КЗ (Кзз 359/2018 од 22.3.2018); 



Кривичноправна секција 
 

 21

 - к.д. насиље у породици је дело трајног карактера а радња дела је 
одређена трајним глаголом па у конкретном случају иако је окривљени 
предузео више радњи извршења према више оштећених (супрузи и млдб. 
кћерки) не ради се о продуженом (како то погрешно квалификују ниже-
степени судови) већ о једном к.д. насиље у породици из члана 194. став 3. 
у вези са ст. 2. и 1. КЗ (Кзз 1347/2018 од 13.12.2018). 

Да нема ове повреде нашли смо у ситуацији када је поступак 
вођен због к.д. превара у осигурању из члана 208а став 1. КЗ (које дело у 
том облику радње извршења након 1.3.2018. године не егзистира) а ЈТ у 
складу са својим овлашћењима из чл. 409. и 410. ЗКП након почетка при-
мене измена КЗ, измени правну квалификацију радњи окривљеног на 
"обичну" превару из члана 208. КЗ (Кзз 316/2019 од 17.4.2019). 

 

Повреда кривичног закона (члан 439. тач. 3) 

 Испитујући постојање ове повреде суд се не упушта у то да ли су 
или не правилно цењене околности од значаја за одмеравање казне која је 
иначе у законом прописаним границама, а што се релативно често истиче 
у поднетим захтевима, већ само да ли је повређен закон односно да ли је 
суд прекорачио овлашћења која има по закону. 

 Указаћу на неколико ситуација и предмета у којима смо нашли 
постојање ове повреде: 

 - када суд окривљеном због кривичног дела тешко дело против 
безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4. у вези са кривичним 
делом угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. став 3. у вези са ставом 
1. КЗ, као отежавајућу околност цени "јачину угрожавања заштићеног 
добра" - у конкретном то што је једно лице изгубило живот, тиме супрот-
но одредби члана 54. став 3. КЗ окривљеном цени као отежавајућу битну 
околност кривичног дела за које је оглашен кривим (те је једна иста окол-
ност двоструко вреднована) (Кзз 1363/2018 од 18.12.2018); 

 - када суд окривљеног због крив. дела из члана 246. став 3. КЗ (за 
које је предвиђено да ће се учинилац казнити затвором од пет до петнаест 
година) осуди на казну затвора у трајању од четири године повредио је у 
корист окривљеног, одредбу члана 57. став 2, КЗ којом је забрањено убла-
жавање казне за ово к.д. па смо усвојили зз РЈТ и само утврдили постоја-
ње повреде (Кзз 133/2019 од 21.2.2019). 
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Одлука о трошковима поступка (члан 441. став 4.) 

Повреда закона из одредбе члана 441. став 4. ЗКП је и у току прет-
ходне године убедљиво најчешће истицана у поднетим захтевима за 
заштиту законитости. 

Указаћу само на неке ситуације у којима смо нашли да је закон 
повређен. Тако: 

 - када у пресуди није одлучено ко ће сносити трошкове поступка 
(него само да ће се о њима одлучити посебним решењем) доношењем 
решења да окривљени сноси трошкове поступка предузимања истражних 
радњи из 2004. године, повређена је на његову штету одредба члана 262. 
став 1. ЗКП и почињена повреда из члана 441. став 4. ЗКП (Кзз 439/2018 
од 10.4.2018); 

 - када је у току поступка од стране тужиоца у више наврата мења-
на правна квалификација дела, суд је дужан да трошкове кривичног 
поступка окривљеног (које му досуђује јер је ослобођен од оптужбе) обра-
чунава према запрећеној казни за оно кривично дело за које се води 
поступак у моменту предузимања процесне радње од браниоца а не у 
односу на к.д. које је окривљеном стављено на терет у тренутку када је 
правноснажно окончан поступак (Кзз 519/2018 од 9.5.2018); 

 - одбијајући да надокнади трошкове поступка за наведене неодр-
жане главне претресе, у ситуацији када није донето посебно решење (члан 
263. став 2. ЗКП) да је окривљени скривио те трошкове, судови су повре-
дили закон (Кзз 673/2018 од 13.6.2018); 

 - када је суд након што је пресудом СПК по споразуму о признању 
кривичног дела окривљеног обавезао да плати тачно одређен износ тро-
шкова поступка па потом решењем браниоцу по службеној дужности при-
знао као трошкове само оне пред судом а не и пред ЈТ, повредио је одред-
бу члана 261. став 2. тачка 7) и став 4. ЗКП те члан 438. став 2. тачка 2) 
ЗКП јер су настали поводом поступка (члан 2. став 1. тачка 14) ЗКП) (Кзз 
585/2018 од 20.6.2018; исто у Кзз 819/2018 од 18.9.2018; исто у Кзз 
894/2018 од 11.9.2018; исто у Кзз 1043/2018 од 16.10.2018); 

 - тиме што другостепени суд није одлучио о поднетом захтеву 
браниоца за накнаду трошкова него га решењем упутио на суд првог сте-
пена, повређене су одредбе члана 262. став 2. и члана 267. ЗКП односно 
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члана 261-268. ЗКП (јер ни једном одредбом ЗКП није предвиђено доно-
шење оваквог решења) (Кзз 845/2018 од 5.9.2018); 

 - једини титулар права на накнаду трошкова кривичног поступка 
(када се одлучи по члану 265. став 1. ЗКП) јесте окривљени и једино се 
њему досуђују трошкови а исти могу бити исплаћени његовом браниоцу 
који је на то овлашћен специјалним пуномоћјем (Кзз 965/2018 од 
3.10.2018); 

 - одредба члана 8. Правилника о накнади трошкова у судским 
поступцима се сходно одредби члана 5. истог односи на трошкове превоза 
учесника у поступку (сведоци, вештаци, преводиоци, тумачи, стручни 
саветници и стручна лица) а не и на браниоце на које се у складу са чла-
ном 23. став 2. истог Правилника примењују одредбе Адвокатске Тарифе 
па смо усвојили зз РЈТ (Кзз 1120/2018 од 16.10.2018) (исто и у Кзз 
259/2019 од 20.3.2019); 

 - награда постављеном браниоцу не спада у круг трошкова који се 
исплаћују унапред из буџетских средстава органа поступка (Кзз 1382/2018 
од 6.12.2018); 

 - ни једном одредбом Тарифе није прописана обавеза да се као 
докази доставе доказ о цени горива и рачуни на име подносиоца захтева 
већ је одредбом члана 32. Правилника о накнади трошкова у судским 
поступцима предвиђено да је један од доказа којим се правдају учињени 
издаци и трошковник то суд није могао због тога одбити захтев за накна-
ду ових трошкова (Кзз 988/2018 од 14.11.2018; слично и у Кзз 1508/2018 
од 23.1.2019; слично и у Кзз 1195/2018 од 20.12.2018 ; слично и у Кзз 
1516/2018 од 24.1.2019; слично и у Кзз 536/2019 од 29.5.2019);  

 - када је суд пресудом одредио да трошкови поступка падају на 
терет буџета (по члану 79. ЗМ) није могао посебним решењем одлучити 
на чији терет падају трошкови већ само да одлучи о врсти и висини тих 
трошкова (Кзз 108/2019 од 7.2.2019); 

 - када је окривљени изабрао браниоца од самог почетка поступка 
(ангажовањем у предистражном поступку пред полицијом) тада се ти тро-
шкови имају сматрати трошковима поступка о којима се одлучује у скла-
ду са одредбама члана 263. – 265. ЗКП а не по члану 261. став 6. ЗКП који 
се односи само на трошкове браниоца кога је одредила полиција (Кзз 
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239/2019 од 13.3.2019) (Кзз 478/2019 од 15.5.2019) (Кзз 1074/2018 од 
31.10.2018); 

 - повређене су одредбе члана 261. став 5. и члана 11. ЗКП када суд 
окривљеног страног држављанина кога је огласио кривим, обавеже и да 
поред осталих плати и трошкове превођења на "језик који разуме" (у кон-
кретном случају мађарски) (Кзз 437/2019 од 24.4.2019). 

 За приметити је да се исте повреде поступка у вези одлуке о тро-
шковима, и поред доследних ставова ВКС који су изражени у бројним 
одлукама, и даље из године у годину понављају7. 

 Неопходно је указати и на неке повреде које смо утврдили посту-
пајући по захтеву РЈТ (а које се не односе на горе наведене) али могу бити 
од значаја за будуће поступање наших судова. Тако смо нашли да су 
повређене: 

 - одредбе члана 535. став 1. ЗКП у вези члана 276. став 5. КЗ у 
корист окривљеног – када суд одбаци предлог ЈТ да се окривљеном про-
тив кога је одбачена кривична пријава због кривичног дела из члана 276. 
став 1. КЗ изрекне мера безбедности одузимање предмета из члана 276. 
став 5. КЗ са образложењем да суд није овлашћен да о овоме одлучује пре 
покретања поступка, јер се ради о предметима чије одузимање је неопход-
но ради заштите интереса опште безбедности па смо усвојили зз РЈТ и 
утврдили постојање повреде (Кзз 1409/2018 од 11.12.2018); 

 - одредбе чл. 503. и 504. у вези члана 338. став 1. тач. 1) и 2) ЗКП – 
усвојили смо зз РЈТ и констатовали да су судови повредили ове одредбе у 
корист окривљеног у ситуацији када су и након што је главни претрес (у 
скраћеном поступку) заказиван у (чак) три наврата, донели решење о 
одбијању оптужног предлога јер се такво решење може донети само до 
заказивања главног претреса већ се у том случају може донети само одго-
варајућа пресуда којом се оптужба одбија ( (Кзз 78/2019 од 29.1.2019);  

 - одредбе чл. 432, 433. и 71. став 5. ЗКП – (благовременост жалбе) 
јер се "право на одбрану не може раздвајати на право окривљеног и право 
браниоца, у било којој фази поступка, већ се има сматрати јединственим 

                                                 
7  Тако примера ради: у вези права браниоца на награду за састав трошковника, за састав жалбе на 

решење о трошковима поступка, за одсуство из канцеларије, трошкове превоза сопственим 
аутомобилом и примену одредби АТ у том случају а не Правилника о висини накнаде у суд-
ским поступцима и сл.  
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правом у циљу делотворне судске заштите права окривљеног" те налази-
мо да жалба браниоца на пресуду која је изјављена након истека рока за 
жалбу браниоца а поднета у року који је још текао окривљеном, није 
неблаговремена (Кзз 744/2018 од 26.6.2018). 

 

Уставни суд и ЕСЉП 

У вези праксе Уставног суда односно Европског суда за људска 
права, интересантно је указати на одлуку у предмету Кзз 1471/2018. Наи-
ме, пресудом ЕСЉП (у предмету Димовић и други против Србије - 
7203/12) утврђена је повреда права на правично суђење из члана 6. став 1. 
у вези члана 6. став 3(д) Конвенције – (суд је, у складу са тада важећим 
одредбама ЗКП - члан 337. став 1 - прочитао и у пресуди користио, исказ 
из истраге саокривљеног који је касније преминуо) а Европски суд је 
утврдио да је тај доказ био "одлучујући" за осуду окривљеног а да судови 
нису са посебном пажњом "испитали поузданост његове изјаве" односно 
"да је предметна изјава касније повучена... нити постоје било какве назна-
ке да су домаћи судови свесни да је изјава одсутног сведока, као што је 
Р.К, имала мању тежину". ВКС је по захтеву за заштиту законитости бра-
ниоца, утврдио да је "повређено право окривљеног на правично суђење а 
које је било од утицаја на законитост наведених пресуда" па смо их уки-
нули и вратили на поновни поступак (Кзз 1471/2018 од 29.1.2019). 

 

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ  
АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА 

 У циљу обезбеђивања јединствене судске примене права и уједна-
чавања судске праксе, представници КО ВКС су и у току претходне годи-
не учествовали у раду на заједничким седницама апелационих судова8 

ради разрешења спорних правних питања која су кандидована на тим сед-
ницама а потом се КО ВКС изјаснио о тим питањима и то како о оним о 
којима представници апелационих судова нису постигли сагласност, тако 
и о усаглашеним ставовима. 

 У претходном периоду одржани су састанци са представницима 
КО апелационих судова и то у Нишу дана 28.9.2018. године, Крагујевцу 
12.12.2017. године, Новом Саду 30.3.2018. године и Београду дана 

                                                 
8  Члан 24. став 3.Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/2008...113/2017) 
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28.6.2018. године те ће у наставку бити представљени ставови КО ВКС у 
вези тих спорних правних питања. 
 

Ниш, 28.9.2018. године 

1. Против осуђујуће пресуде којом је окривљени оглашен кривим 
због кривичног дела које се гони по службеној дужности, није дозвољена 
жалба супружника окривљеног у корист окривљеног, када супружник у 
поступка има својство оштећеног. 

Р а з л о з и 

 Одредбом члана 433. став 2. ЗКП прописано је да у корист окри-
вљеног жалбу на пресуду могу изјавити "и његов брачни друг, лице са 
којим живи у ванбрачној или другој трајној заједници живота, сродници 
по крви у правој линији, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, брат, 
сестра и хранитељ..." те изоловано посматрано, дало би се закључити да 
наведена одредба не оставља никакве дилеме у погледу тога да жалбу 
може изјавити и супружник. Међутим, посебна је процесна ситуација у 
којој лице из ове одредбе, супружник окривљеног, у истом поступку има 
својство оштећеног кривичним делом. У одговору на питање да ли у тој 
ситуацији оштећени, као супружник окривљеног има право да изјави жал-
бу у корист окривљеног КО ВКС је пошло и са теоријског и са практичног 
становишта. 

 Полазећи од теоријског аспекта, сви правни теоретичари се потпу-
но слажу у погледу одговора на питање ком правном субјекту је дозвоље-
но право жалбе, те да је право жалбе дозвољено правном субјекту који 
има правни интерес, а не породични или неки други интерес. Ако се 
посматра термин правног интереса, мора се имати у виду позиција коју у 
том случају има оштећени, односно какав је његов правни интерес, без 
обзира што је супружник окривљеног те произилази да он у том поступку 
као оштећен, има специфичан положај у смислу што се изјашњава да ли 
се придружује кривичном гоњењу јавног тужиоца, да ли истиче одштетни 
захтев и тражи трошкове кривичног поступка. Дакле такав процесни 
положај је извесно супротстављен процесном положају окривљеног. Сто-
га произилази да је, посматрано са теоретског аспекта, процесни положај 
оштећеног на страни јавног тужиоца и да је његов правни интерес самим 
тим везан за оптужбу.  
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 Посматрано са практичног аспекта и до каквих све процесних 
ситуација у погледу овог питања може доћи у судској пракси, произилази 
да су оне бројне и доводе до мешања процесних улога. Тако, уколико је 
реч о кривичном делу где се гоњење преузима по предлогу, па уколико 
оштећени изјави жалбу у корист окривљеног, поставља се питање да ли је 
на тај начин оштећени одустао од предлога. Или, код кривичног дела 
насиље у породици (квалификовани облик дела којим је оштећеном нане-
та тешка телесна повреда) уколико је оштећени преузео кривично гоњење 
од јавног тужиоца и у завршној речи остао при оптужби на основу које је 
донета пресуда, произилази да би у датој процесној ситуацији, са једне 
стране оштећени као тужилац могао да поднесе жалбу уколико је незадо-
вољан висином изречене кривичне санкције, а са друге стране може да 
поднесе жалбу као супружник у корист окривљеног, сматрајући да дело за 
које је оптужен по закону није кривично дело, односно да нема кривичног 
дела. По ставу ВКС овако мешање (двојство) процесних улога није при-
хватљиво те имајући у виду претежност правног интереса у корист оште-
ћеног кривичним делом, произилази да у тој ситуацији он није овлашћен 
на изјављивање жалбе у корист окривљеног. 

 

2. У процесној ситуацији, када у предмету има већи број оптуже-
них и већи број њихових бранилаца, а објављивању пресуде присуствује 
само један бранилац који тражи продужење рока за жалбу који суд 
(председник већа) уважи и продужи рок за жалбу, без навођења да се 
исти односи само на тог браниоца, овако одређени рок од стране суда 
(председника већа) важи за све учеснике у поступку. 

Р а з л о з и 

 Одредбом члана 432. став 3. ЗКП прописано је да у нарочито сло-
женим предметима, странке и бранилац могу одмах по објављивању пре-
суде захтевати продужење рока за изјављивање жалбе. Одредба суштин-
ски јасно прописује да се рок за жалбу продужава оном ко је то и тражио. 
Међутим, када је одлуком председника већа продужен рок за жалбу без 
навођења да се исти односи само на браниоца који је тражио продужење 
рока за жалбу, тако одређени рок за жалбу важи и за браниоце других 
окривљених у том предмету који нису посебно тражили продужење рока 
за жалбу и тако (неретко) услед пропуста суда странке добију бенефите 
које формално по закону не би имале. 
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3. Исказ саокривљеног из предистражног поступка дат у смислу 
одредбе чл. 289 ст. 4 ЗКП, у датим процесним ситуацијама са аспекта 
законитости, није недозвољен доказ сходно одредби чл. 397 ст. 6 ЗКП, с 
тим да у сваком конкретном случају треба посебно ценити његову дока-
зну вредност у односу на остале изведене доказе, а посебно да на тај 
начин не би била злоупотребљена наведена процесна решења да би се 
повредило право окривљеног на одбрану. 

р а з л о з и 

Како је одредбом члана 289. став 4. ЗКП одређено да ако осумњи-
чени пристане да да исказ, орган који обавља саслушање ће поступити у 
складу са одредбама овог законика о саслушању окривљеног под условом 
да су пристанак осумњиченог да буде саслушан и његов исказ током 
саслушања дати у присуству браниоца те да се записник о овом саслуша-
њу не издваја из списа и може се користити као доказ у кривичном 
поступку јасно је да се ради о законитим доказима на којима се може 
заснивати судска одлука. Посебно је питање доказне вредности овог дока-
за и исту ће суд оцењивати у сваком конкретном случају имајући у виду и 
све друге доказе. 

 

Крагујевац, 6.12.2018. године 

 1. Уколико између држава уговорница не постоји Уговор о пружа-
њу међународне правне помоћи и уколико ово питање није регулисано 
тим уговором, наступање застарелости кривичног гоњења према законо-
давству државе молиље представља сметњу за пружање међународне 
правне помоћи Републике Србије у кривичном поступку који се након пре-
узимања кривичног гоњења води пред судом Републике Србије, а због кри-
вичног дела које је наш држављанин учинио у страној држави. 

Р а з л о з и 

 По ставу ВКС евидентно се ради о правној празнини у Закону о 
међународној правној помоћи у кривичним стварима, те треба имати у 
виду две одредбе овог закона. Најпре одредбу члана 7. став 1. тачка 3) 
која као услов за пружање међународне правне помоћи тражи да кривич-
но гоњење није застарело по закону било једне било друге државе у тре-
нутку када се одлучује да ли су испуњени услови да наша држава преузме 
кривично гоњење, па се пружање међународне правне помоћи не заврша-
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ва тренутком доношења одлуке о преузимању кривичног гоњења те да се 
након тога поступак води искључиво по нашем закону, па чак и у погледу 
одредаба о роковима застарелости кривичног гоњења. Друга веома битна 
одредба је одредба члана 47. истог закона, која носи наслов "правила пре-
узетог поступка" и која фактички одређује правила поступка који се након 
преузимања води, а која у себи садржи одређена процесна правила и 
забране (окривљеном не може бити суђено у одсуству, регулисано је и 
признавање предузетих радњи од стране једне државе у другој држави), 
али и одређене материјалноправне одредбе сходно којима суд у поступку 
пружања међународне правне помоћи мора да води рачуна о максимално 
запрећеној казни према закону државе молиље на који начин је суд наше 
државе ограничен у примени одредаба нашег закона, па све то указује да 
се процес пружања међународне правне помоћи фактички протеже све до 
правноснажног окончања тог поступка. 

Имајући у виду наведене одредбе произилази да се о застарелости 
кривичног гоњења води рачуна до правноснажног окончања поступка и 
јер би другачијом одлуком на одређен начин били повређени принципи 
правичног суђења. Све ово наравно само уколико између држава уговор-
ница не постоји закључен уговор, у ком случају се и на питање застарело-
сти кривичног гоњења примењују одредбе уговора. 

 

 2. Меру безбедности забрана приближавања и комуникације са 
оштећеним из члана 89а КЗ суд може да изрекне уз казну затвора. 

Р а з л о з и 

Питање је проистекло као последица извесно контрадикторних 
одредаба општег дела Кривичног законика. Иако је одредба члана 80. КЗ 
јасна, али када се појаве дилеме, као што је случај са применом одредбе 
члана 89а КЗ, у таквим ситуацијама треба поред простог језичког тумаче-
ња законске одредбе проблем посматрати шире, односно треба поћи од 
тога шта је био циљ законодавца приликом доношења новог решења.  

У одредби члана 80. КЗ побројане су санкције уз које може бити 
изречена наведена мера и да би, пошто у тој одредби није поменута казна 
затвора, исто значило да мера не би могла бити изречена уз казну затвора, 
али је, насупрот овој одредби, одредба члана 89а КЗ сходно којој се време 
проведено у затвору, односно здравственој установи у којој је извршена 
мера безбедности не урачунава у време трајања ове мере. Међутим, иако 
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је одредба члана 80. КЗ у том смислу јасна, неопходно је имати у виду да 
је, хронолошки посматрано, мера безбедности из члана 89а КЗ први пут 
уведена 2009. године када је измењен КЗ и наведена одредба је тада била 
уско формулисана у смислу услова и других околности везаних за приме-
ну наведене мере, док је каснијим изменама Кривичног законика из 2012. 
године, које се примењују од 2013. године законодавац одступио од прво-
битног става јер је евидентно да је насиље, и то првенствено насиље у 
породици, постало изразито велики проблем у друштву. Дакле, уместо 
ранијег решења према коме није предвиђено изрицање мере уз казну 
затвора, јер, према ставу који је прихваћен у теорији, није било потребе 
изрицати меру уз казну затвора с обзиром да се окривљени већ налази на 
издржавању казне затвора па не постоји могућност да прилази оштећеном 
у затвору и према којем се у меру није урачунавало време проведено у 
притвору као ни друго лишење слободе, прописано је решење према којем 
се у меру не урачунава ни казна затвора ни мера безбедности која се извр-
шава у здравственој установи. 

 Нaдаље, како је прописано да ова мера безбедности траје најмање 6 
месеци, а најдуже 3 године, очигледно је да законодавац дозвољава да ова 
мера буде одређена у дужем трајању у односу на казну затвора, јер у пракси 
извесно има случајева да је изречена казна затвора од 3-4 месеца, а да је одре-
ђена мера у трајању од 2-3 године, као и да је према законским одредбама 
неспорно да ова мера може бити изречена уз условну осуду која се по прави-
лу изриче за лакше облике насиља док, у супротном, не би могла да буде 
изречена уз казну затвора која се изриче за теже облике насиља. 

Контрадикторност одредаба општег дела Кривичног законика није 
једина. Сличан проблем се јавља код одредбе члана 56. КЗ која говори о 
ублажавању казне и која у тачки 3) прописује да ће се казна ублажити у 
свим ситуацијама када постоје особито олакшавајуће околности, а проце-
ни се да ће се и блажом казном постићи сврха кажњавања, док одредба 
члана 57. КЗ прописује да код неких кривичних дела нема ублажавања 
казне, тако да пошто имамо општу и посебну одредбу које су контрадик-
торне примењује се посебна одредба. Извесно, намера законодавца је да 
последњим изменама закона мења раније законско решење. 

 

3. Право окривљеног и његовог браниоца на подношење одговора 
на оптужницу и на поступак потврђивања оптужнице зависи од фазе 
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поступка у којој је дошло до наведене ситуације (тужилаштво је најпре 
поднело оптужни предлог, а у току поступка се испостави да се ради о 
кривичном делу за које је неопходно подићи оптужницу те је и подигне), 
па уколико се ради о фази поступка од подношења оптужног предлога до 
почетка главног претреса и изношења одбране окривљеног, онда окри-
вљени има право на подношење одговора и на испитивање те оптужни-
це, а уколико се ради о фази поступка након почетка главног претреса и 
изнете одбране окривљеног онда окривљени нема поменута права. 

Р а з л о з и 

Одредбом члана 409. ЗКП прописано је да тужилац може у току 
претреса да измени оптужницу те да у том случају се против ње не може 
поднети одговор нити она може бити испитивану у смислу одредбе члана 
337. ЗКП (па и ако се измењеном оптужницом стави на терет окривљеном 
ново кривично дело). У случају измене оптужног предлога у оптужницу 
углавном се ради о истом окривљеном, идентичном животном догађају, 
истој радњи и по правилу идентичним чињеницама које су већ биле пред-
мет поступка те и стога нема оправдања да се отвара питање њеног испи-
тивања. У досадашњој пракси Врховног касационог суда те и Врховног 
суда Србије, то питање, односно питање када оптужница није достављена 
окривљеном на приговор третирано као релативно битна повреда. Уколи-
ко би се прихватио став правне теорије, да се измена оптужнице без 
поновног враћања на изјашњење не врши када се ради о оптужењу истог 
ранга, односно уколико је најпре поднета оптужница, а после измена 
такође оптужница или оптужни предлог и уколико су у питању измене са 
тежег на лакше дело, док уколико се ради о измени са лакшег на теже 
дело, односно о измени оптужног предлога у оптужницу да би оптужни 
акт требало да се врати на изјашњење, замисливо је у пракси да претрес 
дође до фазе у којој се износе завршне речи и да се тада промени оптужни 
акт у ком тренутку свакако не би било практичних разлога за враћање 
поступак уназад у фазу потврђивања оптужнице. 

 

4. Окривљени коме је оптужницом, којом је обухваћено више 
окривљених за кривична дела из редовног поступка, стављено на терет 
кривично дело из скраћеног поступка, као и његов изабрани бранилац, 
имају право на одговор на оптужницу.  
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Р а з л о з и 

У наведеној процесној ситуацији води се јединствени поступак по 
правилима редовног поступка која су повољнија по окривљеног у погледу 
његових процесних права те стога окривљени, иако је оптужен за кривич-
но дело које је предметом скраћеног поступка, има права на правила 
поступања по којима се води јединствен поступак, односно правила из 
редовног поступка. 

 

5. Када подносилац жалбе у образложењу жалбе наводи да "у све-
му остаје при образложењу које је дао у жалби која је изјављена на 
претходну пресуду у истом предмету" као образложење жалбе неће се 
прихватити образложење дато у жалби на претходну пресуду која је 
укинута и сматраће се да је жалба без образложења.  

Р а з л о з и 

Жалба је правни лек формалног карактера, са законом јасно про-
писаном садржином где су таксативно прописани обавезни елементи жал-
бе, међу којима је као обавезан елемент образложење жалбе (члан 435 
тачка 3) ЗКП), тако да непоступање по наведеној одредби која је врло пре-
цизна указује да таква жалба нема образложење.  

Врховни касациони суд је прихватио усаглашене ставове апелаци-
оних судова са претходног заједничког састанка одржаног у Нишу 
28.9.2018. године и то: 

 1. "Уколико је окривљеном због кривичног дела из члана 195. став 
1. КЗ суђено по члану 507. став 2. ЗКП, те му је правноснажном пресудом 
изречена условна осуда, а потом је покренут поступак за опозив условне 
осуде и иста је опозвана, али је за опозив условне осуде оптужени сазнао 
тек када је лишен слободе, може се сматрати да је окривљеном суђено у 
одсуству само ако је донето решење о суђењу у одсуству, а ако није 
поступак се не може се поновити по том основу (ситуација када се суди 
без присуства окривљеног уколико је уредно обавештен)". 

 2. "Радња достављања правноснажне пресуде од стране суда који 
је пресуду донео са клаузулом правноснажности, управи која је надлежни 
орган за извршење кривичне санкције, узима и третира као радња којом се 
фактички прекида рок застарелости извршења кривичне санкције јер је 
предузета у циљу извршења казне". 
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Нови Сад - 5.4.2019. године 

1. У процесној ситуацији када је решењем Вишег суда након одр-
жане седнице већа малолетнику изречена васпитна мера појачан надзор 
од стране Органа старатељства која је постала правноснажна и извр-
шна па у поступку извршења Центар за социјални рад у складу са одред-
бом члана 85. став 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичног дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица предложи измену изречене 
васпитне мере у васпитну меру упућивање у Васпитну установу, веће из 
члана 85. став 4. ЗМ може меру упућивање у Васпитну установу која 
представља меру заводског карактера изрећи само по одржаном главном 
претресу у складу са одредбом члана 73. став 2. ЗМ. 

Р а з л о з и 

У вези са наведеним, треба имати у виду да је одредбом члана 85. ЗМ 
регулисан поступак у вези измене одлука о изреченим васпитним мерама а 
да је у ставу 2. наведеног члана одређено ко се све саслушава и који се изве-
штаји прибављају пре доношења одлуке, да је потом у став 4. истог члана 
одређено да одлуку о измени васпитне мере доноси веће за малолетнике а да 
је ставом 5. прописано ко се позива на седницу већа те да из свега наведеног 
када се строго формално тумачи и изоловано посматра, произилази да би то 
била седница већа а не евентуално претрес. Међутим, Врховни касациони 
суд сматра да се то питање не може посматрати мимо одредбе члана 73. ЗМ 
која је изричита и која прописује да се казна малолетничког затвора и завод-
ске мере могу изрећи само по одржаном претресу, те да је ова дилема била и 
раније присутна у пракси и да све зависи од тога који је основ довео до тог 
поступка замене, односно која се васпитна мера евентуално предлаже и шта 
је у изгледу, па је став ВКС да је одредба члана 83. став 2. ЗМ изричита у 
погледу претреса а не седнице већа код изрицања те заводске мере, па самим 
тим и њеног изрицања приликом измене одлуке о васпитним мерама. 

 

2. Радњама кривичног дела из члана 194. став 1. Кривичног зако-
ника које је пунолетно лице предузело према малолетном лицу са којим 
живи у ванбрачној заједници, чини се кривично дело насиље у породици из 
члана 194. став 3. у вези са ставом 1. КЗ. 

Р а з л о з и 

Одредбом члана 112. тачка 28. КЗ је прописано да се члановима 
породице код извршења и овог кривичног дела поред осталог, сматрају и 
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ванбрачни партнери, што се у смислу извршења овог кривичног дела 
односи и на фактичке ванбрачне заједнице са малолетником иако члан 4. 
Породичног закона строго формално прописује шта се сматра ванбрачном 
заједницом и да ли узраст малолетног лица представља брачну сметњу. 
Статус малолетног лица као члана породице код ванбрачне заједнице а у 
вези извршења овог кривичног дела мора се шире тумачити у односу на 
саму одредбу члана 4. Породичног закона, јер у даљем делу Породичног 
закона у поглављу IX које носи наслов "Заштита од насиља у породици" у 
члану 197. став 3. таксативно је побројано која се лица сматрају чланови-
ма породице у смислу насиља у породици и који уживају заштиту у вези 
насиља у породици, где су под тачком 5) сврстана и лица која су међусоб-
но била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, да је то један 
нови критеријум у вези насиља у породици где се и та лица сматрају чла-
новима породице у смислу насиља у породици. Имајући у виду и да мало-
летном лицу најширу заштиту пружа одредба члана 194. став 3. КЗ везано 
за кривично дело насиље у породици, најпре у погледу запрећене казне, 
јер је у односу на кривична дела која би могла бити у питању - тешка 
телесна повреда, лака телесна повреда и нека друга, ово најтеже кривично 
дело, самим тим што у највећој мери штити положај малолетне оштећене, 
а потом и у ситуацијама где би постојало обележје овог кривичног дела а 
нису нанете повреде, значи није било насиља али постоји жестоко пси-
хичко малтретирање и тортура, где се испуњавају остала обележја овог 
кривичног дела, у смислу да се фактички на тај начин угрожава душевно 
стање, мир, спокојство члана породице, да онда фактички ако нема повре-
да не би било кривичног дела насиље у породици, ВКС је става да се наве-
деним радњама чини управо кривично дело из члана 194. став 3. КЗ а не 
неко друго кривично дело. 

 

3. Када јавни тужилац поднесе захтев за привремено одузимање 
имовине од трећег лица а која имовина је проистекла из кривичног дела 
пренета теретним послом, дужан је да докаже постојање вероватноће 
да је пренос имовине извршен у циљу осујећења одузимања. 

Р а з л о з и 

Неспорна је чињеница да је законодавац обавезу доказивања пре-
носа имовине на трећа лица у циљу осујећења одузимања прописао само 
код трајног одузимања имовине, тј. да стоји само у тој одредби, али ВКС 
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сматра да ово питање треба мало шире посматрати, јер је привремено оду-
зимање имовине, на неки начин како се често истиче у пракси, фактички 
притвор за имовину док траје тај поступак, при чему се за постојање при-
твора тражи и постојање одређеног степена сумње а што се тиче те имо-
вине, да треба и у вези ње процењивати неке адекватне услове који би 
одговарали степену сумње код притвора и да би то требао да буде неки 
додатни коректив. Надаље, одредбом члана 23. став 1. Закона о одузима-
њу имовине прописано је да се код привременог одузимања као почетни 
услов за одузимање имовине тражи да се привремено имовина одузима, 
да закон одређује када постоји вероватноћа да би касније одузимање имо-
вине било отежано или онемогућено, дакле да је употребљен термин 
"када постоји вероватноћа", да је то код привременог одузимања, да ВКС 
сматра да иако то није изричито прописано, да се и у погледу постојања 
вероватноће тај критеријум треба применити код доказивања да је пренос 
имовине извршен у циљу осујећења одузимања, те да је самим тим јавни 
тужилац дужан да докаже те чињенице када се ради о преносу на треће 
лице. У вези питања који је то степен вероватноће, ВКС налази да је то 
више од основа сумње а мање од основане сумње.  

Врховни касациони суд је прихватио усаглашене ставове око 
спорних питања око којих су се апелациони судови усагласили на прет-
ходном заједничком састанку одржаном у Крагујевцу 05.12.2018. године и 
то у вези питања: 

1. Радњу кривичног дела пореска утаја из члана 225. КЗ, (раније 
члан 229. став 1. КЗ), када је у питању порез на додату вредност (ПДВ) 
треба ценити према обрачунском периоду за који је порески обвезник био 
дужан да обрачуна, пријави и плати ПДВ. Сходно томе, ако висина утаје-
ног пореза на додату вредност за одређени обрачунски период (месечни 
или тромесечни) не прелази износ од 500.000,00 динара, неће постојати 
предметно кривично дело.  

2. Када другостепени суд одлучује о жалби изјављеној против нове 
првостепене пресуде којом је у смислу члана 443. став 2. и 3. ЗКП потврђе-
на или преиначена ранија пресуда али мимо услова из ове одредбе – без 
узимања у обзир у жалби на првобитну пресуду изнетих чињеница и пред-
ложених нових доказа, већ су једино отклоњени уочени недостаци те пре-
суде (повреде кривичног закона и битне повреде одредаба кривичног 
поступка), није овлашћен да ову процесну повреду испитује по службеној 
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дужности ако се у жалби на нову првостепену пресуду изричито не указује 
на наведену незакониту примену ове одредбе од стране првостепеног суда. 

3. На рочишту које се одржава у смислу одредби члана 30. Закона 
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела поступа веће друго-
степеног суда у коме је судија известилац истовремено и председник већа. 

 

Београд - 5.7.2019. године 

 1. Бранилац окривљеног има право на награду за обављени повер-
љив разговор са осумњиченим пре саслушања осумњиченог пред радници-
ма МУП Србије, само у ситуацији уколико се ради о саслушању ухапше-
ног у смислу члана 69. став 1. тачка 2) ЗКП.  

Р а з л о з и 

Одредбом члана 69. став 1. тачка 2) ЗКП, изричито је прописано 
право ухапшеног на поверљив разговор пре првог саслушања, тако да овај 
поверљив разговор има другачији карактер у односу на касније поверљи-
ве разговоре током поступка. Поред тога поверљив разговор пре првог 
саслушања има посебан значај зато што се у том саслушању окривљени 
по правилу први пут изјашњава о оптужби, што је од посебног значаја у 
домену поштовања његових људских права, те стога ова одредба, изричи-
то предвиђа право на поверљив разговор, а одредбом Тарифног броја 6. 
признаје се накнада по овом основу. Остале поверљиве разговоре након 
тога бранилац не би имао право на трошкове9.  

  
2. Уколико се у датој процесној ситуацији (основни суд се правно-

снажним решењем огласио стварно ненадлежним за поступање и пред-
мет уступа вишем суду као стварно и месно надлежном) виши јавни 
тужилац изјасни да не прихвата оптужницу основног јавног тужиоца 
онда у тој фази поступка нема овлашћеног тужиоца те уколико опту-
жница претходно није потврђена тада ће кривично веће надлежно за 
одлучивање донети решење којим ће одбацити оптужницу у смислу чла-
на 339. став 2. ЗКП, а уколико је оптужница претходно потврђена веће 
ће исту одлуку донети у смислу члана 416. став 1. тачка 2) ЗКП.  

 

                                                 
9  У истом смислу и пресуда ВКС у предмету Кзз 743/2017 
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Р а з л о з и 

Одредбом члана 339. став 2. ЗКП одређено је да ће веће приликом 
испитивања оптужнице ако установи да нема захтева овлашћеног тужио-
ца, потребног предлога или одобрења за кривично гоњење, или да постоје 
друге околности које привремено спречавају гоњење, решењем оптужни-
цу или приватну тужбу одбацити. Одредбом члана 416. став 1. тачка 2) 
ЗКП пак одређено је да ће претресно веће по завршетку главног претреса 
решењем одбацити оптужницу ако утврди да се поступак води без захтева 
овлашћеног тужиоца, без предлога оштећеног или одобрења надлежног 
државног органа, или се појаве друге околности које привремено спреча-
вају вођење кривичног поступка. 

 У датој процесној ситуацији нема овлашћеног тужиоца јер се 
основни тужилац није жалио на решење којим се суд огласио ненадле-
жним и фактички он је своју надлежност самим тим завршио, а виши јав-
ни тужилац након тога се изјашњава да не прихвата оптужницу. Дакле, 
чим се и један и други јавни тужилац тако изјашњавају у погледу наведе-
не оптужнице онда у тој фази поступка у том тренутку ни фактички нема 
овлашћеног тужиоца, а ове одредбе чл. 339. и 416. ЗКП, разрешавају диле-
му око поступања суда у оваквој ситуацији.  

  

3. У датој процесној ситуацији (када је дошло до преузимања кри-
вичног гоњења против нашег држављанина по замолници стране државе 
и условима када су достављени докази који су прикупљени према прописи-
ма стране државе и од стране надлежних органа те државе, конкретно 
исказ сведока који је дат у полицији и условима када тог сведока због 
своје недоступности није могуће испитати у истрази и на главном пре-
тресу) уколико је исказ сведока дат у полицији у складу са законом држа-
ве молиље, што подразумева да је сведок упозорен и на околности у 
погледу права и обавеза приликом саслушања, а што у начелу одговара 
одредбама нашег ЗКП, које регулишу ово питање онда се на таквом дока-
зу и исказу сведока може заснивати пресуда.  

Р а з л о з и 

Одредба члана 47. став 3. Закона о међународној правној помоћи у 
кривичним стварима изједначава процесне радње државе молиље и наше 
државе, а формулација која стоји у тој одредби "осим ако то није против-
но основним начелима домаћег правног поретка и међународним стандар-
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дима", по ставу ВКС не подразумева сваку несагласност односно, не под-
разумева да то потпуно буду идентични прописи, већ се то односи на 
несагласности са основним начелима и принципима ЗКП као и међуна-
родним стандардима, на пример супротност начелу забране изнуђивања 
исказа или нечег другог што апсолутно није само домаћи стандард него и 
европски. У складу са тиме, имајући у виду да су сведоци испитани у 
складу са процесним одредбама државе молиље а исте нису у супротно-
сти са начелима нашег Устава и ЗКП или међународним стандардима, 
нема се ваљаног разлога да се такви докази не прихвате и изведу по члану 
406. став 1. тачка 6) ЗКП10. 

 

 4. Убиство учињено у неурачунљивом стању не искључује могућ-
ност квалификовања противправног дела које је у закону одређено као 
кривично дело тешко убиство из члана 114. КЗ, што се односи и на квали-
фикаторну околност лишења живота на свиреп начин из члана 114. тач-
ка 1) КЗ. 

Р а з л о з и 

 У складу са одредбом чл. 22. и 23. став 2. КЗ неурачунљив је онај 
учинилац који није могао да схвати значај свог дела или није могао да 
управља својим поступцима услед душевне болести, привремене душевне 
поремећености, заосталог душевног развоја те друге теже душевне поре-
мећености. Већ из саме дефиниције неурачунљивости произилази и 
могућност да учинилац буде свестан свог дела али не и да управља својим 
поступцима (најчешће код оних случајева где се ради о поремећају у сфе-
ри нагона). У односу на конкретно убиство на свиреп начин, за ову квали-
фикацију неопходно је да буду испуњени и објективни и субјективни 
услови, објективни услов је да се наносе тешке патње, а субјективни да је 
учинилац тога свестан и у ситуацији када је фаткички свестан свог дела 
али да није могао да управља својим поступцима јасно је да су испуњена 
оба услова за постојање дела и стога нема никаквог законског разлога да 
се радње не квалификују као тешко убиство из члана 114. КЗ (у конкрет-
ном по тачки 1). 

 

                                                 
10  Види пресуду ВКС у предмету Кзз 739/2017  
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 5. Када је окривљени оглашен кривим за два кривична дела и суд 
му за једно кривично дело утврдио казну затвора од 30 година, а за друго 
кривично дело казну затвора у трајању од једне године и шест месеци и 
новчану казну од 100.000,00 динара, осудиће окривљеног само на казну 
затвора од 30 година. 

Р а з л о з и 

 Одредба члана 60. став 2. тачка 1) КЗ је изричита и прописује да 
ако је за неко од кривичних дела у стицају суд утврдио казну од 30 до 40 
година изрећи ће само ту казну. Дакле, у питању је принцип апсорпције 
код које ова казна фактички апсорбује све остале казне. Чињеница је да 
стоји и одредба члана 60. став 2. тачка 6) и став 3. овог члана али по ставу 
ВКС та одредба регулише изрицање јединствене казне у свим осталим 
ситуацијама када једна од казни није казна од 30 до 40 година.  

 

 6. У процесној ситуацији када надлежни тужилац изјави жалбу 
на решење којим је од стране судије за претходни поступак одбијен 
предлог за одређивање притвора, те када приликом одлучивања по жалби 
тужиоца од стране ванпретресног већа решење судије за претходни 
поступак буде преиначено и притвор одређен, окривљени може изјавити 
жалбу против одлуке већа које је поступало као жалбени суд, а о којој 
жалби ће одлучивати непосредно виши суд. 

Р а з л о з и 

 По ставу ВКС, у питању је правна празнина у ЗКП, у ком случају 
се проблем мора шире посматрати те пошто ЗКП то изричито не регули-
ше треба поћи и од Европске конвенције и то члана 5. и од члана 30. Уста-
ва РС. У члану 30. став 3. Устав прописује одлуку о жалби на притвор као 
уставно право, а у вези са тим члан 214. став 1. ЗКП, који предвиђа одлуке 
о притвору и то одређивање, продужење или укидање притвора. У кон-
кретном, у овом поступку по жалби у датој процесној ситуацији одлуком 
КВ већа се фактички први пут одређује притвор и иста има карактер прво-
степене одлуке о притвору у смислу члана 214. ЗКП, због чега ВКС сма-
тра да треба дозволити право на жалбу, у смислу члана 30. Устава који то 
апсолутно врло јасно прописује. (Слична празнина стоји и у вези примене 
члана 463. ЗКП, када се поставило питање дозвољености жалби против 
другостепене пресуде јер ЗКП дозвољава жалбу само у случају преиначе-
ња ослобађајуће пресуде на осуђујућу, а не и у случају одбијајуће пресуде 
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на осуђујућу, па је ВКС заузео став да и у таквој ситуацији из истих горе 
изнетих разлога, по принципу аналогије, окривљени има право жалбе).  

 

СЕНТЕНЦЕ УТВРЂЕНЕ НА СЕДНИЦАМА КРИВИЧНОГ  
ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА 

На седницама КО, на начин одређен одредбама члана 35. Послов-
ника о уређењу и раду Врховног касационог суда, утврђено је неколико 
сентенци које би такође требало да допринесу уједначеном поступању 
судова у кривичној материји. Тако: 

 

Обавезна одбрана "могућег учиниоца" 

 "Могући учинилац" насиља у породици (члан 14. став 1. Закона о 
спречавању насиља у породици) не спада у круг лица која морају имати 
браниоца. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 804/2018 од 
26.9.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 3.12.2018. године) 

 

Преиспитивање правноснажне одлуке о привременом одузимању 
имовине проистекле из кривичног дела 

 Преиспитивање по службеној дужности правноснажне одлуке о 
привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела (члан 34. 
став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела) одно-
си се само на испитивање оправданости даљег трајања ове правноснажне 
изречене мере.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 18/2017 
од 6.9.2017. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда одржаној 3.12.2018. године) 

 

Пресуда у поновљеном поступку 

 У пресуди којом се у поновљеном поступку ранија пресуда оста-
вља на снази не преузима се изрека раније пресуде, нити се окривљени 
поново оглашава кривим.  

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 214/2016 од 
16.3.2016. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда одржаној 3.12.2018. године) 



Кривичноправна секција 
 

 41

Садржај оптужног акта у скраћеном поступку 

 Када опис радње извршења кривичног дела дат у приватној кри-
вичној тужби не садржи опис урачунљивости, умишљаја и свест о против-
правности дела, као елемената кривице, тада нема кривичног дела. 

Одредбу члана 500. став 1. тачка 2) Законика о кривичном поступ-
ку у погледу кратког описа дела треба схватити тако да исти подразумева 
изричито навођење у оптужном акту законских елемената кривице из чла-
на 22. став 1. Кривичног законика. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 240/2018 од 
1.3.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног каса-
ционог суда одржане 3.12.2018. године)  

 

Трајно кривично дело 

 Кривично дело "злочиначко удруживање" из члана 346. КЗ ("Слу-
жбени гласник РС", бр. 85/05 ... 107/05) и "удруживање ради вршења кри-
вичних дела" из члана 346. КЗ ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 
121/12) нису трајна кривична дела већ кривична дела стања. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз ОК 28/2018 
од 17.10.2018. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда одржаној 3.12.2018. године) 

 

Транзит као радња извршења кривичног дела недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи 

 За постојање кривичног дела недозвољен прелаз државне границе 
и кријумчарење људи у покушају из члана 350. став 3. у вези става 2. у 
вези члана 30. Кривичног законика (омогућавањем транзита) довољно је 
да се превоз врши само на делу територије Републике Србије у циљу пре-
ласка државне границе Републике Србије. 

(Сентенца из одлуке Врховног касационог суда Кзз 1315/2017 од 
21.12.2017. године, усвојена на седници Кривичног одељења Врховног 
касационог суда одржане 3.12.2018. године) 
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Бата Цветковић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 
 

Уводне напомене 

Једна од битних претпоставки правне сигурности у друштву је и 
стабилност правног система. У том смислу, као један од неопходних усло-
ва намеће се и питање стабилности кривичног законодавства, а у вези с 
тим централно место заузима питање стабилности кривичног законика, 
као једног од најзначајнијих системских закона. У упоредном праву 
познати су случајеви појединих држава у којима је стабилност кривичног 
законодавства мерена деценијама, што је за последицу имало и стабил-
ност правног система у смислу уједначености судске праксе. Ако смо 
сагласни да честе измене закона утичу на стабилност правног система, 
поставља се питање који су то разлози за честе измене закона у домену 
кривичног законодавства. Најчешћи одговори на овакво питање су били 
да је то реакција државе на дешавања у друштву било у домену казнене 
политике или појаве нових облика криминалитета, као и због усаглашава-
ња законодавства са међународним стандардима због поштовања преузе-
тих међународних обавеза. 

Готово идентични аргументи наведени су и у образложењу разло-
га за доношење измена и допуна Кривичног законика, указивањем најпре 
на иницијативу Фондације "Тијана Jурић", којом се предлаже увођење 
казне доживотног затвора за одређена кривична дела, коју је прихватио и 
подржао велики број грађана и стручне јавности. Поред тога, као разлог 
за доношење измена и допуна Кривичног законика указано је и на опреде-
љење државе за строжије кажњавање учинилаца кривичних дела, а посеб-
но и да би се извршило потпуно усаглашавање домаћег кривичног законо-
давства са Препоруком број 5 ФАТФ – међувладиног тела, које поставља 
глобалне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања 
тероризма.  
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Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 
21.5.2019. године донела је Закон о изменама и допунама Кривичног зако-
ника1 ("Службени гласник РС" број 35 од 21.5.2019. године) у даљем тек-
сту "измењени КЗ", који ступа на снагу 1.12.2019. године. Према струк-
тури извршених измена и допуна законских решења, може се закључити 
да се све измене и допуне могу посматрати кроз два поглавља и то као 
измене у општем делу Кривичног законика и измене и допуне у посебном 
делу Кривичног законика, по ком принципу ће и бити извршена анализа 
измењених и допуњених одредаба Кривичног законика. Треба рећи и то 
да циљ овог реферата није да се полемише о новим законским решењима, 
будући да је кривични законик већ донет, већ да се прокоментаришу и 
анализирају нова законска решења, те да се да осврт на очекивања у 
погледу будуће примене, као и евентуална спорна питања која се у вези с 
тим могу појавити у судској пракси. 

 

Измене у општем делу Кривичног законика 

Првом изменом у општем делу Кривичног законика и то чланом 1. 
"измењеног КЗ" код сврхе кажњавања, допуњен је члан 42. КЗ тиме 
што се уводи још један циљ који треба постићи сврхом кажњавања, а то је 
"остваривање праведности и сразмерности између учињеног дела и тежи-
не кривичне санкције". Из овакве формулације произилази идеја законо-
давца да укаже судијама да приликом одмеравања казне имају у виду и 
овај новопостављени циљ, мада мислим да су судије и без овог новог 
законског решења у судској пракси свакако имале у виду и овај циљ, 
образлажући то уобичајеном формулацијом да је суд код одмеравања 
казне нашао да је изречена казна сразмерна тежини учињеног дела и окол-
ностима под којима је исто учињено, тако да ово ново решење не предста-
вља неку значајнију законску измену. 

Преостале измене у општем делу Кривичног законика могу се гру-
писати према следећим питањима: 

Доживотни затвор 

Најзначајнију измену Кривичног законика, по којој ће се овај закон 
убудуће и идентификовати, представља увођење казне доживотног затвора 

                                                 
1  Закон о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 35 од 

21.5.2019. године) 
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као потпуно нове казне, прописане одредбама чл. (2, 3, 4, 5, 15. и 16) изме-
њеног КЗ. Оправдање увођења овакве казне је било да због појаве врло 
тешких кривичних дела ова казна треба да буде изузетна и да представља 
неку врсту одговора државе на извршиоце најтежих кривичних дела. Јав-
ност је у највећем делу подржала овакво опредељење државе, кроз потпи-
сивање петиције Фондације "Тијана Јурић", а подршку је у начелу дала и 
стручна јавност, тако да у погледу овог новог законског решења није било 
неких већих неслагања, осим што су се у стручној јавности појавили и ста-
вови да се уводи казна доживотног затвора, а да с пенолошког аспекта није 
сагледан утицај казне затвора од 40 година, будући да ниједна од до сада 
изречених казни није издржана, тако да није било могуће сагледати утицај 
наведене казне затвора са аспекта индивидуалне и генералне превенције. 
Оно што ваља приметити је чињеница да је поред захтева из петиције, 
казна доживотног затвора на неки начин уведена и као замена за казну 
затвора од 30 до 40 година, што је довело до проширења броја кривичних 
дела код којих је ова казна прописана у односу на број кривичних дела из 
иницијативе Фондације "Тијана Јурић", тако да је према измењеним закон-
ским решењима казна доживотног затвора прописана за следећа кривична 
дела: тешко убиство (члан 114. КЗ), силовање (члан 178. став 4. КЗ), обљуба 
над немоћним лицем (члан 179. став 3. КЗ), обљуба са дететом (члан 180. 
став 3. КЗ) и обљуба злоупотребом положаја (члан 181. став 5. КЗ), када су 
извршена према детету, малолетном лицу, бременитој жени и немоћном 
лицу или је наступила смрт лица према коме је ово дело извршено, као и за 
кривична дела: убиство представника највиших државних органа (члан 310. 
КЗ), тешка дела против уставног уређења и безбедности Србије (члан 321. 
став 2. КЗ), удруживање ради вршења кривичних дела (члан 346. став 5. 
КЗ), геноцид (члан 370. КЗ), злочин против човечности (члан 371. КЗ), рат-
ни злочин против цивилног становништва (члан 372. став 3. КЗ), ратни зло-
чин против рањеника и болесника (члан 373. став 2. КЗ), ратни злочин про-
тив ратних заробљеника (члан 374. став 2. КЗ), употреба недозвољених 
средстава борбе (члан 376. став 2. КЗ), противправно убијање и рањавање 
непријатеља (члан 378. став 3. КЗ), агресиван рат (члан 386. став 2. КЗ), 
тероризам (члан 391. став 4. КЗ), употреба смртоносне направе (члан 391в 
став 3. КЗ), уништење и оштећење нуклеарног објекта (члан 391г став 3. 
КЗ) и угрожавање лица под међународном заштитом (члан 392. став 3. КЗ). 
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Имајући у виду тежину ове казне и њен изузетан карактер, предви-
ђена су и одређена ограничења у њеном прописивању и изрицању чланом 
4. измењеног КЗ, тако да се казна доживотног затвора може прописати 
само алтернативно уз казну затвора уз забрану изрицања лицима која у 
време извршења кривичног дела нису навршила 21 годину живота. Тако-
ђе, предвиђена је и забрана изрицања ове казне у случајевима када постоје 
неки од законских основа за ублажавање казне (члан 56. став 1. тачка 1. 
КЗ) или за ослобађање од казне (члан 58. КЗ). У вези са увођењем казне 
доживотног затвора треба указати и на одредбу члана 15. измењеног КЗ, 
којом је допуњена одредба члана 108. КЗ, на тај начин што је проширен 
круг кривичних дела која не застаревају, прописивањем да застарелост 
кривичног гоњења и извршења казне не може да наступи и за кривично 
дело за које је предвиђена казна доживотног затвора. 

Највеће полемике у јавности у вези казне доживотног затвора иза-
звале су одредбе о условном отпусту, пошто је законодавац направио 
разлику у вези квалификације кривичних дела за која је прописана казна 
доживотног затвора. У том смислу законодавац је најпре чланом 6. изме-
њеног КЗ, извршио измену одредбе чл. 46. и 47. КЗ, утолико што је пред-
видео да се лице осуђено на казну доживотног затвора може условно 
отпустити након издржаних 27 година затвора, при чему је уведен и рок 
за опозив условног отпуста у члану 47. став 7. КЗ, који траје 15 година од 
дана када је условно отпуштен. Насупрот томе, законодавац је чланом 46. 
став 5. КЗ изричито искључио могућност условног отпуста за следећа 
кривична дела: тешко убиство (члан 114. став 1. тачка 9. КЗ), силовање 
(члан 178. став 4. КЗ), обљуба над немоћним лицем (члан 179. став 3. КЗ), 
обљуба са дететом (члан 180. став 3. КЗ) и обљуба злоупотребом положаја 
(члан 181. став 5. КЗ), са образложењем из иницијативе Фондације "Тија-
на Јурић", да због тежине кривичних дела и посебног статуса оштећених 
лица, оваквом законском одредбом треба спречити извршиоце да убудуће 
евентуално понове извршење оваквих најтежих кривичних дела. 

У поступку доношења оваквог законског решења у стручној јавно-
сти појавили су се бројни контрааргументи оваквом законском решењу у 
погледу искључења условног отпуста за поједина кривична дела, који су 
се генерално сводили на закључак да је овакво законско решење у супрот-
ности са чланом 3. Европске конвенције за заштиту људских права и 
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основних слобода2, који прописује да "нико не може бити подвргнут 
мучењу или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању", 
што је прописано и чланом 25. Устава Републике Србије.  

Мислим да је одговор на поменуту дилему садржан у неким одлука-
ма Европског суда за људска права, а посебно у одлуци Винтер против Ује-
дињеног Краљевства3, у којој је заузет став да казна доживотног затвора без 
могућности условног отпуста представља повреду члана 3. Европске кон-
венције (забрана мучења), при чему се Европски суд у образложењу наве-
дене одлуке поред осталог позвао и на одредбе Римског статута Међуна-
родног кривичног суда (члан 110. став 3. Статута), Резолуције – 76(2) 
Комитета министара, као и на поједине одлуке Уставних судова Немачке и 
Италије, што све скупа говори у прилог заузетом ставу Европског суда за 
људска права у погледу условног отпуста код казне доживотног затвора. 
Пошто је закон донет, сувишна је даља полемика у погледу овог законског 
решења у вези условног отпуста, с тим што ће можда Уставни суд бити у 
прилици да се изјасни о уставности оваквог законског решења. 

Иако је казна доживотног затвора уведена уместо досадашње 
казне затвора од 30 до 40 година у циљу пооштравања казнене политике 
за најтежа кривична дела, може се врло лако догодити да овакво законско 
решење постигне сасвим супротан ефекат, односно на неки начин доведе 
до ублажавања казнене политике. Наиме, према измењеном законском 
решењу у члану 45. став 1. тачка 1. КЗ, као најдужа казна затвора, мимо 
казне доживотног затвора, прописана је казна затвора од 20 година. 
Дакле, сматрам да је сувише велики распон између запрећене казне затво-
ра од 20 година и казне доживотног затвора, што ће свакако судијама сма-
њити могућност избора адекватне казне. Може се претпоставити да ће у 
ситуацијама када тежина и околности извршења кривичног дела не оправ-
давају изрицање казне доживотног затвора, али с друге стране заслужују 
и тежу казну затвора од 20 година (што је у досадашњој судској пракси у 
великом броју предмета имало за последицу да су изрицане казне затвора 
од 30 година, која казна затвора је била врло адекватна учињеном кривич-
ном делу), да ће се сада у недостатку овако прописане казне затвора, 
судије можда пре опредељивати за казну затвора од 20 година уместо 
казне доживотног затвора у ситуацијама када се не ради о најтежим слу-

                                                 
2  Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода; 
3  Predmet Vinter i ostali protiv Ujedinjenog Kraljevstva (predstavke broj 66069/09, 130/10 i 3896/10) 
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чајевима, што ће условити да ће казнена политика за врло тешка кривична 
дела фактички бити блажа од досадашње казнене политике. 

 

Пооштравање казнене политике 

Опште је позната чињеница да је у јавности, а и у медијима врло 
често на основу неког конкретног предмета, преовладавао став да је 
казнена политика блага, иако се такав став не заснива ни на једном од 
меродавних показатеља. Насупрот томе, једино истраживање на пољу 
казнене политике спровео је истраживачки тим који су чинили еминентни 
професори са Правног факултета, Института за упоредно право, Институ-
та за социолошка и криминолошка истраживања, Криминалистичко-поли-
цијске академије, као и представници Републичког јавног тужилаштва и 
адвокатуре, у вези с чиме је издата и публикација "Казнена политика у 
Србији – закон и пракса"4. Закључак овог истраживачког тима у погледу 
казнене политике за "тешка кривична дела" (за која је у јавности присутно 
мишљење да је казнена политика врло блага) је био да је у казненој поли-
тици виших судова (надлежни за поступање код ових кривичних дела), 
доминантна казна затвора (90,2%), при чему је према изреченим казнама 
казнена политика прилично избалансирана и уједначена, а када се ради о 
најтежим кривичним делима (посебно посматрано кривично дело тешко 
убиство члан 114. КЗ), да је казнена политика изузетно строга, који резул-
тати истраживања су у супротности са мишљењем јавности и медија у 
вези казнене политике.  

Очигледно је да је и овога пута законодавац прихватио мишљење 
јавности, а не струке, те је то и био један од разлога за пооштравање 
казнене политике и у овим изменама Кривичног законика. На тај начин 
законодавац је посредно исказао неповерење према судијама у домену 
казнене политике, тиме што је законодавну казнену политику у одређеној 
мери наметнуо судској казненој политици.  

Пооштравање казнене политике законодавац је спровео путем 
нових законских решења у вези: поврата, искључења ублажавања казне, 
условне осуде и повећањем законских минимума и максимума запрећене 
казне код одређених кривичних дела.  

                                                 
4  Зборних радова "Казнена политика у Србији – закон и пракса". 
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Поврат - Чланом 8. измењеног КЗ, измењен је и члан 55. КЗ 
(законским решењем које подсећа на ранији члан 46. ОКЗ), којом изменом 
је код тзв. "обичног поврата" уведена обавеза суда (за разлику од раније 
могућности), да учиниоцу кривичног дела учињеног са умишљајем, ако је 
раније осуђен за умишљајно кривично дело, ту околност узме као отежа-
вајућу, ако од раније осуде или издржане казне није протекло пет година. 
Ставом 2. наведеног члана, прописано је ограничење да у том случају суд 
не може изрећи казну испод границе прописане законом или блажу врсту 
казне, изузев ако закон предвиђа да се казна може ублажити, или ако 
закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не 
ослободи од казне. 

Потпуно ново законско решење је члан 55а КЗ које се тиче 
тзв."вишеструког поврата", којим је уведена обавеза суда уколико је учи-
нилац раније два пута осуђен за кривична дела учињена са умишљајем на 
затвор од најмање једну годину и ако од дана отпуштања учиниоца са 
издржавања извршења казне до извршења новог кривичног дела није про-
текло пет година, да у таквим ситуацијама уколико је окривљени поново 
извршио кривично дело са умишљајем за које је прописана казна затвора, 
суд је обавезан да изрекне казну затвора изнад половине распона прописа-
не казне за то кривично дело. Јасна је била намера законодавца да у ова-
квим ситуацијама, код тзв. "вишеструког поврата", наглашено пооштри 
казнену политику, што ће у судској пракси вероватно драстично ограни-
чити овлашћења судије да код одмеравања казне у неким специфичним 
ситуацијама сагледа све околности које утичу да казна буде већа или 
мања у циљу индивидуализације казне. 

Забрана ублажавања казне - Иако је и раније у судској пракси 
било критика на законско решење из члана 57. КЗ којим је у ставу 2. наве-
деног члана прописана забрана ублажавања казне, код таксативно наведе-
них кривичних дела, законодавац је и овога пута остао доследан ранијем 
ставу, те је чланом 11. измењеног КЗ проширио листу кривичних дела 
код којих је искључен институт ублажавања казне, прописујући да се то 
односи и на кривична дела из члана 114. КЗ; члана 246. став 4. КЗ (раније 
већ постоји забрана ублажавања за кривична дела из члана 246. став 1. и 
3. КЗ), док се у члану 57. став 3. КЗ, забрана ублажавања казне односи и 
на учиниоца који је раније осуђиван за "иста кривична дела". 
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Условна осуда - Још један од облика пооштравања казнене поли-
тике у измењеном КЗ су и одредбе члана 12. измењеног КЗ, којим се 
мењају одредбе члана 66. КЗ у погледу условне осуде. Сматрам да се на 
неки начин може рећи да су и саме судије у одређеној мери допринеле 
оваквој интервенцији законодавца, јер статистички подаци указују да је 
на нивоу основних судова условна осуда заступљена са преко 55% у одно-
су на остале кривичне санкције које су изречене у правноснажним пресу-
дама. Оправдање за оволики проценат изречених условних осуда се своди 
на то да се ради о лакшим кривичним делима и да због тешке материјалне 
ситуације грађани нису у могућности да плаћају новчане казне. Овакво 
оправдање се не може до краја прихватити, јер насупрот томе имамо ситу-
ацију код одлагања кривичног гоњења, када окривљени без икаквих про-
блема прихватају и плаћају високе новчане износе по захтеву тужилаштва 
у поступку одлагања гоњења. 

Измењеном одредбом члана 66. став 2. КЗ, сада је сужен круг кри-
вичних дела за која се може изрећи условна осуда, тако што се сада услов-
на осуда не може изрећи ни за кривична дела за које је запрећена казна 
затвора у трајању од осам година (до сада је то била казна затвора од 
десет година), или тежа казна, на основу чега се може закључити да се 
условна осуда може изрећи само за кривична дела за која је по одредбама 
ЗКП предвиђен скраћени поступак. Такође, као други основ сужења 
законских услова за изрицање условне осуде је законско решење из става 
3. члана 66. КЗ, којим је прописано да се условна осуда не може изрећи, 
ако није протекло више од пет година од правноснажности пресуде којом 
је учиниоцу изречена казна затвора, али према садашњем решењу и 
условна осуда за умишљајно кривично дело. 

 

Измене посебног дела Кривичног законика 

Као што је у претходном делу реферата напоменуто у вези уведене 
казне доживотног затвора, генерално најбројније измене у посебном делу 
Кривичног законика односе се на то што је за сва кривична дела за која је 
по важећем законику била прописана казна затвора од 30 до 40 година, 
фактички по аутоматизму сада прописана казна доживотног затвора.  

Једно ново законско решење је одредба члана 16. измењеног КЗ, 
којим је у члану 114. КЗ (тешко убиство), предвиђено кажњавање и за 
радње којима се припрема непосредно извршење овог кривичног дела 
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(запрећена казна затвора од једне до пет година). Будући да припремање 
кривичног дела по правилу није кажњиво, већ само изузетно (код кривич-
них дела којима се напада уставно уређење и безбедност државе), питање 
је да ли је овакво ново законско решење било потребно када нека већ 
постојећа кривична дела "покривају ситуације" које се односе на припре-
мање убиства (договор о извршењу кривичног дела, израђивање и наба-
вљање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела и др), 
што у судској пракси и није представљало неки проблем у смислу докази-
вања. Време ће показати колико ће убудуће тужилац бити у могућности 
да докаже неку од алтернативних радњи овог кривичног дела, за које ће 
бити неопходно обезбедити кредибилне сведоке, који би вероватно били 
из најужег круга извршилаца овог кривичног дела или материјалне дока-
зе, који би директно потврдили активност извршилаца у предузимању 
неке од алтернативних радњи. 

У настојању да пооштри казнену политику, законодавац је код 
одређеног броја кривичних дела извршио измене повећањем запрећеног 
минимума и максимума прописане казне, по ком основу су запрећене 
казне повећане код кривичних дела: злостављање и мучење (члан 137. КЗ; 
насиље у породици (члан 194. КЗ); убијање и злостављање животиња 
(члан 269. КЗ); спречавање службеног лица у вршењу службене радње 
(члан 322. КЗ); напад на службено лице у вршењу службене дужности 
(члан 323. КЗ); учествовање у групи која спречи службено лице у вршењу 
службене радње (члан 324. КЗ) и насилничко понашање на спортској при-
редби или јавном скупу (члан 344а КЗ).  

Посебно су карактеристичне измене код кривичног дела пореска 
утаја. Наиме, одредбом члана 20. измењеног КЗ, извршене су измене код 
кривичног дела пореска утаја из члана 225. КЗ утолико што су повећа-
ни новчани износи избегнутог пореза као објективног услова инкримина-
ције (у ставу 1. износ од 500.000,00 динара повећан на 1.000.000,00 дина-
ра) и новчани износи као квалификаторне околности (у ставу 2. износ од 
1.500.000,00 динара повећан је на 5.000.000,00 динара; у ставу 3. износ од 
7.500.000,00 динара повећан је на 15.000.000,00 динара). Уједно су пове-
ћани законски минимуми запрећене казне у ставу 1. са шест месеци на 
једну годину, у ставу 2. са једне на две године. Уколико је циљ законодав-
ца био да оваквим изменама пооштри казнену политику, мислим да пред-
ложена решења на самом почетку примене то неће постићи, јер због знат-
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ног повећања новчаног износа избегнутог пореза као објективног услова 
инкриминације, те с обзиром на различите и релативно кратке фискалне 
периоде за обрачун пореза у зависности од врсте пореза (од једног месеца 
до једне године), у великом броју предмета који нису правноснажно окон-
чани доћи ће до ситуације да радња извршења кривичног дела више неће 
имати обележја овог кривичног дела пореска утаја из члана 225. КЗ, што 
ће по мени вероватно условити доношење већег броја ослобађајућих пре-
суда, а што је супротно циљу законодавца да се на овај начин пооштри 
казнена политика.  

У циљу усклађивања законских решења са међународним препо-
рукама, одредбама чл. 21. и 23. измењеног КЗ, извршене су измене и 
допуне кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет 
опојних дрога из члана 246. КЗ и омогућавање уживања опојних дрога из 
члана 247. КЗ утолико што је најпре код кривичног дела из члана 246. КЗ 
у ставу 2. ради прецизнијег одређивања код неовлашћеног узгоја мака 
додата реч опијумски, у ком делу је повећана и запрећена казна од шест 
месеци до пет година на две године до осам година. Такође, после става 3. 
прописан је нови квалификовани облик извршења овог кривичног дела (а 
готово идентично законско решење у погледу квалификованог облика 
прописано је и у члану 247. став 2. КЗ код кривичног дела омогућавање 
уживања опојних дрога), уколико је оно извршено према малолетном 
лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено душевно пореме-
ћено, лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од зави-
сности од опојних дрога. По овој квалификацији казниће се и ко ставља у 
промет опојну дрогу помешану са супстанцом која може довести до 
тешког нарушавања здравља или ко изврши дело из става 1. овог члана у 
установи образовања и васпитања или у њеној непосредној близини или у 
установи за извршење кривичних санкција или у јавном локалу и на јавној 
приредби, или пак ако дело из ст. 1. и 2. овог члана, учини службено лице, 
лекар, социјални радник, свештеник, или лице запослено у установи обра-
зовања и васпитања искоришћавањем свог положаја, или ко за извршење 
тог дела користи малолетно лице.  

Оваквим новим законским решењем у чл. 246. и 247. КЗ, законода-
вац је врло прецизно определио алтернативне радње које чине обележја 
квалификованог облика ових кривичних дела, што не би требало да суду 
ствара потешкоће код пресуђења. Међутим, с друге стране, наметнуће 
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обавезе тужилаштву, а и самим тим и суду, да много шире утврђују чиње-
нично стање у погледу постојања алтернативних радњи овог квалифико-
ваног облика, поред основних радњи које су били довољне за постојање 
основног облика извршења ових кривичних дела из члана 246. став 1. КЗ 
и члана 247. став 1. КЗ. И у овом делу код кривичног дела из члана 246. 
КЗ извршена је измена запрећене казне у ранијем ставу 6, а сада ставу 7, 
повећањем законског минимума и максимума са шест месеци до пет годи-
на на две до осам година затвора. 

Због одређених проблема у судској пракси у вези доказивања 
субјективног односа окривљеног према количини опојне дроге коју нео-
влашћено држи, законодавац је чланом 22. измењеног КЗ, изменио и 
допунио члан 246а КЗ, утолико што је поред ранијег става 1. који санк-
ционише неовлашћено држање у мањој количини за сопствене потребе 
супстанце које су проглашене за опојне дроге, сада у ставу 2. прописао 
као кривично дело и неовлашћено држање у великој количини супстанце 
или препарата који су проглашени за опојне дроге са запрећеном казном 
затвора од три до десет година. Овакво законско решење ће олакшати 
посао доказивања овог кривичног дела, јер је неовлашћено држање опојне 
дроге у већој количини само по себи кривично дело, те тужилац неће 
морати да доказује и субјективни однос учиниоца, односно да ли је та 
количина била намењена даљој продаји или не. У вези са овом изменом 
треба указати и на то да је законодавац у ставу 4. овог члана, прописао да 
се учиниоцу кривичног дела из става 2. коме је изречена казна затвора, та 
казна не може извршити на начин предвиђен чланом 45. став 3. КЗ (кућни 
затвор). 

Посебно је битно указати на одредбе чл. 25, 26, 27, 37, 38. и 39. 
измењеног КЗ, којима су извршене измене и допуне члана 291. КЗ (угро-
жавање безбедности ваздушног саобраћаја), члана 292. КЗ (угрожавање 
безбедности ваздушног или поморског саобраћаја или непокретне плат-
форме), члана 293. КЗ (отмица ваздухоплова, брода и другог превозног 
средства), члана 391б КЗ (врбовање и обучавање за вршење терористич-
ких дела), члана 392. КЗ (угрожавања лица под међународном заштитом) 
и члана 393. КЗ (финансирање тероризма). На тај начин је извршено 
усклађивање Кривичног законика са ФАТФ Препоруком број 5 о финан-
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сирању тероризма5. Одређени број ових измена и допуна је и у функцији 
отклањања неусаглашености идентификованих у извештају Комитета 
Савета Европе МАНИВАЛ из 2016. године о евалуацији Републике Срби-
је6, док је други део условљен изменама ФАТФ препоруке. Законодавац је 
оваквим решењима опис кривичних дела из наведених чланова усагласио 
са описом кривичних дела из међународних конвенција садржаних у анек-
су Међународне конвенције о сузбијању финансирања тероризма7. У том 
смислу се посебно инкриминише и радња путовања у иностранство која је 
повезана са тероризмом, проширује се опис кривичног дела финансирање 
тероризма и прецизно се дефинише појам "средстава" код тог кривичног 
дела. 

Реагујући на појаве у друштву у вези учесталих напада на адвока-
те, а у вези са обављањем адвокатске службе, изменама КЗ уведено је и 
потпуно ново кривично дело напад на адвоката у члану 336в КЗ. 
Карактеристика овог кривичног дела је што је у основном облику из става 
1. као и квалификованим облицима ст. 2. до 6. наведеног члана, заштитни 
објект шире постављен утолико што поред адвоката заштиту уживају и 
чланови његове породице, као и имовина адвоката и чланова његове поро-
дице. Такође, и сама радња извршења кривичног дела у основном облику 
је широко постављена формулацијом "ко нападне адвоката или чланове 
његове породице", што подразумева спектар великог броја радњи које 
имају карактер напада у кривичноправном смислу. 

Од значајнијих измена КЗ на крају треба указати и на одредбе чл. 
35. и 36. измењеног КЗ, којима су извршене измене и допуне чл. 345. и 
347. КЗ. У том смислу у члану 345. КЗ (договор за извршење кривичног 
дела) у ставу 2. уведен је квалификовани облик извршења наведеног кри-
вичног дела, уколико се договор за извршење кривичног дела из става 1. 
односи на извршење кривичног дела за које се може изрећи казна дожи-
вотног затвора са запрећеном казном од три месеца до три године, док је 
члан 347. КЗ измењен утолико што је прецизирана радња извршења кри-
вичног дела израђивање и набављање оружја и средстава намењених за 
извршење кривичног дела.  

 

                                                 
5  ФАТФ Препорука број 5 о финансирању тероризма; 
6  Извештај Комитета Савета Европе МАНИВАЛ из 2016. године о евалуацији Републике Србије; 
7  Међународна конвенција о сузбијању финансирања тероризма. 
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Уместо закључка 

За изложене измене и допуне Кривичног законика не би се могло 
рећи да се ради о радикалним изменама, међутим, и поред тога може се 
закључити да су наведене измене прилично обимне и важне. У том сми-
слу, када се ради о општем делу Кривичног законика, пажњу јавности ће 
свакако привући увођење казне доживотног затвора, међутим треба рећи 
да су у јавности поред ове "централне теме", прилично незапажено про-
шле измене КЗ које се односе на пооштравање казнене политике, што ће у 
одређеној мери довести и до наметања законодавне казнене политике суд-
ској казненој политици. 

Треба рећи и то да циљ овог реферата није био комплетна и детаљ-
на анализа свих законских решења, јер је за тако нешто неопходна знатно 
шира анализа и више простора и времена, већ да укаже на нека од значај-
них новоуведених законских решења са посебним освртом на очекивања у 
погледу будуће примене у судској пракси и спорних питања, као и дилема 
које се могу јавити у вези с тим.  
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Невенка Важић  
судија Врховног касационог суда 

 

 

ПОЈЕДИНИ ПРОБЛЕМИ У ПРАКСИ КАО РЕЗУЛТАТ 
НОРМАТИВНИХ НЕЈАСНОЋА И НЕПРЕЦИЗНОСТИ  
У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА 

 

1. Уводне напомене 

 Начело законитости1 садржи поред забране аналогије, забране 
ретроактивне примене кривичног закона (осим у случају законом пропи-
саног изузетка) обавезе постојања закона у писаном облику и обавезу да 
кривични закон има висок степен одређености, односно прецизности. 
Прецизност норме у највећој могућој мери посебно се односи на прописи-
вање конкретних кривичних дела и казни за иста. Наиме, само потпуно 
јасна и прецизна норма гарантује правну сигурност тиме што у практич-
ној примени своди на минимум потребу за циљним (телеолошким) тума-
чењем норме од стране суда а које тумачење у себи носи опасност од суд-
ског "стварања норме", што судију доводи у положај законодавца који му 
не припада.  

 Посматрањем нормативног оквира у области материјалног кри-
вичног права у дужем периоду, од формирања Савезне Републике Југо-
славије па надаље, може се закључити да су неретко законске одредбе 
којима се регулише ова материја, нејасне и непотпуне те да стога оста-
вљају одређене недоумице у практичној примени. Примери нормативних 
пропуста који су изазвали озбиљне проблеме у практичној примени зако-
на су многобројни и није их могуће све навести.  

 Међу најзначајније узроке ове појаве могу се уврстити:  

- учестале измене кривичног закона и других закона који про-
писују кривична дела, без усаглашавања тих закона и временски дис-
континуитет у њиховом доношењу;  

                                                 
1  Члан 34. ст. 1. и 2. Устава Републике Србије, члан 1. Кривичног законика, члан 7. Европске кон-

венције за заштиту људских права и основних слобода. 
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- укидање и измене појединих одредби кривичног закона кроз 
измене и допуне других закона и обрнуто;  

- прописивање кривичних дела у разним законима, ван кри-
вичног закона;  

- прописивање "бланкетних кривичних дела" у кривичном 
закону без усаглашавања са изменама бланкетних прописа;  

- идентични описи радње извршења кривичних дела, прекр-
шаја, привредних преступа и дисциплинских преступа и прекршаја.  

 

2. Учесталост измена Кривичног закона 

 У тренутку распада Социјалистичке федеративне републике Југо-
славије и формирања Савезне републике Југославије (27. април 1992. 
године) у Републици Србији, у области материјалног кривичног права 
била су на снази и примењивала се два системска закона и то: Кривични 
закон Социјалистичке федеративне републике Југославије (у даљем тек-
сту КЗ СФРЈ "Службени лист СФРЈ", бр. 44/76 ... 54/90) којем је изменама 
и допунама тог закона промењен назив у Кривични закон Савезне репу-
блике Југославије (у даљем тексту КЗ СРЈ) без битнијих измена самог 
закона ("Службени лист СРЈ", бр. 35/92 од 25.9.1992. године) и Кривични 
закон Социјалистичке републике Србије (у даљем тексту КЗ СРС "Слу-
жбени гласник СРС", бр. 26/77... 21/90 и "Службени гласник РС" бр. 16/90 
... 9/92) којем је изменама и допунама тог закона промењен назив у Кри-
вични закон Републике Србије (у даљем тексту КЗ РС "Службени гласник 
РС", брoj 49/92 од 21.7.1992. године) без битнијих измена самог закона.  

 Од тада па до доношења Кривичног законика ("Службени гласник 
РС", бр. 85/05, 88/05 - исправка и 107/05 - исправка од 06.10.2005. године) 
КЗ СРЈ који се од 12.4.2003. године2 примењује под називом Основни 
кривични закон, мењан је шест пута и то било изменом самог закона или 
изменом одредаба тог закона кроз друге законе3, док је КЗ СРС који се од 
29.7.1992. године4 примењује под називом КЗ РС, мењан 12 пута и то 

                                                 
2  "Службени гласник РС", бр. 39/2003 од 11.4.2003. године 
3  Закон о ревалоризацији новчаних износа у КЗ СРЈ и другим савезним законима и казненим 

одредбама савезних прописа ("Службени лист СРЈ" бр. 16/93 од 7.4.1993. и 31/93 од 18.7.1993. 
године) 

4  "Службени гласник РС", број 49/92 од 21.07.1992. године 
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такође било изменом самог закона или изменом тог закона кроз друге 
законе5. 

 Од 1. јануара 2006. године одредбе материјалног кривичног права 
садржане су у Кривичном законику ("Службени гласник РС", бр. 85/05, 
88/05 - исправка и 107/05 - исправка) и низу других закона који у казне-
ним одредбама прописују кривична дела и казне за иста. Пре почетка при-
мене, у периоду vacatio legis Кривични законик исправљан је два пута 
("Службени гласник РС", бр. 88/05 и 107/05) и то не само због техничких 
грешака већ и у погледу битних обележја појединих кривичних дела6. 

 Од почетка примене (1. јануар 2006. године) до 21. маја 2019. 
године (са ступањем на снагу 1. децембра 2019. године) Кривични зако-
ник мењан је седам пута, дакле у просеку једанпут у нешто мање од две 
године а када се томе додају измене кривично - материјалних одредби 
других закона, учесталост ових измена је још већа.  

 Из наведеног јасно произилази да су измене кривично - материјал-
них одредби у законима Републике Србије веома честе. Узроци и после-
дице ове појаве су и позитивни и негативни. Усаглашавање са Европским 
стандардима у оквиру приступних преговора за чланство у Европској 
Унији, изједначавање кривичноправне заштите државне и приватне имо-
вине, санкционисање нових друштвено негативних и опасних појава које 
доноси технолошки развој и слично, свакако представљају позитивне раз-
логе за законодавне захвате у овој области јер за последицу имају савре-
менију и бољу заштиту основних друштвених вредности. Међутим, тако 
честе измене низа закона у овој области имају и своју негативну страну, 
која се најчешће огледа у несагласности тих закона и временском дискон-
тинуитету у њиховом доношењу, чиме се у пракси узрокују проблеми по 
питању правног континуитета норме, што је када је у питању Кривични 

                                                 
5  Закон о јавном реду и миру ("Службени гласник РС", број 51/92 од 30.07.1992. године) 
  Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/2002 

од 26.11.2002. године) 
6  У "Службеном гласнику РС", број 88/2005 од 14. октобра 2005. године објављена је исправка 

Кривичног законика а у целости гласи:  
 "У Кривичном законику ("Службени гласник РС", број 85/05) врши се исправка, која гласи: 
 - у члану 29. у ставу 3. уместо речи: "али је то могао и био дужан да зна" треба да стоје речи: 

"али је то био дужан и могао да зна" 
 - у члану 33. уместо речи: "заједнички учине или из нехата", треба да стоје речи: "са умишљајем 

или из нехата".  
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закон посебно значајно због уставног и законског начела обавезне приме-
не блажег закона7. 

 

3) Временски дисконтинуитет у доношењу закона 

3а) Смртна казна и казна затвора од 40 година 

 По питању постојања односно непостојања правног континуитета 
норме и с`тим у вези судске оцене који закон као блажи по учиниоца кри-
вичног дела треба применити, проблем у пракси изазвале су измене и 
допуне КЗ СРЈ ("Службени лист СРЈ" број 61 од 9. новембра 2001. године) 
које су ступиле на снагу 17. новембра 2001. године а којима је у Савезном 
закону укинута смртна казна8 која је до тада у члану 34. КЗ СРЈ9 била про-
писана као врста казне за кривична дела за која је прописна Законом 
Републике, те је одређено да се за најтежа кривична дела или најтеже 
облике тешких кривичних дела може прописати и казна затвора од 40 
година10. У КЗ РС11 који је у време ступања на снагу наведених измена 
Савезног закона био на снази и примењивао се, смртна казна била је про-

                                                 
7  члан 34. став 2. Устава Републике Србије и члан 5. став 2. Кривичног законика. 
8  Закон о изменама и допунама КЗ СРЈ  
 ("Службени лист СРЈ", бр. 61 од 09. новембра 2001. године) 

Члан 1 
 У КЗ СРЈ ("Службени лист СФРЈ" бр. 44/76 ... 38/90 и "Службени лист СРЈ" бр. 35/92 ... 24/94) у 

члану 34. тачка 1. брише се, а тачке 2. и 3. постају тачке 1. и 2.  
9  Члан 34. КЗ СРЈ пре измена закона од 09. новембра 2001. године  

("Службени лист СФРЈ" бр. 44/76 ... 38/90 и "Службени лист СРЈ" бр. 35/92 ... 24/94) 
Врсте казни 

 за кривична дела могу се кривично одговорним учиниоцима изрећи ове казне:  
 1. смртна казна, када је прописана законом Републике 
 2. затвор 
 3. новчана казна 
10  Члан 3. Закона о изменама и допунама КЗ СРЈ  

("Службени лист СФРЈ"; бр. 44/76 ... 38/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 35/92 ... 24/94) 
 У члану 38. став 1. речи: "петнаест дана" замењују се речима: "тридесет дана" 
 Став 2. мења се и гласи:  
 "(2) За најтежа кривична дела или најтеже облике тешких кривичних дела може се прописати 

и казна затвора од четрдесет година. Ова казна може се прописати само уз казну затвора 
до петнаест година и не може се изрећи лицу које у време извршења кривичног дела није 
навршило 21 годину живота". 

 Додаје се став 6. који гласи: 
 "(6) Осуђени на казну затвора у трајању од четрдесет година може се отпустити са издржава-

ња казне ако је издржао најмање двадесет година, под условом да до истека времена за 
које је казна изречена не учини ново кривично дело (условни отпуст)".  

11  "Службени гласник СРС", бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89, 21/90 и "Слу-
жбени гласник РС", бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95 и 44/98 
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писана12 за кривично дело убиство из члана 47. став 2. КЗ РС и тешки слу-
чајеви разбојничке крађе и разбојништва из члана 169. став 2. КЗ РС. Тек 
Законом о Изменама и допунама КЗ РС ("Службени гласник РС", број 
10/02 од 1. марта 2002. године) који је ступио на снагу 9. марта 2002. 
године, уместо смртне казне за наведена кривична дела прописана је 
казна затвора од 40 година13. 

 Дакле, између доношења и ступања на снагу Закона о изменама и 
допунама Савезног и Републичког Кривичног закона настао је временски 
дисконтинуитет у трајању од непуна четири месеца. С`тим у вези у пракси 
се поставило питање примене блажег закона за оне учиниоце ових кривич-
них дела који су кривична дела извршили пре измена наведених закона и у 
периоду између измена ових закона а суђено им је након тих измена.  

 Другим речима, кључно питање које је у датој ситуацији тражило 
одговор је питање да ли је у наведеном периоду од око четири месеца 
дошло до прекида правног континуитета смртне казне прописане за наве-
дена кривична дела Кривичним законом Републике Србије или није, јер 
није спорно да је казна затвора од 40 година која је за наведена кривична 
дела прописана четири месеца након укидања смртне казне у Савезном 
закону, блажа од смртне казне. Од судског одговора на ово питање зави-
сила је правилна примена закона у низу предмета за ова тешка кривична 

                                                 
12  Члан 2а КЗ РС ("Службени гласник СРС" бр. 26/77 ... 21/90 и "Службени гласник РС" бр. 16/90 

... 44/98) 
 (1)  Смртна казна не може се прописати као једина главна казна за одређено кривично дело. 
 (2)  Смртна казна не може се изрећи лицу које у време извршења кривичног дела није наврши-

ло 21 годину нити бременитој жени. 
 (3)  Смртна казна може се изрећи само за најтеже случајеве тешких кривичних дела за која је 

законом прописана. 
 (4)  За кривична дела за које је прописана смртна казна, суд може изрећи казну затвора од два-

десет година. 
 (5)  Смртна казна се извршава стрељањем, без присуства јавности. 
13  Закон о изменама и допунама КЗ РС  
 ("Службени гласник РС", бр. 10/2002 од 01. марта 2002. године) 

Члан 1. 
 У Кривичном закону Републике Србије ("Службени гласник СРС", бр. 26/77 ... 21/90 и "Слу-

жбени гласник РС" бр. 16/90 ... 44/98), члан 2а брише се. 
Члан 2. 

 Члан 7. брише се. 
Члан 3. став 1. 

 У члану 47. став 2. речи: "смртном казном" замењују се речима: "затвором од четрдесет година". 
Члан 44. 

 У члану 169. став 2. речи: "смртном казном" замењују се речима: "затвором од четрдесет година". 
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дела. Наиме, уколико правног континуитета смртне казне нема, тада 
таквим учиниоцима ових кривичних дела може бити изречена казна 
затвора у максималном трајању од 15 година, што је након укидања смрт-
не казне у Савезном кривичном закону, општи законски максимум казне 
затвора (члан 38. став 1. КЗ СРЈ), а уколико правни континуитет постоји, 
тада се као блажи закон има применити закон којим је за наведена кри-
вична дела прописана максимална казна затвора од 40 година.  

 Ово питање узроковано временским дисконтинуитетом у измена-
ма два кривична закона довело је до велике полемике у стручним круго-
вима али и до различитих одлука судова14. Врховни суд Србије у својим 
одлукама а након разматрања овог питања на седници Кривичног одеље-
ња, нашао је да правни континуитет смртне казне у наведеном периоду 
постоји, због чега се у таквим ситуацијама као блажи закон има примени-
ти Кривични закон Републике Србије који за наведена кривична дела уме-
сто смртне казне прописује казну затвора у трајању од 40 година. Овакав 
став по овом питању у једној од својих одлука - пресуди Кж I 1433/07 од 
19.6.2008. године Врховни суд Србије образлаже на следећи начин:  

 Законом о Изменама и допунама Кривичног закона Савезне Репу-
блике Југославије ("Службени лист СРЈ", бр. 61 од 09.11.2001. године, 
који је ступио на снагу 17.11.2001. године) и којим је у члану 1. прописано 
да се брише тачка 1. члана 34. КЗ СРЈ којом је било прописано да се 
смртна казна може изрећи када је прописана законом Републике, а чла-
ном 3. је прописано да затвор не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 
15 година, а став 2. истог члана је измењен и сада гласи: - "За најтежа 
кривична дела и најтеже облике тешких кривичних дела може се пропи-
сати казна затвора од 40 година. Ова казна се може прописати само уз 
казну затвора од 15 година и не може се изрећи лицу које у време изврше-
ња кривичног дела није навршио 21 годину живота". С`друге стране у 
кривичном законодавству Републике Србије за најтежа кривична дела 
била је прописана смртна казна сво време до доношења Закона о Измена-
ма и допунама Кривичног закона Републике Србије ("Службени гласник 
РС", бр. 10 од 01.03.2002. године) када је брисан члан 2а. КЗ РС, па се за 
она кривична дела за која је била прописана смртна казна сада уместо 

                                                 
14  У пресуди Окружног суда у Београду К. бр. 800/06 од 16.02.2007. године заузет је правни став 

да правног континуитета смртне казне у наведеном периоду нема због чега је учиниоцима кри-
вичног дела убиства из члана 47. став 2. КЗ РС изречена казна затвора у трајању од 15 година.  
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ове казне може изрећи казна затвора од 40 година, тако да члан 47. став 
2. одређује да ће се учинилац казнити "затвором најмање 10 година или 
затвором од 40 година", то што даље значи да је у Кривичном закону 
Републике Србије смртна казна била прописана у непрекинутом тра-
јању све до 1.3.2002. године, када је наведеним изменама дефинитивно 
укинута и замењена казном затвора у трајању од 40 година." 

 На мање-више исти начин Врховни суд образлаже ово правно 
питање и у свим осталим одлукама15. Из оваквих образложења у пресуда-
ма Врховног суда јасно произилази да Врховни суд сматра да укидањем 
смртне казне као врсте казне у Кривичном закону Савезне Републике 
Југославије није дошло до прекида правног континуитета смртне казне за 
кривична дела прописана Кривичним законом Републике Србије, већ да је 
таква казна постојала у непрекинутом трајању све до измена Кривичног 
закона Републике Србије од 1. марта 2002. године.  

 Наведени став по овом питању изражен у одлукама Врховног суда 
Србије био је у појединим случајевима и предмет оцене Уставног суда16 и 
Европског суда за људска права17 који су такође у својим одлукама заузе-
ли став да је смртна казна у Кривичном закону Републике Србије била 
прописана у непрекинутом трајању све до 1. марта 2002. године, тј. до 
доношења Закона о изменама и допунама Кривичног закона Републике 
Србије којим је смртна казна у Републичком закону замењена казном 
затвора од 40 година. 

 Дакле, према одлукама ових судова смртна казна била је прописа-
на и у периоду од 9. новембра 2001. године (када је уклоњена из система 
казни у КЗ СРЈ) до 1. марта 2002. године (када је у Кривичном закону 
Републике Србије замењена казном затвора од 40 година) због чега је у 
конкретним случајевима блажи закон онај који за конкретно кривично 
дело не прописује смртну казну већ казну затвора од 40 година. 

 С`тим у вези Европски суд за људска права у својој одлуци у 
предмету Бошко Микуловић и Предраг Вујисић против Србије од 24. 

                                                 
15  Ово су неки од предмета Врховног суда Србије у којима је заузет наведени став: Кж I 1749/02 од 

11.2.2003. године, Кж III 1/03 од 3.11.2003. године, Кж III 8/04 од 11.2.2005. године, Кж III 5/01 од 
28.10.2002. године, Кж I ОК 2/06 од 26.5.2006. године, Кзп ОК 3/07 од 25.1.2008. године и др.  

16  Одлука Уставног суда Уж 969/09 од 24.3.2010. године 
17  Одлука Европског суда за људска права у предмету Микуловић и Вујисић против Србије по 

представкама бр. 49318/07 и 58216/13 од 24. новембра 2015. године 
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новембра 2015. године, након анализе релевантног домаћег права и судске 
праксе прихвата по овом питању став Врховног суда Србије, Врховног 
касационог суда и Уставног суда, те свој закључак о непостојању повреде 
из члана 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода образлаже тако што наводи: "Савезни кривични закон имао је 
опште одредбе које су дефинисале, између осталог, које се казне могу 
прописати и на савезном и на републичком нивоу, док Кривични законици 
Србије и Црне Горе нису имале такве одредбе већ су доследно утврђивали 
списак кривичних дела и казне за њих. Сходно томе, да би се у Кривичном 
закону Србије смртна казна укинула и заменила казном затвора од 40 
година, одговарајућа измена била је неопходна и у Савезном кривичном 
закону и у Кривичном закону Србије. С`обзиром на поделу надлежности у 
кривичним стварима, ове измене морале су се усвојити у две различите 
Скупштине (Скупштини Савезне Републике Југославије и Скупштини 
Србије). То је захтевало двостепени поступак. Временски размак између 
ове две законодавне радње је природно обележје савезног система и не 
може се рећи да је у то време ступило на снагу ново законодавство које 
је било блаже. Брисање смртне казне из општих одредаба Савезног зако-
на и истовремено увођење казне затвора од 40 година у истом закону је 
према томе био само први корак у овом процесу, који је завршен када је 
смртна казна такође избрисана из Кривичног закона Србије нека четири 
месеца касније. С`обзиром на горе наведено, суд не може а да се не сло-
жи са оценом Врховног касационог суда и потврдом ове оцене Уставног 
суда који је потврдио да је смртна казна остала у опсегу санкција у срп-
ском правном систему у периоду између измена Савезног кривичног зако-
на и Кривичног закона Србије."  

 Међутим, у стручним круговима постоје и потпуно супротна 
мишљења по овом питању. Тако нпр. професор Правног факултета у Бео-
граду др. Горан Илић у свом раду "О предвидљивости ретроактивне 
примене блажег Кривичног закона - осврт на одлуку Европског суда 
за људска права Микуловић и Вујисић против Србије"18 износи став 
да у периоду од 9. новембра 2001. до 1. марта 2002. године у систему кри-
вичних санкција није постојала смртна казна, дакле сматра да правни кон-
тинуитет смртне казне није постојао. Образлажући овај свој став наводи: 

                                                 
18  "Идентитетски преображај Србије, прилози пројекту 2015 - колективна монографија" стр. 122-

123, Универзитет у Београду - Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање 2016.  
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"Не би требало да буде спорно да је до 9. новембра 2001. године постојао 
одговарајући правни основ за прописивање смртне казне за кривична дела 
предвиђена у КЗ РС. То је била одредба члана 34. тачка 1. КЗ СРЈ будући 
да је систем казни, као и кривичних санкција уопште, могао да буде одре-
ђен једино одредбама КЗ СРЈ. Због тога се став домаће судске праксе о 
непрекинутом трајању смртне казне и њеном дефинитивном укидању 01. 
марта 2002. године не може прихватити јер наводи на закључак да је на 
републичком нивоу могао да постоји систем кривичних санкција који је 
предвиђао смртну казну. У то време системски закон којим је био уређен 
систем казни које су могле да буду прописане савезним и републичким 
кривичним законима био је искључиво КЗ СРЈ. Другим речима, у периоду 
од 9. новембра 2001. до 1. марта 2002. године у систему кривичних санк-
ција није постојала смртна казна, тако да је није било могуће изрећи ни 
за два кривична дела из КЗ РС за која је била прописана. У том времен-
ском периоду суд није могао да за поменута кривична дела изрекне ни 
казну затвора од 40 година јер она, упркос томе што је унета у систем 
кривичних санкција које су биле предвиђене у КЗ СРЈ, није била прописана 
Републичким Кривичним законом. Може се закључити да је најстрожа 
казна коју би у та непуна четири месеца суд могао да изрекне учиниоцу 
кривичног дела тешко убиство или тешки случај разбојништва и разбој-
ничке крађе могла да буде казна затвора од 15 година, с`обзиром на то 
да је она представљала општи законски максимум казне затвора, а наве-
дена дела су била запрећена казном затвора од најмање 10 година".  

 Да је временски дисконтинуитет између измена и допуна два кри-
вична закона изазвао озбиљан проблем у практичној примени изузетка од 
начела забране ретроактивне примене закона, односно обавезне примене 
блажег закона на окривљеног уколико је након извршења кривичног дела 
а пре пресуђења, закон мењан једном или више пута, потврдио је и сам 
законодавац када је након већ заузетог става Врховног суда Србије по 
овом питању у пресудама донетим током 2002. године и почетком 2003. 
године, изменама и допунама КЗ СРЈ ("Службени гласник РС", бр. 
39/2003 од 11. априла 2003. године) које су ступиле на снагу 12. априла 
2003. године, поред измене назива закона у "Основни кривични закон" 
изменио и одредбу члана 4. о обавезној примени блажег закона тако што 
је у том члану додат став 3. којим је прописано да "Ако је у време изврше-
ња кривичног дела за то кривично дело била прописана смртна казна, 
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учиниоцу кривичног дела може се изрећи казна затвора од 40 година"19. 
Оваква одредба у оквиру правне норме "Обавезно примењивање блажег 
закона" којом се општи принцип примене блажег закона конкретизује у 
односу на само једну казну (смртну казну) "трајала је" до доношења Кри-
вичног законика, чија примена је почела 01. јануара 2006. године. Ова 
одредба била је и предмет оцене Уставног суда20 који је одбио предлог за 
утврђивање њене неуставности.  

 Овде се може поставити питање зашто је законодавац више од 
годину дана након што је смртну казну у републичком кривичном закону 
заменио казном затвора од 40 година, уопште ово прописао. Наиме, уко-
лико је смртна казна у континуитету била прописана све до 1. марта 2002. 
године када је замењена казном затвора у трајању од 40 година, таква нор-
ма (која се може применити само на предмете који су без обзира када је 
кривично дело извршено, пресуђени након ступања на снагу закона, дакле 
након 12.4.2003. године) није потребна, будући да је и према општим пра-
вилима о примени блажег закона, казна затвора од 40 година блажа од 
смртне казне.  

 Противници става судске праксе по овом питању, у оваквом поступ-
ку законодавца виде "премошћавање" спорног четворомесечног периода када 
смртна казна није постојала у законом утврђеном систему кривичних санкци-
ја21 нити је за "спорна кривична дела" била замењена казном затвора од 40 
година, док заговорници "непрекинутог трајања смртне казне" у спорном 
периоду, овај потез законодавца виде као "потврду" правилног става судске 

                                                 
19  Члан 2. Закона о Изменама и допунама КЗ СРЈ ("Службени гласник РС", бр. 39/2003 од 11. 

априла 2003. године) 
20  Одлука Уставног суда Републике Србије У бр. 192/03 од 15.1.2004. године 
21  Проф. др. Горан Илић у свом раду "О предвидљивости ретроактивне примене блажег Кривич-

ног закона - осврт на одлуку Европског суда за људска права: Микуловић и Вујисић против 
Србије" о овоме каже "Изложену анализу не могу довести у питање ни допуне Основног кри-
вичног закона које су извршене са циљем да се премости спорни четворомесечни период. Реч је 
о члану 4. став 3. ОКЗ-а, којим је било предвиђено да ако је у време извршења кривичног дела за 
то кривично дело била прописана смртна казна, учиниоцу кривичног дела се може изрећи казна 
затвора од 40 година. Ratio legis доношења те законске одредбе јесте потреба да се створи 
правни основ за изрицање казне затвора од 40 година учиниоцима кривичног дела тешко уби-
ство и тешки случајеви разбојништва и разбојничке крађе већ од тренутка брисања смртне 
казне из система кривичних санкција, уместо од момента прописивања наведене затворске 
казне за та кривична дела. С`обзиром на то да је поменута законска одредба унета у наше 
кривично законодавство тек 2003. године, не треба трошити превише речи на то да је њоме 
уведена могућност ретроактивне примене строжег кривичног закона." 
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праксе Врховног суда Србије који је касније потврђен и одлукама Уставног 
суда и Европског суда за људска права.  

 Без обзира на овако супротстављене ставове по овом питању очи-
гледно је да је и сам законодавац уочио да је због временског дисконтинуите-
та у изменама и допунама два кривична закона настао озбиљан проблем у 
пракси те је одлучио да га овако експлицитном нормом покуша решити.  

 Коначно, може се закључити да је овом питању посвећено много 
пажње и труда, како од стране судова тако и од стручне јавности али и даље 
судска пракса и део стручне јавности о њему имају супротстављене ставове. 
Оно што се у овом случају мора истакнути, јесте да се наведено питање не би 
ни поставило као спорно да до временског дисконтинуитета у изменама два 
кривична закона није дошло а за шта је био потребан минималан труд зако-
нодавца, који би подразумевао истовремену измену ових закона.  

 У овом случају може се као интересантно поставити питање какав 
би био одговор судске праксе на насталу идентичну дилему да се није 
радило о временском дисконтинуитету у изменама два кривична закона 
већ једног кривичног закона који у себи садржи опште и посебне одредбе, 
као што је то случај са актуелним Кривичним закоником. Тешко је за оче-
кивати да би одговор био исти, али исто тако тешко је за очекивати да би 
до таквог временског дисконтинуитета дошло у случају измена и допуна 
само једног закона. 

 

4. Измене појединих одредби Кривичног закона кроз измене  
и допуне других закона и обрнуто 

4а) кривично дело "прање новца" 

 Пре доношења Кривичног законика (који се примењује од 01. 
јануара 2006. године) кривично дело "прање новца" било је прописано 
чланом 27. Закона о спречавању прања новца22 из 2001. године а који се 
примењивао од 1. јула 2002. године и као такво је постојало све до доно-
шења новог Закона о спречавању прања новца из 2005. године23 који је 
ступио на снагу 10. децембра 2005. године, када је чланом 40. одређен 
престанак важења Закона о спречавању прања новца из 2001. године (па 

                                                 
22 "Службени лист СРЈ" бр. 53/01 од 28. септембра 2001. године 
23  "Службени гласник РС", бр. 107/05 од 2.12.2005. године 
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самим тиме и члана 27. тог закона), даном ступања на снагу тог закона, 
дакле 10. децембра 2005. године. 

 У кривичном закону, кривично дело "прање новца" први пута се 
прописује доношењем Кривичног законика24 који се примењује од 1. јану-
ара 2006. године и то чланом 231. Кривичног законика25.  

 Иако је радња извршења овог кривичног дела у Кривичном зако-
нику много шире прописана, она у себи садржи и радњу извршења тог 
кривичног дела прописану чланом 27. Закона о спречавању прања новца 
из 2001. године26. Због инкриминисања низа активности које у Закону о 
спречавању прања новца из 2001. године нису биле предмет овог кривич-

                                                 
24  "Службени гласник РС", бр. 85/05, 88/05 - исправка и 107/05 - исправка 
25  Прање новца 

Члан 231. 
(1)  Ко изврши конверзију или пренос имовине, са знањем да та имовина потиче од кривичног 

дела, у намери да се прикрије или лажно прикаже незаконито порекло имовине, или пркри-
је или лажно прикаже чињенице о имовини са знањем да та имовина потиче од кривичног 
дела, или стекне, држи или користи имовину са знањем, у тренутку пријема, да та имовина 
потиче од кривичног дела,  

     казниће се затвором од шест месеци до пет година. 
(2)  Ако износ новца или имовине из става 1. овог члана прелази 1.500.000,00 динара 
       учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година. 
(3)  Ко учини дело из става 1. и 2. овог члана, а могао је и био дужан да зна да новац или имови-

на представљају приход остварен кривичним делом 
       казниће се затвором до три године. 
(4)  Одговорно лице у правном лицу које учини дело из ст. 1. до 3. овог члана, казниће се 

казном прописаном за то дело, ако је знало, односно могло и било дужно да зна да новац 
или имовина представљају приход остварен кривичним делом. 

(5)  Новац и имовина из ст. 1. до 4. овог члана одузеће се. 
26  Кривично дело 

Члан 27. 
(1)  Ко противно одредбама овог закона на територији Савезне Републике Југославије на рачу-

не код банака и других финансисјких организација и институција положи новац (готов 
новац, евективни страни новац и друга финансијска средства) стечен обављањем незакони-
те делатности (сива економија, трговина оружјем, дрогом, психотропним супстанцама и др) 
или тај новац на други начин укључи у легалне финансијске токове ради обављања дозво-
љене привредне и финансијске делатности, а за који је знао да је прибављен кривичним 
делом - казниће се затвором од 6 месеци до пет година.  

(2)  Ако износ положеног новца из става 1. овог члана прелази 1.000.000,00 динара - учинилац 
ће се казнити затвором од једне године до осам година. 

(3)  Ко учини дело из ст. 1. и 2. овог члана, а могао је и био дужан да зна да је новац прибављен 
кривичним делом - казниће се затвором до три године. 

(4)  За дело из ст. 1. до 3. овог члана казниће се прописаном казном и одговорно лице у правном лицу 
ако је знало, односно могло и било дужно да зна да је новац прибављен кривичним делом. 

(5)  Новац, односно добит из овог члана - одузеће се. 
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ног дела, шире постављеног појма "прања новца", веће запрећене казне за 
квалификовани облик кривичног дела, Кривични законик у односу на ово 
кривично дело несумњиво је строжи закон у односу на Закон о спречава-
њу прања новца из 2001. године. То значи да се у пракси на учиниоце 
овог кривичног дела који су га извршили пре ступања на снагу Кривичног 
закона а суђено им је након његовог ступања на снагу, имао применити 
Закон о спречавању прања новца из 2001. године као блажи закон. Међу-
тим, у пракси то није било могуће јер је Закон о спречавању прања новца 
који је ступио на снагу 10. децембра 2005. године и то одредбом члана 40. 
тог закона прописао престанак важења закона из 2001. године, који је у 
члану 27, "прање новца" прописивао као кривично дело а Кривични зако-
ник још није ступио на снагу, већ се то десило тек 1. јануара 2006. године. 
Дакле, настао је "правни вакум" од 21 дан, када ово кривично дело није 
било прописано законом као кривично дело.  

 Како је најблажи закон за учиниоца кривичног дела онај који 
његове радње не прописује као кривично дело, то у односу на наведене 
учиниоце овог кривичног дела, у пракси није могао бити примењен нити 
један од ових закона, јер је између та два закона постојао период од 21 
дан када то дело није било законом прописано као кривично дело. Без 
утицаја на овакав закључак је и чињеница да је у прелазним и завршним 
одредбама Кривичног законика (члан 431. став 2) прописано да даном 
ступања на снагу Кривичног законика, дакле 1. јануара 2006. године пре-
стају да важе кривично-правне одредбе садржане у члану 27. Закона о 
спречавању прања новца ("Службени лист СРЈ", број 53/01) из 2001. годи-
не, јер је таквом одредбом прописан престанак важења законске одредбе 
на дан 01. јануара 2006. године, а која је већ претходно и то 10. децембра 
2005. године престала да важи. При томе интересантан детаљ је да је 
Закон о спречавању прања новца из 2005. године којим је престао да важи 
Закон о спречавању прања новца из 2001. године а који је прање новца 
прописивао као кривично дело, објављен у истом Службеном гласнику 
Републике Србије број 107/05 од 2.12.2005. године када и друга исправка 
Кривичног законика, с`тим што је ступање на снагу ових закона прописа-
но различито и то Закона о спречавању прања новца - 10. децембра 2005. а 
Кривичног законика - 1. јануара 2006. године.  

 Ово је еклатантан пример непостојања координације законодавца 
у поступку доношења два закона и то у делу који се односи на исто кри-
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вично дело. То није једини случај да се кривичним законом мењају кри-
вично - материјалне одредбе другог закона односно да се другим закони-
ма мењају одредбе кривичног закона.  

 Тако је у члану 25. Закона о јавном реду и миру ("Службени гла-
сник РС", број 51/92 од 30. јула 1992. године) прописан престанак важења 
чл. 213. став 3. и 214. КЗ СРС, а чланом 192. став 1. тачка 12. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", 
број 80/2002 од 26. новембра 2002. године) прописан је престанак важења 
дела члана 139. став 1. тачка 3. и члана 154. КЗ РС ("Службени гласник 
СРС", број 26/77 ... 21/90 и "Службени гласник РС", бр. 16/90 ... 11/2002). 
Како је и даље низ кривичних дела прописано другим законима, ван Кри-
вичног законика то при свакој измени Кривичног законика, односно тих 
других закона постоји опасност од понављања описаног случаја кривич-
ног дела "прања новца", што се може избећи само пажљивијим поступа-
њем законодавца у поступку доношења закона.  

 

5. Неусаглашеност Кривичног законика и бланкетних прописа  
код бланкетних кривичних дела 

5а) Предмет радње извршења кривичног дела неовлашћена  
производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 КЗ,  

неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а КЗ и омогућавање 
уживања опојних дрога из члана 247. КЗ 

 Кривична дела против здравља људи чији су објект радње изврше-
ња опојне дроге (кривична дела из чл. 246, 246а и 247. КЗ) представљају 
бланкетна кривична дела, односно кривична дела са бланкетном диспози-
цијом. Појам кривичног дела са бланкетном диспозицијом уствари значи 
да се у кривичном закону прописује само општи оквир кривичног дела, 
односно делимично одређују елементи кривичног дела и то само нека 
посебна обележја његовог бића, док за остале елементе који детаљније 
одређују његово биће, ова диспозиција упућује на друге прописе где се ти 
елементи, тј. посебна обележја могу наћи. То значи да је детаљније одре-
ђивање бића кривичног дела препуштено неком другом закону, па чак и 
подзаконском акту. Стога је код ових кривичних дела, ради правилне при-
мене закона у пракси неопходна потпуна усаглашеност Кривичног зако-
ника и бланкетног прописа. 
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 До доношења Закона о психоактивним контролисаним супстанца-
ма27 који је ступио на снагу 4. јануара 2011. године, бланкетни пропис за 
наведена кривична дела био је Закон о производњи и промету опојних 
дрога28 који је у члану 2. прописивао да се опојним дрогама сматрају и 
психотропне супстанце. Кривични законик је предмет радње извршења 
ових кривичних дела дефинисао у члану 112. став 15. тако што је упућују-
ћом нормом прописао да се "опојним дрогама сматрају супстанце и пре-
парати који су прописима заснованим на закону проглашени за опојне 
дроге". Дакле, према тада важећој бланкетној норми на коју Кривични 
законик упућује, предмет радње извршења ових кривичних дела биле су 
опојне дроге и психотропне супстанце.  

 Ступањем на снагу Закона о психоактивним контролисаним суп-
станцама престао је да важи Закон о производњи и промету опојних дро-
га29 а до доношења нових прописа за спровођење закона тј. до доношења 
решења Министарства здравља о утврђивању списка психоактивних кон-
тролисаних супстанци30 (које је донето више од две године након ступања 
на снагу Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и почело је 
да се примењује 3. априла 2013. године) примењивало се решење Мини-
старства здравља о утврђивању опојних дрога и психотропних супстанци 
из 2005. године31. У време ступања на снагу Закона о психоактивним кон-
тролисаним супстанцама у великом броју предмета пред судовима Репу-
блике Србије у току су били кривични поступци за наведена три кривична 
дела против здравља људи у којима су предмет радње извршења кривич-
ног дела биле психотропне супстанце.  

 Проблем је настао због тога што Закон о психоактивним контро-
лисаним супстанцама ни у једној својој одредби експлицитно не изједна-
чава опојне дроге и психотропне супстанце на начин како је то чинио 
Закон о производњи и промету опојних дрога а који је престао да важи, 
већ у члану 2. прописује само то шта су психоактивне контролисане суп-
станце, а то су: опојне дроге односно наркотици, психотропне супстанце, 
производи биолошког порекла који имају психоактивно дејство и друге 

                                                 
27  ("Службени гласник РС", бр. 99/2010 од 27. децембра 2010. године) 
28  ("Службени лист СРЈ, бр. 46/96, 37/2002 и "Службени гласник РС", бр. 101/05) 
29  члан 116. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама  
30  ("Службени гласник РС", бр. 28/13 од 26. марта 2013. године) 
31  члан 115. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 
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психоактивне контролисане супстанце. Од помоћи није била нити приме-
на решења Министарства здравља о утврђивању опојних дрога и психо-
тропних супстанци јер су и њиме психотропне супстанце раздвојене од 
опојних дрога и налазе се на листи Б док су опојне дроге разврстане у 
листу А.  

 Како се тада важећим Кривичним закоником као објект радње 
извршења кривичног дела из чл. 246-247. означавају само опојне дроге, 
којима се према члану 112. став 15. Кривичног законика сматрају само 
оне супстанце и препарати који су бланкетним прописима проглашени за 
опојне дроге а важећи бланкетни пропис (Закон о психоактивним контро-
лисаним супстанцама и решење Министарства здравља о утврђивању 
опојних дрога) не изједначава опојне дроге и психотропне супстанце, то 
се у судској пракси створила дилема да ли незаконите радње које чине 
биће кривичног дела из члана 246. Кривичног законика и сродних кривич-
них дела, када је предмет тих радњи - психотропна супстанца -, предста-
вљају кривично дело или не. С`тим у вези у пракси су уочена различита 
поступања.  

 Тако, судија Апелационог суда у Београду Верољуб Цветковић у 
свом раду "Кривична дела неовлашћена производња и стављање у 
промет опојних дрога из члана 246. КЗ и неовлашћено држање опој-
них дрога из члана 246а КЗ (нека питања)"32 по овом питању износи 
следеће мишљење: "У сада важећем Кривичном законику, предмет овог 
кривичног дела су супстанце и препарати проглашени за опојну дрогу. 
Дакле, у важећем Кривичном законику не стоји да су граматички објект 
дела и психотропне супстанце" а потом анализирајући Закон о психоак-
тивним контролисаним супстанцама наводи: "Следом тога да се закључи-
ти, да је назив пихоактивне контролисане супстанце општи појам за 
опојне дроге, психотропне супстанце, производе биолошког порекла које 
имају психоактивна дејства и друге психоактивне контролисане суп-
станце, и да важећи Закон о психоактивним контролисаним супстанца-
ма не одређује да се опојним дрогама сматрају психотропне супстанце, 
што би било основ за кривично гоњење по чл. 246, 246а и 247. Кривичног 
законика, када су у питању психотропне супстанце." да би на крају 
закључио "Психотропне супстанце, у садашњој законској регулативи не 

                                                 
32  Билтен Врховног касационог суда број 2/2012 
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могу бити објект кривичног дела из чл. 246, 246а и 247, КЗ, па је стога 
потребно изменити Кривични законик и одредити да је објект ових кри-
вичних дела и психотропна супстанца".  

 Овако изражен став није био усамљен већ је подржан од дела 
стручне јавности па и током дискусије по овом питању појединих учесни-
ка годишњег саветовања судија Републике Србије у Врњачкој Бањи 2012. 
године.  

 Врховни касациони суд у првој одлуци по овом питању - пресуди 
Кзз ОК бр. 9/2012 од 2. октобра 2012. године заузео је став да и психо-
тропне супстанце представљају предмет извршења кривичног дела из чла-
на 246. КЗ а који став је задржао и у свим каснијим одлукама. Такав став у 
наведеној пресуди заснован је на одредби члана 5. став 3. Закона о психо-
активним контролисаним супстанцама33, члану 3. став 1. (а) (и) Закона о 
потврђивању Конвенције Уједињених Нација против незаконитог промета 
опојних дрога и психотропних супстанци34 и члану 16. став 2. Устава 
Републике Србије35. 

 Наиме, Врховни касациони суд налази да одредба члана 5. став 3. 
Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, којом је прописано 
да се на производњу, промет, употребу и доставу свих психоактивних 
контролисаних супстанци (а у које супстанце по одредби члана 2. став 2. 
тачка 2. истог закона спадају и психотропне супстанце) примењују пропи-
си којима се уређују кривична дела, директно упућује на примену чл. 246-
247. КЗ јер су у оба закона одређене исте неовлашћене радње као недозво-
љене а Кривичним закоником су те радње прецизно одређене као кривич-

                                                 
33  Члан 5. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 
  Забране у области производње, промета, употребе и доставе психоактивних контролисаних суп-

станци.  
1)  Забрањена је производња, промет и употреба психоактивних контролисаних супстанци, као 

и достава психоактивних контролисаних супстанци и биљака из којих се могу добити пси-
хоактивне контролисане супстанце, осим под условима прописаним овим законом. 

2)  Забрањено је гљиве из породице Psilocybe као и друге гљиве из којих се могу добити психо-
активне контролисане супстанце, достављати на било који начин другим лицима  

3)  на производњу, промет, употребу и доставу психоактивних контролисаних супстанци и из 
става 1. овог члана, примењују се прописи којима се уређују кривична дела. 

34  "Службени лист СФРЈ" - Међународни уговори број 14/90 
35  Члан 16. став 2. Устава Републике Србије 
 Општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су 

део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. Потврђени међународни 
уговори морају бити у складу са Уставом. 
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на дела. Тиме, по налажењу Врховног касационог суда, Закон о психоак-
тивним контролисаним супстанцама на исти начин третира ове неовла-
шћене радње у односу на опојне дроге и психотропне супстанце. Обавезу 
истог третмана опојних дрога и психотропних супстанци у кривично-
правном смислу, према наведеној пресуди Врховног касационог суда про-
писује и члан 3. став 1 (а) (и) Закона о потврђивању Конвенције УН про-
тив незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци36, који 
сходно одредби члана 16. став 2. Устава Републике Србије представља 
саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се приме-
њује. Третирајући ова два закона као бланкетне прописе, Врховни касаци-
они суд у овој пресуди закључује "Дакле, како је одредбом члана 246. КЗ 
као објект радње кривичног дела одређена опојна дрога, а одредбом чла-
на 3 став 1. (а)(и) Закона о потврђивању конвенције УН против незакони-
тог промета опојних дрога и психотропних супстанц, та супстанца као 
објект кривичног дела изједначена је са психотропним супстанцама, има-
јући у виду бланкетни карактер овог кривичног дела, све напред изнето 
упућује на закључак да психотропне супстанце представљају предмет 
радње извршења поменутог кривичног дела. Наиме, кривичноправном 
нормом (246. КЗ) није дефинисан појам опојне дроге. То не чини ни одред-
ба члана 112. тачка 15. КЗ, већ је она упућујућег карактера и то на про-
писе засноване на закону којим се одређене супстанце и препарати про-
глашавају (изједначавају) опојним дрогама. Дакле, својство одређене суп-
станце као опојне дроге не одређује се Кривичним закоником већ другим 
прописом. У конкретном случају то је Закон о психоактивним контроли-
саним супстанцама и Закон о потврђивању конвенције УН против незако-
нитог промета опојних дрога и психотропних супстанци. Оба ова закона 
у кривичноправном смислу изједначавају опојне дроге и писхотропне суп-
станце. Закон о психоактивним контролисаним супстанцама то чини у 
одредби члана 5. став 3. како је већ напред наведено, а Закон о потврђи-

                                                 
36  Члан 3. Закона о потврђивању конвенције УН против незаконитог промета опојних дрога и пси-

хотропних супстанци ("Службени лист СФРЈ - Међународни уговори бр. 14/90) 
1. Свака страна потписница усвојиће неопходне мере да се као кривични прекршај по њеном 

закону, кад се чине намерно, утврде: 
(а) (и)производња, прерада, екстракција, припрема, понуда, понуда за продају, дистрибуција, 

продаја, испорука под било којим условима, посредовање, слање,слање у транзиту, тран-
спорт, увоз или извоз било које опојне дроге или било које писхотропне супстанце 
супротно одредбама Конвенције из 1961. године, измењене Конвенције из 1961. године 
или Конвенције из 1971. године. 
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вању конвенције УН против незаконитог промета опојних дрога и психо-
тропних супстанци, то чини у члану 3 став 1. (а)(и) тако што обавезује 
државу потписницу конвенције да кривична дела која за предмет радње 
имају опојне дроге, примењује и на психотропне супстанце".  

 На приговор да се оваквим ставом нарушава начело законитости и 
кроз судску одлуку "ствара нова норма" Врховни касациони суд је у овој 
пресуди одговорио: "У конкретном случају не ради се о непосредној при-
мени Конвенције у смислу увођења нове кривичне норме, већ се ради о 
тумачењу одређеног елемента кривичне норме - објекта радње кривичног 
дела и примени бланкетних норми на које сам Кривични законик упућује. 
На тај начин се не нарушава начело законитости јер противправност 
радње која је описана у Кривичном законику као кривично дело у односу 
на опојне дроге произилази и у односу на психотропне супстанце, из Зако-
на о психоактивним контролисаним супстанцама на који Кривични зако-
ник упућује а једнак третман опојним дрогама и психотропним супстан-
цама у смислу објекта недозвољених радњи прописаних чланом 246. КЗ 
даје и Закон о ратификацији Конвенције Уједињених Нација против неза-
конитог промета опојних дрога и психотропних супстанци".  

 Иако је судска пракса на описани начин, тумачењем доста непре-
цизне норме члана 5. став 3. Закона о психоактивним контролисаним суп-
станцама и непосредном применом потврђеног Међународног уговора 
решила настали проблем, тиме није отклоњена потреба за, како је то иста-
као у свом раду судија Верољуб Цветковић - одговарајућом изменом Кри-
вичног законика или бланкетног прописа а ради прецизног и јасног одре-
ђивања предмета извршења наведених кривичних дела. Уочивши своју 
"грешку" законодавац је тако у првој следећој измени Кривичног закони-
ка након ступања на снагу Закона о психоактивним контролисаним суп-
станцама, у Закону о изменама и допунама Кривичног законика37 који се 
примењује од 1. јануара 2013. године, у члану 112. став 15. прописао да се 
"опојним дрогама сматрају супстанце и препарати који су законом и 
другим прописом заснованим на закону проглашене за опојне дроге и 
остале психоактивне контролисане супстанце" чиме је са опојним дрога-
ма у кривичноправном смислу изједначио не само психотропне супстанце 
већ и све психоактивне контролисане супстанце.  

                                                 
37  "Службени гласник РС", бр. 121/2012 од 24. децембра 2012. године 
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 Несагласности (у смислу непрецизних норми) између Кривичног 
законика и бланкетних прописа постоје и у односу на нека друга бланкет-
на кривична дела прописана Кривичним закоником али је наведена неса-
гласност имала у пракси посебан значај, не само због велике друштвене 
опасности ових кривичних дела већ и због огромног броја предмета у 
којима су објект ових кривичних дела биле психотропне супстанце. Из 
искуства проистеклог у овом случају, намеће се закључак у виду апела 
законодавцу да при свакој измени бланкетног прописа или бланкетног 
кривичног дела у Кривичном законику а којих није мало, посебно води 
рачуна о потпуној и прецизној усаглашености тих прописа.  

 

6. Идентични описи радње извршења кривичних дела, прекршаја, 
привредних преступа и дисциплинских прекршаја и преступа 

 Посебан проблем у судској пракси а који често доводи до активи-
рања Уставног начела "ne bis in idem" (не два пута у истој ствари) проис-
тиче из пропуста законодавца да јасно и прецизно разграничи законске 
описе радње извршења кривичних дела, прекршаја, привредних преступа, 
па и дисциплинских преступа и прекршаја.  

 

6а) Разграничење између кривичних дела 

 Један од примера непостојања прецизног разграничења између два 
кривична дела јесте кривично дело "ометање службеног лица у вршењу 
службене дужности" из члана 23. Закона о јавном реду и миру38 и кри-
вичног дела "напад на службено лице у вршењу службене дужности" 
из члана 323. Кривичног законика39.  
                                                 
38  Ометање службеног лица у вршењу службене дужности 

Члан 23. 
 Ко прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне или на други начин омета службено 

лице надлежних органа из члана 2. овог закона у вршењу службене дужности – казниће се 
затвором од шест месеци до две године. 

 Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац службеном лицу прети употре-
бом оружја, или се маши за оружје, или му нанесе лаку телесну повреду – казниће се затвором 
од једне до пет година. 

 Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац на службено лице потегне оружје 
или га употреби или му нанесе тешку телесну повреду – казниће се затвором од три до десет 
година. 

39  Члан 323. Кривичног законика 
Напад на службено лице у вршењу службене дужности 

(1) Ко нападне или прети да ће напасти службено лице у вршењу службене дужности  
     казниће се затвором од три месеца до три године. 
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 Према члану 323. став 1. КЗ кривично дело "напад на службено 
лице у вршењу службене дужности" чини онај "ко нападне или прети да 
ће напасти службено лице у вршењу службене дужности" док је ставом 
3. истог члана прописан квалификовани облик овог кривичног дела, који 
постоји када је напад или претња нападом учињена "према службеном 
лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности". Дакле, дело из 
става 3. овог члана је бланкетног карактера јер зависи од прописа којим су 
уређени послови јавне или државне безбедности. Када је у питању јавна 
безбедност то је Закон о полицији40 и Правилник о начину обављања поје-
диначних полицијских послова41. 

 Према члану 23. став 1. Закона о јавном реду и миру42 кривично 
дело "ометање службеног лица у вршењу службене дужности" чини 
онај "ко прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне службено 
лице надлежних органа из члана 2. овог закона у вршењу службене 
дужности" док према члану 2. тог закона "надлежни органи за одржава-
ње јавног реда и мира су Министарство унутрашњих послова, Комунална 
полиција, инспекцијски орани и други надлежни органи у складу са зако-
ном утврђеним делокругом". Према члану 30. став 3. тачка 5. Закона о 
полицији, у послове јавне безбедности тј. полицијске послове спадају и 
послови одржавања јавног реда и мира. С тим у вези у судској пракси 
појавила се дилема о ком од горе наведена два кривична дела се ради када 
је нападнуто службено лице Министарства унутрашњих послова при оба-
вљању службене дужности одржавања јавног реда и мира, а што су најче-
шћи случајеви у пракси. Ово стога што такво лице има статус службеног 

                                                                                                                       
(2)  Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана службеном лицу нанесена лака телесна 

повреда или је прећено употребом оружја  
      учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година. 
(3)  Ако је дело из става 1. и 2. овог члана учињено према службеном лицу у вршењу послова 

јавне или државне безбедности  
      учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 
(4)  Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац службеном лицу нанесе 

тешку телесну повреду казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за 
дело из става 3. затвором од две до десет година. 

(5)  За покушај дела из става 1. овог члана казниће се  
(6)  Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који је био изазван незаконитим или грубим посту-

пањем службеног лица може се ослободити од казне. 
40  "Службени гласник РС", број 6/2016, 24/2018 и 87/2018 
41  "Службени гласник РС", бр 6/2018 и 72/2018 
42  "Службени гласник РС", бр 6/2016 и 24/2018 
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лица и вршећи службену дужност одржавања јавног реда и мира, обавља 
послове јавне безбедности, што одговара кривичном делу из члана 323. 
став 3. у вези става 1. КЗ а истовремено представља и службено лице над-
лежног органа Министарства унутрашњих послова за одржавање јавног 
реда и мира, што одговара кривичном делу из члана 23. став 1. Закона о 
јавном реду и миру, при чему је напад на то службено лице у вршењу слу-
жбене дужности, радња извршења оба кривична дела. По овом питању у 
пракси се уочавају различите одлуке иако је по запрећеној казни, кривич-
но дело из члана 23. став 1. Закона о јавном реду и миру43 блаже од кри-
вичног дела из члана 323. став 3. Кривичног законика44. 

 У оваквом случају Врховни касациони суд је у својој одлуци Кзз 
бр. 630/18 од 20.6.2018. године нашао да се ради о кривичном делу "оме-
тање службеног лица у вршењу службене дужности" из члана 23. став 1. 
Закона о јавном реду и миру, па се у вези с`тим у наведеној пресуди наво-
ди: "Наиме, кривично дело из члана 23. ЗЈРМ јесте специјални облик кри-
вичног дела из члана 323. КЗ, које постоји када се ради о нападу на слу-
жбено лице у вршењу само једног од низа послова јавне безбедности 
(члан 30. став 3. тачка 5. Закона о полицији) и то послова одржавања 
јавног реда и мира, а који напад мора бити усмерен на ометање службе-
ног лица у обављању службене дужности одржавања јавног реда и мира, 
као што је то у конкретном случају, јер свако опирање наредбама слу-
жбеног лица па и опирање нападом представља ометање службеног лица 
из члана 2. Закона о јавном реду и миру у вршењу службене дужности. 
С`тога је првостепени суд, правилном применом кривичног закона морао 
радње окривљеног правно квалификовати као кривично дело ометање 
службеног лица у вршењу службене дужности из члана 23. став 1. Зако-
на о јавном реду и миру, а обзиром да то није учинио већ је окривљеног 
огласио кривим због кривичног дела напад на службено лице у вршењу слу-
жбене дужности из члана 323. став 3. у вези ст. 2. и 1. КЗ, то је на овај 
начин учинио повреду кривичног закона на штету окривљеног из члана 
439. тачка 2) ЗКП. Исту повреду учинио је и другостепени суд када је 

                                                 
43  За кривично дело из члана 23. став 1. Закона о јавном реду и миру прописана је казна затвора од 

шест месеци до две године 
44  За кривично дело из члана 323. став 3. Кривичног законика прописана је казна затвора од једне 

до осам година 
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одбио као неосновану жалбу браниоца окривљеног и првостепену пресуду 
потврдио".  

 

6б) Разграничење кривичних дела и прекршаја 

 Када су у питању кривична дела и прекршаји, примери изостанка 
јасног разграничења међу њима су бројни. Један од њих је прекршај из 
члана 113. став 1. тачка 1. Закона о психоактивним контролисаним суп-
станцама, којим је прописано да ће се новчаном казном у износу од 
40.000,00 до 50.000,00 динара казнити за прекршај физичко лице "ако 
врши доставу психоактивне контролисане супстанце, биљака из којих се 
могу добити психоактивне контролисане супстанце (члан 5. став 1) као 
и гљива из породице Psilocybe, као и других гљива из којих се могу добити 
психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом члана 
5. став 2. овог закона".  

 Радња извршења прекршаја је "неовлашћена достава психоактив-
них контролисаних супстанци" а извршилац може бити свако лице које 
супротно овом закону врши доставу било које психоактивне контролисане 
супстанце. Сам закон ни у једној својој одредби није дефинисао појам 
"доставе" нити ко је овлашћен нити под којим условима да врши доставу 
тих супстанци (прописана су само овлашћења и услови под којим правна 
лица којима је од стране надлежног органа издата дозвола, могу да врше 
складиштење, транспорт психоактивних контролисаних супстанци и њихов 
транзит, увоз и извоз) али је у члану 5. став 1. прописао "да је производња, 
промет и употреба као и достава психоактивних контролисаних супстан-
ци као и биљака из којих се могу добити психоактивне контролисане суп-
станце, осим под условима прописаним тим законом, забрањена" а ставом 
3. истог члана "да се на производњу, промет, употребу и доставу психоак-
тивних контролисаних супстанци из става 1. овог члана примењују пропи-
си којим се уређују кривична дела". Дакле, сам закон у једној одредби у 
погледу ове забрањене радње упућује на примену Кривичног законика 
(члан 5. став 3) а у другој одредби ту исту радњу прописује као прекршај 
(члан 113. став 1. тачка 1). Како самим законом није дефинисан појам 
доставе психоактивне контролисане супстанце онда се она мора тумачити 
синонимима тог појма и то: испоручити, уручити, предати, пренети, испо-
ставити, изручити, допремити и слично. Како достава психоактивне кон-
тролисане супстанце значи неку врсту њеног преноса од тачке А до тачке Б 
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а одредбом члана 246. КЗ као један од алтернативних начина извршења 
овог кривичног дела прописан је и "пренос" опојних дрога, то је на овај 
начин једна те иста радња прописана и као прекршај и као кривично дело. 
Ово поготово када се има у виду да кривично дело неовлашћене производ-
ње и стављања у промет опојних дрога подразумева и друге начине неовла-
шћеног стављања у промет опојних дрога, осим оних таксативно наведених 
у ставу 1. члана 246. КЗ, што значи да и неовлашћена достава опојне дроге 
представља њено стављање у промет.  

 Сличан случај је и са прекршајем из члана 267. став 1. тачка 3. 
Царинског закона45 по коме и физичко лице може бити кажњено за прекр-
шај "ако приликом подношења захтева за одобрење царинског поступка, 
било директно или индиректно, поднесе царинском органу документацију 
која садржи нетачне податке и под условом да такво чињење подразуме-
ва или може подразумевати коришћење неке царинске повластице или 
права које му по закону не припадају (члан 17. и 184)"46. Овај прекршај 
фактички садржи све елементе кривичног дела - навођење на оверавање 
неистинитог садржаја из члана 358. Кривичног законика а које чини 
онај: "Ко довођењем у заблуду наведе надлежни орган да у јавној исправи, 
записнику или књизи овери што год неистинито што може да служи као 
доказ у правном саобраћају" (став 1), док је ставом 2. истог члана санкци-
онисана употреба такве исправе. Интересантно је за напоменути да је ова-
кав прекршај био прописан и ранијим царинским законима па је тако 
идентичан прекршај за који може одговарати физичко лице био прописан 
и чланом 294. став 1. тачка 6. Царинског закона ("Службени гласник РС", 
бр 18/2010, 111/2012, 29/15, 108/16 и 113/17 - др. закон). 

 Потпуно идентичан опис радњи извршења кривичног дела и пре-
кршаја постоји и у случају кривичног дела "грађење без грађевинске 
дозволе" из члана 219а став 2. КЗ и прекршаја из члана 208а став 2. у вези 
става 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи47. 

 Наиме, према члану 219а став 2. КЗ кривично дело "грађење без 
грађевинске дозволе" чини "лице које је инвеститор или одговорно лице 

                                                 
45  "Службени гласник РС", бр 95/2018 
46  Чланом 184. Царинског закона регулисано је питање одобрења царинског органа а чланом 17. истог 

закона прописане су одлуке царинског органа које се односе на примену царинских прописа.  
47  "Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлу-

ка УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др закон 
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у правном лицу који је инвеститор објекта који се гради без грађевинске 
дозволе" док прекршај из члана 208а став 2. у вези става 1. тачка 1. чини 
"физичко лице - инвеститор48 који гради објекат без грађевинске дозво-
ле". Дакле, када се ради о физичком лицу као инвеститору објекта који се 
гради без грађевинске дозволе, описи радње извршења кривичног дела и 
прекршаја су идентични. 

 Непостојање јасног разграничења између кривичног дела "грађе-
ње без грађевинске дозволе" и прекршаја, постоји и у односу на ово 
кривично дело описано у ставу 1. члана 219а КЗ а које дело чини "лице 
које је извођач радова49 или одговорно лице у правном лицу које је извођач 
радова на објекту који се гради, односно које изводи радове на рекон-
струкцији постојећег објекта, без грађевинске дозволе" и прекршаја из 
члана 208а став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи а који прекр-
шај чини "предузетник који гради објекат без грађевинске дозволе ...". У 
пракси су најчешћи случајеви да су извођачи радова на објекту управо 
предузетници, а што даље значи да такво лице истом радњом врши и кри-
вично дело и прекршај тј. да и у овом случају не постоји јасно разграниче-
ње између кривичног дела и прекршаја. Ово поготово када се има у виду 
да је чланом 150. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано да 
"Грађење објекта односно извођење радова ... може да врши предузет-
ник (у даљем тексту: извођач радова) који је уписан у одговарајући реги-
стар за грађење те врсте објеката ...", што значи да сам закон предузет-
ника изједначава са извођачем радова. 

 Пример идентичног описа кривичног дела и прекршаја јесте и 
прекршај из члана 60. став 1. тачка 2. Закона о заштити и одрживом кори-
шћењу рибљег фонда50 којим је прописано да ће се новчаном казном од 
5.000,00 до 150.000,00 динара казнити за прекршај физичко лице ако: 
"лови рибу која нема прописану величину или у време ловостаја". Исто-
времено, лов рибе у време ловостаја јесте и радња извршења кривичног 
дела "незаконит риболов" из члана 277. став 1. КЗ, а које дело чини онај 

                                                 
48  Члан 2. став 1. тачка 21. Закона о планирању и изградњи 
 "Инвеститор јесте лице за чије потребе се гради објекат и на чије име гласи грађевинска дозвола" 
49  Члан 150. став 1. Закона о планирању и изградњи 
 "Грађење објекта, односно извођење радова може да врши привредно друштво, односно друго 

правно лице или предузетник (у даљем тексту: извођач радова) који је уписан у одговарајући 
регистар за грађење те врсте објеката ..." 

50  "Службени гласник РС", бр. 128/14 и 95/18 - др. закон. 



Билтен Врховног касационог суда 

 80

"ко лови рибу или друге водене животиње за време ловостаја или у 
водама у којима је лов забрањен".  

 Посебан случај представља кривично дело "неотклањање опа-
сности из члана 285. став 1. КЗ а које дело чини онај "ко не пријави над-
лежном органу, односно другом надлежном субјекту да постоји пожар, 
поплава, експлозија, саобраћајна незгода или нека друга опасност за 
живот или тело људи или за имовину већег обима или не предузме мере 
да се та опасност отклони, иако је то могао да учини без опасности за себе 
или другог". 

 Ово кривично дело, када је у питању непријављивање пожара, 
прописано је и као прекршај у члану 84. став 1. тачка 7. Закона о заштити 
од пожара51, према коме ће се новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 
динара казнити за прекршај физичко лице ако: "примети непосредну опа-
сност од избијања пожара или пожар а не уклони опасност, односно не 
угаси пожар или о пожару без одлагања не обавести надлежну ватрога-
сну јединицу или полицијску станицу (члан 71. став 1)".  

 Специфичност овог прекршаја огледа се у чињеници да се законо-
давац прописујући га, позвао на члан 71. став 1. истог закона а који члан у 
закону не постоји, јер је престао да важи ступањем на снагу Закона о сма-
њењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама52 који је 
ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а којим је у члану 120. став 2. 
прописано да ступањем на снагу тог закона престају да важе одредбе чл. 
58-64 и 66-72 Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 
111/09 и 20/15).  

 Пре престанка важења, одредбом члана 71. Закона о заштити од 
пожара53 била је прописана обавеза грађанина да о постојању пожара без 
одлагања обавести најближу ватрогасну јединицу, односно полицијску 

                                                 
51  ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон) 
52  ("Службени гласник РС", бр. 87/2018) 
53  Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) 

Члан 71. 
 Грађанин који примети непосредну опасност од избијања пожара или примети пожар дужан је 

да уклони опасност, односно да угаси пожар ако то може учинити без опасности за себе или 
другог. Ако грађанин не може сам да угаси пожар, дужан је да о томе без одлагања обавести 
најближу ватрогасну јединицу, односно полицијску станицу. 

 Забрањена је лажна пријава пожара и других техничко-технолошких несрећа. 
 Трошкове интервенције ватрогасно-спасилачке јединице по лажној пријави пожара сноси лице 

које је лажно пријавило пожар.  
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станицу, тако да је у одредби члана 84. став 1. тачка 7. Закона, којим се 
прописује прекршај за непријављивање пожара, било смисла позивање на 
члан 71. став 1. истог закона само док је та одредба у закону постојала. 
Престанком важења те норме, престала је и потреба позивања на њу, због 
чега се прописивање прекршаја, позивањем на норму која у закону не 
постоји може сматрати озбиљним пропустом законодавца који закон у 
том делу чини нејасним. Ово тим више, што се законодавац прописујући 
у члану 84. став 1. тачка 8. прекршај који чини онај "ко лажно пријави 
пожар или другу техничко-технолошку несрећу", позвао такође на непо-
стојећи члан 71. став 2. истог закона. 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама, чијим ступањем на снагу је престала да важи одредба члана 
71. Закона о заштити од пожара није отклонио описану нејасноћу, већ ју је 
продубио. Тим законом, у члану 36. став 5. тачка 4. прописана је обавеза 
грађана "да о настанку опасности без одлагања обавесте оперативни цен-
тар 112". Према одредби члана 2. став 1. тачка 10. тог закона "опасност је 
потенцијално штетан физички догађај, феномен или људска активност 
која може проузроковати угрожавање живота и здравља људи, оштећење 
материјалних и културних добара и животне средине или друштвене и 
економске поремећаје". Обавеза грађана из члана 36. став 5. тачка 4. овог 
закона да пријаве постојање опасности, односи се дакле на све врсте опа-
сности прописане тим законом. Неизвршење те обавезе, тј. необавештава-
ње оперативног центра 112 о постојању опасности није прекршајно санк-
ционисано, већ је као прекршај у члану 113. став 1. тачка 1554 прописано 

                                                 
54  Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање у ванредним ситуацијама ("Службени гла-

сник РС", број 87/2018) 
Члан 74. став 2. 

 Грађани, државни органи, привредна друштва и друга правна лица дужни су да о пронађеном 
ЕОР одмах обавесте најближу полицијску станицу или оперативни центар 112, видљивим зна-
ком обележе место где се налазе ЕОР и обезбеде их док не дођу овлашћени службеници Мини-
старства. 

Члан 113. став 1. тачка 15. 
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако:  
 о откривеном ЕОР не обавести најближу полицијску станицу или оперативни центар 112, не 

обележи видљивим знаком место где се налази ЕОР или не обезбеди место где се налазе ЕОР 
док не дођу овлашћена службена лица (члан 74. став 2).  
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непријављивање само једне врсте опасности и то откривених експлозив-
них остатака рата55. 

 Код несумњиве чињенице да пожар који се према члану 4. став 1. 
тачка 1. Закона о заштити од пожара дефинише као "процес неконтроли-
саног сагоревања којим се угрожава живот и здравље људи, материјална 
добра и животна средина", представља опасност у смислу члана 2. став 1. 
тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванред-
ним ситуацијама и члана 285. став 1. КЗ, може се закључити да се непри-
јављивање пожара у поменутим законима различито третира. По члану 
285. став 1. КЗ то је кривично дело, по члану 84. став 1. тачка 7. Закона о 
заштити од пожара, то је прекршај, а по Закону о смањењу ризика од ката-
строфа и управљању ванредним ситуацијама, иако постоји обавеза грађа-
на да пријављују све врсте опасности прописане тим законом (па и посто-
јање пожара), непоступање по тој обавези не представља прекршај.  

 Када је у питању непријављивање "друге опасности" по живот и 
тело људи или за имовину већег обима, одредбом члана 285. став 1. КЗ 
таква радња прописана је као кривично дело. То значи да је овом радњом 
извршења кривичног дела обухваћено непријављивање сваке врсте опа-
сности по живот и тело људи или за имовину већег обима, па и неприја-
вљивање откривених експлозивних остатака рата који нису експлодирали, 
будући да таква средства несумњиво представљају опасност по живот и 
здравље људи. Прописивање у Закону о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама, непријављивање постојања ових екс-
плозивних средстава као прекршаја, значи да је и у овом случају иста рад-
ња прописана и као кривично дело и као прекршај. 

 Примери оваквих нормативних решења којима се исте радње про-
писују и као кривично дело и као прекршај су бројни и резултат су неуса-
глашавања у поступку доношења нових закона са већ постојећим законима. 
Последице у пракси су разне, од ослобађајућих пресуда у кривичном 
поступку јер се не ради о кривичном делу већ о прекршају до примене 

                                                 
55  Експлозивни остаци рата (у даљем тексту: ЕОР) су експлозивна средства и неексплодирана 

убојна средства, са или без упаљача, припремљена за употребу или употребљена, односно испа-
љена, лансирана, избачена, поринута или постављена, а нису извршила своју функцију тј. нису 
експлодирала, напуштена убојна средства која су остављена или одбачена и средства заостала 
после експлозије складишта убојних средстава односно у процесу производње убојних средста-
ва (Члан 2. став 1. тачка 15. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама).  
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начела "ne bis in idem" у кривичном поступку уколико је већ дошло а што је 
чест случај у пракси, до правноснажног окончања прекршајног поступка. 

 

6в) Разграничење између кривичних дела и дисциплинских  
преступа - прекршаја 

 Посебан случај представља идентично нормирање дисциплинских 
преступа односно прекршаја и кривичних дела. То не би био проблем у 
пракси, јер у начелу дисциплински поступак и кажњавање у том поступку 
не искључује кривично гоњење и кажњавање у кривичном поступку. 
Међутим, то није увек случај јер се у одређеним ситуацијама и правносна-
жна одлука донета у дисциплинском поступку има сматрати одлуком 
донетом по "кривичној оптужби" у ком случају се искључује могућност 
вођења кривичног поступка због примене начела "ne bis in idem" прописа-
ног чланом 4. Протокола 7. Европске конвенције за заштиту људских пра-
ва и основних слобода, чланом 34. став 4. Устава Републике Србије и чла-
ном 4. став 1. ЗКП.  

 Процена, да ли се у одређеном поступку (прекршајном или дисци-
плинском) ради о "кривичној оптужби" врши се према тзв. "мерилима 
Енгел"56 израженим у пресуди Европског суда за људска права "Енгел и 
остали против Холандије" из 1976. године. Према тим мерилима, при овој 
процени примењују се три критеријума: класификација дела према уну-
трашњем праву - у оквиру ког критеријума су релевантне и одредбе про-
цесног права, те се поступак на који се примењују одредбе кривичног 
процесног права у правилу сматра кривичним57; природа противправног 
понашања - према ком критеријуму су норме усмерене на општу попула-
цију у правилу кривичне природе58 а норме усмерене на спречавање одре-
ђеног поступања ужих друштвених група (нпр. војници, затвореници, 
лекари итд) у правилу су дисциплинске природе и не улазе у појам кри-
вичног поступка; врста и тежина запрећене казне - по ком критеријуму 
се цени максимално запрећена санкција а не она која је у конкретном слу-
чају примењена, па ако је санкција замишљена као средство кажњавања а 

                                                 
56  Пресуда Европског суда за људска права "Енгел и други против Холандије" од 08. јуна 1976. 

године, број представке 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 и 5370/72. 
57  Ozotürk против Немачке 
58  Томасовић против Хрватске 
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не ради се о статусној или некој другој санкцији као средству одвраћања, 
овај критеријум је у правилу задовољен.  

 Када се све наведено примени на поједине дисциплинске преступе 
прописане Законом о Војсци Србије59, поступак у којем се о њима одлучу-
је и прописане санкције, несумњиво се у пракси отвара проблем идентич-
ног прописивања дисциплинских преступа и кривичних дела, идентичног 
поступања у дисциплинском и кривичном поступку и прописане санкције 
казненог карактера, а што у пракси значи да се у дисциплинском поступку 
уствари поступа и одлучује о "кривичној оптужби". 

 Према Закону о Војсци Србије, војни дисциплински судови са 
седиштем у Београду, Нишу и Новом Саду одлучују у првом степену о 
одговорности професионалних припадника Војске Србије за дисциплин-
ске преступе (члан 161) док по жалби на одлуку првостепеног војног 
дисциплинског суда одлучује Виши војни дисциплински суд образован 
при Министарству одбране (члан 162). Приликом утврђивања дисциплин-
ске одговорности припадника Војске Србије за извршене дисциплинске 
преступе, сходно се примењују начела, односно правила кривичног права 
(члан 147). За дисциплински преступ професионалном војном лицу може 
се изрећи дисциплинска мера "забране удаљења из посебних просторија 
у војном објекту до 30 дана", дакле мера лишења слободе (члан 152. став 
2. тачка 2а).  

 Одредбом члана 149. Закона о Војсци Србије прописани су дисци-
плински преступи у које између осталог спадају и следећа понашања:  

 1. дисциплински преступ из члана 149. тачка 6. представља 
"уживање опојних дрога или неовлашћено држање супстанци или 
препарата који су проглашени за опојне дроге"  

 - одредбом члана 246а Кривичног законика прописано је кривич-
но дело неовлашћено држање опојних дрога које према одредбама ста-
ва 1. истог члана чини онај "ко неовлашћено држи у мањој количини 
за сопствену употребу супстанце или препарате који су проглашени 
за опојне дроге" 

 2. дисциплински преступ из члана 149. тачка 7. представља 
"навођење другога на уживање опојне дроге или давање другоме 

                                                 
59  "Службени гласник РС", бр 116/07, 88/09, 101/10 - др закон, 10/15, 88/15 - одлука УС и 36/18 
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опојне дроге да је он ужива или треће лице или омогућавање другоме 
да ужива опојну дрогу" 

 - одредбом члана 247. Кривичног законика прописано је кривич-
но дело омогућавање уживања опојних дрога које према ставу 1. истог 
члана чини онај "ко наводи другог на уживање опојне дроге или му 
даје опојну дрогу да је ужива он или друго лице или стави на распола-
гање просторије ради уживања опојне дроге или на други начин омо-
гућује другом да ужива опојну дрогу"  

 3. дисциплински преступ из члана 149. тачка 18. представља 
"фалсификовање, прикривање или противправно уништење службе-
не исправе, књиге или списа или употреба фалсификоване исправе" 

 - одредбом члана 357. Кривичног законика прописано је кривич-
но дело фалсификовање службене исправе које, по ставу 1. истог члана 
чини "службено лице које у службену исправу, књигу или спис унесе 
неистините податке или не унесе важан податак или својим потпи-
сом, односно службеним печатом овери службену исправу, књигу или 
спис са неистинитом садржином или које својим потписом, односно 
службеним печатом омогући прављење службене исправе, књиге или 
списа са неистинитом садржином" 

 - ставом 2. истог члана прописано је да ће се казном из става 1. 
овог члана казнити и "службено лице које неистиниту службену испра-
ву, књигу или спис употреби у служби као да су истинити или које 
службену исправу, књигу или спис уништи, прикрије, у већој мери 
оштети или на други начин учини неупотребљивом" 

 4. одредбом члана 149. тачка 24. Закона о Војсци Србије прописа-
но је да дисциплински преступ представља "примање поклона у вези с 
вршењем послова мимо одредаба закона, примање услуге или кори-
сти за себе или друго лице или коришћење службе ради утицања на 
остваривање сопствених права или права лица повезаних с припад-
ником војске Србије" 

 - одредбом члана 367. Кривичног законика прописано је кривич-
но дело примање мита, које према одредби става 1. истог члана чини 
"службено лице које непосредно или посредно захтева или прими 
поклон или другу корист или који прими обећање поклона или друге 
користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења 
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или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу 
коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би 
морало извршити". 

 - ставом 4. истог члана прописано је да наведено кривично дело 
врши и "службено лице које после извршења, односно неизвршења 
службене радње, наведене у ставу 1. до 3. овог члана, а у вези са њом, 
захтева или прими поклон или другу корист" 

 Дакле, радње извршења наведених дисциплинских преступа и 
кривичних дела су углавном идентичне, што значи да су класификоване и 
као дисциплински преступи и као кривична дела. Поступак за наведене 
дисциплинске преступе се води по правилима кривичног права (одредба-
ма ЗКП) а из описа радњи извршења наведених преступа произилази да за 
такве радње могу одговарати и лица из тзв. "опште популације" тј. наведе-
не радње извршења не могу се везати искључиво за професионалне при-
паднике оружаних снага Војске Србије, што значи да је правна природа 
противправног понашања прописаног као дисциплински преступ, уствари 
кривична. Коначно, и запрећена санкција за наведене дисциплинске пре-
ступе у виду забране удаљења из посебних просторија у војном објекту до 
30 дана, којом се ограничава слобода кретања дисциплински кажњеног 
лица, представља суштински лишење слободе тог лица. Осим што је про-
писивање овакве санкције супротно Уставу60, јер о лишењу слободе неког 
лица може одлучивати само суд а не и орган управе као што је то Војни 
дисциплински суд61, таква санкција не представља статусну или неку дру-
гу некривичну санкцију, већ је управо казненог карактера.  

 То у пракси значи да у случају правноснажног окончања поступка 
за наведене дисциплинске преступе без обзира на изречену санкцију, 
постоји реална могућност активирања начела "ne bis in idem" у кривичном 
поступку и то за озбиљна кривична дела.  

 

7. Реакција законодавца на уочене проблеме у пракси 

 Сви наведени примери указују на ургентну потребу свеобухватног 
усаглашавања закона у области материјалног кривичног права, што за 
законодавца представља озбиљан и дуготрајан посао али истовремено и 

                                                 
60  Члан 30. став 1. Устава Републике Србије 
61  Одлука Уставног суда Републике Србије ("Службени гласник РС", број 88/2015 од 23.10.2015. 

године) 
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неопходан ради остварења уставног начела правне сигурности у кривич-
ном праву, а које је нарушено применом нејасних, непрецизних и неуса-
глашених закона. 

 У том циљу законодавац би морао "имати слуха" за последице 
нормативних нејасноћа и непрецизности на које му указује пракса и на 
њих реаговати изменама закона, што углавном није случај. Међутим, 
понекад до такве реакције законодавца ипак долази, као што је у случају 
измене одредбе члана 112. став 15. Кривичног законика којом се дефини-
ше појам "опојне дроге" а до које измене је дошло управо због насталих 
проблема у практичној примени Закона о психоактивним контролисаним 
супстанцама.  

 Сличан случај је и са кривичним делом "тешки случајеви разбој-
ничке крађе и разбојништва" из члана 169. став 1. КЗ РС. Наиме, према 
члану 169. став 1. КЗ РС ("Службени гласник СРС", 26/77 ... 21/90 и "Слу-
жбени гласник РС", бр. 16/90 ... 67/03) ово кривично дело постоји "ако је 
при извршењу разбојничке крађе или разбојништва нанесена неком лицу 
са умишљајем тешка телесна повреда или ако је разбојништво учињено у 
саставу групе или банде". У Кривичном законику ("Службени гласник 
РС", бр. 85/05, 88/05 - исправка и 107/05 - исправка) ово кривично дело 
прописано је као квалификовани облик кривичних дела разбојничке кра-
ђе (члан 205. став 3. КЗ) и разбојништва (члан 206. став 3. КЗ), тако што 
је квалификаторна околност извршења ових дела "у саставу групе или 
банде" како је то било прописано Кривичним законом Републике Србије 
замењена, извршењем наведених дела "од стране више лица". Како појам 
"више лица" није прописан Кривичним закоником а подразумева више 
од једног лица, дакле и два лица62, то је на овај начин фактички укинута 
могућност извршења основног облика наведених кривичних дела од стра-
не више лица у саизвршилаштву, што очигледно није био циљ законо-
давца већ је резултат непрецизне законске одредбе. Да је то тако, произи-
лази из чињенице да је законодавац већ у првој следећој измени Кривич-
ног законика ("Службени гласник РС", бр. 72/09 од 03.09.2009. године) 
чија примена је почела 11.09.2009. године, изменио наведене одредбе у 
смислу да се "вратио на старо решење" прописавши као квалификаторни 
елеменат ових кривичних дела, извршење наведених дела "од стране гру-
                                                 
62  Правно схватање Врховног суда Србије усвојено на седници Кривичног одељења Врховног 

суда Србије 17.04.2006. године 
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пе" уз истовремено дефинисање групе у члану 112. став 22. КЗ "група је 
најмање три лица повезаних ради трајног или повременог вршења кривич-
них дела која не мора да има дефинисане улоге својих чланова, континуи-
тет чланства или развијену структуру".  

 Међутим, постоји ситуација одсуства реакције законодавца на 
очигледне нормативне пропусте. Тако је код кривичног дела "изазивање 
опште опасности" из члана 278. Кривичног законика63, када је изврши-
лац тог дела службено или одговорно лице (члан 278. став 2), искључена 
могућност извршења дела из нехата (члан 278. став 5) а која је постојала у 
ранијим кривичним законима64. Одмах по ступању на снагу Кривичног 

                                                 
63  Члан 278. КЗ ("Службени гласник РС", бр 85/05, 88/05-исправка и 107/05-исправка) 

Изазивање опште опасности  
(1)  Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, радиоаткивним или дру-

гим јонизирајућим зрачењем, електричном енергијом, моторном силом или каквом другом 
општеопасном радњом или општеопасним среством изазове опасност за живот или тело 
људи или за имовину већег обима 

       казниће се затвором од шест месеци до пет година 
(2)  Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не постави про-

писане уређаје за заштиту од пожара, поплаве, експлозије, отрова или отровног гаса, радио-
активних или других јонизирајућих зрачења, електричне енергије или других опасних сред-
става или ове уређаје не одржава у исправном стању или их у случају потребе не стави у 
дејство или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о мерама заштите 
и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима 

(3)  Ако су дела из става 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број људи  
 учинилац ће се казнити затвором од једне до шест година 
(4)  Ако је дело из става 1. и 3. овог члана учињено из нехата 

 учинилац ће се казнити затвором до три године 
Законом о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр 72/09 од 
03.09.2009. године) прописан је у ставу 4. још један квалификовани облик извршења основног облика 
овог кривичног дела из става 1. а који постоји уколико је дело из става 1. учињено употребом ватре-
ног оружја, док је ранији став 4. постао став 5. а којим ставом је прописано да "ако је дело из става 1, 
3. и 4. овог члана учињено из нехата" учинилац ће се казнити затвором до три године. 
 

64  Члан 187. КЗ РС ("Службени гласник СРС", бр 26/77 ... 21/90 и "Сл. гласник РС" бр. 16/90 ... 
67/2003). 

Изазивање опште опасности 
(1)  Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, јонизирајућим или 

радиоактивним зрачењем, моторном силом или каквом другом општеопасном радњом или 
опште опасним средством изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег 
обима 

       казниће се затвором од шест месеци до пет година 
(2)  Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не постави про-

писане уређаје за заштиту од пожара, експлозије, поплаве, отрова, отровних гасова или 
јонизирајућих или радиоактивних зрачења, или ове уређаје не одржава у исправном стању, 
или их у случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по прописима или тех-
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законика, пракса и стручна јавност указала је на овај пропуст али реакција 
законодавца је изостала, иако је од тада Кривични законик исправљан два 
пута а мењан седам пута. По мишљењу проф. др. Зорана Стојановића у 
питању је омашка законодавца65, што прихвата и судска пракса јер је 
тешко рационално образложити прављење разлике између два основна 
облика овог кривичног дела, у смислу да само први облик (када се као 
извршилац дела означава физичко лице које нема статус службеног или 
одговорног лица) заслужује кажњавање и онда када се ради о нехату. Ово 
поготово када се има у виду да је у ставу 3. члана 278. КЗ, који предста-
вља квалификовани облик оба основна кривична дела (када су дела из ст. 
1. и 2. учињена на месту где је окупљен већи број људи) прописано 
кажњавање за нехат. То другим речима значи да службено или одговор-
но лице као извршилац овог дела може одговарати за нехат само у слу-
чају извршења тежег - квалификованог облика овог кривичног дела 
али не и за извршење његовог основног облика, што је нелогично и 
криминално - политички неоправдано. 

 

Завршне напомене 

 Природна тежња законодавца требала би да буде да закон који 
доноси има логичку чистоћу и језичку јасноћу. Због тога се у процесу 
стварања закона мора посебно пазити на јасноћу правних правила и 
потребу да воља законодавца изражена у прописаној норми никога не 
доведе у сумњу о садржају онога што је законодавац хтео. За остварење 
тог циља неопходно је, посебно у области материјалног кривичног права, 
због постојања изузетка од забране ретроактивне примене закона, проце-
сног начела "ne bis in idem", јасног разграничења кривичних дела, прекр-
шаја и дисциплинских преступа, да норме Кривичног законика у сваком 
тренутку буду усаглашене како међусобно тако и са осталим законима 
којима се уређује ова област. Овај циљ није могуће у потпуности оствари-
ти јер је готово сваки правни систем оптерећен недостацима у виду неја-

                                                                                                                       
ничким правилима о заштитним мерама и тиме изазове опасност за живот или тело људи 
или за имовину већег обима 

(3)  Ако су дела из става 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број људи 
      учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година 

(4)  Ако је дело из става 1. до 3. овог члана учињено из нехата  
       учинилац ће се казнити затвором до три године. 
65  Коментар Кривичног законика, страна 629 "Службени гласник Београд" 2006 и стр. 866 "Слу-

жбени гласник Београд" 2017.  
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сноћа, антиномија и правних празнина али их је могуће, (ако за то постоји 
воља законодавца) свести на најмању могућу меру. 

 У томе му значајну помоћ може пружити судска пракса и стручна 
јавност, указивањем на последице појединих законских решења у пракси.  

 Изнети примери "нормативних пропуста" и њихових последица у 
пракси могли би се окарактерисати као резултат брзоплетости у доношењу 
закона, због које они нису јасно и прецизно формулисани и усаглашени. 
Честе измене, допуне, исправке, како Кривичног законика, тако бланкетних 
и других прописа којима се регулише ова област, без њиховог међусобног 
усаглашавања, јасно указују да се поступку "стварања закона" не приступа 
са довољно пажње а што је неопходан услов стварања квалитетне норме. 
Резултат таквог приступа законодавца је слабљење уставног начела правне 
сигурности у кривичном праву. Како у процесу креирања закона учествују 
у највећој мери правници одређени вољом предлагача закона, то није дале-
ко од истине лорд Халифакс када каже "Када би закони могли да говоре 
сами за себе, прво би се пожалили на правнике".  
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Биљана Синановић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРИМЕНА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА  
ОД 1.3.2018. ГОДИНЕ  

У ПОСТУПАЊУ ПОСЕБНИХ ОДЕЉЕЊА  
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 

 Применом Закона о организацији надлежности државних органа у 
сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Службени 
гласник РС'' бр. 94/2016, 87/2018) и истовременим почетком примене 
измењеног Кривичног законика од 1.3.2018. године (''Службени гласник 
РС'' број 94 од 24.11.2016. године) формирана су посебна одељења виших 
судова у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду са посебном, законом 
предвиђеном надлежношћу и сврхом сузбијања корупције. Врховни каса-
циони суд се у пресудама и одговорима Кривичног одељења бавио неким 
спорним питањима. 
 

Састав судских већа 

 Како се ради о новоформираним посебним одељењима чије посто-
јање није било предвиђено раније донетим Закоником о кривичном 
поступку, то је на самом почетку рада посебних одељења требало решити 
питање састава судских већа. Законом о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције (ЗОНДО) није одређен састав већа посебних одељења, па је 
Кривично одељење Врховног касационог суда на седници дана 23.4.2018. 
године донело закључак који гласи:  

 ''Посебна одељења виших судова за сузбијање корупције прили-
ком поступања у предметних кривичних дела из члана 2. Закона о органи-
зацији надлежности државних органа у сузбијању организованог крими-
нала, тероризма и корупције, у зависности од квалификације дела и запре-
ћене казне суде у првом степену у већу састављеном од једног судије и 
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двоје судија поротника (члан 21. став 1. тачка 1) ЗКП) или као судија поје-
динац (члан 22. став 1. ЗКП)''. 

 Разматрајући питање састава већа, судије Кривичног одељења 
Врховног касационог суда имали су у виду чињеницу да је ЗКП као једи-
ни изузетак од висине казне као основног критеријума за састав већа – 
предвидео за састав суда за организовани криминал – јер је посебним 
законом одређено да за одређена кривична дела поступа јавно тужила-
штво посебне надлежности, што није случај у односу на поступање посеб-
них одељења виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције која 
ЗОНДО јасно разликује од Тужилаштва за организовани криминал, као 
тужилаштва посебне надлежности. Како, према томе, ЗОНДО није одре-
дио посебна одељења јавног тужилаштва за сузбијање корупције као 
тужилаштва посебне надлежности, већ само као специјализована одеље-
ња, то се за састав судских већа у посебним одељењима за сузбијање 
корупције примењују опште одредбе ЗКП у погледу састава судских већа.  
 

Функционална надлежност 

 О започетим поступцима у члану 30. ЗОНДО предвиђа: ''кривични 
поступци покренути због кривичних дела из члана 2. овог закона оконча-
ће се пред јавним тужилаштвом и пред стварно и месно надлежним 
судом, односно одељењем суда које је било функционално надлежно пре 
дана почетка примене овог закона''. 

 Иако Законик о кривичном поступку у члану 7. јасно дефинише 
покретање кривичног поступка и одређује акт којим је кривични поступак 
покренут, ипак се у пракси појавила потреба за тумачењем појма покрета-
ња кривичног поступка у неким ситуацијама.  

 Одлучујући по захтеву за заштиту законитости у предмету Кзз 
277/2019, у ситуацији када је због кривичног дела злоупотреба положаја 
одговорног лица из члана 227. став 2. КЗ кривични поступак вођен и доне-
та пресуда пре 1.3.2018. године, али је пресуда укинута и враћена на 
поновно суђење првостепеном суду, поставило се питање да ли ће након 
1.3.2018. године бити надлежно Посебно одељење за сузбијање корупци-
је, или првостепени суд који је раније поступао. Врховни касациони суд је 
у пресуди Кзз 277/2019, усвајајући захтев за заштиту законитости Репу-
бличког јавног тужиоца, одредио као стварно и месно надлежан за посту-
пање – основни суд. У образложењу је наведено:  
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 ''Имајући у виду законске одредбе, те чињеницу да је у конкрет-
ном случају кривични поступак против окривљене, због кривичног дела 
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става 
1. КЗ, покренут дана 23.2.2015. године, наредбом за спровођење истраге 
Вишег јавног тужиоца у Суботици, те да је затим јавни тужилац након 
подизања оптужнице против окривљене због наведеног дела, на главном 
претресу одржаном 11.10.2017. године, прецизирао оптужни акт, квали-
фикујући радње окривљене као кривично дело злоупотреба положаја 
одговорног лица из члана 234. став 2. у вези става 1. КЗ – то је по нала-
жењу Врховног касационог суда, за вођење кривичног поступка против 
окривљене, стварно и месно надлежан Основни суд у Суботици, који је 
био надлежан и пре почетка дана примене Закона о организацији и надле-
жности државних органа за сузбијање организованог криминала, теро-
ризма и корупције, тј. пре 1.3.2018. године, јер је за предметно кривично 
дело, прописана казна затвора од шест месеци до пет година – на шта 
основано указује и Републички јавни тужилац у поднетом захтеву за 
заштиту законитости. При том је без утицаја чињеница да је првосте-
пена пресуда укинута дана 26.12.2017. године и поступак почео тећи 
изнова, имајући у виду да се не ради о покретању новог кривичног поступ-
ка, већ је реч о враћању списа предмета на поновно суђење, тј. у фазу 
главног претреса. У вези наведеног, такође је без утицаја околност да је 
након укидања првостепене пресуде, Основни јавни тужилац у Суботици 
одмах по преузимању заступања оптужбе, поднеском од 4.7.2018. годи-
не, радње окривљене квалификовао као кривично дело злоупотреба поло-
жаја одговорног лица из члана 227. став 2. у вези става 1. КЗ - будући да 
се по налажењу овог суда, ради о истом кривичном делу, јер је изменама 
и допунама Кривичног законика, објављеним у "Службеном гласнику РС" 
94/16 које су ступиле на снагу 1.3.2018. године, извршена само "пренуме-
рација" кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 
234. КЗ (који се примењивао до 28.2.2018. године), тако што је сада пред-
метно кривично дело прописано чланом 227. КЗ. 

 Из наведених разлога, Врховни касациони суд је усвојио захтев за 
заштиту законитости Републичког јавног тужиоца, преиначио побијано 
решење, тако што је за вођење кривичног поступка, због кривичног дела 
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 2. у вези става 
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1. КЗ, по оптужници Основног јавног тужиоца у Суботици, као стварно 
и месно надлежан за поступање, одредио Основни суд у Суботици''. 

 

 Интересантно је питање разграничења стварне надлежности изме-
ђу органа надлежних за поступање у предметима организованог кримина-
ла и тероризма и посебних одељења за сузбијање корупције.  

 У ситуацији када је поступак покренуло и спроводило истрагу 
Тужилаштво за организовани криминал, у току 2017. године, па је Тужи-
лаштво за организовани криминал дана 3.4.2018. године – дакле после 
почетка примене ЗОНДО, обуставило истрагу за кривична дела организо-
ваног криминала, а у односу на остала кривична дела која више не спадају 
у надлежност Тужилаштва за организовани криминал, а за које је оно ина-
че водило истрагу, ово тужилаштво списе доставило Посебном одељењу 
Вишег јавног тужилаштва за сузбијање корупције, које је затим подигло 
оптужницу и доставило је Посебном одељењу вишег суда за сузбијање 
корупције, тај суд се огласио стварно ненадлежним за поступање у том 
предмету сматрајући да би по правилној примени одредбе члана 30. ЗОН-
ДО поступак који је започео пре 1.3.2018. године морао бити и окончан 
пред стварно и месно надлежним судом који је био функционално надле-
жан пре 1.3.2018. године, а то би био виши суд редовне надлежности.  

 Поступајући по жалби Вишег јавног тужилаштва - Посебног оде-
љења за сузбијање корупције, Апелациони суд је преиначио првостепено 
решење и одредио да је стварно и функционално надлежан Виши суд - 
Посебно одељење за сузбијање корупције за поступање у овом предмету. 
У образложењу овог решења наведено је да другостепени суд налази да 
виши јавни тужилац у тренутку доношења наредбе о обустави истраге од 
стране Тужиоца за организовани криминал дана 3.4.2018. године није био 
стварно и функционално надлежан за наставак истраге у односу на прео-
стала кривична дела, чије гоњење је, према одредби члана 30. ЗОНДО 
преузео надлежан Виши јавни тужилац – Посебно одељење за сузбијање 
корупције, који је затим, а након што је нашао да има основа за то, поди-
гао пред Вишим судом – Посебним одељењем за сузбијање корупције 
оптужницу.  

 По налажењу аутора овог рада има смисла аргументација дата од 
стране Посебног одељења за сузбијање корупције вишег суда, која се сво-
ди на то да би тумачењем одредбе члана 30. ЗОНДО требало да буде над-
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лежно тужилаштво које је било надлежно у време покретања поступка, а 
сходно томе и суд који је био надлежан у тренутку покретања поступка, 
што би био – виши суд редовне надлежности. Међутим, у време покрета-
ња поступка није постојало Посебно одељење за сузбијање корупције, а 
тужилаштво редовне надлежности, као и суд редовне надлежности нису 
ни могли тада да заснују своју надлежност јер је у то време поступак 
водило Тужилаштво за организовани криминал. Када се, осим тога има у 
виду и специјализована надлежност посебних одељења јавног тужила-
штва и суда који су формирани 1.3.2018. године која је у суштини блиска 
са надлежношћу раније постојећег тужилаштва и суда за организовани 
криминал, онда је сасвим логично да истрагу која је започета од стране 
Тужилаштва за организовани криминал, након формирања ових посебних 
одељења за корупцију наставе та посебна одељења, што би се односило 
само на поступке где је Тужилаштво за организовани криминал списе 
доставило Тужилаштву за сузбијање корупције након 1.3.2018. године. У 
том смислу је и логично закључивање другостепеног суда да је за посту-
пање по овој оптужници надлежно Посебно одељење вишег суда за сузби-
јање корупције. 

 У пракси се може појавити као спорно питање и питање разграни-
чења надлежности између државних органа надлежних за организовани 
криминал и тероризма с једне стране и посебних одељења вишег тужила-
штва односно суда за сузбијање корупције с друге стране у односу на 
одређена кривична дела.  

 Чланом 3. тачка 2. ЗОНДО за кривична дела против службене 
дужности (чл. 359, 366, 367. и 368. КЗ), када је окривљени односно лице 
којем се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију 
на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупшти-
не, председника Републике, Владе, Опште седнице Врховног касационог 
суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца, одређује надле-
жност Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани крими-
нал. Према томе, одредница за разграничење надлежности ових одељења у 
случају ових кривичних дела је само својство вршиоца јавне функције на 
основу избора, именовања или постављања од стране надлежних државних 
органа који су наведени у овој одредби. Иако је квалификаторна околност 
код неких од ових кривичних дела и висина прибављене имовинске кори-
сти, ипак вредност имовинске користи не представља одредницу за одређи-
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вање односно за разграничење надлежности и постављања искључиве над-
лежности органа за сузбијање организованог криминала и тероризма. С 
друге стране предвиђено је да кривична дела из члана 2. тачка 4. тог закона 
(кривична дела против привреде – чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 
229, 230, 231, 232, 232а, 233, 235. став 4, 236. и 245) ако вредност имовин-
ске користи прелази 200.000.000,00 динара односно ако вредност јавне 
набавке прелази 800.000.000,00 динара, такође спада у надлежност држав-
них органа надлежних за организовани криминал и тероризам.  

 То другим речима значи да у колико службено лице изврши кри-
вично дело против службене дужности, а не ради се о лицу које врши јавну 
функцију на основу избора, именовања или постављања од стране Народне 
скупштине, председника Републике, Владе, Опште седнице Врховног каса-
ционог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца, при 
чему то лице прибави противправну имовинску корист која прелази износ 
од 200.000.000,00 динара односно ако је вредност јавне набавке прешла 
износ од 800.000.000,00 динара, онда ће за поступање у таквом предмету 
бити надлежно Посебно одељење за сузбијање корупције.  

 Нелогично је, по мишљењу аутора овог рада, да имовински цензус 
као одредница разграничења надлежности важи само за кривична дела про-
тив привреде, а не важи и за наведена кривична дела против службене 
дужности, иако се у суштини ради о врло сличним радњама извршења, 
нарочито код кривичних дела из чл. 359. и 227. КЗ. Ово тим пре што је 
питање статуса лица које врши одређене радње које су суштински исте као 
радње одговорног лица, чињенично питање од кога зависи примена закона. 
Зато се у току кривичног поступка пред Посебним одељењем за сузбијање 
корупције које води поступак према службеном лицу, у ситуацији када је 
прибављена имовинска корист преко наведеног имовинског цензуса када се 
утврди да се не ради о службеном лицу већ о одговорном лицу, тај суд не 
може да донесе пресуду јер није надлежан, већ се у тој фази поступка мора 
огласити стварно ненадлежним те списе доставити органу надлежном за 
вођење поступка за организовани криминал и тероризам. 

 У кривичном поступку који је вођен због кривичног дела злоупо-
треба службеног положаја из члана 359. став 3. у вези става 1. Кривичног 
законика, одлучујући о сукобу надлежности између Вишег суда у Београ-
ду – Посебног одељења за организовани криминал и Посебног одељења за 
сузбијање корупције Вишег суда у Београду, Врховни касациони суд је у 
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предмету Кс 47/2019 одлучио да је за вођење кривичног поступка због 
кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. у 
вези става 1. Кривичног законика по оптужници Тужиоца за организовани 
криминал од 10.4.2019. године која је измењена 15.4.2019. године надле-
жан Виши суд у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције. У 
образложењу одлуке је наведено: 

''Према наводима оптужнице Тужиоца за организовани криминал 
од 10.4.2019. године, окривљени био је директор Високе школе струков-
них студија у периоду од 27.9.2012. до 31.12.2013. године, а што произи-
лази из одлука Савета Високе школе струковних студија, као и из одлуке 
Наставног већа Високе школе струковних студија од 10.7.2013. године.  

Имајући у виду да из списа предмета произилази да је окривљени за 
директора Високе школе струковних студија именован одлуком Савета те 
школе, а не на основу избора, именовања или постављења од стране 
Народне скупштине, председника Републике, Владе, опште седнице Врхов-
ног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужила-
ца, то из наведеног произилази да се у конкретном случају не ради о кри-
вичном делу против службене дужности из члана 359. КЗ које је прописано 
одредбом члана 3. тачка 2) Закона о организацији и надлежности држав-
них органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 
односно да се не ради о кривичном делу за које поступају државни органи 
надлежни за сузбијање организованог криминала и тероризма, то је Врхов-
ни касациони суд нашао да је за поступање у кривичном поступку против 
окривљеног, због предметног кривичног дела функционално надлежан 
Виши суд у Београду – Посебно одељење за сузбијање корупције, а у смислу 
одредби члана 13. тачка 3) и члана 14. став 2. истог закона''.  
 

Примена блажег закона 

 У сваком случају надлежност суда се заснива на оптужном акту 
јавног тужиоца, па према томе и питање примене кривичног закона зави-
си с једне стране од чињеничног описа, а са друге стране од правне квали-
фикације – посебно имајући у виду измене Кривичног законика који се 
примењује од 1.3.2018. године. Будући да одредба члана 5. Кривичног 
законика представља обавезу примене блажег закона, у ситуацији када је 
закон измењен тако да су нека кривична дела престала да постоје, а друга 
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су измењена, увек ће се поставити питање који ће закон бити примењен 
односно који је закон најблажи за учиниоца.  

 Иако о правној квалификацији кривичног дела у пресуди одлучује 
суд, треба имати у виду одредбу члана 420. ЗКП која у ставу 2. каже: ''суд 
није везан за предлоге тужиоца у погледу правне квалификације кривич-
ног дела'', с једне стране, док с друге стране треба имати у виду чињеницу 
да је предлог јавног тужиоца у погледу правне квалификације обавезни 
део оптужнице јер је у члану 332. став 1. тачка 3) ЗКП наведено да опту-
жница мора да садржи законски назив кривичног дела, са навођењем 
одредаба закона које се по предлогу тужиоца имају применити.  

 У колико јавни тужилац не реагује, па се кривични поступак води 
према правној квалификацији кривичног дела које више не постоји, због 
измена у КЗ, по мишљењу аутора овог рада, поставља се питање, повреде 
права на правично суђење, јер окривљени практично није обавештен о 
природи оптужбе против њега и правној оцени радњи кривичног дела које 
му се ставља на терет. Правна квалификација која се односи на назив и 
законску нумерацију кривичног дела практично не постоји, а суд није 
државни орган који подиже оптужбу, па и не може кориговати оптужни 
акт у тој фази кривичног поступка.  

 Зато у ситуацији када одредбе закона које тужилац предлаже одно-
сно законски назив кривичног дела више не постоји у Кривичном законику, 
тужилац има обавезу да реагује тако што ће законски назив и своје предло-
ге правне квалификације прилагодити измењеном Кривичном законику.  
 

Однос појединих кривичних дела 

 Последњим изменама Кривичног законика (''Службени гласник 
РС'' бр. 94 од 24.11.2016. године - који се примењује од 1.3.2018. године), 
нека кривична дела из ранијег Кривичног законика (''Службени гласник 
РС'' 85 од 06.10.2005. године) су престала да постоје и то су: 

 - злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. КЗ,  

 - издавање чека и коришћење картица без покрића из члана 228. КЗ и 

 - обмањивање купаца из члана 244. КЗ.  

 Нека кривична дела су први пут уведена у кривично законодав-
ство и то су кривична дела: 

 - преваре у обављању привредне делатности из члана 223. КЗ; 
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 - злоупотребе поверења у обављању привредне делатности из чла-
на 226. КЗ; 

 - злоупотребе у поступку приватизације у члану 230. КЗ; 

 - проневере у обављању привредне делатности из члана 224. КЗ;  

 - примање мита у обављању привредне делатности из члана 230. КЗ;  

 - давање мита у обављању привредне делатности из члана 231. КЗ,  

 - док је битно измењено кривично дело преваре у осигурању које 
сада носи ознаку члана 223а КЗ.  

 Иако су нека кривична дела престала да постоје, њихови законски 
описи су слични или обухваћени описима других кривичних дела која и даље 
постоје или су новоуведена, тако да није извршена апсолутна декриминација 
радњи кривичних дела већ се у сваком конкретном случају описи радњи 
извршења кривичних дела према ранијем и новом кривичном закону морају 
упоредити како би радње биле правилно правно квалификоване, водећи 
рачуна о начелу обавезне примене блажег закона (члан 5. КЗ).  

 

Члан 228. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 85 од 6.10.2005. године) и 

Члан 223. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 1423/2018 усвојио захтев 
за заштиту законитости браниоца окривљеног, па је преиначио правносна-
жну првостепену и другостепену одлуку и на основу одредбе члана 423. 
тачка 1) ЗКП окривљеног ослободио од оптужбе за кривично дело прева-
ре у обављању привредне делатности из члана 223. став 1. КЗ. У образло-
жењу одлуке је наведено: 

 ''Из списа предмета се утврђује да је Основни јавни тужилац у 
Јагодини пред Основним судом у Јагодини подигао оптужницу од 
23.4.2012. године против окривљеног због оправдане сумње да је извршио 
кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића 
из члана 228. став 3. у вези става 2. КЗ. Даље, из списа предмета се 
утврђује да је Основни јавни тужилац у Јагодини актом од 20.3.2018. 
године који је запримљен у Основни суд у Јагодини дана 26.3.2018. године 
изменио оптужни акт од 23.4.2012. године у погледу чињеничног описа и 
правне квалификације, тако што је окривљеном ставио на терет да је 
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извршио кривично дело превара у обављању привредне делатности из чла-
на 223. став 1. КЗ, док је у осталом делу оптужни акт остао неизмењен.  

 Одредбом члана 228. став 2. КЗ (''Службени гласник РС'' 85 од 
6.10.2005. године... 108 од 10.10.2014. године) прописано је да ће се казном 
из става 1. овог члана казнити и онај ко изда или стави у промет чек, 
меницу, акцептни налог, какву гаранцију или какво друго средство плаћања 
или обезбеђења, иако зна да за то нема покриће и тиме себи прибави про-
тивправну имовинску корист у износу који прелази 10.000,00 динара.  

 Радње извршење основног облика кривичног дела из члана 228. 
став 2. КЗ јесте издавање или стављање у промет чека, менице, акцепт-
ног налога, гаранције или неког другог средства плаћања или обезбеђења 
плаћања.  

 Последица овог кривичног дела огледа се у прибављању против-
правне имовинске користи себи или другом преко оног који је означен у 
члану 228. ст. 1. и 2. КЗ, у конкретном случају преко 100.000,00 динара 
(став 3. члана 228. КЗ). 

 За постојање овог облика предметног кривичног дела потребно је 
да на субјективном плану окривљеног, осим умишљаја, постоји знање да 
чек или друго средство плаћања нема покриће.  

 Законом о изменама и допунама Кривичног законика (''Службени 
гласник РС'' 94 од 24.11.2016. године) који је ступио на снагу дана 
1.3.2018. године као ново прописано је кривично дело превара у обављању 
привредне делатности.  

 Кривично дело превара у обављању привредне делатности из чла-
на 223. став 1. КЗ, за које је окривљени оглашен кривим чини онај ко у 
обављању привредне делатности, у намери да себи или другом прибави 
противправну корист, доведе кога лажним приказивањем или прикрива-
њем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да 
нешто учини или не учини на штету имовине субјекта привредног посло-
вања за које или у којем ради или другог правног лица.  

 Последица овог кривичног дела састоји се у чињењу или не чиње-
њу пасивног субјекта на штету своје или туђе имовине при чему је 
потребно да је штета на имовини привредног субјекта и наступила.  

 Из цитираних законских одредби, по налажењу Врховног касацио-
ног суда, јасно произилази да се законска обележја ових кривичних дела у 



Кривичноправна секција 
 

 101

битноме разликују како у погледу наведених радњи извршења тако и у 
односу на прописане последице.  

 Стога се, по оцени Врховног касационог суда има сматрати да је 
даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Кривичног зако-
ника (''Службени гласник РС'' 94/2016) 1.3.2018. године а којим је пропи-
сано кривично дело превара у обављању привредне делатности престало 
да постоји кривично дело издавање чека или коришћење платних картица 
без покрића из члана 228. Кривичног законика (''Службени гласник РС'' 85 
од 6.10.2005. године... 108 од 10.10.2014. године). 

 Према одредби члана 1. КЗ никоме не може бити изречена казна 
или друга кривична санкција за дело које пре него што је учињено законом 
није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или 
друга кривична санкција која законом није била прописана пре него што је 
кривично дело учињено.  

 Како су побијане правноснажне пресуде донете након ступања на 
снагу Закона о изменама и допунама Кривичног законика дана 1.3.2018. 
године (''Службени гласник РС'' 94/2016) којим је кривично дело издавање 
чека или коришћење платних картица без покрића из члана 228. став 3. у 
вези става 2. КЗ за које је окривљени оптужним актом јавног тужиоца у 
Јагодини од 23.4.2012. године гоњен, декриминализовано, то суд, по изме-
њеном оптужном акту јавног тужиоца од 20.3.2018. године и у погледу 
одлучних чињеница, није могао правилном применом члана 1. КЗ окривље-
ног да огласи кривим због кривичног дела превара у обављању привредне 
делатности из члана 223. став 1. КЗ, нити је другостепени суд првосте-
пену пресуду могао да потврди јер је бранилац ове повреде закона исти-
цао у изјављеној жалби, већ је, по оцени Врховног касационог суда, суд 
био дужан да након 1.3.2018. године окривљеног ослободи од оптужбе за 
кривично дело издавање чека или коришћење платних картица без покри-
ћа из члана 228. став 3. у вези става 2. КЗ, које је декриминализовано, 
што није учинио, нити је другостепени суд са изнетих разлога могао да 
потврди побијану првостепену пресуду. 

 На изнети начин, по налажењу Врховног касационог суда, прво-
степени суд је учинио повреду кривичног закона на штету окривљеног из 
члана 439. тач. 1) и 2) ЗКП у вези члана 1. КЗ, а коју повреду закона није 
отклонио ни другостепени суд, на шта се основано захтевом за заштиту 
законитости браниоца окривљеног, указује.  
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 Стога је Врховни касациони суд као основан усвојио захтев за 
заштиту законитости браниоца окривљеног, побијане пресуде преина-
чио, тако што је овог окривљеног ослободио од оптужбе да је извршио 
кривично дело превара у обављању привредне делатности из члана 223. 
став 1. КЗ, а како је све то дато у изреци ове пресуде''.  

 

Члан 208а КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) и 

Члан 223а КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 Када је правноснажном пресудом окривљени оглашен кривим за 
кривично дело преваре осигурању по члану 208а (раније важећег Кривич-
ног законика), а имајући у виду специфичну инкриминацију чији опис 
није идентичан опису преваре као ''општег'' облика инкриминацие превар-
них радњи, суд је морао да разматра постојање континуитета само у одно-
су на кривично дело преваре у осигурању у измењеном закону, које у 
новом закону сада има сасвим другачији опис.  

Врховни касациони суд је пресудом Кзз 749/18 усвојио захтев за 
заштиту законитости браниоца окривљених, преиначио правноснажне 
пресуде и окривљене, на основу члана 423. тачка 1) ЗКП ослободио од 
оптужбе да су извршили кривично дело преваре у осигурању у покушају 
из члана 208а став 1. у вези члана 30. Кривичног законика ("Службени 
гласник РС", број 72/2009 од 3.9.2009. године, са ступањем на снагу 
11.9.2009. године) и кривично дело превара у осигурању у покушају пома-
гањем из члана 208а став 1. у вези чл. 30. и 35. Кривичног законика ("Слу-
жбени гласник РС", број 72/2009 од 3.9.2009. године, са ступањем на сна-
гу 11.9.2009. године). У образложењу ове одлуке је наведено: 

''По налажењу Врховног касационог суда, у поступку који је прет-
ходио доношењу побијане другостепене пресуде, учињена је повреда кри-
вичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП на штету окривљених, а коју 
повреду другостепени суд није био овлашћен да по одредбама ЗКП откло-
ни, будући да изјављеним жалбама на првостепену пресуду није указивано 
на ову повреду закона. Наиме, након доношења првостепене пресуде, 
којом су окривљени оглашени кривим због извршења кривичног дела пре-
вара у осигурању из члана 208а став 1. КЗ је измењен Кривични законик, 
између осталог и у погледу овог кривичног дела, на тај начин што је на 
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основу Закона о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени 
гласник РС", број 94/2016 од 24.11.2016. године), а које измене су у односу 
на ово кривично дело ступиле на снагу дана 1.3.2018. године, дакле пре 
доношења другостепене пресуде Вишег суда у Београду од 3.4.2018. годи-
не, кривично дело превара у осигурању из члана 208а КЗ, престало је да 
постоји, односно по закону није више кривично дело, па су стога правил-
ном применом закона окривљени у овом кривичном поступку морали бити 
ослобођени од оптужбе за кривично дело превара у осигурању из члана 
208а став 1. КЗ, за које су оптужени и правноснажно оглашени кривим, а 
на шта се основано указује у поднетом захтеву за заштиту законито-
сти браниоца окривљених. 

 Одредбом члана 24. Закона о изменама и допунама Кривичног зако-
ника ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 24.11.2016. године) је пропи-
сано да се члан 208а брише. Одредбом члана 27. истог закона је предвиђено 
да се глава двадесет друга мења, те да се у оквиру ове главе која обухвата 
кривична дела против привреде, између осталих, налази и кривично дело 
превара у осигурању из члана 223а. Одредбом члана 42. наведеног Закона о 
изменама и допунама Кривичног законика је предвиђено да одредбе чл. 24. и 
27. овог закона ступају на снагу 1. марта 2018. године. 

 Основни облик кривичног дела превара у осигурању из члана 208а 
став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 72/2009 од 
3.9.2009. године, са ступањем на снагу 11.9.2009. године), чини лице које у 
вези са осигурањем, а у намери да себи или другом прибави противправну 
имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем 
чињеница, давањем лажних мишљења и извештаја, давањем лажне про-
цене, подношењем неистините документације или га на други начин дове-
де у заблуду или га одржава у заблуди, и тиме га наведе да овај на штету 
своје или туђе имовине нешто учини или не учини. 

 Основни облик кривичног дела превара у осигурању из члана 223а 
став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 
24.11.2016. године, са ступањем на снагу 1.3.2018. године) чини лице које 
у намери да од друштва за осигурање наплати уговорену суму, уништи, 
оштети или сакрије осигурану ствар, па затим пријави штету. 

 Имајући у виду напред цитирану одредбу члана 24, те одредбу 
члана 27. Закона о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени 
гласник РС", број 94/2016 од 24.11.2016. године), Врховни касациони суд је 
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оценио да је поменута инкриминација садржана у одредби члана 208а 
став 1. КЗ, која је окривљенима у овом кривичном поступку стављена на 
терет оптужним актом јавног тужиоца од 20.9.2013. године, измење-
ним поднеском од 12.12.2014. године, престала да постоји у време доно-
шења другостепене пресуде, односно у време одлучивања по жалбама 
изјављеним против првостепене пресуде, јер се нова инкриминација садр-
жана у одредби члана 223а став 1. КЗ разликује од старе инкриминације, 
због суштинских разлика у битним обележјима бића кривичног дела пре-
вара у осигурању.  

 Наиме, да је дошло до дисконтинуитета у односу на стару инкри-
минацију, указује то да у измењеном Кривичном законику кривично дело 
превара у осигурању из члана 223а спада у групу кривичних дела против 
привреде (глава двадесет друга), док је кривично дело превара у осигура-
њу из члана 208а КЗ спадало у групу кривичних дела против имовине (гла-
ва двадесет прва), при чему се, и поред идентичног законског назива кри-
вичног дела "превара у осигурању", заправо ради о два различита кривич-
на дела, а што произилази из законских описа бића наведених кривичних 
дела. Ово имајући у виду да се радња извршења основног облика кривич-
ног дела из члана 208а став 1. КЗ састоји у навођењу неког лица да, у вези 
са осигурањем, нешто учини или не учини на штету своје или туђе имо-
вине и то довођењем у заблуду тог лица лажним приказивањем или при-
кривањем чињеница, давањем лажних мишљења и извештаја, давањем 
лажне процене, подношењем неистините документације или одржава-
њем истог у заблуди, док се радња извршења основног облика кривичног 
дела превара у осигурању из члана 223а став 1. КЗ састоји у уништењу, 
оштећењу или сакривању осигуране ствари и пријављивању штете, а 
субјективни елемент кривичног дела из члана 208а став 1. КЗ, осим уми-
шљаја, јесте и намера да се довођењем или одржавањем у заблуди пасив-
ног субјекта себи или другом прибави каква противправна имовинска 
корист, док је код кривичног дела из члана 223а став 1. КЗ умишљај поја-
чан намером наплате уговорене суме од друштва за осигурање.  

 Дакле, имајући у виду да је одредбом члана 24. Закона о изменама 
и допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 
24.11.2016. године, са ступањем на снагу 1.3.2018. године) члан 208а КЗ 
брисан, а да, по налажењу Врховног касационог суда, инкриминацијом из 
члана 208а став 1. КЗ ("Службени гласник РС", број 72/2009 од 3.9.2009. 
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године, са ступањем на снагу 11.9.2009. године) и оном из члана 223а 
став 1. КЗ ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 24.11.2016. године, са 
ступањем на снагу 1.3.2018. године) не инкриминише исто понашање 
извршиоца, па стога кривично дело за које су окривљени оптужени и 
побијаном правноснажном пресудом оглашени кривим, након што је члан 
208а КЗ брисан изменама и допунама Кривичног законика, нема правни 
континуитет са посебним кривичним делом сада прописаним у члану 
223а став 1. КЗ. 

 Међутим, иако су наведене измене и допуне Кривичног законика 
ступиле на снагу пре правноснажног окончања овог кривичног поступка, 
тачније пре доношења побијане другостепене пресуде, другостепени суд 
у конкретном случају није био овлашћен да интервенише по службеној 
дужности преиначењем првостепене пресуде у правцу ослобађања од 
оптужбе окривљених за наведено кривично дело, будући да изјављеним 
жалбама на првостепену пресуду није указивано на повреду кривичног 
закона из члана 439. тачка 1) ЗКП у вези члана 208а став 1. КЗ (нити је 
могло имајући у виду датум изјављивања жалби), па је стога Врховни 
касациони суд, налазећи да је захтев за заштиту законитости браниоца 
окривљених основан у погледу наступања у поступку који је претходио 
доношењу другостепене пресуде повреде кривичног закона из члана 439. 
тачка 1) ЗКП, исти усвојио, те отклонио наведену повреду кривичног 
закона, преиначењем побијаних правноснажних пресуда на основу члана 
423. тачка 1) ЗКП ослободио од оптужбе, јер дело за које су окривљени 
оптужени и правноснажно оглашени кривим по закону више није кривич-
но дело, те се сходно овој одлуци није упуштао у разматрање осталих 
истакнутих повреда у захтеву браниоца окривљених''.  

 

Члан 208а КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) и 

Члан 208. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72/09 од 3.9.2009. године) 

 У пресуди Кзз 316/2019 Врховни касациони суд је, између оста-
лог, разматрао однос наведена два кривична дела, али је у том случају јав-
ни тужилац изменио оптужни акт те и опис кривичног дела прилагодио 
правној квалификацији коју је изменио након измене кривичног закона у 
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односу на кривично дело преваре у осигурању. Пресудом је одлучено да 
нема повреде закона, а у образложењу је наведено: 

''Наиме, неосновано се допуном захтева за заштиту законитости 
указује да је правноснажним пресудама учињена повреда закона из члана 
439. тачка 2) ЗКП у односу на окривљеног и с тим у вези истиче да је про-
тив окривљеног кривични поступак вођен и подигнута оптужница због 
кривичног дела превара у осигурању из члана 208а став 1. тада важећег 
КЗ, те да је након измена Кривичног законика, које су ступиле на снагу 
1.3.2018. године, јавни тужилац изменио оптужницу и за исти опис радње 
окривљеном ставио на терет кривично дело "обичне" преваре супротно 
одредби члана 5. став 2. КЗ, те правну квалификацију изменио на штету 
окривљеног, а на који начин је, оглашавањем окривљеног кривим за кривич-
но дело преваре из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ РС учинио повреду 
закона из члана 439. тачка 2) ЗКП, јер је у погледу кривичног дела које је 
предмет оптужбе применио закон који се не може применити. 

Према стању у списима, оптужницом Вишег јавног тужиоца у 
Зрењанину од 11.10.2011. године, поред осталог, окривљеном стављено је 
на терет извршење једног кривичног дела превара у осигурању из члана 
208а став 1. КЗ и једно кривично дело превара у осигурању из члана 208а 
став 3. у вези става 1. КЗ. Ова оптужница је измењена дана 20.6.2018. 
године, тако што је окривљеном стављено на терет, поред осталог, извр-
шење два кривична дела преваре из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ. 

Надлежност јавног тужиоца је да подиже и заступа оптужбу, а 
што подразумева и његово право да је прилагођава и мења у току целог 
поступка, па и након подизања оптужнице, у току главног претреса, 
сходно одредбама чл. 409. и 410. ЗКП. 

Имајући у виду да оптужни акт по својој правној природи пред-
ставља акт који се може мењати током целог кривичног поступка и да 
је у овој кривичноправној ствари надлежни јавни тужилац у складу са 
одредбама ЗКП изменио правну квалификацију кривичних дела која су 
стављена на терет окривљеном, те да из изреке правноснажне пресуде 
(тач. 16) и 19) произилази да је окривљени у намери да себи и другима 
прибави противправну имовинску корист, обезбедио и организовао лица 
која ће учествовати у унапред испланираним симулованим саобраћајним 
незгодама дана 2.10.2010. године и дана 1.4.2010. године у Зрењанину, 
након чега су учесници симулованих саобраћајних незгода предали изве-
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штаје лекара специјалиста и одштетне захтеве са записницима о увиђа-
ју осигуравајућим друштвима, ради наплате штете, на који начин су 
довели у заблуду овлашћена лица да на штету ових осигуравајућих дру-
штава исплате износе наведене у изреци правноснажне пресуде на име 
накнаде штете, то из изреке јасно произилазе сви битни елементи про-
дуженог кривичног дела преваре из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ, 
због ког је окривљени правноснажном пресудом и оглашен кривим. Стога 
су наводи бранилаца окривљеног, изнети у допуни захтева за заштиту 
законитости, а којима се указује на повреду закона из члана 439. тачка 2) 
ЗКП, оцењени неоснованим''. 

  
Члан 234. КЗ  

(''Службени гласник РС'' 121/12 од 24.12.2012. године са применом  
од 15.4.2013. до 28.2.2018. године) и 

Члан 227. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 Кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица из члана 
234. раније важећег Кривичног законика је практично проистекло из кри-
вичног дела злоупотреба службеног положаја што је у судској пракси већ 
решено бројним одлукама. У изменама Кривичног законика ово кривично 
дело није измењено, али је у опис злоупотребе положаја одговорног лица 
које сада има ознаку члана 227, уведен законски супсидијеритет додава-
њем текста ''уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривич-
ног дела''.  

 Дилему да ли је на овај начин и колико измењена инкриминација 
у односу на кривично дело из раније важећег члана 234. Кривичног зако-
ника, Врховни касациони суд је разматрао у пресуди Кзз 1001/2018 на 
следећи начин:  

 ''У захтеву за заштиту законитости бранилац окривљеног указу-
је и да је у погледу кривичног дела које је предмет оптужбе, погрешно 
примењен закон, из разлога што КЗ ("Службени гласник РС" број 121/12 
од 24.12.2012. године), који је у конкретном случају примењен, није блажи 
по окривљеног, јер исти проширује круг лица која могу бити учиниоци 
кривичног дела из члана 234. КЗ, па бранилац сматра да је суд требало да 
примени "КЗ из 2005. године ", који се примењивао од 1.1.2006. године, и 
који је био на снази у време извршења дела, с обзиром да тај КЗ сужава 
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круг лица која могу бити извршиоци. Штавише, у захтеву се наводи и да 
"постоји могућност да ниједан од ова два поменута закона није блажи, 
нити да је исти требало да буде примењен", већ да је суд, с обзиром на 
измене и допуне КЗ, објављене у "Службеном гласнику РС" број 94/2016 
од 24.11.2016. године, требало да примени одредбу члана 227. КЗ, као нај-
блажу за окривљеног, којом је сада прописано кривично дело злоупотреба 
положаја одговорног лица, и које је дефинисано као супсидијарно кривич-
но дело, јер исто постоји само "уколико тиме нису остварена обележја 
неког другог кривичног дела." Уз то, бранилац сматра и да је суд, такође 
погрешно применио закон, када је радње окривљеног квалификовао као 
продужено кривично дело, јер правна конструкција продуженог кривич-
ног дела иде на штету окривљеног, а то је за последицу имало и "непри-
мењивање одредби о застарелости кривичног гоњења." 

Изнетим наводима, бранилац указује на повреду кривичног закона 
из члана 439. тачка 2) ЗКП. 

Међутим, ови наводи захтева не могу се прихватити као основа-
ни, а из следећих разлога: 

Из списа предмета произилази да је окривљеном оптужним пред-
логом Основног јавног тужиоца у Пироту од 27.6.2014. године, прецизи-
раним 14.10.2016. године, стављено на терет да је у временском периоду 
од 1.1.2006. до 19.8.2008. године, извршио продужено кривично дело злоу-
потреба положаја одговорног лица из члана 234. став 2. у вези става 1. у 
вези члана 61. став 1. КЗ.  

Наиме, у време започињања извршења кривичног дела, постојало 
је кривично дело злоупотреба службеног положаја (у правцу кога је јавни 
тужилац и поднео предлог за предузимање одређених истражних радњи 
према окривљеном) где је дакле, извршилац кривичног дела могао имати 
својство службеног или својство одговорног лица. Изменама и допунама 
Кривичног законика од 24.12.2012. године, објављеним у Службеном гла-
снику РС бр. 121/12, кривично дело злоупотреба службеног положаја је 
"подељено" у два кривична дела. При томе, деоба је извршена према свој-
ству учиниоца и овлашћењима која му припадају, и то на кривично дело 
злоупотреба службеног положаја, кажњивог по члану 359. КЗ и кривично 
дело злоупотреба положаја одговорног лица, кажњивог по члану 234. КЗ. 

Кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. КЗ 
измењено је само утолико што су у делу одредбе става 1. брисане речи 
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"или одговорно", те од наведених измена, извршилац овог кривичног дела 
може бити само службено лице. Истовремено, одредбе које се односе на 
злоупотребу положаја и кривицу одговорног лица, овим изменама издвоје-
не су у посебно кривично дело – кривично дело злоупотреба положаја 
одговорног лица из члана 234. КЗ, чији је заштитни објект привредно 
пословање и имовина у том пословању, при чему је радња кривичног дела 
остала неизмењена. 

Дакле, наведеним изменама, у Кривични законик је унето кривично 
дело злоупотреба положаја одговорног лица, које задржава јасан конти-
нуитет са кривичним делом злоупотреба службеног положаја, у случају 
да се као извршилац јавља одговорно лице, па између одредбе члана 359. 
КЗ која је важила до 15.4.2013. године и одредбе члана 234. која је ступи-
ла на снагу 15.4.2013. године, која је у конкретном случају примењена, 
постоји јасан правни континуитет инкриминације, те се не ради о ситу-
ацији да је наведеним изменама Кривичног законика, сужен круг лица која 
могу бити извршиоци предметног кривичног дела, јер и по једном и по 
другом КЗ- у, извршилац кривичног дела је одговорно лице. 

Такође, неосновано бранилац указује да је суд требало да примени 
одредбу члана 227. КЗ (која се примењује од 1.3.2018. године) као блажу 
норму по окривљеног, која условљава постојање предметног кривичног 
дела злоупотреба положаја одговорног лица, тек уколико тиме нису 
остварена обележја неког другог кривичног дела –из разлога што наведе-
на законска норма, ни на који начин није блажа за окривљеног- нити у 
погледу круга лица која могу бити извршиоци овог кривичног дела, нити у 
погледу прописаних радњи извршења, као ни у погледу висине запрећених 
казни, већ законска формулација наведене норме, према оцени Врховног 
касационог суда, ставља само једну више обавезу суду, да због бројних 
нових кривичних дела уведених изменама и допунама КЗ ("Службени гла-
сник РС" број 94/16 од 24.11.2016. године) у групу кривичних дела против 
привреде, дакле, додатно води рачуна о правилној правној квалификацији 
радњи извршења - па се стога у конкретном случају, не ради о примени 
блажег закона, како се то неосновано у захтеву истиче''.  

 У пресуди Кзз 1380/2018, Врховни касациони суд је нашао да је 
правноснажним пресудама учињена повреда закона у корист окривљеног, 
а у образложењу је наведено: 
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 ''По налажењу Врховног касационог суда основано се у поднетом 
захтеву Републичког јавног тужиоца указује да је доношењем побијане 
другостепене пресуде Вишег суда у Чачку од 26.9.2018. године учињена 
повреда кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП у корист окривље-
ног, обзиром да је другостепени суд у погледу кривичног дела које је пред-
мет оптужбе неправилно применио одредбе члана 5. став 2, члана 227. 
став 1. и члана 234. став 1. КЗ. Поред тога, основано се захтевом Репу-
бличког јавног тужиоца указује да је другостепени суд побијаном друго-
степеном пресудом погрешно применио и процесну одредбу члана 423. 
тачка 1) ЗКП.  

 Наиме, другостепени суд је усвајањем жалбе браниоца окривље-
ног преиначио првостепену пресуду и окривљеног на основу члана 423. 
тачка 1) ЗКП ослободио од оптужбе за кривично дело злоупотреба поло-
жаја одговорног лица из члана 234. став 1. КЗ, налазећи да је окривљени 
првостепеном пресудом оглашен кривим за дело које по закону више није 
кривично дело. По ставу суда доношењем Закона о изменама и допунама 
Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 94/2016 од 24.11.2016. 
године), а које измене су у односу на предметно кривично дело ступиле на 
снагу дана 01.03.2018. године, је извршена декриминализација кривичног 
дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 1. КЗ, 
тако да дело за које је окривљени првостепеном пресудом оглашен кри-
вим и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) месеца по закону 
више није кривично дело, јер је исто престало да постоји са даном 
1.3.2018. године, због чега по ставу суда у конкретном случају има места 
примени института блажег закона из члана 5. став 2. КЗ.  

 Овакав правни закључак другостепеног суда је, по налажењу 
Врховног касационог суда, неприхватљив из следећих разлога:  

 Основни облик кривичног дела злоупотреба положаја одговорног 
лица из члана 234. став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС" 
број 121/2012 од 24.12.2012. године, са ступањем на снагу 15.4.2013. 
године), важећег у време извршења кривичног дела, чини одговорно лице 
које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем гра-
ница свог овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или 
другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист или 
другом нанесе имовинску штету.  



Кривичноправна секција 
 

 111

 Основни облик кривичног дела злоупотреба положаја одговорног 
лица из члана 227. став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС" 
број 94/2016 од 24.11.2016. године, са ступањем на снагу од 1.3.2018. 
године), важећег у време доношења првостепене и другостепене пресуде, 
чини одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, 
прекорачењем граница свог овлашћења или невршењем своје дужности 
прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну имо-
винску корист или другом нанесе имовинску штету, уколико тиме нису 
остварена обележја неког другог кривичног дела.  

 Имајући у виду законски опис бића кривичног дела злоупотреба 
положаја одговорног лица и у време извршења кривичног дела (члан 234. 
став 1. КЗ) и у време доношења првостепене и другостепене пресуде 
(члан 227. став 1. КЗ), Врховни касациони суд налази да се основано зах-
тевом за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да 
кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 
1. КЗ није декриминализовано доношењем Закона о изменама и допунама 
Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 94/2016 од 24.11.2016. 
године), а које измене су у односу на ово кривично дело ступиле на снагу 
1.3.2018. године. Ово са разлога јер су битна обележја тог кривичног 
дела садржана у кривичном делу са потпуно идентичним законским нази-
вом и то кривичном делу злоупотреба положаја одговорног лица из члана 
227. став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 94/2016 од 
24.11.2016. године, са ступањем на снагу од 1.3.2018. године), чиме је у 
конкретном случају задржан јасан правни континуитет инкриминације, 
па стога како предметно кривично дело није престало да постоји, то 
дакле нема места примени института блажег закона из члана 5. став 2. 
КЗ, а како то погрешно налази другостепени суд. Наиме, супротно 
закључцима другостепеног суда, предметно кривично дело и даље посто-
ји како у своме називу, тако и у свим својим битним обележјима, јер се 
наведеним изменама инкриминише исто понашање као и пре измена и 
допуна Кривичног законика. 

 По налажењу Врховног касационог суда, додавање у законски 
опис кривичног дела из члана 227. став 1. КЗ законске формулације "... 
уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела", а 
која није била садржана у члану 234. став 1. раније важећег КЗ, нема 
никаквог значаја за оцену постојања предметног кривичног дела на дан 
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ступања на снагу Закона о изменама и допунама Кривичног законика. Ово 
стога што ова законска формулација, према оцени Врховног касационог 
суда, ставља само једну више обавезу суду да због бројних нових кривич-
них дела уведених изменама и допунама Кривичног законика ("Службени 
гласник РС" број 94/2016 од 24.11.2016. године) у групу кривичних дела 
против привреде додатно води рачуна о правилној правној квалификацији 
радњи извршења. 

 Дакле, како у конкретном случају доношењем Закона о изменама и 
допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 94/2016 од 
24.11.2016. године, са ступањем на снагу 1.3.2018. године у односу на 
предметно кривично дело) није дошло до декриминализације кривичног 
дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 1. КЗ, а 
тиме ни до правног дисконтинуитета са инкриминацијом кривичног дела 
под истим називом и са истим битним елементима и прописаном казном 
из члана 227. став 1. Кривичног законика ("Службени гласник РС" број 
94/2016), то је другостепени суд, по налажењу Врховног касационог суда, 
учинио повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП, јер је у 
погледу кривичног дела које је предмет оптужбе применио закон који се 
не може применити и то одредбу члана 5. став 2. КЗ, погрешно налазећи 
да су наведене измене и допуне Кривичног законика блаже за окривљеног 
јер је истима предметно кривично дело декриминализовано''. 

 

Члан 228. став 2. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом  

од 1.3.2018. године) и 

Члан 227. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 Код односа кривичног дела злоупотреба у вези са јавном набавком 
из члана 228. став 2. КЗ и злоупотреба положаја одговорног лица из члана 
227. став 1. КЗ може настати проблем код препознавања обележја једног 
односно другог кривичног дела. Кривично дело из члана 228. став 2. КЗ је 
кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, специфично кри-
вично дело које се врши кршењем Закона о јавним набавкама и може га 
извршити и службено и одговорно лице у наручиоцу јавне набавке. Према 
одредби члана 228. став 2. КЗ својство лица које врши злоупотребу није 
битно, али је битно да то лице крши закон или друге прописе о јавним 
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набавкама и тиме проузрокује штету јавним средствима. Према истој 
одредби казна за ово кривично дело је од шест месеци до пет година.  

 Опис радње извршења кривичног дела и код одредбе члана 228. 
став 2. КЗ и код одредбе члана 227. КЗ је у суштини исти с тим што злоу-
потребу положаја одговорног лица из члана 227. КЗ мора учинити одго-
ворно лице, које мора себи или другом физичком или правном лицу при-
бавити противправну имовинску корист или другом нанети имовинску 
штету. Казна за став 1. овог кривичног дела је од три месеца до три годи-
не. Последица код ова два кривична дела је различита – код кривичног 
дела из члана 227. став 1. КЗ је прибављање себи или другом правном или 
физичком лицу противправне имовинске користи или другом наношење 
имовинске штете, док је код одредбе члана 228. став 2. КЗ последица 
наступање штете за јавна средства.  

 Уопштено посматрајући одговорно лице које радње извршења кри-
вичног дела изврши у поступку јавне набавке или кршењем прописа о јав-
ним набавкама може бити учинилац кривичног дела из члана 227. КЗ, ако је 
тим радњама остварена последица предвиђена чланом 227. Кривичног зако-
ника. Међутим, када тим радњама оствари и обележје кривичног дела из 
члана 228. истог закона, а оптужен је за кривично дело из члана 227 – злоу-
потреба положаја одговорног лица што је иначе у судској пракси прилично 
честа ситуација, а у питању је лакше кривично дело, поставља се питање 
може ли окривљени бити оглашен кривим за кривично дело из члана 227. 
КЗ. Ово због тога што, иако суд није везан правном квалификацијом, а 
принцип супсидијеритета као део одредбе члана 227. представља само 
оквир за поступање суда, ипак пошто тај законски услов из члана 227. није 
испуњен (јер су описаним радњама остварена обележја и кривичног дела из 
члана 228), а то друго дело јесте теже, по мишљењу аутора овог рада суд не 
може окривљеног огласити кривим за дело које је теже од онога за које је 
оптужен, док обавезни услов као дело члана 227. није испуњен.  

 

Члан 209. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 85 од 6.10.2005. године) и 

Члан 363. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) 

 У пракси су се појавила различита мишљења о односу кривичних 
дела преваре из члана 208. КЗ, преваре у служби из члана 363. КЗ и кри-
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вичног дела неоснованог добијања и коришћења кредита и других погод-
ности из члана 209. КЗ. У пресуди Кзз 963/2018, Врховни касациони суд 
се бавио и овим питањем на следећи начин:  

 ''Бранилац окривљеног, у захтеву за заштиту законитости исти-
че да је доношењем правноснажних пресуда повређен кривични закон из 
члана 439. тачка 2) ЗКП, тако исту повреду означава као члан 439. тач-
ка 1) ЗКП. Наведена повреда је према наводима захтева учињена тиме 
што је суд применио одредбе закона које се не могу применити обзиром 
да радње описане у изреци првостепене пресуде представљају радње 
извршења кривичног дела неовлашћено добијање и коришћење кредита и 
друге погодности из члана 209. Кривичног законика, а не кривично дело 
превара у служби из члана 363. став 3. у вези става 1. КЗ, за које је окри-
вљени оглашен кривим правноснажним пресудама.  

 По налажењу овог суда, бранилац окривљеног изнетим наводима 
у захтеву указује да је у погледу кривичног дела који је предмет оптужбе 
примењен закон који се није могао применити, што би представљало 
повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП. 

 Врховни касациони суд налази да су ови наводи захтева неоснова-
ни, пошто из чињеница и околности назначених у изреци првостепене 
пресуде произилази да је окривљени са умишљајем подстрекао окривље-
ног на извршење кривичног дела превара у служби из члана 363. став 3. у 
вези става 1. Кривичног законика, а затим му помагао у извршењу истог 
кривичног дела, на начин ближе описан у изреци првостепене пресуде, из 
чега произилазе сва законска обележја кривичног дела превара у служби у 
помагању из члана 363. став 3. у вези става 1. у вези члана 35. Кривичног 
законика, а не кривичног дела неосновано добијање и коришћење кредита 
и друге погодности из члана 209. Кривичног законика, како се то неосно-
вано указује захтевом браниоца окривљеног.  

 С тим у вези неосновано се у захтеву за заштиту законитости 
указује да је "намера окривљеног била усмерена ка припреми све неопход-
не документације и подношења исте ради испуњења услова за добијање 
кредита". Наиме, кривично дело превара у служби из члана 363. КЗ пред-
ставља посебан вид кривичног дела преваре које се врши од стране слу-
жбеног лица у вршењу службене дужности, дакле, заштитни објект је 
службена дужност, односно служба, а радња извршења се предузима у 
намери да се себи или другоме прибави противправна имовинска корист, 
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док код кривичног дела неосновано добијање и коришћење кредита и дру-
ге погодности из члана 209. КЗ, радња извршења је навођење лажним 
приказивањем чињеница или њиховим прикривањем, са тачно одређеним 
циљем: добијање кредита, субвенције или друге погодности за шта учи-
нилац не испуњава прописане услове, и спада у групу кривичних дела про-
тив имовине, а извршилац може бити било које лице које за себе или дру-
го физичко лице добије кредит, субвенцију или другу погодност на прева-
ран начин, или их пак ненаменски користи, као и да за постојање овог 
кривичног дела није неопходно прибављање имовинске користи, то јест 
имовинска корист није битно обележје овог кривичног дела.  

 Имајући у виду да из изреке првостепене пресуде произилази да је 
окривљени одговорно лице за заступање привредног друштва, у намери да 
свом брату окривљеном прибави противправну имовинску корист у износу 
од 5.000.000,00 динара, обманом довео у заблуду овлашћено лице оштеће-
ног Фонда за развој Републике Србије да изврши незакониту исплату сред-
става у износу од 3.000.000,00 динара на начин ближе описан у изреци 
првостепене пресуде, а да је окривљени подстрекавао окривљеног на извр-
шење кривичног дела превара у служби из члана 363. став 3. у вези става 1. 
КЗ, а затим му помагао у извршењу истог кривичног дела давањем савета 
и упутстава како да се изврши кривично дело стварањем услова за изврше-
ње истог, а у намери да себи прибави противправну имовинску корист, по 
оцени овог суда радње окривљеног описане у изреци првостепене пресуде 
правилно су правно квалификоване као кривично дело превара у служби у 
помагању из члана 363. став 2. у вези става 1. у вези члана 35. Кривичног 
законика, па следствено томе, Врховни касациони суд налази да захтевом 
браниоца окривљеног правноснажне пресуде се неосновано побијају због 
повреде кривичног закона из члана 439. тачка 2) ЗКП''. 

 

Члан 364. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 85 од 6.10.2005. године) и 

Члан 224. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 У пресуди Кзз 688/2018, Врховни касациони суд је разматрао 
питање континуитета кривичног дела проневере из члана 364. КЗ у односу 
на ново кривично дело – проневере у обављању привредне делатности из 
члана 224. КЗ, па је, усвајајући захтеве за заштиту законитости бранилаца 
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окривљених, преиначио правноснажне пресуде и радње окривљених прав-
но квалификовао као кривично дело проневера у обављању привредне 
делатности из члана 224. став 1. КЗ. У образложењу је наведено: 

 ''Основано браниоци у поднетим захтевима указују да је побија-
ним одлукама повређен закон на штету окривљених јер недостаје један 
од битних елемената кривичног дела проневера из члана 364. став 1. КЗ. 

 Наиме, одредбом члана 364. став 1. Кривичног законика важећег 
у време извршења дела, прописано је да то кривично дело чини лице које у 
намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист при-
своји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му 
поверене у служби или на раду у државном органу, предузећу, установи 
или другом субјекту или радњи.  

 Законом о изменама и допунама Кривичног законика од 24.11.2016. 
године, објављеном у Службеном Гласнику РС број 94/2016, који је ступио 
на снагу од 1.3.2018. године, прописано је да кривично дело из члана 364. КЗ 
чини онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари 
које су му поверене у служби или на раду у државном органу, установи или 
другом субјекту који не обавља привредну делатност. 

 Како су окривљени предметно кривично дело учинили у својству 
радника - трговаца у радњи, дакле у субјекту који обавља привредну 
делатност, то, у складу са измењеним законом, који се као блажи мора 
применити на учиниоце дела, недостаје битан елеменат кривичног дела у 
погледу својства учиниоца дела у правном субјекту, на шта основано ука-
зују браниоци у поднетим захтевима. 

 Међутим, како је кривично дело из члана 364. КЗ измењено само у 
погледу својства учиниоца у правном субјекту, овим изменама одредбе које 
се односе на извршиоца дела у привредном субјекту издвојене су у посебно 
кривично дело - кривично дело проневера у обављању привредне делатности 
из члана 224. КЗ, које, дакле, може бити извршено у субјекту привредног 
пословања, али је радња кривичног дела остала неизмењена. Наведеним 
изменама у Кривични законик је унето кривично дело проневера у обављању 
привредне делатности које задржава јасан континуитет са кривичним 
делом проневера у случају када је дело извршено у привредном субјекту. Уво-
ђењем кривичног дела из члана 224. КЗ направљена је, дакле, разлика између 
извршиоца дела у државном органу, установи или субјекту које не обавља 
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привредну делатност и извршиоца дела у привредном субјекту, а осим те 
разлике, кривично дело из члана 224. КЗ у свом законском опису има иста 
обележја као кривично дело из члана 364. КЗ, тако да наведеним изменама 
није извршена декриминализација радњи окривљених. 

 Како су, дакле, окривљени присвојили робу као покретне ствари 
које су им поверене на рад у трговинској радњи, као привредном субјекту, 
то су на начин описан у изреци првостепене пресуде остварили сва битна 
обележја кривичног дела проневера у обављању привредне делатности из 
члана 224. став 1. КЗ, које дело је иначе и блаже у односу на дело за које 
су окривљени оглашени кривим побијаним правноснажним пресудама''. 

 

Члан 238. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) 

 Будући да је у досадашњој судској пракси веома заступљено кривич-
но дело злоупотреба овлашћења у привреди – члан 238. КЗ, а то кривично 
дело практично више не постоји у новом Кривичном законику, то се најче-
шће и поставља питање континуитета овог кривичног дела кроз друга кри-
вична дела која су инкриминисана у измењеном Кривичном законику.  

 Када се кривични поступак води због кривичног дела злоупотреба 
овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4. и окривљени бива 
оглашен кривим за ово кривично дело, те након првостепене пресуде буде 
измењен Кривични законик, тада другостепени суд, у оквиру навода жал-
бе браниоца разматра постојање континуитета овог кривичног дела кроз 
неко друго кривично дело и то тако што разматра све чињенице које чине 
обележје кривичног дела описаног у првостепеној пресуди и оцењује да 
ли те радње представљају обележје неког другог - постојећег кривичног 
дела инкриминисаног у Кривичном законику. Када закључи да континуи-
тет постоји, тада врши поређење запрећених казни и примењује онај закон 
који је блажи за учиниоца, сходно одредби члана 5. Кривичног законика.  

 

Члан 238. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) и 

Члан 223. КЗ  
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 907/2018, оцењујући нео-
снованим наводе браниоца у захтеву за заштиту законитости - да је друго-
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степени суд требало да окривљеног ослободи од оптужбе за кривично дело 
из члана 238. став 1. тачка 4. КЗ јер је радња описана у том члану престала 
да буде кривично дело, односно дошло је до декриминализације навео:  

 ''Бранилац окривљеног у захтеву наводи да је другостепени суд 
одлучујући по жалби браниоца окривљеног морао применити блажи закон, 
применити нови Кривични закон, а применом одредбе члана 423. тачка 1) 
ЗКП и преиначити првостепену пресуду, те окривљеног ослободити од 
оптужбе за извршење кривичног дела злоупотребе овлашћења у привреди 
из члана 238. став 1. тачка 4) КЗ пошто дело за које је оптужен, по закону 
више није кривично дело, јер је ступањем на снагу одредбе члана 27. Закона 
о изменама и допунама Кривичног закона ("Службени гласник РС", број 
94/16, који је ступио на снагу 1.3.2018. године), радња описана у члану 238. 
став 1. тачка 4) КЗ престала да буде кривично дело односно дошло је до 
декриминализације за радњу за коју је окривљени оглашен кривим, а приме-
ном члана 5. став 2. КЗ. Надаље, бранилац у захтеву наводи да кривично 
дело превара у обављању привредне делатности, које је прописано новим 
Кривичним закоником у члану 223. има потпуно различито обележје у 
односу на кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. 
став 1. тачка 4) раније важећег КЗ, тако да се радње окривљеног не могу 
квалификовати као кривично дело превара у обављању привредне делатно-
сти из члана 223. новог КЗ. Остајући при првобитној квалификацији кри-
вичног дела, а које је окривљеном било стављено на терет, другостепени 
суд је повредио закон на штету окривљеног у смислу члана 439. тач. 1) и 2) 
ЗКП јер је окривљеног требало ослободити од оптужбе. 

 Изнете наводе захтева, Врховни касациони суд оцењује неоснова-
ним, налазећи да су радње окривљеног и чињенично стање како је утвр-
дио првостепени суд кажњиве и по Кривичном законику, који је важио у 
време доношења првостепене пресуде и по Кривичном законику који је 
важио у време доношења другостепене пресуде. Ово из разлога што је за 
кривично дело превара у обављању привредне делатности из члана 223. 
став 1. прописаног Кривичним закоником који је важио у време доноше-
ња другостепене пресуде, предвиђена казна затвора у трајању од шест 
месеци до пет година и новчана казна, блажи закон за окривљеног онај 
који је важио у време доношења првостепене пресуде односно да је прав-
на квалификација радњи окривљеног као кривично дело злоупотреба овла-
шћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4. КЗ, блажа за окривље-
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ног, јер је за то кривично дело била предвиђена казна затвора у трајању 
од три месеца до пет година (страна 3, став пети и шести и страна 4, 
став први другостепене пресуде)''. 

  
Члан 238. КЗ 

(''Службени гласник РС'' 72 од 3.9.2009. године) 

Члан 227. КЗ 
(''Службени гласник РС'' 94/2016 од 24.11.2016. године са применом од 1.3.2018. године) 

 У пресуди Кзз 114/2019, Врховни касациони суд је такође разма-
трао питање декриминализације кривичног дела из члана 238. КЗ и у 
образложењу навео:  

''Неосновано се захтевом за заштиту законитости браниоца 
окривљеног - адвоката указује на повреду кривичног закона из члана 439. 
тачка 1) ЗКП и с тим у вези истиче да је у време доношења побијаних 
пресуда дошло до декриминализације кривичног дела злоупотреба овла-
шћења у привреди из члана 238. КЗ, те да стога окривљени није могао 
бити оглашен кривим за предметно кривично дело, обзиром да ово дело у 
време доношења побијаних пресуда више није постојало. Према ставу 
браниоца, нижестепени судови су "занемарујући члан 5. став 2. КЗ" уме-
сто да примене закон који је блажи за учиниоца и окривљеног ослободе од 
оптужбе, применили закон који је важио у време инкриминисане радње 
која је окривљеном стављена на терет, на штету окривљеног, а обзиром 
да је декриминализација конкретног кривичног дела најповољнија по 
окривљеног, те су судови имали једино могућност да окривљеног ослобо-
де од оптужбе. 

Изложене наводе захтева за заштиту законитости браниоца 
Врховни касациони суд оценио је неоснованим. 

 Ово стога што је дана 1.3.2018. године ступио на снагу Кривични 
законик који више не предвиђа кривично дело злоупотреба овлашћења у 
привреди, ни по називу ни по нумерацији, али наведено кривично дело има 
континуитет са кривичним делом злоупотреба положаја одговорног 
лица из члана 227. конкретно ставом 3. истог члана КЗ, те је обавеза 
суда да у смислу одредбе члана 5. КЗ примени најблажи закон за учинио-
ца, уколико је након извршења кривичног дела закон измењен једном или 
више пута, те је у конкретном случају за окривљеног блажи закон који је 
важио у време извршења кривичног дела, односно одредба члана 238. 
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став 2. у вези става 1. тачка 4) КЗ због прописаног мањег максимума 
запрећене казне од осам година затвора''. 

 Образлажући став да кривично дело из члана 238. КЗ није апсо-
лутно декриминализовано, већ у одређеним ситуацијама има континуитет 
у односу на постојећа кривична дела, Врховни касациони суд је у пресуди 
Кзз 141/2019, навео: 

 ''... Врховни касациони суд налази да кривично дело злоупотреба 
овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4) КЗ (и његови квалифи-
каторни облици) није декриминализовано доношењем Закона о изменама и 
допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 
24.11.2016. године, са ступањем на снагу 01.03.2018. године измена у одно-
су на ово кривично дело), како то неосновано у поднетом захтеву истиче 
бранилац окривљеног. Наиме, у конкретном случају радње окривљеног опи-
сане у изреци правноснажне пресуде под тачкама 1, 2. и 3. за које је он 
оглашен кривим и осуђен, а које се у битном састоје у искоришћавању од 
стране окривљеног свога овлашћења као оснивача и директора у привред-
ном друштву, дакле као одговорног лица, да у име овог привредног дру-
штва закључи уговоре са оштећенима и затим неиспуњења обавеза по 
овим уговорима, а све у намери прибављања противправне имовинске кори-
сти за ово привредно друштво, су кажњиве и по Кривичном законику који 
је важио у време доношења побијаних правноснажних пресуда и по нала-
жењу Врховног касационог суда одговарају обележјима кривичног дела 
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези става 
1. Кривичног законика ("Службени гласник РС", број 94/2016 од 24.11.2016. 
године), чиме је у овом конкретном случају задржан правни континуитет 
инкриминације. При овоме, како је за кривично дело злоупотреба положаја 
одговорног лица из члана 227. став 3. у вези става 1. Кривичног законика 
који је важио у време доношења побијаних пресуда предвиђена казна 
затвора у трајању од 2 године до 10 година, док је за кривично дело злоупо-
треба овлашћења у привреди из члана 238. став 2. у вези става 1. тачка 4) 
раније важећег Кривичног законика била предвиђена казна затвора у тра-
јању од 1 године до 8 година, а за основни облик овог кривичног дела казна 
затвора у трајању од 3 месеца до 5 година, то је очигледно да је за окри-
вљеног блажи раније важећи Кривични законик, па самим тим је блажа и 
правна квалификација радњи окривљеног као кривично дело злоупотреба 
овлашћења у привреди из члана 238. став 2. у вези става 1. тачка 4) КЗ и 
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кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. 
тачка 4) КЗ, а како је правилно суд и квалификовао радње окривљеног, при 
чему је имао у виду и наводе оптужбе односно жалбу јавног тужиоца која 
је правноснажном пресудом усвојена.  

 Поред тога, по оцени овога суда, неосновани су и наводи захтева 
браниоца окривљеног у делу у којем указује да дело за које је окривљени 
оптужен и правноснажно оглашен кривим није кривично дело и из разло-
га јер чињенични опис дела, дат у оптужном акту јавног тужиоца и 
изреци правноснажне пресуде, не садржи све битне елементе бића кри-
вичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тач-
ка 4) КЗ, обзиром да није наведен конкретан материјално-правни пропис 
који је окривљени грубо повредио, а што је, поред навођења чињеница и 
околности које представљају обележја кривичног дела, по ставу бранио-
ца у конкретном случају неопходно јер се ради о кривичном делу са блан-
кетном диспозицијом. 

 Изнети наводи захтева браниоца окривљеног су неосновани из 
разлога јер су у чињеничном опису кривичног дела утврђеном у изреци 
правноснажне пресуде, а за које је окривљени оглашен кривим и осуђен, 
јасно одређене и детаљно наведене радње окривљеног као одговорног 
лица - оснивача и директора у привредном друштву, а које радње се 
састоје у томе да је окривљени у намери прибављања противправне имо-
винске користи за ово привредно друштво грубо повредио овлашћења у 
погледу управљања, располагања и коришћења имовином предузећа, а на 
начин ближе описан у изреци правноснажне пресуде, при чему када је 
потпуно описано грубо кршење овлашћења од стране окривљеног, а што 
је овде случај, за постојање конкретног облика кривичног дела није неоп-
ходно навести и бланкетни пропис из којег произилазе овлашћења окри-
вљеног, а која је он грубо повредио.  

 По налажењу Врховног касационог суда, описано поступање 
окривљеног је супротно добрим пословним обичајима и законом прописа-
ним општим начелима правног промета и пословања привредног субјек-
та и представља грубу повреду овлашћења у погледу управљања, распо-
лагања и коришћења имовином предузећа, те стога описане радње окри-
вљеног садрже сва битна законска субјективна и објективна обележја 
продуженог кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 
238. став 2. у вези става 1. тачка 4) у вези члана 61. КЗ и кривичног дела 
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злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1. тачка 4) КЗ за 
која је он побијаном правноснажном пресудом оглашен кривим. 

 Стога су неприхватљиви наводи захтева за заштиту законито-
сти браниоца окривљеног о непостојању у радњама окривљеног битних 
обележја кривичног дела због околности да у побијаној правноснажној 
пресуди није конкретно означен материјално-правни пропис прекршен 
тим радњама, тако да се неосновано захтевом за заштиту законитости 
браниоца окривљеног указује да је побијаним правноснажним пресудама 
учињена повреда кривичног закона из члана 439. тачка 1) ЗКП''. 

 Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 1035/2018 одлучио на 
исти начин и оцењујући неоснованим наводе захтева за заштиту законито-
сти – да између кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из 
члана 227. став 3. и злоупотреба положаја овлашћења у привреди из члана 
238. став 3. КЗ нема континуитета, упутио на разлоге другостепеног суда 
који гласе:  

 ''Како су дана 1.3.2018. године ступиле на снагу одредбе Кривич-
ног законика Републике Србије, у којима није предвиђено кривично дело 
злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. Кривичног законика, то 
је отворено питање правног континуитета предметног кривичног дела. 
Одредбама које су ступиле на снагу 1.3.2018. године, предвиђено је, поред 
кривичног дела превара у обављању привредне делатности из члана 223. 
КЗ и кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. 
Кривичног законика, у чије су законско биће преточене одредбе раније 
постојећег кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 
238. Кривичног законика, што се може утврдити упоређивањем тексто-
ва раније важећих и нових одредаба Кривичног законика. По становишту 
овог већа одредбе Кривичног законика које су ступиле на снагу 1.3.2018. 
године су повољније по окривљеног као учиниоца предметног кривичног 
дела, јер су блаже. Наиме, за кривично дело злоупотреба овлашћења у 
привреди из члана 238. став 3. у вези става 1. тачка 4. КЗ прописана је 
казна затвора од 2 до 12 година, а по новим одредбама, за кривично дело 
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези става 
1. КЗ прописана је казна затвора од 2 до 10 година. Како је, према томе, 
утврђено чињенично стање кажњиво и по старом и по новом КЗ, јер је 
дошло до правног преливања старог Кривичног законика у нови Кривични 
законик односно кривичног дела из члана 238. став 3. у вези става 1. тач-
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ка 4. КЗ – у кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица из чла-
на 227. став 3. у вези става 1. КЗ, који је по оцени суда блажи закон у 
односу на конкретну ситуацију, то није дошло до декриминализације кри-
вичног дела из члана 238. раније важећег Кривичног законика''.  

 Када се разматра питање декриминализације, а полазећи од чиње-
ничног описа оптужног акта, потребно је утврдити да ли су у чињеничном 
опису наведена сва обележја радње неког од кривичних дела која су 
постојала у време извршења инкриминисаних радњи, а која су кажњива и 
према важећим одредбама Кривичног законика, при чему треба имати у 
виду правну квалификацију и предлоге изнете од стране јавног тужиоца у 
оптужном акту, након чега ће суд, имајући у виду обавезну примену бла-
жег закона дати одговарајућу правну квалификацију и донети правилну и 
закониту одлуку.  
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Радослав Петровић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

ПРОБЛЕМИ НОВЧАНОГ КАЖЊАВАЊА  
У ПОГЛЕДУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ УБЛАЖЕНЕ  

ПО ВРСТИ У СУДСКОЈ ПРАКСИ 
 

 Проблем новчаног кажњавања у погледу новчане казне ублажене 
по врсти увиђам као дугогодишњи судија у кривичној материји и који је 
настао са увођењем казнених распона новчане казне у Кривичном закони-
ку из 2006. године, а непосредно сам подстакнут да укажем на овај про-
блем једним истраживањем Удружења за кривичноправну теорију и прак-
су на тему казнене политике у основним судовима у Републици Србији, а 
то истраживање обухватило је неколико основних и виших судова са 
више стотина правноснажних осуђујућих пресуда и резултат тог истражи-
вања је следећи: 

 - новчана казна је изрицана у 18% случајева  

 - условна осуда је изрицана у 57% случајева 

 - казна затвора је изрицана у 25% случајева.  

 Већ ови проценти који се односе на новчану казну и условну осу-
ду говоре да са санкционисањем у основним судовима нешто није у реду, 
јер ако се има у виду да се у основним судовима углавном суди за лакша 
кривична дела за која постоји велика законска могућност изрицања новча-
не казне било као прописане било као ублажене по врсти казне, онда наве-
дени проценти говоре о ниском проценту новчане казне, а на другој стра-
ни о високом проценту условних осуда.  

 Претходно сам навео две групе кривичних дела, међутим, проблем 
новчаног кажњавања не постоји за кривична дела за која је новчана казна 
прописана у казненој одредби, већ проблем новчаног кажњавања постоји 
за другу групу кривичних дела – за дела за која је као једина казна пропи-
сана казна затвора без назначења најмање мере и за која постоји законска 
могућност изрицања новчане казне као ублажене по врсти. 
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 Та кривична дела су бројна и представљају већину судећих пред-
мета у основним судовима, као што су: 

 - кривична дела против живота и тела (лака телесна повреда 
нанета опасним средством члан 122. став 2. КЗ, затим тешка телесна 
повреда учињена из нехата члан 121. став 4. КЗ); 

 - кривична дела против правног саобраћаја (фалсификовање 
исправе члан 355. КЗ, посебни случајеви фалсификовања члан 356. КЗ); 

 - кривична дела против јавног реда и мира (насилничко пона-
шање члан 344. КЗ); 

 - кривична дела против безбедности јавног саобраћаја (угро-
жавање јавног саобраћаја члан 289. став 1. КЗ, затим угрожавање сао-
браћаја опасном радњом и средством члан 290. став 1. КЗ, затим 
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја са нехатним проу-
зроковањем тешке повреде члан 297. став 3. КЗ); 

 - кривична дела против слобода и права човека и грађанина 
(принуда члан 135. став 1 КЗ, затим против правног лишења слободе 
члан 132. став 1. КЗ); 

 - кривично дело против државних органа (одузимање и уни-
штење службеног печата и службеног списа члан 328. став 1. КЗ); 

 - кривично дело против правосуђа (давање лажног исказа 
члан 335. став 1. КЗ); 

 - кривично дело против права по основу рада (непредузимање 
мера заштите на раду члан 169. КЗ); 

 - кривично дело против Војске Србије (непредузимање мера за 
обезбеђење војне јединице члан 410. ст. 1. и 5. КЗ). 

 За сва наведена кривична дела у КЗ прописана је казна затвора без 
назначења најмање мере, а са посебним максимумима до 3 г, до 4 г. и до 5 г. 
затвора, дакле, за сва ова дела с обзиром на прописане казне постоји законска 
могућност новчаног кажњавања у вези чега је настао проблем на који желим 
да укажем. 

 Наиме, за сва ова дела (са прописаном казном затвора до три г, 
четири г. и до пет г), при изрицању новчане казне као ублажене по врсти 
у судској пракси примењује се члан 50. став 3. КЗ, тј. изриче се новчана 
казна од најмање 100.000,00 динара и то као НЕПРЕКОРАЧИВ казнени 
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распон или ако суд оцени да учинилац није у могућности да плати толику 
казну изриче се условна осуда што је свакако један од разлога високог 
процента условних осуда.  

 О непрекорачивости казненог распона новчане казне из члана 50. 
став 3. тачка 5. КЗ заузет је став у пресуди Врховног касационог суда Кзз 
162/10 од 15.9.2010. године који гласи:  

 ''Одредбом члана 50. став 3. тачка 5. КЗ прописано је да се новчана 
казна као главна казна изриче у износу најмање 100.000,00 динара за кри-
вична дела за која се може изрећи казна затвора до три године, а у кон-
кретној ситуацији за предметно кривично дело прописана је казна затвора 
до четири године. Према томе, када је за кривично дело прописана казна 
затвора до четири године без назначења најмање мере, тада се на основу 
члана 57. став 1. тачка 7. КЗ казна може ублажити на новчану у смислу 
члана 50. став 3. тачка 5. КЗ од најмање 100.000,00 динара''.  

 У овом ставу примећујемо да нешто није у реду, а наиме, суд се 
позива на законску одредбу која говори о новчаном распону за казну 
затвора до три године и налаже да се исти распон (најмање 100.000,00 
динара) има применити и за кривично дело са затвором до четири године.  

 Нелогично је да се исти новчани распон примењује у односу на 
кривична дела различите тежине, а нелогичност је увећана тиме што је 
законодавац у претходним тачкама члана 50. став 3. КЗ прилагођавао и 
''градирао'' новчане распоне у односу на знатно мање разлике запрећених 
казни затвора, па је тако у првој тачки дат један распон за дела са казнама 
затвора до три месеца, затим други мало већи распон за дела са казнама 
затвора до шест месеци, па трећи опет већи распон за дела са казнама 
затвора до једне године, па је свакако нелогично да се за дела која се знат-
није – битније разликују по тежини (не по запрећеним месецима већ по 
запрећеним годинама), тј. за дела са казнама до 3 г, до 4 г. и до 5 г. приме-
њује исти новчани распон. 

 С друге стране, с обзиром на наведени став Врховног касационог 
суда, за сва наведена кривична дела (са казнама затвора до 3 г, до 4 г. и до 
5 г) у судској пракси немамо новчане казне испод 100.000,00 динара које 
би биле прилагођене имовном стању учиниоца како то налаже одредба 
члана 54. став 2. КЗ и које би биле адекватне, сразмерне и правичне, већ у 
судској пракси имамо новчане казне најчешће у истом – фиксном износу 
од 100.000,00 динара, а које због разлика у кривичним делима, разлика у 
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околностима учињених дела и учинилаца указују на неадекватно, несра-
змерно и неправично санкционисање и које се касније због ненаплативо-
сти замењује у казну затвора, па се оно претходно оправдано ублажавање 
анулира.  

 Оваквим правним ставом да су непрекорачиви казнени распони из 
члана 50. став 3. КЗ за новчану казну до које се дошло ублажавањем по 
врсти, судска пракса је практично поставила границе ублажавања новчане 
казне иако законодавац те границе није експлицитно прописао.  

 Дакле, у судској пракси за наведена кривична дела имамо једну 
проблематичну новчану казнену политику која не омогућава прилагођава-
ње казне делу и учиниоцу, јер, као што сам напред навео најчешће су те 
казне или превише строге (у износима преко 100.000,00 динара) или је с 
друге стране преблаго условно санкционисање до чега долази кад суд оце-
ни да учинилац није у могућности да толику казну плати, па су тако оба 
санкционисања често неадекватна, којима се не постиже сврха.  

 Стога, питање је да ли се узрок такве казнене политике налази у 
судској пракси и правним ставовима који су заузети после увођења казне-
них распона новчане казне у КЗ из 2006. године или је узрок у недовољно 
јасним и непрецизним законским решењима.  

 Ја бих рекао да је узрок и једно и друго, али да будем сасвим одре-
ђен сматрам да је првенствени и основни узрок у недовољно јасним и 
непрецизним законским решењима – одредбама које се морају тумачити.  

 Наиме, доношењем КЗ из 2006. године од законодавца смо као и у 
погледу ''кућног затвора'' добили једну новину коју до тада никад нисмо у 
закону имали. Наиме, тада су први пут уведени казнени распони новчане 
казне и одмах потом у судској пракси су се јавила бројна спорна питања – 
од криминалнополитичких до искључиво правних.  

 Најпре, у погледу распона казни затвора и распона новчаних 
казни, законодавац је различито поступио у формално техничком смислу 
што је било збуњујуће за судску власт. Наиме, распони казни затвора дати 
су у посебном делу КЗ, тј. за свако кривично дело где је прописана казна 
затвора дат је и распон. Међутим, за новчану казну није тако поступљено, 
већ су новчани распони прописани у општем делу КЗ и то у једној одред-
би – у члану 50. став 3.  
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 То је, као и сам текст наведене одредбе довелo до различитог 
схватања и различитог разумевања природе одредбе о новчаним распони-
ма, тј. да ли се ради о казненим распонима за поједина кривична дела из 
посебног дела КЗ, тј. о посебним минимумима и максимумима прописане 
новчане казне што би омогућавало кретање казне ван распона, или се нов-
чана казна као ублажена по врсти мора кретати у прописаним распонима.  

 Разлика између ова два става има очигледне практичне последице.  

 Наиме, по првом ставу којим се схвата да су у члану 50. став 3. КЗ 
само дати посебни минимуми и максимуми новчане казне, било би дозво-
љено кретање ван распона по потпуно истом принципу као код казни затво-
ра, јер само постојање посебног минимума указује на могућност ублажава-
ња. По овом ставу одредба члана 50. став 3. КЗ односила би се на кривична 
дела са алтернативно прописаним казнама од којих би једна била новчана 
без датог распона, па ако се за то дело изрекне новчана казна као једна од 
алтернативно понуђених она добија статус главне и изриче се у одговарају-
ћем распону из члана 50. став 3. КЗ, с тим да је тај распон прекорачив за 
случај постојања нарочито олакшавајућих околности.  

 Овај други став – о непрекорачивости датих распона, заснива се 
на претходном тумачењу да и ублажена по врсти новчана казна има ста-
тус главне казне, а непрекорачивост се образлаже и криминалнополитич-
ким и правним разлозима. 

 Дакле, различито се схвата подела на главне и споредне казне, јер 
та подела у КЗ пре 2006. године није имала никакав практични значај, 
међутим, када је у КЗ из 2006. године први пут појам ''главне казне'' унет у 
казнену одредбу (члан 50. став 3. КЗ је неспорно казнена одредба) појави-
ле су се наведене дилеме у пракси. Пракса је различито одговарала на 
питања: када новчана казна у пресуди има статус главне казне? Да ли се 
за добијања статуса главне казне претходно подразумева постојање више 
од једне казне у посебном делу КЗ или је за статус главне казне одлучују-
ће да је самостално изречена, па би тада новчана као ублажена по врсти 
имала статус главне казне. 

 Као што сам напред навео, став о непрекорачивости распона за 
новчану ублажену по врсти се заснива и на криминалнополитичким раз-
лозима, јер ако би распони били прекорачиви то би створило могућност 
неограниченог ублажавања које би водило све до општег минимума – 
10.000,00 динара, па бисмо тако за тежа кривична дела имали благу казне-
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ну политику, чак блажу од прекршајне, што је недопустиво јер кривична 
дела су деликти знатно тежи и опаснији по друштво од прекршаја.  

 Осим тога, за став о непрекорачивости износи се и аргумент о 
''забрани двоструког ублажавања''. Наиме, код ублажавања по врсти суд је 
већ због постојања нарочито олакшавајућих околности уместо затвора 
применио новчану као блажу казну, па би исте околности – исти основ 
водио даљем ублажавању по мери, што би представљало наведену ''дво-
струкост'', а што би у крајњем могло довести казну до општег минимума 
којом се за тежа дела не би постизала сврха кажњавања.  

 На крају, како год се определили или за став о прекорачивости 
или за став о непрекорачивости распона, једно је сигурно, а то је да посто-
ји озбиљна аргументација и за један и за други став, јер све наведене раз-
лике у схватању и разумевању природе одредбе члана 50. став 3. КЗ узро-
коване су тиме што законодавац није био експлицитан ни јасан у пропи-
сивању – формулисању наведене одредбе члана 50. став 3. КЗ.  

 Нејасно је шта је законодавац мислио када у одредби члана 50. 
став 3. КЗ говори о новчаној као главној казни, тј. да ли је мислио на нов-
чану која је алтернативно прописана уз казну затвора или је мислио на 
новчану која је самостално изречена без обзира што није била прописана. 

 У том погледу законодавац није био експлицитан и тиме је ство-
рио дилему по питању на која дела се односи члан 50. став 3. КЗ, као и да 
ли су наведеном одредбом постављене границе ублажавања. 

 Стога налазим да је потребно да законодавац интервенише са 
јасним и прецизним изменама КЗ у погледу новчане казне и које неће 
остављати простора за тумачења ни дилема у примени.  

 Ја се у овом реферату нисам бавио новчаном казном у дневним 
износима која се у пракси готово и не примењује, али свакако све што сам 
напред изнео за новчану казну у одређеном износу важи и за тај други 
модалитет новчане казне.  
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Драган Јоцић 
судија Врховног касационог суда 

 

  

ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

аутодеструкција норме 

 

Увод 

"Одговорно лице које искоришћавањем свог 
положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог 
овлашћења или  невршењем своје дужности прибави 
себи или другом  физичком или правном лицу против-
правну имовинску  корист или другом нанесе имовинску 
штету, уколико  тиме нису остварена обележја неког дру-
гог кривичног дела, казниће се затвором од три месеца до 
три године" 

 (члан 227 став 1 КЗ, док су ставови 2 и 3 квалификова-
ни облици повезани само са имовинским цензусима). 

  
У фокусу разматрања је део одредбе кривичног дела злоупотребе 

положаја одговорног лица којом је, Законом о изменама и допунама кри-
вичног законика објављеним у "Службеном гласнику РС" број 94/2016 од 
24. новембра 2016. године а ступа на снагу 1. марта 2018. године, само 
допуњена одредба садржана тада у члану 234. КЗ, која гласи: 

 "уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривич-
ног дела" 

 

Легислативни приступ 

 Издвајањем кривичног дела злоупотребе положаја одговорног 
лица из кривичног дела злоупотребе положаја службеног лица (''Службе-
ни гласник РС'' број 121/2012) замишљено је да то, тада ново кривично 
дело, смештено у главу кривичних дела против привреде, има исти "поло-
жај" као и кривично дело злоупотребе положаја службеног лица у глави 
кривичних дела против службене дужности. Ваља подсетити да су закон-
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ска обележја ова два кривична дела готово идентична, изузев својства 
извршиоца и са њим повезаног положаја (службеног положаја код злоупо-
требе из члана 359. односно положаја одговорног лица код злоупотребе из 
члана 234. КЗ). 

 Код кривичног дела злоупотребе службеног положаја у судској прак-
си није спорно да је ово кривично дело конзумирано уколико су испуњена 
законска обележја ког другог кривичног дела из исте главе: примања мита, 
трговине утицајем, кршења закона од стране судије, јавног тужиоца и њего-
вог заменика... Дакле, кривично дело злоупотребе службеног положаја је 
опште кривично дело док су друга само његови посебни видови. Неспорном 
ставу судске праксе несумњиво је допринела систематизација дела у глави 
кривичних дела против службене дужности, јер је злоупотреба службеног 
положаја прво дело у овој глави или "капа" другим кривичним делима. 

 Насупрот претходном решењу законодавац је издвајањем кривич-
ног дела злоупотребе положаја одговорног лица у посебно кривично дело, 
исто угурао на слободно место у глави кривичних дела против привреде, 
односно у члан 234. КЗ, које је упражњено брисањем кривичног дела 
несавестан рад у привредном пословању. Тај дефект није отклоњен ни 
ЗИД КЗ објављеним у гласнику 94/2016 јер је ово дело, сада у члану 227. 
тек пето по реду у глави кривичних дела против привреде. 

 Поштујући систематику главе кривичних дела против службене 
дужности, истовремено и ослушкујући судску праксу, ово дело је морало 
бити прво у глави кривичних дела против привреде, зато што је и оно 
опште у односу на нека друга дела у истој глави, па потом она кривична 
дела која представљају његове посебне видове, чиме би се судској пракси 
помогло у његовој примени. 

 Кривично одељење Врховног касационог суда је изјашњавајући се 
о нацрту допуне одредбе, која је предмет разматрања у овом раду, предло-
жило да се допуна одредбе брише сматрајући да је предложено решење 
немогуће и са аспекта људских права, принципа предвидљивости закона и 
обавезе да грађани јасно морају да знају које радње су инкриминисане као 
кривично дело и која је запрећена кривична санкција. Због своје неодређе-
ности, допуна одредбе те услове не испуњава. 

 Предлог закона је упућен Скупштини у неизмењеном тексту, и 
усвојен, са образложењем предлагача: да иако су 1. априла 2013. године 
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ступиле на снагу измене КЗ којима је уведено ново кривично дело злоупо-
требе положаја одговорног лица у члану 234 КЗ неке недоумице и пробле-
ми у пракси су и даље присутни. Зато је неопходно да се у закону изричи-
то предвиди да је ово кривично дело супсидијарно. Тако би се ограничила 
примена новог кривичног дела само на оне случајеве када је то заиста 
нужно, односно само уколико криминална зона ни једног другог кривич-
ног дела не може да заштити привредни систем.  

 Свој став предлагач темељи, пре свега, на великом броју поступа-
ка који се воде пред судовима за кривично дело злоупотребе положаја 
одговорног лица. Међутим, овом ставу се може приговорити. Прво, да је 
највећи број оптужења за ово кривично дело настао изменама правне оце-
не дела у оптужним актима у поступцима који су већ текли пред судовима 
за кривично дело злоупотребе службеног положаја а након издвајања, 
непосредно по издвајању, новог кривичног дела из дела злоупотребе слу-
жбеног положаја, уз задржавање чињеничног описа из основних оптуже-
ња. Наравно да је у овим поступцима опис кривичних дела у оптужним 
актима био прилагођен тада важећој одредби кривичног дела злоупотребе 
службеног положаја и да су докази извођени сагласно тој одредби. Друго 
и не мање значајно, je чињеница да законодавац није дао довољно време-
на да се о овом кривичном делу формира стабилна судска пракса. На кра-
ју, као треће, треба нагласити да број поступака који се води за ово кри-
вично дело директно зависи и од могућности коју пружа Кривични зако-
ник, постојања норми које би се прворедно примениле уместо одредбе о 
злоупотреби положаја одговорног лица. Најновијим изменама и допунама 
КЗ прописано је осам нових кривичних дела у глави кривичних дела про-
тив привреде, те је законодавац тако признао да ова глава кривичних дела 
није била потпуно адекватно регулисана, те да су и могућности вођења 
кривичних поступака за друга дела биле сужене. Тиме образложење пред-
лагача ЗИД КЗ везане за ово кривично дело: да су неке недоумице и про-
блеми у пракси и даље присутни, што води закључку да је судска пракса 
индуковала проблеме и недоумице у примени одредбе, губи на значају. 

 

Прагматички приступ 

 Законско одређење да ће се одредба применити само "уколико 
тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела" или другачи-
је речено да се одредба неће применити када постоје обележја неког дру-
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гог кривичног дела је аутодестуктивна, суицидна, јер предвиђа ситуације 
у којима саму себе искључује. Аутодеструкција кривичноправне норме је 
новина у нашем Кривичном законику. Са овом одредницом може се поре-
дити једино одредба тешког убиства из тачке 11. КЗ али уз значајне разли-
ке, о којима ће бити речи.  

 Основ искључења примене овог кривичног дела је консумпције, 
ово дело је конзумирано у другом чија су обележја остварена. Дакле, 
постоји привидни идеални стицај овог кривичног дела у другом чија су 
законска обележја такође остварена. Правна теорија, у коментарима уз 
ову одредбу, наводи да постоји законски супсидијаритет кривичних дела.  

 Пажњу заслужује, прво, део норме "уколико тиме нису...". Ова-
квом формулацијом се обележја другог кривичног дела везује за догађај 
односно опис дела злоупотребе у оптужењу (суд) односно кривичној при-
јави (тужилац). Међутим, формулација "уколико тиме..." не може се пове-
зивати искључиво са описом радњи кривичног дела злоупотребе датим у 
оптужници или кривичној пријави, већ је ваља повезати са укупном 
делатношћу окривљеног иако је, најчешће, само део те делатности пред-
мет оптужења. Несумњиво је да мора бити испуњен услов логичке и 
циљане повезаности радњи које представљају обележја оба дела, одно-
сно делатности окривљеног посматране као целине. 

 Наведени део норме не одређује обим подударности, преклапања, 
битних обележја дела злоупотребе и законских обележја другог дела. 
Законска обележја тог другог дела не морају прописивати да извршилац 
мора имати својство одговорног лица, па самим тим ни радњу извршења 
као повреду његове дужности, нити имовинску корист као последицу 
предузетих радњи. Супротним тумачењем, уколико би се тражило прекла-
пање обележја у високом степену, допуна одредбе губи на значају, јер 
законских обележја другог дела неће бити, остаће се на основном делу. 
Зато остаје захтев да мора бити испуњен услов логичке и циљане повеза-
ности радњи оба дела у делатности окривљеног посматраној као целина, 
као довољан услов супсидијаритета.  

 Могуће је да је окривљени у извршењу кривичног дела злоупотре-
бе извршио још које дело, примера ради кривично дело фалсификата. То 
што у оптужењу нема описа радњи фалсификата, могуће и због тога што 
је тужилац свесно изоставио радње тог кривичног дела, не сме бити раз-
лог да се не примени супсидијаритет. 
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 У предлогу ЗИД се наводи да ће се ово дело примењивати "само 
уколико криминална зона ни једног другог кривичног дела не може да 
заштити привредни систем". Уколико бисмо се задржали само на прет-
ходном, да друго дело искључује постојање првог, то би нас одвело следе-
ћем закључивању: 

 Уколико је друго дело малог значаја (члан 18. КЗ) онда окривљени 
не би био ескулпиран кривице за злоупотребу, јер дело малог значаја није 
кривично дело, па самим тим није испуњен услов постојања неког другог 
кривичног дела. Услов супсидијаритета не би постојао ни у случају да је 
друго дело извршено у крајњој нужди јер је чланом 20 одређено да није 
кривично дело оно дело које је учињено у крајњој нужди. Исто важи и за 
дело учињено под дејством неодољиве силе јер је ставом 1. члана 21. КЗ 
одређено да није кривично дело оно дело које је извршено под дејством 
неодољиве силе. Исто важи за неотклоњиву стварну заблуду (члан 28. КЗ) 
и неотклоњиву правну заблуду (члан 29. КЗ) јер код постојања истих, 
такође нема кривичног дела. За отклоњиву стварну заблуду окривљени 
може одговарати за кривично дело учињено из нехата, али се дела против 
привреде, по правилу, чине искључиво са умишљајем, те ни код постоја-
ња отклоњиве стварне заблуде неће бити дела јер му недостаје једно од 
битних обележја.  

 Спорни део одредбе кривичног дела злоупотребе положаја одго-
ворног лица, код оваквог става, институте општег дела КЗ успостављене 
као брана кривици окривљеног, конституисане у корист окривљеног, 
поставља наопако, претвара их у институте против окривљеног.  

 Међутим, образложење предлагача и законски текст норме нису 
идентични. У образложењу предлагача се наводи "... само ако криминална 
зона ни једног другог кривичног дела..." док се у законском тексту одредбе 
наводи "... остварена обележја другог кривичног дела...". Зато је потребно 
размотрити да ли се између појмова кривично дело и обележја кривичног 
дела може ставити знак једнакости. Уколико бисмо ставили знак једнако-
сти, па тиме прихватили цитирано образложење предлагача уз одредбу о 
злоупотреби положаја одговорног лица, онда примена претходних општих 
одредаба КЗ које искључују постојање кривичног дела не би била основ 
искључења примене одредбе злоупотребе, јер другог дела нема. 

 Међутим, правилно тумачење допуне законске одредбе злоупотре-
бе показује да су претходна разматрања погрешна. Чланом 14. КЗ ставом 
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1. одређено је шта јесте а ставом 2. шта није кривично дело. Другим ста-
вом ове одредбе прописано је да нема кривичног дела уколико је искљу-
чена противправност или кривица иако постоје обележја кривичног 
дела одређена законом. А спорни део одредбе управо наводи обележја 
кривичног дела. То што су остварена сва обележја предвиђена у закон-
ском опису кривичног дела још не значи да кривично дело постоји. 
"Оствареност свих обележја предвиђених у законском опису одређеног 
кривичног дела још не значи постојање кривичног дела, па чак ни кривич-
ног неправа. Уколико постоје основи који искључују противправност или 
кривицу учиниоца неће бити кривичног дела" (З. Стојановић: Коментар 
кривичног законика, Службени Гласник 2007. година). Да се не би упу-
штали у прешироко теоријско тумачење - језичку анализу (двоструки 
argumentum a contrario) сматрамо да треба прихватити да примену одред-
бе кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица искључује 
постојање законских обележја другог кривичног дела и кад тог дела нема 
због претходно наведеног, како је и одређено чланом 14. став 2. КЗ, не 
залазећи у постојање основа који то, друго, кривично дело искључују. 
Тиме се и институти општег дела КЗ конституисани у корист окривљеног 
враћају на место које им припада а примена права се ослања на законски 
текст одредбе. Изложено становиште ма колико било основано није у 
свим случајевима правично, оправдано. Тешко да се могу наћи разлози 
који би оправдали да дело малог значаја, које према члану 18. КЗ садржи 
обележја кривичног дела, искључи осуду за велику злоупотребу.  

 Зато је образложење предлагача за измену односно допуну ове 
одредбе нетачно или бар непрецизно. Претходно речено доводи у сумњу 
и прецизност теоријског становишта да постоји законски супсидијаритет 
овог дела са којим другим делом. Зато што ће супсидијаритет постојати и 
када другог дела нема, из претходно наведених разлога. Прецизније би 
било рећи да постоји супсидијаритет радњи овог дела и ког другог, одно-
сно њихових објективних обележја. Дакле, уводи се супсидијаритет 
"без кривице".  

 Делом одредбе "уколико тиме..." законодавац поставља брану оце-
ни која су то примарна кривична дела чија обележја анулирају примену 
кривичног дела злоупотребе, одређујући да то могу бити само кривична 
дела извршена у оквиру радњи извршења кривичног дела злоупотребе. 
Дакле, то није било које кривично дело, већ само дело које је повезано са 



Билтен Врховног касационог суда 

 136

конкретном привредном делатношћу која је обухваћена злоупотребом. То 
јесу, пре свега, поједина дела у глави кривичних дела против привреде 
али не само она, већ и дела из других глава КЗ али и из споредног кривич-
ног законодавства. 

  Иако извршилац кривичног дела злоупотребе може бити само 
одговорно лице није неопходно да у другом кривичном делу, које је при-
марно у односу на злоупотребу, извршилац има исто својство. Несумњиво 
да извршилац кривичног дела у којем је одређен као ко, или било ко, то 
може бити и одговорно лице, с тим што својство извршиоца у том делу 
није конститутивни елеменат дела и не треба га посебно утврђивати. При-
мера ради, одговорно лице које прекорачи границе својих овлашћења 
дајући лажне податке о чињеницама које су важне за утврђивање пореза 
другог лица те тако прибави имовинску корист другом физичком лицу, 
врши кривично дело пореске утаје чији извршилац не мора имати свој-
ство одговорног лица а не кривично дело злоупотребе, иако су у његовим 
радњама садржана обележја и овог кривичног дела. 

 Кривично дело из друге главе КЗ које би потиснуло примену кри-
вичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, као пример, је фалси-
фиковање исправе из главе кривичног дела против правног саобраћаја. 
Разматрани део одредбе ремети досадашње ставове судске праксе. Тако је 
код кривичног дела злоупотребе службеног (!) положаја став судске прак-
се да нема стицаја овог кривичног дела са кривичним делом фалсифико-
вања службене исправе када је фалсификовањем службене исправе било 
једино могуће извршити кривично дело злоупотребе. Дакле, ако је фалси-
фикат средство, пролазна фаза, за извршење злоупотребе, према којој је и 
усмерен умишљај учиниоца, постојаће само кривично дело злоупотребе 
службеног положаја. Насупрот овоме, управо због законског супсидијари-
тета, постојаће дело фалсификовања исправе (члан 355 или његови посеб-
ни случајеви из члана 356. КЗ) а не и кривично дело злоупотребе положаја 
одговорног лица. Уопштено, код злоупотребе службеног положаја је про-
лазно, и по правилу мање значајно дело, конзумирано у главном кривич-
ном делу, док је код злоупотребе положаја одговорног лица, потпуно 
нелогично, оно као главно, конзумирано у пролазном, мање значајном 
кривичном делу. Овакво законско решење је супротно образложењу пред-
лагача за измену ове одредбе, у делу у коме наводи да се примена одредбе 
кривичног дела злоупотребе ограничава и да ће се иста применити само 
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уколико криминална зона ни једног другог кривичног дела не може да 
заштити привредни систем. Сразмера која произлази из образложења 
предлагача није садржана у самој одредби, што доводи до ситуације да се 
одредба злоупотребе неће применити ни онда када криминална зона дру-
гог дела не штити привредни систем, или бар не у довољној сразмери. 

  Одмах треба подсетити да разматрани односи два кривична дела 
злоупотребе и дела фалсификовања неће постојати ако је фалсификат 
извршен касније, ради прикривања злоупотребе, када је стицај могућ, јер 
каснији фалсификат није функционално повезан са злоупотребом.  

 Споредно кривично законодавство садржи бар 29 кривичних дела 
која су садржана у законима о банкама, осигурању, пореском систему, 
пореској администрацији, приватизацији итд. Првостепени суд је у пресу-
ди, која није правноснажна, ослободио од оптужбе окривљеног за кривич-
но дело злоупотребе положаја одговорног лица из члана 234. КЗ извршено 
тако што је прекорачио границе свог положаја одговорног лица и себи 
прибавио противправну имовинску корист на тај начин што је продао 
робу која му је предата на чување као робне резерве, уз остале елементе 
овог кривичног дела, применом нове одредбе из члана 227. КЗ налазећи да 
су у радњама окривљеног садржана обележја кривичног дела неовлашће-
но коришћење и располагање робним резервама из члана 24. Закона о роб-
ним резервама за које је кривично гоњење застарело. 

 Суд је у наведеној пресуди применио каснији закон као повољнији 
по учиниоца. Запрећене казне за ово кривично дело, пре допуна, тада у 
члану 234. КЗ а после допуне у члану 227. КЗ су идентичне. На учиниоца 
кривичног дела извршеног пре допуна примењује се закон који је важио у 
време извршења дела изузев ако је измењени закон повољнији по њега. 
Зато ће се на учиниоца дела извршеног пре измена закона, применити 
нови, као блажи по учиниоца, ако су у његовим радњама остварена обе-
лежја неког другог кривичног дела, када то води ослобађању од оптужбе 
или кривици за блаже кривично дело, о чему ће бити речи и у наставку. 
Напомињемо да је ово становиште супротно становишту изложеном у 
коментарима уз кривично дело злоупотребе у Приручнику за сузбијање 
привредног криминалитета и корупције, издање 2017. године, и Комента-
ру Кривичног законика З. Стојановића издање Службеног Гласника 2018. 
године у којима се наводи: " Увођењем законског супсидијаритета оно не 
постаје блаже по учиниоца тако да ће се оно примењивати према основ-
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ном правилу о временском важењу закона". Супротно томе правно схва-
тање Врховног суда Србије од 8.2.1978. године у тачки 3. наводи "Ако су 
за одређена кривична дела прописане исте санкције и по ранијем и по 
новом кривичном закону, али је новим законом предвиђена могућност 
примене неког института који би кривичноправну ситуацију учиниоца 
могао учинити повољнијом, нови закон неће се само због тога сматрати 
блажим, већ само ако тај институт треба применити". На више учинилаца 
једног кривичног дела могу се применити различити закони, односно на 
сваког учиниоца примениће се онај закон који је за њега блажи, као што 
се на истог учиниоца више дела могу применити различити закони, одно-
сно за једно дело злоупотребе може бити осуђен по старом а за друго по 
новом закону. Судови су дужни да на учиниоца примене блажи закон, јер 
је одредба члана 5. КЗ императивна (видети Билтен ВСС 1/2006, Д. Јоцић: 
Временско важење и обавезна примена блажег кривичног закона).  

 Вратимо се анализи сличности одредбе тешког убиства из члана 
114. тачка 11. КЗ која прописује да ће дело постојати ако је са умишљајем 
лишено живота више лица а не ради се о убиству на мах, убиству детета 
при порођају или лишењу живота из самилости и дела одредбе злоупотре-
бе: уколико тиме нису остварена обележја другог дела. Кривично дело 
тешког убиства нема своју радњу извршења, већ представља квалифико-
ване облике обичног убиства чију радњу преузима, уз испуњеност додат-
них услова које прописује, да би се обично убиство оценило као тешко. 
Део одредбе "а не ради се о ..." искључује примену одредбе тешког уби-
ства али не дира у постојање таксативно наведених, привилегованих, уби-
става. Једноставно, привилегована убиства немају квалификоване облике. 
Учинилац неће бити осуђен за тешко убиство већ за, примера ради, два 
убиства на мах. 

 Супротно претходном, учинилац кривичног дела злоупотребе 
положаја одговорног лица, уколико су испуњена законска обележја дру-
гог кривичног дела, иако је учинилац два дела неће бити осуђен ни за јед-
но, било зато што институти општег дела КЗ о којима је било речи искљу-
чују постојање тог, другог, кривичног дела, било зато што је поступак 
вођен за кривично дело злоупотребе а испуњена су не само законска обе-
лежја, већ је и доказано, да је учинио и друго кривично дело. Апсурд је да 
учинилац два дела не буде осуђен ни за једно. Уз то, одредба тешког 
убиства која искључује њену примену на привилегована убиства је потпу-
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но одређена, таксативно наводећи у којим случајевима се не примењује, 
док је одредба кривичног дела злоупотребе у том делу уопштена, односи 
се на неодређен број других кривичних дела, па самим тим, посебно за 
окривљеног, непредвидива.  

 

Примена у пракси 

 Основна дилема је да ли суд може окривљеног да осуди за то дру-
го дело чија обележја су остварена. Треба поћи од одредбе члана 420. ЗКП 
да се пресуда може односити само на дело које је предмет оптужбе садр-
жане у поднесеној или на главном претресу измењеној или проширеној 
оптужници. Стога суд није овлашћен да мења опис кривичног дела из 
оптужнице за кривично дело злоупотребе, како би окривљеног осудио за 
друго дело. Концепт страначког поступка спречава суд да по службеној 
дужности утврђује чињенице повезане са кривичним делом на које се 
оптужница не односи. 

 Исти принцип важи и за истрагу која се спроводи само у погледу 
кривичног дела на које се односи наредба о спровођењу истраге (члан 
306. ЗКП). Испитујући оптужницу (члан 337. ЗКП) веће не би смело да је 
врати тужиоцу ради испитивања основаности оптужнице из овог разлога, 
јер би тиме иницирао оптужење за друго кривично дело, такође имајући у 
виду концепт ЗКП. Разлози већа се не би односили само на чињенични 
корпус који чини обележја дела већ и на примену закона и били би на 
штету окривљеног. Веће није овлашћено ни да поступак обустави зато 
што дело није дело, због постојања супсидијаритета. Дело злоупотребе 
јесте дело а елементе супсидијарности утврђује суд на основу доказа изве-
дених на главном претресу, уз претходна ограничења његових овлашће-
ња. Супротним поступањем веће би, иако постоји само оправдана сумња 
да је одређено лице извршило кривично дело (члан 331. став 1. ЗКП), ути-
цало на каснији ток поступка, прејудицирало каснију одлуку суда. 

 Несумњиво је спорно како ће суд "препознати" да су у радњама 
учиниоца садржана обележја другог кривичног дела, када у опису радњи 
кривичног дела злоупотребе, по правилу, неће бити описа свих елемената 
тог другог кривичног дела. Самим тим је спорно и да ли ће суд у поступку 
доказивање ограничити само на опис дела у оптужници или може утврђи-
вати и чињенице ван описа, оне које би се односиле на то друго дело. Уко-
лико би се доказивање ограничило на опис дела у оптужници онда би суд 
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обележја другог дела утврђивао "између редова" датог описа дела злоупо-
требе. У разрешавању претходних дилема треба поћи од тога да је у питању 
правилна примена кривичног закона. Повреда кривичног закона постоји 
ако је кривични закон повређен у питању да ли је дело за које се оптужени 
гони кривично дело или је примењен закон који се не може применити. 
Осудом за кривично дело злоупотребе, код постојања законских обележја 
другог кривичног дела, као примарног, суд чини повреду кривичног закона.  

 Претходно нам отвара питање процесних овлашћења окривљеног. 

 Одговор на питање да ли је окривљени овлашћен да доказује постоја-
ње законских обележја другог дела мора бити позитиван. Апсурд је да окри-
вљени буде доведен у положај да самог себе оптужује, да предлаже доказе 
против себе, потпуно супротно концепту права окривљеног на одбрану. 
Међутим, вештачки убачен елеменат супсидијарности у опис кривичног 
дела, доводи до ситуације да се окривљени доказивањем да је извршио друго 
дело успешно одбрани од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотребе. 
Одредбе чл. 68. и 86. ЗКП овлашћују окривљеног да прикупља доказе за сво-
ју одбрану као и да изнесе све чињенице које му служе за одбрану. Додуше 
одредба члана 392. ЗКП га ограничава на изјашњења везана за оптужбу, али 
то не води другачијем закључку. Кривично дело злоупотребе јесте у опту-
жби, самим тим су и сва обележја дела предмет доказивања, па и део одредбе 
који окривљеног екскулпира кривице за ово дело. Суд не може одбити пред-
логе одбране применом члана 395. ЗКП односно зато што су предложени 
докази усмерени на доказивање чињеница које нису предмет доказивања, јер 
се ради о доказивању чињеница које чине обележја дела (члан 83. ЗКП). Није 
одлучујуће али ваља приметити да уколико окривљени користи право одбра-
не да не говори истину и доказује постојање законских обележја другог дела, 
које не постоји, тиме одуговлачи поступак.  

 Самооптуживање окривљеног и доказивање сопствене кривице 
сада улази у корпус одбране окривљеног. По логици, на тим чињеницама 
суд не би могао засновати пресуду јер окривљени није овлашћени тужи-
лац, па за то друго дело нема оптужбе овлашћеног тужиоца. Постојаће 
стицај супротних процесних улога (тужиоца и окривљеног) у истом лицу, 
окривљеном. Практично: окривљени може доказивати да је кривично 
дело злоупотребе извршио употребом фалсификоване исправе и доказива-
ти да је употребљена исправа заиста фалсификована, како би искључио 
примену одредбе кривичног дела злоупотребе. 
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 Претходно одмах отвара питање да ли тужилац може изменити опту-
жбу и окривљеног оптужити за дело које је окривљени доказао на главном 
претресу. Фактички, јавни тужилац би преузео кривично гоњење од окри-
вљеног. Међутим, ЗКП предвиђа само могућност да јавни тужилац преузме 
кривично гоњење од оштећеног као тужиоца. Не и од окривљеног. На другој 
страни ни једна странка нема монопол над доказима које је предложила и 
који су на главном претресу изведени. Самим тим не може спречити другу 
страну, нити суд, да тај доказ користи у поступку и на штету странке која га 
је предложила. Уосталом странке су само овлашћени предлагачи доказа. Суд 
одлучује о предлозима и суд изводи доказе. Стога, колоквијално речено, сада 
тужилац може преузети кривично гоњење и од окривљеног. 

 На самом крају још једном ваља указати на логички неприхватљиву 
последицу допуне законске одредбе: да кривичног дела злоупотребе нема не 
зато што, према досадашњим законским решењима и устаљеној судској 
пракси, недостаје неко од битних обележја дела, већ зато што постоји 
"вишак" обележја, односно поред свих обележја дела злоупотребе постоје и 
обележја другог дела, због којих неће бити кривичног дела злоупотребе. 
Основ ослобађања окривљеног у том случају биће члан 423. тачка 1) ЗКП, да 
дело злоупотребе за које је оптужен није кривично дело, иако су испуњена 
његова законска обележја, па отуда опаска да је одредба аутодеструктивна. 

 Могућ је изузетак од претходно изложеног једино у случају да је 
друго дело потпуно описано у оквиру описа кривичног дела злоупотребе, 
дакле са свим објективним и субјективним елементима дела и ако је 
одбрана окривљеног у односу на то дело потпуна, када би суд могао окри-
вљеног огласити кривим за то, примарно дело. Иницијатива суда у утвр-
ђивању чињеница повезаних са тим делом би морала изостати. Окривље-
ни није дужан да износи одбрану за друго кривично дело као и да утврђу-
је чињенице ван описа кривичног дела у оптужници, уколико то није у 
његовом интересу, рецимо уколико је друго дело теже по запрећеној 
казни од запрећене за дело злоупотребе.  

 Претходно изложено не ремети досадашњу праксу судова када су 
у питању различити облици кривичног дела злоупотребе. Уколико је 
оптужница за тежи облик кривичног дела злоупотребе а окривљени дока-
же да прибављена противправна имовинска корист не прелази прописани 
цензус, суд ће га огласити кривим за лакши облик дела. Уколико докаже 
да имовинске користи нема, већ искључиво штете, кажњиве искључиво 
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основним обликом дела, настаје проблем јер се корист или штета морају 
јасно определити. ВКС у одлуци Кзз 7/10 оцењује да је пресуда неразу-
мљива, што представља и битну повреду поступка, зато што се у изреци 
наводи да је окривљени предузетим радњама нанео штету предузећу па 
након описа радњи извршења исте оцењује као прибављање користи дру-
гим лицима. Међутим, када друго, сада примарно, дело "излази" из закон-
ских обележја дела злоупотребе, посматраних самих за себе, основно 
питање је да ли је чињенични опис радњи у коначној оптужници довољан 
да би суд могао да утврди постојање законских обележја примарног дела. 

 Није споран став судске праксе али наведимо одлуку Апелационог 
суда у Београду (Кж1 1201/17) да до повреде идентитета оптужбе и пресуде 
долази када суд оптужене огласи кривим за кривично дело проневере ако им 
је оптужбом стављено на терет извршење кривичног дела злоупотребе поло-
жаја одговорног лица, имајући у виду да се у чињенични опис пресуде додају 
елементи бића новог кривичног дела који не одговарају предмету оптужбе. 
Сматрамо да оптужене треба ослободити од оптужбе због постојања закон-
ских обележја другог кривичног дела али остаје спорно управо утврђивање 
додатних елемената бића новог кривичног дела који не одговарају предмету 
оптужбе (иако ће бити разматрани само у образложењу судске одлуке). 

 Одредба злоупотребе је бланкетна што намеће обавезу да се у 
оптужници, касније у пресуди, наведу и конкретизују материјално – прав-
ни прописи од којих зависи постојање дела и кривица учиниоца, јер у 
супротном (у пресуди) неће бити разлога којима се суд руководио при 
решавању правних питања. Уколико је и друго, примарно, дело са блан-
кетном диспозицијом онда ће овлашћење суда да утврди постојање обе-
лежја другог кривичног дела зависити и од подударности бланкетних нор-
ми. Радње извршења кривичног дела злоупотребе: искоришћавање и пре-
корачење граница овлашћења и невршење дужности су генусни појмови. 
Те радње се у пракси испољавају у више видова, односно одговорно лице 
не може практично предузети ни једну противправну радњу која се не би 
могла сврстати у искоришћавање, прекорачење или невршење овлашћења 
или дужности. Примера ради ко у субјекту привредног пословања знајући 
да је тај субјекат неспособан за плаћање, исплатом стави повериоца у 
повољнији положај и тиме знатно оштети другог повериоца (дело оштеће-
ња поверилаца) истовремено и злоупотребљава свој положај. Или учини-
лац који присвоји новац који му је поверен на раду у субјекту привредног 
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пословања (превара у обављању привредне делатности) или коришћење 
кредита, субвенција или других погодности за другу намену од оне за коју 
су дати, такође злоупотребљава положај одговорног лица. 

 Обим захвата другог кривичног дела или као се то наводи у обра-
зложењу предлагача "криминална зона" сада примарног дела не мора пот-
пуно да се поклапа са кривичним делом злоупотребе. Дакле, може само 
једним својим делом да се подудара са злоупотребом, па ће само у том 
случају, случају подударања зона кажњивости, изостати кажњивост за 
дело злоупотребе. Погрешно би било тражити потпуно преклапање обе-
лежја кривичног дела злоупотребе и другог дела, дакле поредити два дела, 
већ оцену треба повезати са радњама учиниоца и могућност њиховог под-
вођења под другу норму, поред злоупотребе. Чињеница да је у примарном 
делу учинилац означен одредницом "ко" а не као одговорно лице нема 
значаја. Оцена да ли примарно дело искључује дело злоупотребе не зави-
си ни од евентуално другачије прописаних облика виности, односно уми-
шљаја учиниоца, па самим тим ни од његове намере ако је прописана, о 
чему видети излагање на страни 6 рада.  

 

Закључак 

 Допуна одредбе кривичног дела злоупотребе положаја одговорног 
лица (''Службени гласник РС'' број 121/2012) несумњиво намеће дилеме у 
његовој примени. Вештачки наметнут супсидијаритет ремети примену 
других института материјалног и процесног кривичног права. 

 Основни захтев: да правне норме својим језичким изразом и језич-
ком формом морају јасно да изразе чињенице које улазе у састав диспози-
ције, допуна одредбе кривичног дела злоупотребе положаја одговорног 
лица не испуњава. Уместо јасне, у примени једноставне норме, допуном је 
примена одредбе овог кривичног дела постала сложена.  

 "Ако су закони сувише компликовани људска оштроумност лако 
нађе начина да се провуче кроз шупљине ове мреже развучене и слабе". 

 Судске праксе, на коју би се реферат ослонио нема, тако да нема 
ни одговора судске праксе на питања која су у њему иницирана. Нема ни 
теоријских или стручних радова повезаних са допуном одредбе кривичног 
дела злоупотребе положаја одговорног лица, тако да ставови изложени у 
овом реферату несумњиво отварају спорна питања, док ће оцену поузда-
ности понуђених одговора дати будућа судска пракса. 
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Биљана Синановић 
судија Врховног касационог суда 

 

 

КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА  
МАЛОЛЕТНИХ ОШТЕЋЕНИХ И СВЕДОКА 

  

Формална заштита 

 Малолетна лица оштећена кривичним делима уживају одређени 
вид посебне заштите према Закону о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, док малолетни сведо-
ци кривичних дела не уживају никакву формалну заштиту према проце-
сном закону Републике Србије, осим у ситуацији када се ради о привиле-
гованим сведоцима који се не могу испитивати ако обзиром на узраст и 
душевну развијеност нису способни да схвате значај права, да су ослобо-
ђени од дужности сведочења.  

 Међутим, Законик о кривичном поступку (ЗКП) даје овлашћење 
органу поступка да пружи заштиту сведоку, дајући му статус посебно осе-
тљивог сведока (чл. 103. и 104. ЗКП). За одређивање овог статуса, ЗКП 
указује на одређене услове од којих зависи процена потребе за одређива-
њем статуса – као што су - узраст, животно искуство, начин живота, пол, 
здравствено стање, природа, начин или последица извршеног кривичног 
дела. Већину ових услова малолетно лице испуњава по природи свог узра-
ста, психичке незрелости у коју спада и неразвијен систем вредности, а у 
већини случајева и односа према последицама кривичних дела, што га 
свакако чини посебно осетљивим у ситуацији када би требало да сведочи, 
тако да би сваком малолетном лицу требало без посебних процена дати 
статус посебно осетљивог сведока.  

 По мишљењу аутора овог рада, а ради испуњења сврхе заштите 
права детета које је промовисано у међународним документима које је 
Србија ратификовала, требало би да ЗКП одреди обавезан статус посебно 
осетљивог сведока малолетним лицима која се испитују као сведоци, чиме 
би се њихова формална заштита законом дефинисала. 
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Препознавање 

 Оно што је повезано са одређивањем статуса и оно што му претхо-
ди јесте препознавање малолетног лица као оштећеног. Ово је посебно 
важно код кривичних дела извршених у оквиру уже или шире породице 
или оних у којима учествује неко од чланова породице малолетног лица.  

 Према одредби члана 2. став 1. тачка 11) ЗКП – ''оштећени'' је лице 
чије је лично или имовинско право кривичним делом повређено или угро-
жено. Лична права овим законом нису дефинисана, али поред људских 
права одређених Европском конвенцијом о заштити људских права и 
основних слобода, специфична права детета су посебно наглашена у Кон-
венцији Уједињених нација о правима детета. Према одредби члана 3. те 
Конвенције у спровођењу свих активности које се тичу деце, без обзира 
ко их спроводи, од примарног је значаја интерес детета, а обавеза је држа-
ве да обезбеди заштиту и бригу која је неопходна за његову добробит.  

 Због тога орган поступка, а, пре свега јавни тужилац као носилац 
предистражног и истражног поступка има обавезу да иницијално одреди 
статус малолетног лица када је он учесник неког догађаја. Када је у пита-
њу догађај у оквиру породице где су могуће последице које је кривични 
закон предвидео као – угрожавање спокојства или душевног стања, или 
остављања у тешком положају лица које није у стању да се о себи стара 
или запуштање малолетног лица, у ситуацијама када малолетно лице није 
непосредно физички угрожено, мора се пре свега водити рачуна о њего-
вом личном интересу и добробити и одредити му статус оштећеног лица 
када су законом испуњени за то услови.  

 Када јавни тужилац правилно на почетку одреди статус оштеће-
ном – малолетном лицу тада оно ужива заштиту према Закону о малолет-
ним учиниоцима кривичних дела и има сва права која тај закон, као и ЗКП 
дају оштећенима.  

 Имајући у виду узраст, као и социјалне прилике у којима се мало-
летно лице развија, потребно је омогућити да надлежне службе благовре-
мено и адекватно пријављују злостављање и занемаривање малолетника и 
охрабрити и самог малолетника да овакве догађаје пријави.  

 У том смислу Закон о спречавању насиља у породици предвиђа 
обавезу сарадње између државних органа и њихову обавезу размењивања 
обавештења и података на дневном нивоу. Групе за координацију имају 
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задатак да израђују дневни план заштите и подршке жртава, што предста-
вља значајан корак у остваривању општег права детета на заштиту од 
било које врсте злостављања и занемаривања.  
 

Подршка 

 Подршка деци као жртвама кривичних дела различито је регулиса-
на у различитим државама, па су нпр. у држави Лесото установљене 
посебне јединице за заштиту деце у оквиру полицијских станица, чији је 
циљ да пруже прихватљиво окружење и осигурају осећај поверења за 
децу жртве која пријаве сексуално узнемиравање. Осим тога, установљене 
су и мобилне екипе које су одвојене од полицијских станица - да обезбеде 
обављање интервјуа у пријатељској и поверљивој атмосфери за децу како 
би охрабриле децу да пријављују овакве случајеве.  

 Важна ставка у охрабривању малолетника да пријаве кривично 
дело су информације о помоћи које му могу бити пружене. Помоћ може 
бити саветодавна, финансијска, правна, здравствена или социјална, али је 
потребно да малолетник буде упознат са тим могућностима и са људима 
којима у том смислу може да се обрати. Касније у поступку који предсто-
ји, у колико се води поводом кривичног дела, неко од тих људи, а посебно 
ако се ради о одговарајуће обученим људима, може постати особа од 
поверења која и у судској фази поступка може знатно помоћи и доприне-
ти његовом ефикасном окончању.  

 У Пољској је Министарство правде започело пројекат ''Мрежа 
подршке у локалним центрима'' који има за циљ да координише акције 
између полиције, судства, невладиних организација, локалних власти, 
центара за социјалну заштиту, болница, школа и других који су укључени 
у помоћ жртвама кривичних дела. У локалним центрима подршке, деца 
која су жртве кривичних дела, њихови родитељи или стараоци и остале 
осетљиве категорије становништва могу добити правну, психолошку или 
социјалну помоћ бесплатно. Волонтери у центрима помажу жртвама, обја-
шњавајући им судски поступак и доводе их у везу са одговарајућим 
институцијама које ће им пружити додатну помоћ.  

 У Летонији су установљена специјална одељења у здравственим 
институцијама за медицинску рехабилитацију и третман деце која су 
жртве насиља, психичког злостављања и сексуалног искоришћавања, а 
која су формирана из средстава државног буџета. Обавезан психолошки 
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третман и трошкови који су тим третманом изазвани су такође покривени 
од стране буџета државе, али те трошкове држава надокнађује од изврши-
оца кривичног дела.  
 

Учествовање у кривичном поступку 

 По отпочињању истражног поступка, он мора бити хитно окончан, 
и сви органи који су укључени, морају водити рачуна да поступак тече без 
одлагања.  

 Испитивање малолетника као сведока мора бити учињено на 
начин који је прилагођен потребама малолетника уз поштовање њихове 
личности.  

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела као обавезу наме-
ће саслушање малолетног лица уз помоћ психолога, педагога или другог 
стручног лица. Ово се односи само на ситуацију када је малолетно лице 
оштећено. Међутим, учешће стручног лица је неопходно и кад је малолетно 
лице сведок, па је и то додатни разлог да се малолетном лицу додели статус 
посебно осетљивог сведока према одредбама члана 103. ЗКП.  

 Могуће је у таквим ситуацијама, и према Закону о малолетним 
учиниоцима кривичних дела, а и према Законику о кривичном поступку - 
када се ради о посебно осетљивом сведоку, малолетно лице саслушати 
употребом техничких средстава за пренос слике и звука и дозвољено је 
снимљени запис исказа извести као доказ на главном претресу. Да би 
такав доказ био законит, потребно је стриктно водити рачуна да буду 
позвана сва лица која имају право да буду присутна и постављају питања 
сведоку, тако да у потпуности буду поштована права окривљеног на пра-
вично суђење и тиме отклоњен приговор незаконитости изведеног доказа.  

 Ако нема техничких могућности за овакво испитивање малолетног 
сведока, тада стручно лице или особа од поверења или лице које води 
поступак треба малолетника да упозна са процедуром која предстоји и да 
му дâ сва потребна обавештења о начину испитивања и свим позваним 
лицима. Такође је могуће малолетника претходно довести у простор у коме 
ће испитивање бити извршено. Све ово ће, наравно, бити учињено водећи 
рачуна да се не разговара са малолетником о садржини његовог исказа. 
Будући да закони не искључују овакве могућности, препоручљиво је да на 
главном претресу стручно лице дâ разлоге и објасни овакво поступање.  
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Избегавање секундарне виктимизације 

 Секундарна виктимизација је термин који се односи на додатне 
патње жртве, које нису резултат кривичног дела, већ настају као последи-
ца поступања институција и појединаца према жртви. До ње може доћи 
када жртва одговара на питања о предметном догађају приликом сведоче-
ња у суду или само када се налази у присуству извршиоца.  

 На самом главном претресу судија који води кривични поступак 
би требало да се представи и представи чланове већа, те да, пред малолет-
ником објасни ток поступка који следи и да охрабри малолетника да 
поставља питања уколико нешто не разуме, да ставља приговоре и да на 
питања одговара на начин који је њему прихватљив.  

 Када се малолетник испитује као сведок према одредбама ЗКП 
дозвољено је и унакрсно испитивање које може за малолетника бити вео-
ма стресно и збуњујуће. Такође би било могуће и суочавање са окривље-
ним које може бити не само контрапродуктивно за сам исказ сведока, него 
и веома штетно за његово психичко стање, те представљати извор касни-
јих душевних и физичких тегоба.  

 Због тога је веома важно малолетнику као сведоку дати статус 
посебно осетљивог сведока, када је суочавање са окривљеним искључено, 
а само испитивање ће се обавити уз помоћ стручног лица. У том случају 
се такође сведок може испитати употребом техничких средстава за пренос 
слике и звука у свом стану или другој просторији, а запис са тог саслуша-
ња се може извести као доказ. Тиме ће се олакшати положај малолетника, 
те спречити секундарна виктимизација. Такође треба имати увек на уму, 
када се испитује малолетник - његову осетљивост везану за узраст и однос 
према извршеном кривичном делу, могућност судије да забрани поста-
вљање одређених питања или давање одговора на одређена питања, што 
судија свакако треба да учини. Посебно треба забранити давање одговора 
на питања која очигледно збуњују малолетника, на питања која малолет-
ник очигледно не може да разуме или су двосмислена, и на било каква 
питања у случају сексуалног злостављања која би довела до закључка да 
је дете пристало на сексуални однос или му тражити одговоре на питања 
која би се односила на претходну историју његовог сексуалног живота.  

 На крају испитивања треба малолетног сведока питати да ли он 
сам жели нешто да каже и објаснити му која је сврха његовог исказа за 
даљи ток поступка.  
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 При испитивању малолетног сведока требало би обавезно искључи-
ти јавност ради заштите његових интереса, а када је малолетно лице оште-
ћено, тада би јавност требало искључити од почетка до краја главног пре-
треса. И у ситуацијама када јавност није искључена, а за догађај је било 
како везано малолетно лице, треба присутна лица, а посебно представнике 
медија упозорити да је забрањено износити било какве информације не 
само о идентитету малолетног лица већ и информације које би посредно 
довеле до идентификације малолетника који је у догађај укључен.  

 У Уједињеном Краљевству установљена је судска служба подр-
шке сведоцима за посебно осетљиве сведоке укључујући и децу. Ова слу-
жба може: да пружа емоционалну подршку, да помогне сведоку да разуме 
судски поступак, да омогући сведоку да пре доласка у суд посети суд и 
обиђе га, да помогне сведоку и омогући му да успостави везу са службама 
које ће му пружити правну, здравствену, образовну и социјалну помоћ 
нарочито када је у питању дете и да препозна и омогући детету да уче-
ствује у поступку и сведочи на најбољи могући начин. При том су устано-
вљена стриктна правила да запослени у овим службама не смеју разгова-
рати о доказу или о садржају сведочења које треба да изнесе дете. Иако 
закон дозвољава да службеници у овој служби могу бити различитог 
образовања, ипак је препоручљиво да за сарадњу са дететом буду одређе-
ни специјално обучени професионалци који ће на најбољи могући начин 
детету пружити помоћ.  

 У Норвешкој је могуће одредити специјалну локацију за одржавање 
суђења у ситуацији када се ради о испитивању детета које је сведок или 
жртва, а има мање од 14 година, када његова ситуација указује да је веома 
важно изместити суђење у интересу детета из места где се налази суд и 
тада се локација за суђење одређује на месту где судија нађе да је најбоље 
за испитивање детета и избегавање наношења детету било какве штете.  

 Ради постизања најбољег интереса детета и истовремено оствари-
вање најбољег интереса за кривични поступак - добијањем релевантног 
доказа, у неким државама је дозвољено да малолетник дâ исказ преко 
посредника који могу бити специјално одређене особе од стране суда, 
психолози или неки други експерти. У таквим ситуацијама, у неким држа-
вама као што је Јужна Африка или Северна Ирска суд може одредити 
посреднике који су у том смислу регистровани, а преко којих малолетник 
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може дати исказ. Ови посредници су потпуно независни и од одбране и од 
тужилаштва и помажу суду у саслушању малолетника.  

 Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела као и Закони-
ком о кривичном поступку Републике Србије дозвољено је саслушање 
малолетника уз помоћ стручног лица, а и остале наведене погодности за 
малолетне оштећене нису законима забрањене. Могућности које даје 
Закон о малолетним извршиоцима кривичних дела у делу који се односи 
на малолетне оштећене, као и статус посебно осетљивог сведока који 
предвиђа ЗКП, треба широко тумачити у смислу права детета на приори-
тет његовог најбољег интереса, чиме се неће угрозити опште људско пра-
во на правично суђење, а постићи ће се, макар у сегменту учествовања у 
кривичном поступку – давање приоритета у најбољем интересу малолет-
ника, као основном принципу свих усвојених стандарда у односу на мало-
летнике.  
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Драгољуб Вујасиновић 
судија Апелационог суда у Новом Саду 

 

 

ЗЛОУПОТРЕБА ОВЛАШЋЕЊА У ПРИВРЕДИ  
И БРИСАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

ИЗ ЧЛАНА 238 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА  
(Службени гласник Републике Србије 94/16) 

 

I 

  Злоупотреба овлашћења у привреди као посебно кривично дело 
прописано је у нашем кривичном законодавству од 1959. године изменом 
Кривичног законика из 1951. године, у битно другачијем друштвеном и 
привредном систему и својинскоправним односима и више пута је текст 
ових законских одредби, основни и квалификовани облици односно поје-
дине радње и последице дела, у протеклом периоду мењан. Реч је о 
општем привредном кривичном делу које може учинити одговорно лице у 
правном лицу практично у свакој грани привредне делатности. У раду 
нижестепених судова у вези са овим кривичним делом спорна су понекад 
била питања, која су потом и разјашњена, неопходности назначења блан-
кетне норме коју учинилац кривичног дела крши и њен изостанак у опту-
жном акту и пресуди, утврђивање постојања намере за прибављање про-
тивправне имовинске користи за правно лице које обавља привредно 
пословање и у вези тога разликовање кривичног дела и облигационоправ-
ног (привредноправног) односа привредних субјеката, законске измене 
неких радњи овог кривичног дела и однос са пореским кривичним делом 
у погледу примене блажег закона и др. Након више деценија примене ове 
законске одредбе Законом о изменама и допунама Кривичног законика 
(''Службени гласник РС'' број 94/16 од 24.11.2016. године) ово кривично 
дело од 1.3.2018. године брисано је у Кривичном законику и није предви-
ђено под тим називом. Поводом тога, нарочито у првим месецима приме-
не новог закона па и даље актуелно је питање последица ове измене на 
правилност примене материјалног и процесног закона, о чему су присут-
ни различити ставови не само у кривичноправној теорији, стручним радо-



Билтен Врховног касационог суда 

 152

вима и приказима поводом ступања на снагу измене закона што је веро-
ватно у одређеној мери и утицало на поступање судова, већ што је значај-
није и у судској пракси у којој би се морало поступати у питању примене 
права уједначено и отклањати различите одлуке судова у готово истим 
или врло сличним случајевима.  

 После ових измена Кривичног законика које су ступиле на снагу 
1.3.2018. године када кривично дело злоупотребе овлашћења у привреди 
из дотадашњег члана 238. КЗ (''Службени гласник РС'' бр. 88/05, 72/09), 
више није предвиђено у закону и брисано је, у судској пракси је било еви-
дентно у знатној мери различито поступање и одлуке судова које се ипак 
у протеклом периоду у одређеној мери али не у потпуности уједначило, 
након пресуда највишег суда у Републици Србији. 

 

II 

 У појединим одлукама које су нам биле доступне, првостепених и 
другостепених судова и постале су правоснажне, заузет је став и образла-
же се да је доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног закони-
ка (''Службени гласник РС'' број 94/16) који је ступио на снагу 1.3.2018. 
године декриминализована злоупотреба овлашћења у привреди, јер је ово 
дело раније означено као кривично дело из члана 238. КЗ изостављено у 
закону на тај начин што је у потпуности измењена глава двадесет два 
Кривичног законика која се односи на кривична дела против привреде 
тако да више не садржи кривично дело раније предвиђено као злоупотре-
ба овлашћења у привреди. При томе се у појединим пресудама указује да 
је одредбом члана 5. КЗ регулисано временско важење кривичног законо-
давства и предвиђено, у ставу 1. овог члана да се на учиниоца кривичног 
дела примењује закон који је важио у време извршења кривичног дела, а у 
ставу 2. да ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном 
или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца, па с 
обзиром да је цитирани нови закон повољнији за окривљеног, који је ина-
че побијаном првостепеном пресудом оглашен кривим за кривично дело 
из члана 238. КЗ које се окривљеном оптужним актом и ставља на терет, 
другостепени суд је у смислу члана 5. став 2. КЗ применио нови кривични 
закон, јер је повољнији за окривљеног и на основу члана 423. тачка 1) 
Законика о кривичном поступку (ЗКП) преиначењем првостепене пресуде 
у смислу члана 459. ЗКП окривљеног ослободио од отпужбе, јер дело за 
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које се оптужује по закону није кривично дело. Уз то се образлаже од 
стране другостепеног суда и као аргумент у прилог овог закључка наводи 
и примена у конкретном случају одредбе члана 453. ЗКП, да је жалба изја-
вљена само у корист окривљеног и да се због тога пресуда не сме измени-
ти на његову штету у погледу правне квалификације кривичног дела и 
кривичне санкције, затим одредба члана 451. став 1. ЗКП да другостепени 
суд испитује пресуду само поводом жалбе и у границама жалбе односно у 
оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалби и да окривље-
ни не може имати никакве штете од своје жалбе. Указује се и на одредбу 
члана 420. ЗКП која се тиче идентитета пресуде и оптужбе и да је тужи-
лац усмерио предмет суђења стављајући окривљеном на терет кривично 
дело злоупотребе овлашћења у привреди из члана 238. КЗ онако како је 
описано у оптужном акту, да суд мора да се креће у границама основа 
оптужења јер промене не смеју бити битно другачије по оптуженог ни 
теже у правној оцени и да за случај чињеничних промена у правцу битно 
другачијег чињеничног стања од оног садржаног у оптужби би се окри-
вљени ставио у неповољнији положај и била би повређена одредба члана 
420. ЗКП и учињена битна повреда кривичног поступка прекорачењем 
оптужбе из члана 438. став 1. тачка 9) ЗКП и у вези са тим инсистира да 
ниједна одредба измењеног Кривичног законика не садржи обележја кри-
вичног дела из члана 238. КЗ . 

 Такође, у једној од одлука објашњава се примена одредбе члана 
423. тачка 1) ЗКП од стране другостепеног суда а ради се о томе да су 
окривљени оглашени кривим првостепеном пресудом због извршења кри-
вичног дела из члана 238. став 1. тачка 2. КЗ и истог дела у помагању у 
вези одредбе члана 35. КЗ те да се утврђено чињенично стање из изреке 
ове пресуде није могло у погледу битних елемената подвести под неко од 
дела из одредбе главе двадесет два закона који је у међувремену ступио 
на снагу, па је другостепени суд у том предмету на основу члана 459. у 
вези члана 423. тачка 1) ЗКП усвојио жалбу браниоца окривљеног и преи-
начио побијану пресуду и окривљеног ослободио од оптужбе по пресуди 
којом је оглашен кривим за то кривично дело а ослобађајућу пресуду из 
истог разлога доносили су и првостепени судови. Сем тога, у неким слу-
чајевима је, на основу члана 338. став 1. тачка 1) ЗКП, усвајањем жалбе 
браниоца дошло и до правноснажне обуставе поступка из истих разлога 
као и обуставе поступка применом члана 352. став 1. тачка 3) ЗКП, на коју 
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упућује члан 495. ЗКП, с обзиром да је у том предмету закључено да 
постоји околност која трајно искључује кривично гоњење при чему се као 
разлог наводи да није благовремено, што значи пре 1.3.2018. године од 
стране јавног тужиоца извршена измена оптужног акта за кривично дело 
злоупотребе овлашћења у привреди најпре у правцу кривичног дела злоу-
потребе положаја одговорног лица из члана 234. КЗ и потом кривичног 
дела из члана 227. КЗ што би, по том правном становишту, омогућило 
постојање правног континуитета кривичних дела из члана 238. КЗ и из 
сада важећег члана 227. КЗ. 

 Ово становиште да је цитираном изменом закона дошло до декри-
минализације кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из чла-
на 238 КЗ изнето је, без дилема, и у појединим стручним и најзначајнијим 
теоријским радовима у вези чега се истиче да то дело садржи доста хете-
рогене облике радње извршења од којих су неки анахрони и својствени 
ранијем привредном систему, неке радње су већ обухваћене другим кри-
вичним делима, док је радња извршења која се састоји у томе да се "на 
други начин грубо повреде овлашћења у погледу управљања, располагања 
и коришћења имовине" пример за неодређену норму којом се крши наче-
ло "lex certa" као важан сегмент начела законитости из чега произилази да 
је декриминализација оправдано извршена.  

 

III 

 Са друге стране, у већем броју одлука судова па и пре донете пре-
суде Врховног касационог суда Кзз 734/2018 од 27.6.2018. године која је, 
према нашем сазнању, у суштини усмерила даљу судску праксу о овом 
питању, заузет је другачији став. У назначеној пресуди која се односи на 
кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 2. 
КЗ наводи се и то да кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди 
из члана 238. став 1. тачка 2. КЗ (и његови квалификаторни облици) није 
декриминализовано доношењем Закона о изменама и допунама Кривич-
ног законика (''Службени гласник РС'' број 94/2016 од 24.11.2016 године, 
са ступањем на снагу 1.3.2018. године измена у односу на ово кривично 
дело) обзиром да су, и поред разлика у законском опису, битна обележја 
тог кривичног дела (у конкретном случају је и даље кажњив начин извр-
шења довођењем у заблуду или одржавањем у заблуди оштећеног лажним 
приказивањем или прикривањем чињеница органу управљања оштећеног 
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предузећа) садржана у кривичном делу превара у обављању привредне 
делатности из члана 223. КЗ (''Службени гласник РС'' број 94/2016 од 
24.11.2016. године), чиме је у овом конкретном случају задржан правни 
континуитет инкриминације. Такође, у пресуди истог суда Кзз 141/2019 
од 20.2.2019. године заузет је став да у конкретном случају радње окри-
вљеног описане у изреци правоснажне пресуде за које је он оглашен кри-
вим и осуђен, а које се у битном састоје у искоришћавању од стране окри-
вљеног свога овлашћења као оснивача и директора у привредном дру-
штву, дакле као одговорног лица, да у име свог привредног друштва 
закључи уговоре са оштећенима и затим неиспуњења обавеза по овим 
уговорима, а све у намери прибављања противправне имовинске користи 
за ово привредно друштво су кажњиве и по Кривичном законику који је 
важио у време доношења побијаних правоснажних пресуда и да одговара-
ју обележјима кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из 
члана 227. став 3. у вези става 1. КЗ, чиме је у овом конкретном случају 
задржан правни континуитет инкриминација. Врши се и упоређивање 
казни прописаних за кривично дело из члана 227. став 3. у вези става 1. 
КЗ који је важио у време доношења побијаних пресуда и кривичног дела 
из члана 238. став 2. у вези става 1. тачка 4. раније важећег КЗ те је очи-
гледно да је за окривљеног блажи раније важећи КЗ и правна квалифика-
ција радњи окривљеног као кривично дело из члана 238. став 2. у вези 
става 1. тачка 4. КЗ.  

 На трагу ових пресуда су и одлуке нижестепених судова у другим 
кривичним предметима који нису били предмет побијања ванредним 
правним леком у којима је јасно заузет став да измена закона не значи да 
је дошло до декриминализације радњи за које је окривљени оглашен кри-
вим када је у питању кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди, 
да радње које су у првостепеној пресуди правно квалификоване као кри-
вично дело из члана 238. став 2. у вези става 1. тачка 4. КЗ су садржане и 
даље егзистирају у законским обележјима кривичног дела злоупотреба 
положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези става 1. КЗ, а која 
одредба се примењује од 1.3.2018. године и да се у конкретном случају 
може разматрати само питање примене закона који је најблажи за учинио-
ца, да је утврђено чињенично стање (чињенични опис према раније важе-
ћој одредби члана 238. став 2. у вези става 1. тачка 4. КЗ) кажњиво и по 
старом и по новом Кривичном законику, јер је дошло до правног прелива-
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ња старог закона у нови закон односно кривичног дела из члана 238. став 
2. у вези става 1. тачка 4. КЗ у једно од нових дела из главе двадесет два, 
конкретно у кривично дело из члана 227. став 3. у вези става 1. КЗ а који 
закон, по оцени већа, ценећи предузету радњу извршења пре 11.9.2009. 
године у овом случају није блажи за окривљеног односно да није дошло 
до декриминализације кривичног дела из члана 238. КЗ већ да постоји 
правни континуитет ових кривичних дела при чему суд није везан прав-
ном квалификацијом већ чињеничним описом дела а да питање нумераци-
је кривичних дела, како се неосновано истиче у жалби, није од утицаја на 
закључивање суда. 

 

IV 

 За правилно закључивање, у случају измене кривичног закона, да 
ли је дошло до декриминализације кривичног дела које је до тада законом 
било предвиђено као кривично дело морају се имати у виду, између оста-
лог, и одредбе члана 1 и члана 5 Кривичног законика. 

 Одредбом члана 1. КЗ прописано је начело легалитета, да нема 
кривичног дела нити казне без закона, и да никоме не може бити изречена 
казна или друга кривична санкција за дело које пре него што је учињено 
законом није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи 
казна или друга кривична санкција која законом није била прописана пре 
него што је кривично дело учињено, а већ поменутом одредбом члана 5. 
КЗ временско важење кривичног законодавства, став 1, да се на учиниоца 
кривичног дела примењује закон који је важио у време извршења кривич-
ног дела а у ставу 2, да ако је после извршења кривичног дела измењен 
закон, једном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учи-
ниоца. 

 Познато је да постоје оријентациона правила за решавање питања 
временског важења кривичног законодавства при оцени који је закон бла-
жи и у погледу тога могућ је низ различитих ситуација. Овом приликом 
задржаћемо се на полазном критеријуму да је најповољнији за учиниоца 
кривичног дела нови закон када за разлику од старог закона учињено дело 
не предвиђа више као кривично дело, што би указивало на крупну проме-
ну и у криминално политичкој оцени и вредновању одређеног до тада 
инкриминисаног и кажњивог понашања као друштвено штетног, непри-
хватљивог и опасног за основне друштвене вредности и сужавања крими-
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налне зоне са свим последицама које из тога могу да проистекну. Тако 
истом изменом Кривичног законика (''Службени гласник РС'' број 94/16) 
више није прописано до тада постојеће кривично дело издавање чека и 
коришћење платних картица без покрића из члана 228. КЗ и декриминали-
зација тог кривичног дела, колико нам је познато, није била спорна, што је 
утицало да првостепени судови у овим предметима доносе ослобађајуће 
пресуде на основу члана 423. тачка 1) ЗКП, које су потврђене од другосте-
пених судова будући да чињенични опис оптуженог акта који садржи обе-
лежја до тада важећег кривичног дела нпр. из члана 228. став 3. у вези ста-
ва 2. КЗ, а то дело врши ко користи дебитну платну картицу за коју нема 
покриће или користи кредитну платну картицу за коју не обезбеђује 
покриће у уговореном року, па тиме себи или другом прибави против-
правну имовинску корист у износу који прелази 10.000,00 динара (став 1) 
и ко изда или стави у промет чек, меницу, акцептни налог, какву гаранци-
ју или какво друго средство плаћања или обезбеђења плаћања, иако зна за 
то нема покриће и тиме себи или другом прибави противправну имовин-
ску корист у износу који прелази 10.000,00 динара (став 2), и ако је делом 
из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист у износу који пре-
лази 100.000,00 динара (став 3), истовремено не садржи обележја која би 
омогућила и правни континуитет са неким од других кривичних дела из 
Кривичног законика, који је на снази од 1.3.2018. године тако да је насту-
пила декриминализација овог кривичног дела, а то се може рећи и за кри-
вично дело обмањивање купаца из члана 244. КЗ (''Службени гласник РС'' 
број 85/05). 

 

V 

 У вези кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из чла-
на 238. КЗ које више није предвиђено под тим називом и описом измена-
ма кривичног закона које су ступиле на правну снагу 1.3.2018. године тре-
ба узети у обзир и укратко подсетити на законом одређена обележја тог 
кривичног дела и то:  

 - извршилац овог кривичног дела може бити само одговорно лице 
у предузећу или другом субјекту привредног пословања које има својство 
правног лица или предузетник, при чему је појам одговорног лица дефи-
нисан одредбом члана 112. став 5. КЗ тако да се одговорним лицем у 
правном лицу сматра лице које на основу закона, прописа или овлашћења 
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врши одређене послове управљања, надзора или друге послове из делат-
ности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих 
послова а, такође одговорним лицем сматра се и службено лице када су у 
питању кривична дела код којих је као извршилац означено одговорно 
лице, а у овом законику нису предвиђена у глави о кривичним делима 
против службене дужности, односно као кривична дела службеног лица. 
Осим код кривичног дела из члана 238. КЗ, одговорно лице у субјекту 
привредног пословања је извршилац још неких кривичних дела против 
привреде док код појединих од ових кривичних дела извршилац може 
бити и друго лице али које, по природи ствари, често има и својство одго-
ворног лица. При томе је од значаја и одредба члана 112. тачка 21. КЗ 
којом је прописано да се субјектом привредног пословања сматра при-
вредно друштво, друго правно лице које обавља привредну делатност и 
предузетник те да правно лице које поред своје основне делатности оба-
вља и привредну делатност сматра се субјектом привредног пословања 
само када врши ту делатност. Ову одредбу треба тумачити тако да су 
субјекти привредног пословања и СТР и СЗР иако исти немају својство 
правног лица,  

 - субјективно обележје овог кривичног дела је, уз умишљај, и 
намера учиниоца да се прибави противправна имовинска корист за правно 
лице као учесника привредног пословања у које је запослено, за друго 
правно лице или други субјект привредног пословања који има својство 
правног лица или за предузетника која мора бити утврђена и упућује на то 
да су свест и нарочито воља учиниоца кривичног дела тог интензитета да 
су изражени у најјачем степену. Овај психички однос према делу указује 
и на испољену противправну вољу учиниоца ка стицању материјалне 
користи за овог субјекта и, сматрамо, у логичном и животном смислу на 
већи степен кривице учиниоца а без обзира што се ради о законском обе-
лежју кривичног дела и утврђује се, по правилу, на основу објективних 
околности, 

 - радње и начини извршења кривичног дела су врло разноврсни и 
у суштини обухватају многобројне облике грубе повреде овлашћења од 
стране одговорног лица у правном лицу у погледу управљања, располага-
ња и коришћења имовине. Неке од ових инкриминисаних радњи имају 
обележја и кривичних дела фалсификовање исправе, фалсификовање слу-
жбене исправе и преваре које се састоје у фалсификовању односно 
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лажном приказивању и прикривању чињеница којима се неистинито при-
казује стање и кретање резултата пословања и довођења у заблуду органа 
управљања приликом доношења одлука о пословима управљања тако да 
се на тај начин правно лице стави у повољнији положај приликом добија-
ња погодности које им се не би признале према постојећим прописима, 
као и радњама које у општем смислу имају карактер злоупотребе овла-
шћења у вези противправног поступања са вредносним фондовима као и 
остваривања власничких права акционара и коришћење средстава којима 
се располаже противно њиховој намени, па будући да је учинилац одго-
ворно лице које у правном лицу на основу прописа или овлашћења врши 
одређене послове, злоупотреба овлашћења мора достићи степен и имати 
"квалитет" грубе повреде овлашћења, што значи да је реч о злоупотреби 
овлашћења у знатној мери. Подразумева се и да мора бити наведено кон-
кретно која овлашћења је окривљени грубо повредио у управљању, распо-
лагању или коришћењу имовином. При упоређивању обележја кривичних 
дела поводом ове измене кривичног закона требало би утврђену повреду 
овлашћења одговорног лица у субјекту привредног пословања размотрити 
у вези са обележјима других сада у закону постојећих кривичних дела. 
Тако би се груба повреда овлашћења морала анализирати и довести у везу 
и са радњама злоупотребе положаја одговорног лица. Реч је о радњама: а - 
искоришћавања свог положаја или овлашћења од стране одговорног лица 
која постоји када се положај или овлашћење користи не због интереса 
односно циљева због ког су дати већ неког сопственог интереса или инте-
реса трећег лица, б - прекорачења овлашћења када одговорно лице преду-
зима радњу ван свог овлашћења или када в - неизврши своју дужност 
односно радњу у оквиру овлашћења услед чега наступи одговарајућа 
последица, и 

 - последица кривичног дела из члана 238. КЗ је, начелно, апстракт-
на опасност за привредне односе и субјекте привредног пословања и 
њихову имовину као учесника тих односа с обзиром да за постојање 
основног облика кривичног дела није неопходно да је радњом одговорног 
лица намера прибављања противправне имовинске користи за правно 
лице реализована и таква корист заиста прибављена а дело је свршено 
предузимањем радње у тој намери, међутим у највећем броју актуелних 
предмета у судској пракси последица која мора бити у узрочној вези са 
предузетом радњом извршења испољава се као ефективно прибављена 
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противправна имовинска корист за правно лице или предузетника и зави-
сно од висине користи постоји основни или тежи облици овог кривичног 
дела. Последица у виду прибављене имовинске користи за правно лице је 
иначе обележје још неких кривичних дела против привреде што је од зна-
чаја и приликом упоређивања обележја ових кривичних дела поводом 
измене кривичног закона.  

 

VI 

 Имајући у виду наведена обележја кривичног дела из члана 238. 
КЗ: својство извршиоца, радња и начин њеног предузимања, намера за 
прибављањем противправне имовинске користи за правно лице и преду-
зетника и нарочито реализација ове намере у виду последице предузете 
радње испољене у прибављеној имовинској користи не може се сматрати 
да је изостављањем ове одредбе из измењеног закона дошло и до декри-
минализације кривичног дела, јер интенција законодавца није била да се 
изврши декриминализација ових облика противправног понашања и то у 
највећем броју случајева не би било криминално политички оправдано, 
нити законски опис субјективних и објективних обележја тог кривичног 
дела и појединих кривичних дела из измењеног и сада важећег закона на 
то упућује. С тога, при утврђивању да ли закон учињено дело не инкрими-
нише као кривично дело по неком основу треба водити рачуна да ли се 
ради о стварној декриминализацији или привидној и само о другачијем 
инкриминисању основног или квалификованог кривичног дела тако да 
није дошло до декриминализације, када кривично дело и даље постоји 
иако не под тим називом. Дакле, мора се вршити упоређење новог и ста-
рог закона по диспозицијама и свим елементима бића кривичних дела да 
би се утврдило да ли је дошло до декриминализације неког дела или само 
до његовог прописивања у другом облику, каквих примера је раније било 
у закону и судској пракси. 

 При упоређивању обележја кривичних дела, према подацима из 
протеклог периода, посебно треба обратити пажњу на кривично дело пре-
вара у обављању привредне делатности из члана 223. КЗ (''Службени гла-
сник РС'' број 94/16) које врши (став 1) ко у обављању привредне делатно-
сти, у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист, доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у 
заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да нешто учини или не 
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учини на штету имовине субјекта привредног пословања за које или у 
којем ради или другог правног лица, док квалификовани облици постоје ( 
став 2) ако је делом из става 1. прибављена имовинска корист или нанета 
штета која прелази 450.000,00 динара и (став 3) ако је делом из става 1 
прибављена имовинска корист или нанета штета која прелази износ од 
1.500.000,00 динара, као и на кривично дело злоупотреба положаја одго-
ворног лица из члана 227. КЗ (''Службени гласник РС'' број 94/16) које 
врши (став 1) одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или 
овлашћења, прекорачењем границе свог овлашћења или невршењем своје 
дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу против-
правну имовинску корист или другом нанесе имовинску штету, уколико 
тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела, док квалифи-
ковани облици постоје (став 2) ако је извршењем дела из става 1. овог 
члана прибављена имовинска корист која прелази износ од 450.000,00 
динара и (став 3) ако вредност прибављене имовинске користи прелази 
износ од 1.500.000,00 динара. Код кривичног дела из члана 227. КЗ од зна-
чаја за примену блажег закона може бити и тзв. законски супсидијаритет 
јер наведено кривично дело, према законском опису, постоји уколико 
тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела. 

 У теорији се основано указује код радње искоришћавања свог 
положаја одговорног лица које се уобичајено назива и злоупотребом у 
субјективном смислу, да је у области привредног пословања врло тешко 
утврдити да ли се овлашћење које одговорно лице има користи не са 
циљем због ког је оно дато већ са неким другим циљем, односно да при-
вредно пословање дозвољава знатно већу флексибилност него када је у 
питању вршење службене дужности и да оно што би се у области службе-
не дужности и тзв. службеничког кривичног дела сматрало злоупотребом, 
истовремено може у области привредног пословања бити адекватно и 
прихватљиво понашање. Сматрамо да се овај став свакако мора узети у 
обзир при утврђивању постојања појединих облика злоупотребе овлашће-
ња у привреди, без обзира да ли се примењује стари или нови кривични 
закон и ценити природа привредног пословања која подразумева и одре-
ђени степен пословног ризика који понекад учесници свесно прихватају 
што може имати за последицу наступање имовинске штете или прибавља-
ња користи за учесника у привредном пословању и без постојања кривич-
ног дела и једино грађанскоправну одговорност а које пословање захтева 
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и широко дискреционо право одговорног лица при доношењу пословних 
одлука у субјекту привредног пословања. У том смислу се мора имати у 
виду и заштитни објект ове групе кривичних дела којима се штити пре-
васходно тржишна привреда и слобода и равноправност привређивања 
као и посебни интереси државе у неким привредним областима, у вези 
чега треба имати у виду и одредбу члана 112. тачка 21а КЗ којом је пропи-
сано да је привредна делатност свака делатност производње и промета 
роба, вршења услуга и обављања других делатности на тржишту, ради 
стицања добити или остваривања неког другог економског интереса. 

 Након закључка да кривично дело из члана 238. КЗ није декрими-
нализовано односно да нови закон није блажи утолико да ово дело више 
не предвиђа као кривично дело, примењују се сукцесивно остали оријен-
тациони критеријуми, према судској пракси и кривичноправној теорији, 
при утврђивању који закон је блажи (најблажи) по учиниоца и код упоре-
ђивања чињеничних описа и правних квалификација и законских одредби 
могуће врло различите ситуације. Примера ради, наводимо неке предмете 
из актуелне судске праксе утврђивања блажег закона за ово кривично 
дело. Када је окривљени првостепеном пресудом био оглашен кривим 
због кривичног дела из члана 238. став 3. у вези става 1. тачка 4. КЗ према 
закону времена извршења кривичног дела, другостепеном пресудом преи-
начена је првостепена пресуда и оглашен је кривим за кривично дело зло-
употреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези става 1. 
КЗ (''Службени гласник РС'' број 94/16) јер је нови закон који је ступио на 
снагу 1.3.2018. године блажи по учиниоца зато што за најтежи облик кри-
вичног дела прописује казну затвора у трајању од две до десет година, у 
односу на закон који је важио у време извршења кривичног дела и пропи-
сивао казну затвора у трајању од две до дванаест година. За разлику од 
тога, закон времена извршења из члана 238. КЗ (''Службени гласник РС'' 
број 85/05) који је важио од 1.1.2006. године до 10.9.2009. године, може 
бити због запрећене казне тим законом блажи од потом измењеног закона 
као и закона који се примењује од 1.3.2018. године односно појединих 
кривичних дела прописаних тим законом ако се утврди правни континуи-
тет, пре свега у односу на тежи (најтежи) облик тог дела а узимајући у 
обзир и висину прибављене противправне имовинске користи за правно 
лице. Сем тога, треба имати у виду, ако предмета из тог периода (време 
извршења) још има у раду, да је пре ступања на снагу Кривичног законика 
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1.1.2006. године кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди било 
прописано одредбом члана 139. Кривичног закона Републике Србије а 
квалификовани облик је постојао само ако је услед дела из става 1 тог 
члана настала штета великих размера.  
       

VII 

 У судској пракси и теорији је прихваћен став да се постојање кри-
вичног дела злоупотреба овлашћења у привреди мора процењивати у сва-
ком конкретном случају с обзиром на одговарајуће прописе који регули-
шу овлашћења у погледу управљања и располагања имовином неког прав-
ног лица односно предузећа, што значи да се ради о тзв. бланкетној дис-
позицији код које поред навођења чињеница и околности које предста-
вљају обележје кривичног дела треба навести и конкретан материјално-
правни пропис, у изреци пресуде или бар у образложењу, који је у том 
случају примењен. Недостатак овог елемента а нарочито када није било 
наведено које то овлашћење је окривљени грубо повредио у погледу рас-
полагања, управљања и коришћења имовином доводило је и до пресуда 
којима се окривљени ослобађа од оптужбе за предметно кривично дело. 
Већ наведене примедбе које се тичу недовољне законске одређености и 
прецизности ове кривичноправне норме и оправдања за декриминализа-
цију са тог разлога заснивају се на томе да начело законитости тражи од 
кривичноправних норми највећи могући степен одређености и прецизно-
сти, како диспозиција тако и санкција код кривичних дела, тако да су 
јасне и разумљиве потенцијалном учиниоцу кривичног дела и писане 
разумљивим стручним језиком да за њега, уз евентуалну правну помоћ, не 
представљају проблем приликом тумачења истих и прихватања да ли ће 
извршити кривично дело знајући какве га санкције очекују.  

 Актуелна судска пракса у случају примене одредбе члана 238. КЗ 
ценећи и особености конкретног случаја и појединих радњи изградила је 
и примењује одређене ставове на које, само делом, указујемо: да иако је у 
питању кривично дело са бланкетном диспозицијом што подразумева да 
опис радње извршења садржи које овлашћење и из ког прописа је злоупо-
требљено, исто се не односи на све облике овог кривичног дела па ни када 
се ради о облику дела из тачке 2. става 1. овог члана која радња је у кон-
кретном случају извршена лажним приказивањем или прикривањем чиње-
ница и на тај начин довођењем у заблуду органа управљања... те и у слу-
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чају када је потпуно описано грубо кршење овлашћења од стране окри-
вљеног па због тога за постојање конкретног облика кривичног дела није 
било неопходно навести и бланкетни пропис из којег произилазе овла-
шћења окривљеног која је он грубо повредио поступајући супротно 
добрим пословним обичајима и законом прописаним општим начелима 
правног промета и пословања привредног субјекта које представља грубу 
повреду овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења 
имовином предузећа.  

 

VIII 

 Од значаја за ову тему је и питање објективног идентитета пресу-
де и оптужбе (члан 420. ЗКП) и поводом тога укратко подсећамо на позна-
те ставове теорије и судске праксе када се може закључити да суд није 
повредио објективни идентитет, па се може узети да није прекорачио 
оптужбу нпр. када је у изреку пресуде унео опис радње који оптужница не 
садржи ако је та допуна постала у оквирима законског обележја кривич-
ног дела описаног у оптужби, када је ближе и детаљније објашњена про-
тивправна делатност оптужених и да тиме што је чињенични опис кри-
вичног дела прилагодио утврђеном чињеничном стању у оквиру истог 
кривичноправног догађаја и у односу на исто оптужено лице није повре-
ђен идентитет оптужбе и пресуде као и када се у основи ради о истом 
догађају и оптужени није доведен у неповољнији положај. Ово може бити 
од утицаја када суд на утврђено чињенично стање које садржи обележје 
кривичног дела примењује кривични закон за који налази да је у конкрет-
ном случају блажи тако што чињенични опис радњи учиниоца прилагоди 
(уподоби) са правном квалификацијом коју примењује у вези чега указује-
мо и, примера ради, да је суд прилагодио радњу кривичног дела утолико 
да је уз утврђену грубу повреду овлашћења од стране одговорног лица у 
правном лицу оценио и у изреку пресуде унео формулацију: грубо повре-
дио односно искористио овлашћења у погледу управљања, коришћења и 
располагања имовином уз даљи прецизни опис радње које се тиче тог 
овлашћења укључујући и да је тиме прибавио имовинску корист за прав-
но лице тако да је чињенични опис у битном остаје неизмењен и суштин-
ски идентичан опису радње извршења у оптужби иако је допуњен ради 
појашњења а кривично дело је квалификовано као злоупотреба положаја 
одговорног лица из члана 227. КЗ што налазимо да првостепени суд може 
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учинити на главном претресу а другостепени суд имајући у виду и наводе 
жалби на претресу који одржи у смислу одредбе чл. 449. и 450. ЗКП. 

 На крају, сматрамо да се за одређену радњу може узети да је 
декриминализована само ако касније донети закон није предвидео као 
било које кривично дело али не и када је инкорпорирано у радњу кривич-
ног дела са другим називом односно када се може подвести под друго 
кривично дело а утврђено чињенично стање је кажњиво и по старом и по 
новом закону. То би значило да се у сваком конкретном случају мора 
закључити, уважавајући и објективни идентитет пресуде и оптужбе, да ли 
је задржан правни континуитет инкриминације и ако се то утврди, да су 
радње и даље предвиђене као кривично дело али сада у оквиру неког дру-
гог кривичног дела, и без обзира на нумерацију и назив тог кривичног 
дела, питање правне квалификације кривичног дела и временског важења 
закона расправиће се током поступка тим пре што суд није везан за прав-
ну квалификацију из оптужбе.  
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Радоман Спарић 
судија Апелационог суда у Крагујевцу 

 

 

ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ 
ПРЕСУДЕ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ  

– СПОРНА ПИТАЊА И СУДСКА ПРАКСА 
 

 У савременим правним системима општеприхваћен је став да дру-
гостепена контрола судских одлука, а пре свега пресуда, представља пра-
вило и да по њеном окончању, или пак пропуштањем могућности да се 
она користи, одлуке стичу своју правноснажност и извршност. 

 Право на жалбу је уставна категорија зајамчена у више чланова 
Устава Републике Србије. Тако је у члану 36. став 2. Устава предвиђено 
да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке 
којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом 
интересу. У члану 145. став 4. Устава прописано је да судску одлуку може 
преиспитивати само надлежни суд, у законом прописаном поступку. 

 Право на правни лек, осим што је уставно и законско право грађа-
на, је и универзално људско право чији се извори налазе у бројним међу-
народним документима1. 

 Законик о кривичном поступку (у даљем тексту ЗКП) је испошто-
вао уставне одредбе о праву на правни лек и прописао је одговарајући 
систем правних лекова у посебној глави, (чл. 432. до 494. ЗКП). 

                                                 
1  У члану 13. Европске конвенције, који носи наслов Право на делотворни правни лек прописано 

је да, "Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој Конвенцији има право на 
делотворан правни лек пред националним властима, без обзира јесу ли повреду извршила лица 
која су поступала у службеном својству",док је у члану 2. став 1. Протокола 7. уз Конвенцију, 
који носи наслов Право на жалбу у кривичним стварима прописано, "Свако ко је одлуком суда 
осуђен за кривично дело има право да његову осуду или казну преиспита виши суд. Остварива-
ње овог права, укључујући и основе за његово коришћење, уређује се законом". Међународни 
пакт о грађанским и политичким правима у члану 14. став 5. прописује да, "Свако лице оглаше-
но кривим за почињено кривично дело има право да затражи да, сходно закону, виши суд испи-
та одлуку о кривици и пресуди" 
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 Иако је идеални циљ кривичног поступка доношење правилне и 
законите пресуде у стварности се догађају грешке нижестепених судова 
које су често последица сложености предмета, преоптерећености судова 
великим бројем предмета, као и пропуста и недозвољених радњи странака 
и других учесника у поступку, што има за резултат да суд не оствари сво-
ју основну улогу која се састоји у доношењу правилне и законите одлуке. 
Са другостепеним испитивањем пресуде странкама се пружа додатна 
гаранција да ће пресуде бити правилне и законите, а тиме се истовремено 
из правног поретка елеминишу погрешне судске одлуке, којима се угро-
жавају циљеви правног поретка и доводи у питање правна сигурност, те 
долази до слабљења поверења странака у правосудни систем. 

 Основни редовни правни лек у кривичном поступку је жалба на 
првостепену пресуду. Одредбе о поступку по жалби против првостепене 
пресуде, као и друге одредбе о овом правном леку, сходно се примењују и 
на друге редовне правне лекове, са одређеним специфичностима.  

 Поступак по жалби у кривичном поступку је факултативан, јер од 
воље овлашћеног процесног субјекта зависи да ли ће поднети жалбу и да 
ли ће доћи до испитивања првостепене пресуде у жалбеном поступку. 
Осим тога, да би дошло до испитивања побијане првостепене пресуде 
потребно је да је изјављена жалба благовремена и допуштена. Подноси-
лац жалбе, осим што одлучује да ли ће уопште поднети жалбу, исто тако 
се опредељују због којих ће повреда побијати првостепену пресуду и у 
ком правцу ће тражити њено преиспитивање. 

 У савременим правним системима је уобичајено да се питање гра-
нице испитивања првостепене кривичне пресуде у жалбеном поступку 
прописује одредбама процесног законодавства којих се жалбени суд мора 
да придржава. Циљ законског одређивања границе испитивања првосте-
пене пресуде произилази из потребе да се овлашћени процесни субјекти 
обезбеде, да жалбени суд приликом испитивања побијане пресуде не 
може донети одлуку на њихову штету, већ да ће бити уважени њихови 
интереси, а исто тако потребом друштава да се из првостепених пресуда, 
пре него што постану правноснажне, отклоне одређене грешке којима се 
вређа јавни интерес. Под појмом границе испитивања првостепене кри-
вичне пресуде треба схватити законом утврђен делокруг контроле побија-
не првостепене пресуде унутар којег виши суд, на основу уложеног прав-
ног лека, врши делимично или целовито испитивање побијане пресуде у 
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правцу постојања грешака у поступању и суђењу, и доноси одлуку о осно-
ваности правног лека и о побијаној пресуди2. 

 У кривичном процесном праву су позната три система одређивања 
границе испитивања првостепене кривичне пресуде. Према првом систему 
жалбени суд испитује првостепену пресуду само у оном делу који се побија 
жалбом, тако да је суд везан за побијани део пресуде и основе и правце 
побијања наведене у жалби. Недостатак овог система је што суд није овла-
шћен да испита непобијане делове пресуде који су очигледно незаконити, а 
што би било у јавном интересу. Други систем омогућава жалбеном суду 
испитивање по службеној дужности правилности првостепене пресуде у 
целости и по свим основима, независно од онога што је од њега у жалби 
тражено. Основни недостатак овог решења је у томе што може да доведе до 
одлуке другостепеног суда којом се погоршава положај подносиоца жалбе, 
а што би могло да утиче на смањење броја жалби и повећање броја незако-
нитих пресуда које нису ожалбене. Трећи систем представља компромисно 
решење и комбинацију прва два система, јер се као правило узима да друго-
степени суд испитује побијану пресуду у границама поднесене жалбе, али 
је у законом прописаним случајевима дужан да у циљу заштите јавног 
интереса испита побијану пресуду по службеној дужности. Трећи систем 
одређивања границе испитивања првостепене кривичне пресуде је прихва-
ћен у већини савремених кривичних законодавставa, као и у нашем кривич-
ном поступку у нешто рестриктивнијем облику. 

 Када су у питању два основна велика кривичнопроцесна система, 
европско-континентални и адверзијални, главна карактеристика у вези 
"ширине" жалбених разлога, односно броја основа за улагање жалбе про-
тив првостепене пресуде континентално-европског кривичног поступка је 
постојање бројних и "широко" дефинисаних разлога (основа) за улагање 
жалбе, попут одређених правних и чињеничних неправилности пресуде и 
сл., док су код адверзијалног кривичног поступка врло сужени жалбени 
разлози, а другостепени суд у неким системима најчешће није ни дужан 
да о свакој уложеној жалби одлучује, ако на први поглед оцени да повреда 
за коју се жалилац позива није релевантна3. 
                                                 
2  Илић Г, Границе испитивања првостепене кривичне пресуде, Службени гласник, Београд, 2004, 

стр. 34 
3  www.ius.bg.ac.rs/crimenjournal/ - Милан Шкулић Правни факултет, Универзитет у Београду - 

Доминантне карактеристике основних великих кривичнопроцесних система и њихов утицај на 
реформу српског кривичног поступка 
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 Иако је правило да до испитивања првостепене пресуде и њеног 
евентуалног укидања или измене може дођи једино у поступку другостепе-
не контроле, у нашем кривичном поступку, одредбом члана 443. став 2. 
ЗКП, прописана је новина, којом се даје могућност председнику првостепе-
ног већа да под одређеним условима поново отвори главни претрес и наста-
ви доказни поступак. Ради се о ситуацији када подносилац у жалби изнесе 
чињенице и предложи нове доказе који према оцени председника већа 
првостепеног суда могу допринети свестраном расправљању предмета 
доказивања. У таквом случају, у зависности од резултата изведених доказа, 
новом првостепеном пресудом се потврђује или преиначава ранија пресуда, 
против које се такође може изјавити жалба у складу са одредбама ЗКП.  

 

Обим испитивања првостепене пресуде 

 Чланом 451. став 1. ЗКП је прописано да другостепени суд испитује 
пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби.  

 Под жалбеним основима се подразумевају групе чињеничних 
или правних недостатака у пресуди и поступку у коме је та пресуда доне-
та због којих овлашћени процесни субјект може изјавити жалбу и предло-
жити да се побијана пресуда потпуно или делимично укине или преиначи. 
У нашем кривичном поступку жалбени основи су прописани у члану 437. 
тач. 1) до 4) ЗКП и према одредби наведеног члана првостепена пресуда 
се може побијати због: битне повреде одредаба кривичног поступка; 
повреде кривичног закона; погрешно или непотпуно утврђеног чињенич-
ног стања и одлуке о кривичним санкцијама и о другим одлукама. Друго-
степени суд се приликом испитивања основа за побијање пресуде истак-
нутих у жалби држи одређеног редоследа, произашлог из њиховог значаја 
и утицаја који имају на побијану пресуду. Међутим, у случају када се 
првостепена осуђујућа пресуда побија у целости, у пракси се редослед 
испитивања жалбених основа донекле разликује од оног који је прописан 
у одредби члана 437. ЗКП, јер испитивање првостепене пресуде почиње 
разматрањем да ли су и на који начин примењени кривичнопроцесни про-
писи, након њих се испитује правилност утврђеног чињеничног стања, 
затим разматра постојање повреда кривичног закона, да би се на крају 
проверила одлука о кривичним санкцијама и другим одлукама због којих 
је допуштено побијати пресуду. Жалбене основе оправдавају жалбени 
разлози из образложења жалбе који представљају детаљније навођење 
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чињеница и околности којима се конкретизује наведени жалбени основ и 
због чега подносилац жалбе побијану пресуду сматра неправилном и 
незаконитом.  

 Првостепена пресуда се може побијати у целости или само дели-
мично, уколико је подносилац жалбе незадовољан делом пресуде. Побијани 
део може бити одређен у субјективном смислу, тако да обухвата једног или 
више оптужених, у објективном смислу, да обухвата једно или више кривич-
них дела, или у субјективно-објективном смислу у случају када је жалба 
ограничена на једног или више оптужених и на једно или више кривичних 
дела. Првостепена пресуда се може побијати само у односу на поједина кри-
вична дела која су оптуженом стављена на терет због пропуста суда насталих 
приликом утврђивања постојања било ког елемента који су садржани у 
општем појму кривичног дела. Поред наведеног, првостепена пресуда се 
може побијати само због одлуке о кривичној санкцији или о другим одлука-
ма. У ситуацији када се првостепена пресуда делимично побија њен оспоре-
ни део се може самостално испитати, односно укинути или преиначити пре-
суда само под условом да се непобијани делови пресуде могу издвојити без 
штете за правилно пресуђење.  

 Другостепени суд испитује побијану пресуду у правцу побијања 
који је наведен у жалби. Од процесног својства подносиоца жалбе и њего-
вог конкретног интереса зависи и правац побијања првостепене пресуде. 
Правац побијања пресуде се утврђује из садржине жалбе, а пре свега из 
дела који представља жалбени предлог. Уколико је жалбени предлог погре-
шно формулисан другостепени суд ће у случају усвајања жалбе донети 
одлуку у складу са законом. У нашем кривичном поступку другостепени 
суд је везан за правац у којем подносилац жалбе побија пресуду тако да се 
суд не сме упуштати у испитивање онога што није побијано жалбом, осим 
ако не постоји изричита законска одредба која га на то овлашћује.  

 

Испитивање првостепене пресуде у непобијаном делу 

Законско проширење жалбених основа у корист оптуженог 
Члан 451. ст. 2. и 3. ЗКП 

 Од правила да другостепени суд испитује првостепену пресуду у 
оквиру основа, дела и правца побијања, који су истакнути у жалби законо-
давац је у две процесне ситуације проширио садржај жалбе изјављене у 
корист оптуженог. Наиме, чланом 451. став 2. ЗКП, је прописано да ће 
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другостепени суд поводом жалбе изјављене у корист оптуженог, испитати 
по службеној дужности одлуку о кривичној санкцији: 1) ако је жалба изја-
вљена због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања или 
због повреде кривичног закона; 2) ако жалба не садржи елементе из члана 
435. тач. 2) и 3) овог законика.  

 У првом случају се ради о објективном проширењу испитивања 
првостепене пресуде преко жалбених основа, с обзиром да се пресуда 
испитује у корист оптуженог и по основу који није наведен у жалби. Ова-
кво проширено деловање жалбе иде у прилог оптуженом, који је услед 
погрешног уверења, да ће другостепени суд уважити његову жалбу због 
погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања или због повреде 
кривичног закона изоставио да побија правилност одлуке о кривичној 
санкцији. Међутим, наведена законска одредба се може применити само у 
ситуацији када жалбени суд утврди да је првостепена пресуда неосновано 
побијана у корист оптуженог због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања или због повреде кривичног закона, јер у случају када 
се уважавањем жалбе или по службеној дужности првостепена пресуда 
преиначава у погледу правне оцене дела, изреком другостепене пресуде 
се мора одлучити о кривичној санкцији и онда када је она истоветна кри-
вичној санкцији изреченој првостепеном пресудом4. 

 У другом случају законодавац је одредио да се првостепена пресу-
да испита због одлуке о кривичној санкцији и када је жалба изјављена у 
корист оптуженог, непотпуна, с обзиром да не садржи елементе из члана 
435. тач. 2) и 3) ЗКП (у питању је основ за изјављивање жалбе и образло-
жење жалбе). И овај случај такође представља давање предности одбрани 
(favor defensionis), јер налаже жалбеном суду да испита по службеној 
дужности одлуку о кривичној санкцији у ситуацији када је оптужени под-
нео жалбу у којој нису наведени ни основи ни разлози побијања пресуде. 
Није притом битно да ли таква жалба садржи и остале елементе предвиђе-
не у члану 435. ЗКП, с обзиром да је чланом 436. ст. 2. и 3. ЗКП, прописа-
на обавеза првостепеног суда да неуредну жалбу изјављену у корист опту-
женог достави другостепеном суду ако се може утврдити на коју се пресу-
ду жалба односи.  

                                                 
4  Правно схватање - Седница Кривичног одељења Врховног суда Србије од 23. XI 1992 - Билтен 

судске праксе Врховног суда Србије, бр. 4/2008, Интермеx, Београд 
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 У вези испитивања првостепене пресуде када је жалба изјављена у 
корист оптуженог непотпуна карактеристична је пресуда Врховног каса-
ционог суда Кзз 1119/2015 од 22.12.2015. године. Наиме, наведеном пре-
судом ВКС је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривље-
ног налазећи да је другостепени суд применом члана 451. став 2. тачка 2) 
ЗКП, по службеној дужности био у обавези да испита одлуку о кривичној 
санкцији, у побијаној пресуди, иако благовремено изјављена жалба брани-
оца окривљеног не садржи образложење, а не да жалбу одбаци као небла-
говремену ценећи притом благовременост према датуму подношења 
допуне и образложења жалбе. Због тога је, по налажењу ВКС, другостепе-
ни суд пропуштајући да испита побијану пресуду у погледу одлуке о кри-
вичној санкцији, по благовременој жалби, која не садржи образложење, 
учинио повреду закона из члана 439. тачка 3) ЗКП5. 

 До испитивања првостепене кривичне пресуде насупрот правцу 
побијања који је истакнут у жалби, може доћи само ако изричита законска 
одредба овлашћује другостепени суд на такво поступање. Тако је у ставу 
3. члана 451. ЗКП, прописано да другостепени суд може поводом жалбе 
тужиоца на штету окривљеног преиначити првостепену пресуду и у 
корист оптуженог у погледу одлуке о кривичној санкцији. Када је реч о 
могућности преиначења одлуке о кривичној санкцији, овлашћење друго-
степеног суда се односи како на повреду кривичног закона у вези с одлу-
ком о кривичној санкцији, члан 439. тачка 3) ЗКП, тако и неправилну 
одлуку о кривичној санкцији, члан 441. ст. 1. и 2. ЗКП.  

 Међутим, у судској пракси постоје и неправилна поступања дру-
гостепеног суда у погледу одлучивања супротно правцу побијања који је 
истакнут у жалби. Тако је Врховни касациони суд у пресуди Кзз 377/2014 
од 27.5.2014. године утврдио да је другостепени суд поступио супротно 
одредби члана 451. став 3. ЗКП. С тим у вези се у пресуди наводи, да је 
наведеном одредбом прописан изузетак од правила постављеног у ставу 
1. тог члана, тако да другостепени суд може поводом жалбе тужиоца изја-
вљене на штету окривљеног преиначити пресуду и у корист окривљеног, 
али само у погледу одлуке о кривичној санкцији. У конкретном случају, 
другостепени суд је одлучујући о жалби надлежног јавног тужиоца изја-
вљеној на штету окривљеног због битне повреде одредаба кривичног 

                                                 
5  https://www.vk.sud.rs/sr 
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поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног 
чињеничног стања са предлогом да се окривљени огласи кривим због кри-
вичног дела које му се оптужницом ставља на терет и осуди у складу са 
законом, поводом ове жалбе преиначио првостепену одлуку у корист 
окривљеног, дакле, насупрот правцу побијања, али не у погледу кривичне 
санкције већ је окривљеног за предметно кривично дело ослободио од 
оптужбе применом члана 423. тачка 1) ЗКП, јер дело за које је оптужен по 
закону није кривично дело6. 

 У предмету Кзз 1067/2014 Врховни касациони суд је усвојио зах-
тев за заштиту законитости налазећи да је другостепени суд преиначењем 
првостепене пресуде у делу одлуке о кривичној санкцији и осудом окри-
вљеног на казну затвора прекорачио жалбу, односно предлог из жалбе јав-
ног тужиоца. Наиме, првостепеном пресудом је окривљеном изречена 
условна осуда, а јавни тужилац је у жалби предложио да другостепени суд 
преиначи побијану пресуду тако што ће окривљеном изрећи условну осу-
ду са дужим роком проверавања7. Такође, у предмету Кзз 352/2016 Врхов-
ни касациони суд је усвојио као основан захтев за заштиту законитости 
налазећи да је другостепени суд повредио начело забране преиначења на 
горе, када је поступајући по жалби јавног тужиоца на одлуку о кривичној 
санкцији, усвојио жалбу и преиначио првостепену пресуду тако што је 
уместо условне осуде окривљеног осудио на казну затвора, иако у том 
правцу није постојао жалбени предлог јавног тужиоца. Ово из разлога 
што је у жалби јавног тужиоца, због одлуке о кривичној санкцији, наведен 
жалбени предлог да се окривљеном изрекне строжа кривична санкција, а 
не казна затвора или друга казна прописана законом8. Исто тако у предме-
ту Кзз 560/2017 Врховни касациони суд је нашао да је другостепени суд 
прекорачио границе жалбеног предлога јавног тужиоца, који је предло-
жио да се окривљеном уместо условне осуде изрекне казна затвора коју ће 
издржавати у просторијама у којима станује уз примену електронског 
надзора, а другостепени суд је преиначио кривичну санкцију и окривље-
ном изрекао ефективну казну затвора9. 

 

                                                 
6  https://www.vk.sud.rs/sr 
7  www.vk.sud.rs/sr/ - Пресуда Врховног касационог суда Кзз 1067/2014 од 05.11.2014. година 
8  www.vk.sud.rs/sr/ - Пресуда Врховног касационог суда Кзз 352/2016 од 05.04.2016. година 
9  www.vk.sud.rs/sr/ - Пресуда Врховног касационог суда Кзз 560/2017 од 11.07.2017. година 
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Ограничење позивања на повреду закона 

 Законик о кривичном поступку осим проширеног деловања жалбе 
познаје и ситуацију када долази до сужавања границе испитивања првосте-
пене пресуде. Наиме, чланом 452. ЗКП, је прописано ограничење позивања 
на повреду закона, тако да се "на повреду закона из члана 438. став 1. тачка 
4) овог законика жалилац може позивати у жалби само ако ту повреду није 
могао изнети у току главног претреса, или је изнео, али је првостепени суд 
није узео у обзир". Ради се о случају када је на главном претресу учество-
вао судија или судија-поротник који се морао изузети, а која битна повреда 
одредаба кривичног поступка је истакнута тек у жалби. У смислу наведене 
одредбе, другостепени суд је дужан да цени овај жалбени навод и разлоге, 
па од оцене да ли се на повреду закона подносилац жалбе могао позвати у 
току главног претреса, или је указивао на њу, а првостепени суд је није узео 
у обзир, зависиће и одлука другостепеног суда. 

 На заједничкој седници представника кривичних одељења апелаци-
оних судова одржаној у Нишу 29.9.2017. године заузет је став, "на битну 
повреду кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) у вези члана 37. 
став 1. тачка 4) ЗКП, жалилац се сходно члану 452. ЗКП, не може позвати 
ако је неоправдано пропустио да такву повреду изнесе на главном претре-
су, те у таквом случају не постоји повреда одредбе члана 6. став 1. Европ-
ске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. На овакав 
став дата је напомена Кривичног одељења Врховног касационог суда, "КО 
ВКС сматра да треба из одговора изузети речи: "те у таквом случају не 
постоји повреда одредбе члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода" јер је оцена о томе у надлежности 
Европског суда за људска права у Стразбуру, или пак Уставног суда.  

 Иако јавни тужилац, окривљени и његов бранилац могу побијати 
првостепену пресуду, у начелу, без било каквих ограничења ипак постоје 
одређена посебна правила за пресуду којом је прихваћен споразум о при-
знању кривичног дела. Тако је одредбом члана 319. став 3. ЗКП прописа-
но да против пресуде којом је прихваћен споразум о признању кривичног 
дела јавни тужилац, окривљени и његов бранилац могу у року од осам 
дана од дана достављања пресуде изјавити жалбу због постојања разлога 
из члана 338. став 1. овог законика (у питању су таксативно наведени раз-
лози због којих нема места оптужби) или ако се пресуда не односи на 
предмет споразума (члан 314). 
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Овлашћење другостепеног суда да испитује повреде кривичног 
поступка и закона које су настале након истека рока за жалбу 

 У вези границе испитивања првостепене пресуде, поставило се као 
спорно питање у судској пракси, да ли је другостепени суд овлашћен да 
испитујући по службеној дужности одлуку о кривичној санкцији, такође 
по службеној дужности преиспитује повреде поступка и закона које су 
настале почев од истека рока за жалбу на пресуду па до доношења друго-
степене одлуке, због чега се нису ни могле изнете у жaлби. У питању су: 
a) битнa повредa поступкa из члaнa 438. стaв 1. тaчка 1) ЗКП, a у случaју 
нaступaњa зaстaрелости кривичног гоњењa, б) повредa зaконa из члaнa 
439. тaчка 1) ЗКП, a у случaју декриминaлизације кривичног делa те ц) 
повредa зaконa из члaнa 439. тaчка 2) ЗКП, a у случaју обaвезне примене 
новог зaконa кaо блaжег.  

 Налазећи да је реч о правној празнини у новом ЗКП, Кривично 
одељење Врховног касационог суда је заузело став да се у жалбеном 
поступку питање застарелости кривичног гоњења може испитивати по 
службеној дужности само уколико је до исте дошло у периоду након исте-
ка рока за жалбу па до доношења другостепене одлуке, а на основу овла-
шћења из одредбе члана 459. став 1. реченица друга, у вези са чланом 451. 
ст. 2. или 3. ЗКП, у зависности од тога ко је уложио жалбу. По истом 
основу, другостепени суд је овлашћен да испитује и повреде закона, а 
уколико је, након истека рока за жалбу, а до доношења другостепене 
одлуке, кривични закон промењен утолико што је дошло до декриминали-
зације кривичног дела (повреда члана 439. тачка 1) ЗКП) или га треба при-
менити као блажег (повреда члана 439. тачка 2) ЗКП у вези члана 5. КЗ, а 
услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења10. 

 С тим у вези карактеристична је пресуда Врховног касационог 
суда Кзз 14/2017 од 19.1.2017. године, у којој се констатује да је бранилац 
окривљених жалбу против првостепене пресуде поднео у време када није 
наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења, па се ова околност 
није могла ни истаћи у поднетој жалби. Међутим, ВКС налази да при 
испитивању кривичне санкције по службеној дужности, у смислу члана 
451. став 2. ЗКП, другостепени суд треба да има у виду да се казне и мере 

                                                 
10  www.vk.sud.rs/sr/ - Правна схватања ставови и закључци - Седницa Кривичног одељењa Врхов-

ног кaсaционог судa од 2. и 4.12.2013. године 
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упозорења могу изрећи само учиниоцу који је крив за учињено кривично 
дело, а према начелној одредби члана 2. Кривичног законика. Због тога, 
ако је пре правноснажног окончања кривичног поступка настала околност 
која трајно искључује кривично гоњење, а то је апсолутна застарелост и 
то након изјављене жалбе тада учинилац дела не може бити правносна-
жно оглашен кривим, па му суд не може изрећи ни кривичну санкцију, 
што значи да је у овом случају другостепени суд био овлашћен да испита 
питање застарелости кривичног гоњења по службеној дужности11. 

 У пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Кж1 381/18 од 11.5.2018. 
године се констатује да је од доношења првостепене пресуде, па до доста-
вљања списа предмета са жалбама Апелационом суду и седнице већа дру-
гостепеног суда измењен кривични закон у погледу кривичног дела издава-
ње чека и коришћење платних картица без покрића из члана 228. КЗ, које 
кривично дело је декриминализовано, при чему по налажењу Апелационог 
суда описане радње извршења кривичног дела, које су окривљеном ставље-
не на терет оптужним актом јавног тужиоца не садрже елементе бића неког 
другог кривичног дела које је предвиђено Кривичним закоником. Имајући 
у виду одредбе члана 5. КЗ, конкретно одредбе прописане у ст. 1. и 2. тог 
члана (о временском важењу кривичног закона), а према којима се на учи-
ниоца кривичног дела примењује закон који је важио у време извршења 
кривичног дела, а у сваком случају кривични закон који је најблажи за учи-
ниоца, ако је после извршења кривичног дела измењен закон једном или 
више пута, суд налази да ступањем на снагу одредби члана 27. Закона о 
изменама и допунама Кривичног законика (''Службени гласник РС", 
број 94/2016 од 24.11.2016. године), на окривљеног треба применити нови 
Кривични законик, као најблажи по учиниоца, јер у време доношења друго-
степене пресуде, описане радње које се стављају на терет окривљеном нису 
кривично дело прописано кривичним законом. 

 

Забрана преиначења на штету оптуженог 
Члан 453. ЗКП 

 У законским одредбама које се односе на границе испитивања 
првостепене пресуде посебно је важна одредба која се односи на начело 
забране преиначења на горе (reformatio in peius) које је прописано чланом 
453. ЗКП. Према наведеној одредби, "Ако је изјављена жалба само у 
                                                 
11  https://www.vk.sud.rs/sr 
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корист оптуженог, пресуда се не сме изменити на његову штету у погледу 
правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције".  

 Забрана преиначења на штету оптуженог је уведена у новија кри-
вична законодавства са циљем да се оптуженом гарантује да по његовој 
жалби неће бити донета одлука на његову штету, односно да поводом 
жалбе изјављене у његову корист неће бити погоршан његов положај. 
Иако својом садржином поставља ограничења другостепеном суду у 
испитивању првостепене пресуде, забрана преиначења на горе једном 
настала у некој кривичној ствари важи до правноснажног окончања те 
кривичне ствари. Дакле, наведена забрана важи не само за другостепени 
суд, већ и првостепени суд у поновљеном поступку, након укидања прво-
степене пресуде, а затим и за другостепени суд код поновног одлучивања 
о жалби. Основни услов за примену правила забране преиначења на горе 
представља постојање жалбе само у корист оптуженог, изјављене било од 
стране оптуженог, било од стране лица која су по закону овлашћена да 
поднесу жалбу у корист оптуженог (његов брачни друг, лице са којим 
живи у ванбрачној или другој трајној заједници живота, сродници по крви 
у правој линији, законски заступник, усвојитељ, усвојеник, брат, сестра и 
хранитељ, као и јавни тужилац)12. 

 Забрана преиначења на штету оптуженог у смислу члана 453. ЗКП, 
обухвата прво забрану измене правне квалификације дела на штету 
оптуженог, то јест примену строжег закона. Кривични закон је строжи када 
се његова примена на конкретан случај показује неповољнијом за оптуже-
ног. У теорији кривичног материјалног и процесног права постављена су 
одређена мерила за оцену који је закон строжи, односно блажи за учинио-
ца. Треба напоменути да је пре свега строжи закон који одређено понашање 
предвиђа као кривично дело, а уколико се посматране одредбе не разликују 
у томе, строжи је онај закон који предвиђа могућност изрицања кривичне 
санкције учиниоцу дела. Ако су законске норме и по наведеним питањима 
идентичне, строжи је закон који не искључује кажњивост учиниоца, а у 
случају истоветности на том плану стожи је онај закон који не допушта 
облигаторно или факултативно ослобођење од казне. Уколико се применом 
наведених правила не може утврдити који је закон строжи, приступа се 
упоређењу врста и висине казни прописаних за одређено кривично дело. 

                                                 
12  Члан 433. ст. 2 и 3. ЗКП 
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Због тога се сматра да је увек теже оно кривично дело за које је прописана 
тежа врста казне, а ако су казне исте по врсти, теже је кривично дело за које 
није предвиђен посебни максимум, што значи да важи општи максимум 
казне, а ако су су законске норме и по наведеним питањима идентичне, 
теже је оно дело за које је одређен посебан минимум казне, а ако га оба 
имају, онда је теже кривично дело које има виши посебан минимум. У слу-
чају да су казне идентичне по врсти и тежини, теже је кривично дело за које 
се може изрећи и споредна казна, а ако оба закона прописују и споредне 
казне, теже је кривично дело за које је одређена тежа споредна казна. Од 
значаја је истаћи да блажа правна квалификација дела од стране другосте-
пеног суда не мора довести до изрицања блаже казне, јер њено задржавање 
не представља погоршање положаја окривљеног. 

 Врховни касациони суд је у својој одлуци Кзз 1107/17 од 7.11.2017. 
године нашао да је изменом правне квалификације дела дошло до повреде 
начела забране преиначења на горе, у ситуацији "Када суд у поновљеном 
поступку, након укидања првостепене пресуде само по жалби изјављеној у 
корист окривљеног, окривљеног уместо једног продуженог кривичног дела 
- насилничко понашање, из члана 344. став 1. у вези са чланом 61. КЗ (за 
које је прописана казна затвора до три године без посебног минимума), 
огласи кривим за два кривична дела угрожавање сигурности из члана 138. 
став 1. и 138. став 2. КЗ (за које је прописана казна затвора од три месеца до 
три године)"13. Исто тако по налажењу ВКС изменом правне квалификације 
дела дошло је до повреде начела забране преиначења на горе, "У ситуацији 
када је окривљени по приватној кривичној тужби оглашен кривим због кри-
вичног дела лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ и увреда из члана 
170. став 1. КЗ, па другостепени суд укине пресуду по жалби браниоца 
окривљеног, а у новом поступку јавни тужилац преузме гоњење те окри-
вљеног гони за кривично дело из члана 122. став 2. у вези са ставом 1. КЗ, а 
суд окривљеног потом огласи кривим за то кривично дело (и кривично дело 
увреде, јер су поступци спојени)". (Пресуда Врховног касационог суда Кзз 
849/2017 од 20.9.2017. године)14. 

 Врховни касациони суд је нашао да је са изменом правне квалифи-
кације дела дошло до повреде начела забране преиначења на горе у ситуа-
цији, "Када се на пресуду којом је окривљени оглашен кривим због кри-

                                                 
13  Билтен Врховног касационог суда, број 2/2018 Интермекс, Београд 
14  Исто 
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вичног дела - пореска утаја, из члана 229. став 3. у вези са ставом 1. КЗ, 
поред браниоца, жали и јавни тужилац, али само у погледу одлуке о 
казни, а не и у вези правне квалификације кривичног дела па та пресуда 
буде укинута, у поновном поступку оптужба се не може изменити, нити 
се окривљени може огласити кривим за кривично дело - злоупотреба 
положаја одговорног лица, из члана 234. став 3. у вези са ставом 1. КЗ, 
које је кривично дело теже од кривичног дела пореска утаја (за које је 
претходно био оглашен кривим)". (Пресуда Врховног касационог суда 
Кзз 1348/2017 од 15.3.2017. године)15. 

 Начело забране преиначења на штету оптуженог из члана 453. 
ЗКП обухвата затим и забрану измене кривичне санкције на штету 
оптуженог у ситуацији када је жалба изјављена само у његову корист. У 
судској пракси је прихваћен став да одлука о кривичној санкцији друго-
степеног суда не сме ни у једном свом делу и ни у ком правцу да буде 
неповољнија по оптуженог, па тако постоји повреда забране преиначења 
на горе у свим случајевима изрицања оптуженом теже врсте, или при 
истој врсти казне, веће мере казне, изрицања споредне казне уз исту врсту 
и меру главне казне, као и изрицања условне осуде са утврђеном већом 
мером казне или одређивањем дужег рока проверавања, одређивањем у 
условној осуди додатних услова за опозивање условне осуде или одређе-
них мера предвиђених заштитним надзором.  

 Ако би оптуженом уместо условне осуде била изречена безуслов-
на казна блажа по врсти или мери, била би повређена забрана преиначења 
на горе. Тако Врховни касациони суд је у својој одлуци Кзз 85/2012 од 
24.10.2012. године нашао да је дошло до повреде начела забране преина-
чења на горе, када је другостепени суд преиначио одлуку о кривичној 
санкцији и оптуженог, уместо условне осуде осудио на новчану казну. 
При томе је ВКС имао у виду општу сврху кривичних санкција и посебне 
сврхе појединих кривичних санкција, те да је сврха условне осуде, "да се 
према учиниоцу лакшег кривичног дела не примени казна кад се може 
очекивати да ће упозорење уз претњу казне довољно утицати на учиниоца 
да више не врши кривична дела" из чега следи да су казне теже кривичне 
санкције од мера упозорења16. 

                                                 
15  Билтен Врховног касационог суда, број 2/2018 Интермекс, Београд 
16  https://www.vk.sud.rs/sr 
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 Исто тако Врховни касациони суд је у својој одлуци Кзз 38/12 од 
23.5.2012. године нашао да је дошло до повреде начела забране преиначе-
ња на горе када је другостепени суд поводом жалбе браниоца окривљеног 
изјављене у корист окривљеног, преиначио првостепену пресуду одређу-
јући додатни услов окривљеном за опозивање условне осуде, то јест одре-
ђујући да ће се казна затвора од пет месеци извршити не само у ситуацији 
уколико окривљени у року од једне године изврши ново кривично дело, 
него и ако у року од 60 дана не исплати рате дечијег издржавања17. 

 У предмету Кзз 1134/2015 Врховни касациони суд је нашао да је 
другостепени суд повредио правило забрана преиначења на штету опту-
женог када је усвајањем жалбе пуномоћника оштећеног због одлуке о 
имовинскоправном захтеву преиначио првостепену пресуду у погледу 
одлуке о кривичној санкцији, јер је уз изречену условну осуду одредио 
додатну обавезу оптуженом, да у одређеном року од дана правноснажно-
сти пресуде исплати оштећеном имовинскоправни захтев, чиме је донета 
одлука на штету оптуженог у делу у коме првостепена пресуда жалбом 
није побијана18. 

 Такође, код постојања жалбе само у корист оптуженог, другосте-
пени суд није овлашћен да изрекне било коју меру безбедности, која није 
била изречена првостепеном пресудом или да је изрекне у већем обиму 
или са дужим роком трајања. Међутим, у одређеним ситуацијама би ипак 
требао да превлада јавни интерес и разлози целисходности, те да се допу-
сти другостепеном суду да и поред деловања забране преиначења на горе, 
исправи пропуст првостепеног суда и оптуженом изрекне меру безбедно-
сти одузимања предмета, чије изрицање у смислу члана 87. став 3. Кри-
вичног законика, може по закону бити обавезно (опојна дрога, оружје, 
муниција). У супротном, првостепени суд би морао у посебном поступку, 
у смислу члана 535. став 3. ЗКП, да донесе такву одлуку. 

 Поставило се као спорно питање да ли је могуће по жалби изја-
вљеној у корист оптуженог утврђивати чињенично стање на његову ште-
ту. У савременим правним системима већински је став да се забрана refor-
matio in peius односи и на чињенично стање, односно да штити оптуженог 
од утврђивања неповољнијег чињеничног стања. Наиме, сматра се да је 

                                                 
17  https://www.vk.sud.rs/sr 
18  www.vk.sud.rs/sr/ - Пресуда Врховног касационог суда Кзз 1134/2015 од 19.01.2016. године 



Кривичноправна секција 
 

 181

деловање забране преиначења на горе неограничено, тј. да штити оптуже-
ног од свих могућих погоршања која би могла настати за оптуженог у 
односу на одлуку против које је у његову корист изјављена жалба, због 
чега се наведена забрана не односи само на примену строже правне оцене 
дела и изрицање строже кривичне санкције, него и на само чињенично 
стање које може представљати погоршање за оптуженог. Такво станови-
ште је прихваћено и у нашој судској пракси. С тим у вези Кривично оде-
љење Врховног касационог суда је заузело став, "У смислу одредбе члана 
453. ЗКП у поновљеном поступку не само што се не може изменити прав-
на квалификација и кривична санкција већ се ова забрана односи и на 
неповољније чињенично стање и чињенични опис радњи извршења кри-
вичног дела по оптуженог"19. 

 Врховни касациони суд налази да је погоршан кривичноправни 
положај оптуженог у ситуацији када је осуђен за већу количину крими-
налне делатности, без обзира што суд није изменио правну квалификацију 
дела, нити је изрекао строжу или тежу санкцију. Тако, у ситуацији када, у 
поновљеном поступку, након што је ранија пресуда укинута по жалби 
окривљеног, а јавни тужилац се није жалио, a на главном претресу тужи-
лац измени оптужни акт и окривљеном стави на терет већу количину бес-
правне сече шуме и причињене штете оштећеном ЈП, па суд то прихвати и 
огласи га кривим, окривљеног је осудио за већу количину криминалне 
делатности која чињеница је од утицаја на висину обавезе окривљеног да 
надокнади штету оштећеном, тиме је отежан његов кривичноправни поло-
жај, без обзира што суд није изменио правну квалификацију дела нити је 
изрекао строжу или тежу санкцију у односу на ранију одлуку". (Пресуда 
Врховног касационог суда Кзз 556/2018 од 17.5.2018. године)20. 

 Исто тако, Врховни касациони суд налази да је повређена одредба 
члана 453. ЗКП – забрана преиначења на горе (reformatiо in peius) и у 
ситуацији када је након укидања првостепене пресуде, по жалби која је 
поднета само у корист окривљених, од стране надлежног јавног тужиоца 
прецизиран оптужни акт уношењем субјективних елемената кривичног 
дела урачунљивости и кривице, с обзиром да у чињеничном опису кри-

                                                 
19  Став Кривичног одељења Врховног касационог суда у односу на спорно питање у вези ког није 

постигнута сагласност представника апелационих судова на састанку у Тополи (Опленцу) 
2.12.2016. године 

20  Билтен Врховног касационог суда, број 2/2018 Интермекс, Београд 
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вичног дела нису стајали субјективни елементи кривичног дела, да су 
били свесни кривичног дела и хтели његово извршење. (Пресуда Врхов-
ног касационог суда Кзз 1083/2018 од 3.10.2018. године)21. 

 У вези забране утврђивања неповољнијег чињеничног стања за 
оптуженог, значајни су и ставови изнети у више одлука другостепених 
судова, донетих у поновљеном поступку, након што је ранија пресуда уки-
нута по жалби оптуженог, а да се јавни тужилац није жалио. Наиме, и дру-
гостепени судови су заузели став, да након укидања побијане пресуде по 
жалби изјављеној у корист оптуженог првостепени судови у новим пресу-
дама не могу мењати чињенично стање у смислу увећања криминалне 
активности оптуженог, односно додавања радњи које садрже већу крими-
налну количину. У конкретним случајевима другостепени судови су нашли 
да је повређено правило забрана преиначења на штету оптуженог јер је 
новом пресудом увећана количина опојне дроге коју је оптужени неовла-
шћено држао ради продаје22, односно повећан износ имовинске користи 
коју је оптужени прибавио за себе злоупотребом службеног положаја23. 

 

Законско проширење жалбе у корист саоптужених 

Привилегија здруживања - члан 454. ЗКП 

 Посебан случај испитивања првостепене пресуде у непобијаном 
делу постоји код примене процесног института привилегија здружива-
ња (beneficium cohaesionis). Ради се о субјективном проширењу испити-
вања првостепене пресуде у односу на саоптужене, који нису изјавили 
жалбу или је нису изјавили у том правцу. Практично то значи да је друго-
степени суд дужан да по службеној дужности испита да ли се погодности 
настале за једног саоптуженог могу применити и на остале саоптужене 
који нису изјавили жалбу или је нису изјавили у том правцу. Правило 
привилегије здруживања треба да спречи да се са оптуженима који су 
оглашени кривим истом пресудом и чија је правна ситуација једнака 
поступа различито у жалбеном поступку. Осим тога, овим институтом се 

                                                 
21  https://www.vk.sud.rs/sr 
22  http://www.propisionline.com - (Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж бр. 3439/10 од 28.5.2011 

године) - Билтен Вишег суда у Нишу, број 32/2014, Интермеx, Београд  
23  http://www.propisionline.com - Решење Окружног судa у Крaљеву Кж. 560/06 од 15.3.2007. годи-

не) - Билтен судске прaксе Окружног судa у Крaљеву, бр. 2/2007, Интермеx, Беогрaд 
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штити оптужени као неука странка, што у крајњој линији доприноси јед-
накости грађана пред законом. 

 Чланом 454. ЗКП је прописано да ако другостепени суд поводом 
било чије жалбе утврди да су разлози због којих је донео одлуку у корист 
оптуженог од користи и за саоптуженог који није изјавио жалбу или је 
није изјавио у том правцу, поступиће по службеној дужности као да таква 
жалба постоји. 

 Из наведене законске одредбе произилази да је први услов за при-
мену привилегије здруживања да је против више оптужених спроведен 
јединствен поступак и да су обухваћени истом пресудом, без обзира по 
ком је основу дошло до спајања поступка. При томе је небитно у ком свој-
ству су оптужени учествовали у извршењу кривичних дела, то могу бити 
саизвршиоци, подстрекачи, помагачи, дакле дела могу бити различита и 
учињена од разних лица, против којих је поднето више оптужних аката, 
али морају бити обухваћена истом пресудом.  

 Остали услови за примену привилегије здруживања су постојање 
благовремене и допуштене жалбе поднете од било ког процесног субјекта, 
како би се другостепени суд упустио у испитивање побијане пресуде, 
затим непостојање жалбе саоптуженог или је није изјавио у правцу у ком 
је другостепени суд донео своју одлуку, а такође постојање разлога због 
којих је другостепени суд донео одлуку у корист оптуженог који су од 
користи и за саоптуженог који није изјавио жалбу или је није изјавио у 
том правцу и на крају привилегија здруживања је могућа тек након при-
хватања жалбених основа и разлога изнетих у жалби изјављеној у корист 
оптуженог. 

 Жалбени разлози из жалбе изјављене у корист оптуженог који могу 
бити од користи за саоптуженог се могу односити на све основе за побијање 
првостепене пресуде предвиђене у члану 437. ЗКП. Привилегија здружива-
ња, по природи ствари се не односи на имовинскоправни захтев. Наиме, 
странке располажу имовинскоправним односом, па ни парнични ни кривич-
ни суд не може ослободити испуњења обавезе некога, који је са одлуком о 
имовинскоправном захтеву задовољан и пристаје да је испуни, због тога што 
се неко други жали. Међутим, ако је жалба против првостепене пресуде дове-
ла до промене одлуке о кривици, или је до тога дошло по службеној дужно-
сти, и то донесе измену одлуке о имовинскоправном захтеву у погледу опту-
женог који се жалио, то ће довести до измене одлуке о кривици саоптуженог 
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који се није жалио, што ће на индиректан начин имати за последицу и измену 
одлуке о имовинскоправном захтеву у његову корист.  

 У пракси до примене института привилегија здруживања долази 
најчешће у вези са битним повредама одредаба кривичног поступка, што 
је последица чињенице да већина битних повреда обично обухвата цео 
спроведени поступак, односно првостепену пресуду у целини, с тим што 
је неопходно утврдити да ли је битна повреда одредаба кривичног поступ-
ка утицала на доношење законите и правилне пресуде и у односу на саоп-
туженог који се није жалио или није изјавио жалбу у том правцу.  

 Тако је Апелациони суд у Крагујевцу усвојио жалбу оптуженог и 
његовог браниоца, због битне повреде одредаба кривичног поступка из 
члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП, јер побијана пресуда није имала разлоге о 
чињеницама које су предмет доказивања, односно о вредности ствари која 
је присвојена код кривичног дела крађе, због чега није било могуће испи-
тати правилност и законитост пресуде. Како су ови разлози били од кори-
сти за саоптуженог чији бранилац није изјавио жалбу у том правцу, као и 
другог саоптуженог који није изјавио жалбу, Апелациони суд је применом 
члана 454. ЗКП, поступио по службеној дужности као да таква жалба 
постоји и првостепену пресуду укинуо у односу на све оптужене (Пресуда 
Апелационог суда у Крагујевцу Кж1 979/18 од 30.10.2018. године). 

 Члан 454. ЗКП се често примењује код застарелости кривичног гоње-
ња. Наиме, догађа се да од времена доношења првостепене пресуде па до 
дана достављања преписа пресуде, односно у року за изјављивање жалбе 
наступи апсолутна застарелост кривичног гоњења. Тако је Апелациони суд у 
Крагујевцу у пресуди Кж1 5144/13 од 20.11.2013. године, утврдио да је од 
извршења кривичних дела за која су оптужени оглашени кривим првостепе-
ном пресудом прошло два пута онолико времена колико се по закону тражи 
за њихову застарелост, па је усвајањем жалбе једног од оптужених и поводом 
жалбе Основног јавног тужиоца преиначио првостепену пресуду у односу на 
преосталу тројицу саоптужених, који су првостепеном пресудом оглашени 
кривим, због кривичног дела крађа у саизвршилаштву из члана 203. став 1. у 
вези члана 33. КЗ и др. Апелациони суд је применио правило привилегија 
здруживања из члана 454. ЗКП, налазећи да су разлози због којих је донео 
одлуку у корист оптуженог од користи и за остале саоптужене који нису изја-
вили жалбу, па је на основу одредбе члана 422. тачка 3) ЗКП, према оптуже-
нима одбио оптужбу за предметна кривична дела. 
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Закључак 

 На крају се може извести закључак да су важећим Закоником о кри-
вичном поступку уведене значајне измене када су у питању границе испити-
вања првостепене пресуде. Пре свега, дошло је до сужавања испитивања 
првостепене пресуде по службеној дужности од стране другостепеног суда, 
који практично првостепену пресуду не испитује по службеној дужности, већ 
само у оквиру жалбе. Изузетак се односи на одлуку о кривичној санкцији 
која се испитује по службеној дужности, уколико је жалба изјављена у 
корист оптуженог и испитивање првостепене пресуде у односу на саоптуже-
не по основу правила привилегија здруживања. То се образлаже страначком 
природом кривичног поступка у коме суд нема доказну иницијативу због 
чега је терет одговорности за правилност и законитост првостепене пресуде у 
знатној мери пребачен на странке, од чије воље зависи и граница испитивања 
првостепене пресуде. Међутим, истиче се да је са наведеним решењем друго-
степени суд ограничен да у циљу заштите јавног интереса испита одређене 
недостатке првостепене пресуде који су очигледно незаконити, а који нису 
истакнути у жалби. На седници Кривичног одељења ВКС је констатовано 
постојање правне празнине у ЗКП у погледу испитивања по службеној 
дужности наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења, уколико је 
до исте дошло у периоду након истека рока за жалбу па до доношења друго-
степене одлуке, повреде закона, уколико је након истека рока за жалбу, а до 
доношења другостепене одлуке, кривични закон промењен утолико што је 
дошло до декриминализације кривичног дела или га треба применити као 
блажег, а услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења, те је пред-
ложено да се Законик у овом делу што пре мењa. Због тога би било оправда-
но одредбама ЗКП јасније одредити границе испитивања првостепене пресу-
де и прописати да другостепени суд испитује првостепену пресуду не само у 
оном обиму, делу и правцу који се побија жалбом, већ и по службеној дужно-
сти у погледу одређених битних повреда одредаба кривичног поступка и 
повреда кривичног закона које су на штету како оптуженог тако и општег 
јавног интереса одређеног нашим кривичним законодавством. 
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Мр Саво Ђурђић  
судија Апелационог суда у Новом Саду  

 

 

ВАСПИТНЕ МЕРЕ ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ  
– РЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ И ПРЕПОРУКЕ ИЗ ПРАКСЕ 

 

1. Уводне напомене 

"Посебне обавезе" у кривичном праву Републике Србије, предста-
вљају васпитнe мере упозорења и усмеравања које су као самосталне вас-
питне мере уведене у наше кривично законодавство Законом о малолет-
ним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица1 и примењују се од 2006. године2. Ради се о релативно новом концеп-
ту алтернативних кривичних санкција према малолетним учиниоцима 
кривичних дела (алтернативних у односу на класичне институционалне 
заводске и ванзаводске санкције) од којих су поједине ресторативне при-
роде. Постоји потреба да се, након тринаест година њихове примене, 
постигнути резултати, пракса, досадашње анализе и истраживања, укљу-
чујући и критички осврт на домаћа и страна решења и проблеме у приме-
ни посебних обавеза, свестрано сагледају, размотре и оцене. То, наравно, 
подразумева и препоруке за њихово унапређење.  

Сматрамо да је годишњи скуп свих судија Србије, па и судија за 
малолетнике, права прилика да се анализирају постигнути резултати, али 
и укаже на проблеме из праксе примене посебних обавеза. На пример: 
дужина трајања поступка повезано са израдом извештаја и предлога цен-
тара за социјални рад (у даљем тексту: ЦСР) и правноснажне судске одлу-

                                                 
1 Објављен у "Службеном гласнику РС", бр 85/05, донет 29.9.2005.г., примењује се од 1.1.2006.г., 

скраћено: ЗОМУКДИКЗМЛ. У овом раду користимо скраћеницу скраћеног назива: Закон о 
малолетницима - ЗМ 

2  Раније, у југословенском и у законодавству Србије и Црне Горе, суд је могао - уз изрицање вас-
питне мере појачан надзор од стране родитеља или стараоца (члан 17. Кривичног закона Репу-
блике Србије - КЗ РС, и члан 16 став 1. Кривичног закона Републике Црне Горе - КЗ РЦГ) - 
малолетнику одредити и једну или више посебних обавеза као искључиво супсидијарних мера 
предвиђених тада важећим републичким кривичним законима (члан 23. КЗ РС и члан 19. КЗ 
РЦГ), и то једанаест посебних обавеза предвиђених КЗ РС и осам посебних обавеза предвиђе-
них КЗ РЦГ 
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ке, значај свестране сарадње са ЦСР и локалном заједницом, трошкови 
примене одређених посебних обавеза, али и специфичности у одређивању 
и примени појединих врста посебних обавеза. Оне се могу примењивати, 
што је често врло успешна комбинација васпитних санкција опрема мало-
летницима, заједно са васпитним мерама појачаног надзора, али је 
неспорно кршење закона уколико се посебне обавезе изричу заједно са 
судским укором, што је уочено у ранијој пракси рада појединих већа за 
малолетнике са подручја југа Србије. Одређене посебне обавезе су у 
нашем кривичном законодавству за малолетнике директно повезане са 
концептима ресторативне правде и медијације, али су то, такође и васпит-
ни налози. Стога је анализа резултата досадашње примене посебних оба-
веза, као и осврт на резултате досадашње примене васпитних налога, уз 
разматрање њихових сличности и разлика, као и осврт на развој раније 
познатих васпитних мера као што су судски укор и посебне обавезе, зна-
чајна и због закључивања о елементима могућих праваца измена или 
доградње садашњих решења у областима диверзионих мера и алтернатив-
них санкција према малолетницима. 

Разматрајући наведене податке, можемо да поставимо питање да 
ли знатно већи број изрицања посебних обавеза у неколико последњих 
година спровођења ЗМ (као самосталне васпитне мере, заједно са мерама 
појачаног надзора, посебно појединих врста посебних обавеза у пракси 
појединих судова, уз веће или мање ангажовање ЦСР и невладиних орга-
низација) значи аутоматски позитиван резултат и исход? Из овог основ-
ног критичког питања следи низ питања: да ли је иницијална идеја укљу-
чивања ове мере у систем кривичних санкција била да она постане не 
само самостална, него и једна од најпримењиванијих санкција према 
малолетницима или само један сегмент/фаза и покушај/шансa освешћива-
ња правовременог и проактивног деловања према малолетнику и свим 
битним субјектима око њега у случајевима када је учињено кривично 
дело, када околности под којима је учињено и личност малолетника дају 
за то претпоставке? Шта се дешава када се мера уопште не реализује или 
су евидентне слабости у реализацији и коначно, да ли постоје показатељи 
из области кретања криминалитета малолетника који би указивали на 
позитиван или негативан утицај масовнијег изрицања и примене васпит-
них мера посебних обавеза?  
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2. Посебне обавезе у Закону о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица и Правилнику  

о извршењу васпитних мера посебних обавеза 

Законодавац је предвидео да малолетнику који је учинио кривично 
дело суд може изрећи једну или више посебних обавеза, ако оцени да је 
одговарајућим захтевима или забранама потребно утицати на малолетни-
ка и његово понашање. Посебне обавезе се изричу самостално или уз вас-
питну меру појачаног надзора (члан 19. став 1. ЗМ). То су следеће обавезе: 

1. да се извини оштећеном; 

2. да у оквиру сопствених могућности накнади штету коју је про-
узроковао; 

3. да редовно похађа школу или не изостаје са посла; 

4. да се оспособљава за занимање које одговара његовим способ-
ностима и склоностима; 

5. да се, без накнаде, укључи у рад хуманитарних организација 
или у послове социјалног, локалног или еколошког садржаја; 

6. да се укључи у одређене спортске активности; 

7. да се подвргне одговарајућем испитивању и одвикавању од 
зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога; 

8. да се укључи у појединачни или групни третман у одговарају-
ћој здравственој установи или саветовалишту и да поступа по програмима 
рада који су за њега сачињени у тим установама;  

9. да похађа курсеве за стручно оспособљавање или да се при-
према и полаже испите којима се проверава одређено знање, и 

10. да не може да напусти место пребивалишта или боравишта, 
без сагласности суда и посебног одобрења органа старатељства.  

Приликом избора посебних обавеза суд ће посебно водити рачуна 
да оне буду прилагођене личности малолетника и приликама у којима 
живи, односно ценити његову спремност да сарађује у њиховом оствари-
вању (члан 14. став 3. ЗМ). Овај став садржи само општи критеријум за 
избор било које посебне обавезе које су наведене у члану 14. став 2. ЗМ, 
али не улази у појединости када се одређена обавеза може изрећи, што 
није случај са осталим васпитним мерама.  
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Законодавац је одредио само општи максимум трајања посебних 
обавеза, док је минимум препустио оцени надлежног органа и за њих не 
важи обавеза преиспитивања после одређеног времена након изрицања. 
Све док посебна обавеза траје суд има прилику да је замени неком другом 
или да је обустави. Посебне обавезе, с обзиром на карактеристике, могу се 
и кумулативно изрећи са васпитним мерама појачаног надзора (члан 19. 
став 1. ЗМ)3. 

Даље, у члану 14. став 4. ЗМ се одређује да се посебне обавезе из 
тачака: 2,3 и 6-10 могу изрећи у трајању до једне године, а у ставу 5. се 
одређује како суд утврђује висину и начин накнаде штете радом малолет-
ника у оквиру обавезе из тачке 2. ЗМ. У истом члану став 5, утврђује да 
малолетник у реализацији посебне обавезе из тачке 5. може радити најви-
ше 120 часова у периоду од шест месеци. 

На крају, иако суд врши надзор над извршењем посебних обавезе, он 
о томе може тражити извештај и мишљење од органа старатељства. Суд је 
дужан када изриче ову васпитну меру да малолетника упозори да оне могу 
бити замењене неком другом обавезом, односно другом васпитном мером 
(члан 14. тач. 7. и 8. ЗМ). Начин примене посебних обавеза детаљно је регу-
лисан Правилником о извршењу васпитних мера посебних обавеза4. 

У погледу извршења васпитне мере посебне обавезе, већ је поме-
нуто решење из члана 14. став 6. ЗМ да надзор над извршењем ових мера 
врши судија за малолетнике који је судио у првом степену и на чији је 
захтев надлежни орган старатељства дужан да достави извештај о току и 
резултатима извршења изречене васпитне мере. Сачињавање наведеног 
извештаја судија за малолетнике може поверити и стручном лицу уколико 
оно постоји у суду. 

Конкретнија правила извршења васпитних мера посебних обавеза 
регулишу се, на основу одредбе члана 167. став 2. ЗМ, посебним подза-
конским актом, поменутим Правилником о извршењу васпитних мера 

                                                 
3  О.Перић: Коментар закона о малолетним учиниоцма кривичних дела и кривичноправној зашти-

ти малолетних лица, Друго допуљено издање, ЈП "Службени гласник", Београд , 2007, 42-43 
4  Службени гласник РС, бр. 94/06. Део проблема у разграничењу питања ко је надлежан за изврше-

ње васпитних мера посебних обавеза у кривичном поступку произлази из теоријске премисе садр-
жане у ЗМ, према којој: "У малолетничком поступку не постоји оштра граница између поступка 
суђења и поступка извршења. Суд задржава активну улогу у поступку извршења васпитних мера. 
Он врши надзор над спровођењем васпитних мера и одлучује о њиховој измени, односно обуста-
ви." С. Бркић: Кривично процесно право II, Правни факултет, Нови Сад, 2013, 273. 
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посебних обавеза (у овом делу текста и: Правилник), који доноси мини-
стар надлежан за правосуђе у сарадњи са министром који је надлежан за 
рад, запошљавање и социјална питања. Наведеним Правилником се, изме-
ђу осталог, утврђују да суд, када оцени да је одговарајућим захтевима или 
забранама потребно утицати на малолетника и његово понашање, може 
малолетнику изрећи једну или више посебних обавеза из члана 14. став 2. 
ЗМ, водећи рачуна о критеријумима садржаним у чл. 4,7,11,14,17, 22, 25, 
28, 31. и 34. овог Правилника и уз обавезу да орган старатељства или лице 
које је одређено да прати извршење посебне обавезе најмање једном 
месечно о томе извештава судију за малолетнике. 

Уочава се значајна противуречност између одредби ЗМ и Правил-
ника о извршењу васпитних мера посебних обавеза, јер се поставља пита-
ње на основу чега је доносилац наведеног Правилника утврдио обаве-
зност месечног извештавања суда од стране органа старатељства, уколико 
је у ЗМ изричито наведено да суд може, то значи не мора, у целом току 
извршења мере тражити наведени извештај и то на изричит захтев суда. 
За адекватан одговор на ово питање је битна законска одредба да управо 
судија за малолетнике, а не орган старатељства, врши надзор над изврше-
њем васпитних мера посебних обавеза. 

 

3. Општи статистички и други подаци о примењеним васпитним 
мерама посебних обавеза према регионима Републике Србије,  

за период 2012-2017. 

 До 2012. године у систему правосудне статистике коју води Репу-
блички завод за статистику није била предвиђена обавеза судова и тужи-
лаштва да овом органу достављају конкретне и прецизне податке о броју 
и врсти примењених васпитних мера посебних обавеза. Након искуства из 
првог специјализованог истраживања о примени посебних обавеза, ова 
обавеза је уведена, према основна четири региона у Републици Србији: 
Београд, Војводина, Шумадија и Западна Србија и Јужна и Источна Срби-
ја. Због тога се прва комплексна табела о примењеним васпитним мерама 
посебних обавеза (види Табелу број 1.). односи на период од 2012. до 
2017. године и биће исказана према укупном резултату и према региони-
ма Републике Србије.  
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ТАБЕЛA 1.:  Примењене посебне обавезе по тачкама из чл. 14 ст. 2 ЗМ  
– укупно и по регионима Србије, за период 2012-2017.  
(извор: РЗС) 

 Мере 
ПН и 
ПО 
зај. 

Укуп-
но 
вас. 
мера 

2012.посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2. ЗМ 

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 59 2302 383 50 32 66 80 133 5 5 46 25 4 

Београдски регион 14 427 86 7 10 11 45 2 3 - 18 9 1 

Регион Војводине 2 615 182 23 14 23 6 115 2 4 11 1 1 

Ерг. Шум. и Шап. 
Срб. 

17 790 89 13 5 25 19 9 2 1 24 5 1 

Ерг. Дуж. и Ист. 
Срб. 

- 470 26 7 3 7 10 7 - 2 - - 1 

   2013. посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2. ЗМ 

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 53 2648 565 60 38 72 94 241 2 10 57 34 3 

Београдски регион 24 405 98 - - 10 58 2 - 3 14 16 - 

Регион  
Војводине 

6 919 342 39 26 45 15 213 - 6 14 10 3 

Ерг. Шум. и 
Зап.Срб. 

23 789 92 18 8 12 10 19 2 1 25 8 - 

Рег.Јуж.и Ист.Срб. 2 535 33 3 4 5 11 7 - - 4 - - 

   2014. посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2 ЗМ  

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 44 2034 537 14 7 76 56 333 4 4 54 7 - 

Београдски регион 19 313 61 - - 4 27 1 - - 27 12 - 

Регион  
Војводине 

4 825 302 10 - 51 18 297 3 4 20 2 - 

Рег.Шум.и Зап.Срб. 15 488 60 4 4 15 9 22 1 - 6 3 - 

Рег.Јуж.и Ист.Срб. 6 408 24 - 3 6 2 13 - - 1 - - 

   2015. посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2 ЗМ 

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 34 1926 608 35 12 86 81 335 6 10 63 4 1 

Београдски .регион 20 278 68 - - 8 30 2 - 3 30 - - 
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Табела 1. се односи на изречене васпитне мере посебне обавезе по 
тачкама из члана 14. став 2 ЗМ, укупно и по регионима Србије од 2012. до 
2017. године и сачињена је за потребе овог рада од шест табела Републич-
ког завода за статистику ( РЗС). Из ове табеле, са аспекта анализе примене 
васпитних мера посебних обавеза се може видети да доминира примена 
ових мера на подручју које се по методологији РЗС назива Србија-Север и 
да у оквиру структуре, регион Војводине као појединачна регионална 
целина у прво време предњачи (од 615 у 2012.г. до 919 посебних обавеза 
2013.г) у изрицању посебних обавеза у односу на регион Београда (који је 
годишње применио од 427 мера 2012.г. до 249 мера 2016.г). Међутим, у 
2017. години се уочава значајна промена у региону Београд у односу на 
све друге регионе Србије. Судови са овог подручја су применили 428 вас-
питних мера посебних обавеза, што са 26 посебних обавеза изречених 
заједно са мерама појачаног надзора, чини 452 мере и представља највећи 
број примењених посебних обавеза по регионима у Србији и више од 

Регион Војводине - 749 428 28 5 43 31 287 6 4 28 1 - 

Рег.Шум.и Зап.Срб. 9 547 73 2 3 28 13 24 - 2 5 3 1 

Рег.Јуж.и Ист.Срб. 5 352 39 5 4 7 7 22 - 1 - - - 

   2016. посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2 ЗМ 

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 52 2032 705 37 16 138 62 399 5 5 77 11 - 

Београдски .регион 29  249 77 1 1 12 25 6 - - 45 3 - 

Регион Војводине 1  864 528 22 8 100 25 356 1 5 28 4 - 

Рег.Шум.и Зап.Срб. 19 523 72 6 4 21 11 24 4 - 8 4 - 

Рег.Јуж.и Ист.Срб. 3 396 28 8 3 5 1 13 - - 2 - - 

 2017. посебне обавезе по тачкама чл. 14. ст. 2 ЗМ 

све-
га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Република Србија 60 1633 503 41 9 85 57 233 9 4 92 4 2 

Београдски .регион 26 841 426 29 5 73 52 209 1 3 79 1 1 

Регион Војводине 25 274 103 0 0 18 35 2 0 1 62 1 0 

Рег.Шум.и Зап.Срб. 22 396 50 5 2 11 3 9 8 0 12 3 1 

Рег.Јуж.и Ист.Срб. 12 396 25 7 2 1 2 15 0 1 1 0 0 



Билтен Врховног касационог суда 

 194

половине од укупног броја изречених васпитних мера на овом подручју у 
тој години (841). 

Такође, карактеристично је да је 2013. године број изречених мера 
посебних обавеза (565) први пут превазишао број изречених судских уко-
ра. Према подацима Републичког завода за статистику у Србији је 2013. 
године изречено 565 (50,4%) посебних обавеза, а мера судског укора 557 
(49,6%). Произлази да су васпитне мере посебне обавезе у осмој години 
примене као самосталне васпитне мере постале доминантне мере у кате-
горији васпитних мера упозорења и усмеравања, али и укупно, након једа-
наест година примене, друга врста најпримењиванијих кривичних санкци-
ја према малолетницима у Србији, одмах после васпитних мера појачаног 
надзора. 

 Сви званични статистички подаци указују да се број изречених и 
реализованих васпитних мера посебних обавеза у Републици Србији у 
протеклих тринаест година изузетно повећао, значи од 2007. године, када 
их је примењено 177, до 2016. година са укупно примењених 757 посеб-
них обавеза. Већ смо рекли да су посебне обавезе заједно са, алтернатив-
ним васпитним мерама појачаног надзора, постале једна од две највише 
примењених васпитних мера у Републици Србији. Све заједно указује на 
интензивну примену и успешан развој васпитних мера посебних обавеза у 
пракси кривичног правосуђа за малолетнике Републике Србије, али и 
потребу да се наведени правац развоја прати и усмерава. 

 

4. Осврт на резултате ранијих истраживања и примене васпитних 
мера посебне обавеза у Вишим судовима у Београду, Новом Саду  

и Нишу за период 2012-2017. године 

После ступања на снагу и почетка примене ЗМ, код нас је прво 
свеобухватније истраживање примене кривичних санкција према малолет-
ницима, па и посебних обавеза као васпитних мера упозорења и усмерава-
ња, извршено 2008. године и објављено у студији аутора О. Перића, Н. 
Милошевића и И. Стевановић о политици изрицања кривичних санкција 
према малолетницима у Србији5. Ово истраживање је разматрало целину 
проблематике криминалитета малолетника у нашој средини у периоду 
2003-2007, са циљем да се уоче специфичности политике изрицања кри-
                                                 
5  О. Перић, Н. Милошевић и И. Стевановић: Политика изрицања кривичних санкција према мало-

летницима у Србији. Центар за мир и развој демократије, Београд, 2008. 
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вичних санкција малолетницима, како у време важења старог, тако и 
новог законодавства.  

Циљ истраживања је био и да се уоче трендови у погледу изрицања 
кривичних санкција и предложе одређена решења. Подаци о врстама кри-
вичних санкција које су изрицане у периоду 2006-2007. године од стране 
десет окружних судова, указали су да је судски укор и даље најчешће при-
мењивана васпитна мера, али и да судови почињу примену посебних обаве-
за, тако да је у 2006. изречено 74, а 2007. године 91 васпитна мера посебне 
обавезе, при чему се указује да не постоји потпуна уједначеност у реализа-
цији ове мере на целој територији Републике Србије. За разлику од изнетог, 
друга нова васпитна мера – појачан надзор уз дневни боравак у установи за 
образовање и васпитавање малолетника, још није заживела6. 

Почетком друге деценије 21. века посебне обавезе као васпитне 
мере у малолетничком кривичном праву Републике Србије су биле разма-
тране у радовима Дон Кипријанија (Don Cipriani)7 и у раду Н. Сатарић и 
Д. Обрадовића8. Поменуто домаће истраживање је студија "Мапирање 
ресурса у локалним заједницама за примену васпитних налога/посебних 
обавеза" реализована 2011. године. Истраживачи из доступних статистич-
ких података правосуђа нису били у могућности посебно издвојити вас-
питну меру посебне обавезе, јер је иста у извештајима РЗСС дата у катего-
рији "дисциплинске мере", а коју чини збир мера упозорења и усмеравања 
(судски укор и посебне обавезе) којих је у 2008. било 947 (42,49%), а 
2009. године 834 (43,84%). Због велике дискрепанције у односу података 
из сектора правосуђа према извештајима ЦСР, једино се са сигурношћу 
може тврдити да је у знатно већој мери изрицана мера укора у односу на 
васпитну меру посебне обавезе и да је неопходна ревизија и доградња 
постојећег система прикупљања података.  

Једино истраживање обављено у нашој средини које је искључиво 
посвећено посебним обавезама и њиховом извршењу, и то самостално и уз 

                                                 
6  Ibid., 7-8. и 127-131. У истраживању се посебно истиче пројекат НВО ИАН под називом: Едука-

тивна и психолошка подршка малолетним учиниоцима кривичних дела на територији града 
Београда, у оквиру кога су маја 2008. г. у ЦСР Н. Београд представљени резултати програма: 
Оспособљавање за занимање које одговара  

7  Don Cipriani, Ph.D.: Анализа примене васпитних налога, посебних обавеза и заштите деце као 
оштећених, Београд, 2010. 

8  Н. Сатарић и Д. Обрадовић: Анализа пракси примене васпитних налога и посебних обавеза у 
Србији, Београд, 2011. 



Билтен Врховног касационог суда 

 196

васпитну меру појачаног надзора, уз статистичке податке о малолетним 
учиниоцима кривичних дела за период 2007-2011. године, објављено је као 
публикација-књига групе аутора "Корак ка преузимању одговорности", 
2012. године9. У овом истраживању су обухваћени сви предмети у којима 
су судије за малолетнике Окружних, а од 2010. године Виших, судова у 
Београду, Новом Саду и Нишу у периоду од 1.1.2006. до 31.12.2011. године 
изрекли неку од мера посебних обавеза, са циљем да се уз утврђивања реал-
ног стања извршења предметних васпитних мера на наведеним подручјима, 
утврде капацитети и препреке за њихову ширу примену, па да се на основу 
тога дају и препоруке за унапређење њиховог извршења. 

 Један од резултата овог истраживања извршења посебних обавеза 
је констатација да према подацима РЗС Србије за период 2007. до 2011. 
године, расте примена посебних обавеза у ситуацији када суд ову васпит-
ну меру изриче као самосталну кривичну санкцију, а и са мерама појача-
ног надзора. У односу на укупан број свих изречених кривичних санкције 
према малолетницима у Србији 2007. године примена посебних обавеза је 
била на нивоу 8,9%, да би се у 2011. години тај број попео на 18,9%. Ово 
истраживање је потврдило да се примена посебних обавеза драстично раз-
ликује по регионима Србије: на северу Републике примена посебних оба-
веза се креће од 15,3% 2007. до 27,8% 2011. године, док је на подручју 
Србија – југ, примена посебних обавеза између 2,4% 2008. до 11,4% 2011. 
године. Посебан квалитет овог истраживања је што се уз упоређивање 
података РЗС Србије у овој области и резултата продубљеног истражива-
ња у три највећа града у Србији, детаљно анализирају сви проблеми из 
праксе извршења посебних обавеза и даје препоруке за њихово превазила-
жење. Посебно значајан део објављене публикације су: Статистички 
подаци о малолетним учиниоцима кривичних дела у Србији за период од 
2007. до 2011. године ауторке Весне Зајц. 

Предмет свеобухватније опсервација у истраживању аутора овог рада: 
"Посебне обавезе као васпитне мере у кривичном праву Републике Србије" из 
2018. године10 , биле су све расположиве информације о васпитним мерама 

                                                 
9  И. Стевановић, М. Банић, Љ. Марковић, С: Ђурђић, Ј. Јововић и В. Зајц: "Корак ка преузимању 

одговорности", Извршење васпитне мере посебне обавезе и статистички подаци о малолетним 
учиниоцима кривичних дела за период 2007-2011. године, Центар за права детета и УНИЦЕФ, 
Београд, 2012. 

10  Наслов магистарске тезе С.Ђуђића која је одбрањена 30.8.2018. године на Правном факултету 
Универзитета у Новом Саду. 
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посебне обавезе, а посебно у случајевима примене ових мера према малолет-
ници у сукобу са законом са подручја надлежности Виших судова у Београду, 
Новом Саду и Нишу, укључујући и податке за 2017. годину.  

У табелама број 2, 3 и 4 дајемо податке о изреченим и примењеним 
посебним обавезама (самостално, заједно са мерама појачаног надзора и по 
врстама) у периоду 2012-2017. године, а према подацима Виших судова у 
Београду, Новом Саду и Нишу. Напомињемо да је Виши суд у Београду, уз 
наведене податке за тражени период., доставио и податак о броју изречених 
васпитних мера без васпитне мере судског укора, док су већа за малолетнике 
Виших судова у Новом Саду и Нишу доставиле истраживачу податке о броју 
правноснажно окончаних КМ предмета. Када су у питању наши највећи 
судови и резултати истраживања њихове праксе у погледу одређивања и 
примене васпитних мера посебних обавеза у периоду 2012-2017. године, лако 
се може уочити да се трендови уочени у погледу изрицања и извршења ових 
васпитних мера у периоду од 2007. до 2011. године настављају у актуелном 
периоду у врло сличним оквирима и правцу. Поред бројчаних показатеља 
који су садржани у наведеним табелама уочавају се и одређене различитости 
у пракси примене ових васпитних мера у појединим судовима.  

 

ТАБЕЛА 2.  ИЗРЕЧЕНЕ ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВИШЕМ СУДУ У БЕО-
ГРАДУ (заједно,самостално-по млт., укупно вас.мера , те по 
врстама што обухвата укупан број изречених мера 2012-
2017., подаци суда) 

 

 

ИВМ 
(васпи-
тне 
мере 
без 

укора) 

ПО ПО 

Посебне обавезе чл. 14. ЗМ по врстама изречене у 
Вишем суду у Београду 

само- 
стал-
но 

чл.15/17 
у вези 
чл.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 296 76 59 2 1 17 74 2 1 6 33 11 0 

2013 290 95 38 0 0 21 72 3 0 6 21 20 0 

2014 204 52 28 0 1 8 38 1 0 1 39 13 0 

2015 211 60 37 0 0 9 41 1 0 2 51 2 0 

2016 202 71 40 2 0 15 31 6 0 0 66 7 0 

2017 223 32 98 0 0 24 51 2 0 2 74 5 1 
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У Београду се васпитна мера посебне обавезе релативно често 
изриче (од 101 до 147 посебних обавеза годишње). У просеку око 35 до 50 
случајева годишње (период 2012-2017. године) посебне обавезе се изричу 
заједно са васпитном мером појачаног надзора од стране органа старатељ-
ства (око 2/3 заједничког изрицања мере) и заједно са васпитном мером 
појачаног надзора од стране родитеља (око 1/3), а најчешће изрицана 
посебна обавеза у истом периоду је из члана 14. став 2. тачка 4. ЗМ - да се 
оспособљавља за занимање које одговара његовим способностима и скло-
ностима (41,03%) и члана 14. став 1. тачка 8. ЗМ – да се укључи у поједи-
начни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или 
саветовалишту.. (33,65%).  

 

ТАБЕЛА 3:.  ИЗРЕЧЕНЕ ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВИШЕМ СУДУ У 
НОВОМ САДУ 2012-2017.г ( број правноснажних КМ 
предмета и изречених посебних обавеза самостално, са 
мерама појачаног надзора и по врстама, подаци суда) 

 

 
КМ 

ПО ПО 

Посебне обавезе чл. 14. ЗМ по врстама изречене у 
Вишем суду у Новом Саду 

само- 
стал-
но 

чл.15/
17 у 
вези 
чл.19 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 283 110 13 0 0 22 11 90 0 0 0 0 0 

2013 253 156 31 0 2 18 5 149 2 2 9 0 0 

2014 201 147 23 0 0 23 3 137 1 0 6 0 0 

2015 375 269 33 2 0 27 12 239 0 0 20 0 0 

2016 352 323 56 5 0 51 10 280 2 1 30 0 0 

2017 233 198 22 3 0 37 2 151 1 3 23 0 0 

 

У Новом Саду је 2017. године изречено укупно 220 посебних оба-
веза, што није апсолутни рекорд као 2016. (укупно: 379 посебних обавеза) 
године, али је одличан резултат. Према подацима из табеле 3. очигледно 
је да у Вишем суду у Новом Саду од 2012. до 2016. године постоји изра-
зит тренд значајног повећања изрицања васпитних мера посебних обавеза, 
који је застао 2017. године. У погледу врста изречених посебних обавеза у 



Кривичноправна секција 
 

 199

2017. години, као и у претходним годинама, доминира посебна обавеза из 
члана 14. став 2. тачка 5. ЗМ са 151. мером, затим посебна обавеза из чла-
на 14. став 2. тачка 3. са 37 изречених мера и посебна обавеза из члана 14. 
став 2. тачка 8. ЗМ са 23 изречене мере. 

 

ТАБЕЛА 4.  ИЗРЕЧЕНЕ ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВИШЕМ СУДУ У 
НИШУ 2012-2017.г. (број правноснажних КМ предмета и 
изречених посебних обавеза, самостално, са појачаним над-
зором и по врстама, подаци суда) 

 

 
КМ 

ПО ПО 

Посебне обавезе чл. 14. ЗМ по врстама изречене у 
Вишем суду у Нишу 

са-
мо- 
стал
но 

чл. 
15/17 
у вези 
чл. 19 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 - - - - - - - - - - - - - 

2013 78 3 4 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 

2014 54 0 5 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 

2015 75 1 7 0 0 2 0 3 0 1 2 0 0 

2016 71 6 6 1 0 5 0 4 0 1 1 0 0 

2017 69 7 6 2 1 2 1 6 0 1 0 0 0 

 

У Нишу се у периоду од пет година (2007-2011) одржавао кон-
стантан број изречених посебних обавеза (од 54 до 78), а добар знак је да 
последњих година изричу и мере ресторативног карактера. У пракси рада 
већа за малолетнике Вишег суда у Нишу од 2013. до 2016. године посебне 
обавезе се релативно ретко изричу самостално (укупно изречено 30 посеб-
них обавеза у 28 предмета према 29 малолетника), а углавном су изрицане 
уз мере појачаног надзора (20 случајева) и то редовно од стране органа 
старатељства (само један случај од стране родитеља), при чему је најизри-
цанија посебна обавеза из члана 14. став 2. тачка 3. ЗМ (да малолетник 
редовно похађа школу, у 10 случајева)11. 

                                                 
11  Поводом овог истраживања, тражили смо и податке већа за малолетнике Вишег суда у Крагу-

јевцу нам нису достављени по врстама посебних обавеза, него збирно. Из достављених подата-
ка произлази да је од 2010. до 23.5.2017. у овом суду изречено укупно 207 васпитних мера 
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5. Препоруке из праксе примене посебних обавеза  
– Анализа Amity и IMG из 2014. године 

Када је реч о препорукама за унапређење примене васпитних мера 
посебних обавеза , пре свега са аспекта судија и тужилаца за малолетнике, 
али и других стручњака који учествују у овом процесу, сматрамо да су, уз 
већ изнета истраживања и закључке, од значаја и анализа напретка примене 
васпитних налога и посебних обавеза у систему малолетничког правосуђа у 
Србији, коју је спровео ИМГ у периоду 2011-2014. године12. Прикупљени 
су и анализирани подаци и информације о примени васпитних налога и 
посебних обавеза у Србији за период 2011-2013. у десет градова у којима је 
рађена почетна анализа 2011. године. Посебан фокус је био на анализи људ-
ских ресурса, процедурама имплементације и ефектима спроведених мера, 
а на основу анализе и интервјуа са 90 стручњака. Изведени су општи 
закључци, које у погледу посебних обавеза сумарно наводимо.  

Указује се да је, у односу на почетну анализу, дошло до измена и 
значајног побољшања у евидентирању и прикупљању података, посебно у 
правосудном систему, али су евиденције и даље међусобно неусаглашене. 

Констатује се да је примена васпитних мера посебних обавеза 
прихваћена у судској пракси у односу на посматрани период из почетне 
анализе, када се ова мера изрицала према 11.62% (2008), а у 2013. години 
21, 34% од укупног броја малолетних лица којима су изречене кривичне 
санкције. Стручњаци из социјалне заштите у којима су примењиване 
посебне обавезе из члана 14. став 2. тачка 5. ЗМ препоручују да се у тим 
случајевима према малолетницима треба знатно више радити саветодав-
но. 

Посебно се истиче да није дошло до битног напретка у погледу 
јачања професионалних капацитета стручњака за примену васпитних 
налога, изрицање и реализацију посебних обавеза, и за рад са малолетни-
цима у сукобу са законом, изузев у четири града у којима се у 2014. годи-
ни пилотирани васпитни налози. Истраживачи закључују да и даље стоји 

                                                                                                                       
посебних обавеза (2010-27, 2011-26, 2012-14, 2013-17, 2014-28, 2015-43, 2016-38 и 2017 (до 
23.5.)-14 посебних обавеза. 

12  "Анализа напретка примене васпитних налога и алтернативних кривичних санкција у систему 
малолетничког правосуђа у Србији",Amity I International management Group (IMG), програм 
"Унапређење доступности правде у Србији", Београд, 2014. 
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неопходност што хитније операционализација и стандардизације проце-
дура и поступака примене васпитних налога према малолетницима. 

Такође, закључују да не постоје јединствени инструменти за пра-
ћење ефеката примене диверзионих и алтернативних мера, иако су ефекти 
из наведена четири града "пилотирања" позитивни и постоји препорука да 
ове мере треба знатно чешће примењивати. Ово тим пре што су и мало-
летници према којима су примењиване ове мере изузетно задовољни 
третманом који су имали приликом примене васпитних налога. 

С обзиром да не постоји консензуз представника правосуђа и 
представника система социјалне заштите који су учествовали у овој ана-
лизи, постоји потреба да се питање финансирања диверзионих мера пре-
цизније дефинише у предстојећим изменама и допунама ЗМ. У поглављи-
ма 4.6. и 5.5. дају се и конкретни предлози измена и допуна законског тек-
ста и у погледу васпитних налога и у погледу посебних обавеза.  

Овде додајемо и потребу да се у склопу предстојећих измена нор-
мативног оквира, поново анализирају и размотре, одредбе о примени вас-
питних мера посебних обавеза, које су, осим у ЗМ, делимично недостају 
или су непотпуно садржане у другим законима, нпр. Закону о извршењу 
кривичних санкција, посебно са аспекта статуса и третмана малолетника у 
том процесу.  

 

6. Уместо закључка 

Васпитна мера посебне обавезе, као и свака друга кривична санк-
ција, за успешну примену, у првом реду мора бити законито и добро 
одмерена (према важећим критеријумима) и индивидуалним карактери-
стикама малолетника. Не можемо порећи, да су многи подаци сакупљени 
у спроведеним истраживањима, охрабрујући. Међутим, и даље недостаје 
планска, национална и системска подршка њиховој примени. То се најви-
ше огледа у чињеници да се у мањим броју средина уопште не изричу 
посебне обавезе или се изричу искључиво поједине врсте посебних обаве-
за. На њих треба посебно обратити пажњу јер се у пракси не изричу, па не 
постоје ни искуства, а могуђе је да би биле погодне и успешне за одређе-
ног малолетника. 

Због тога, надлежна тела, треба да подстакну и обезбеде интензив-
нију размену знања и искустава између различитих средина и, као и доку-
ментовање примера добре праксе. Један од приоритета у даљем раду треба 
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да буде унапређење сарадње судова-тужилаштва са центрима за социјал-
ни рад. Поставља се питање због чека у одређеним случајевима примене 
посебних обавеза нису могли бити примењени васпитни налози. С друге 
стране, нису довољно истражени исходи-практични резултати извршења 
појединих посебних обавеза, на пример са аспекта рецидивизма13. 

Оствареном резултату у погледу великог броја изречених васпит-
них мера посебних обавеза у нашим највећим судовима је, свакако, допри-
нела чињеница да се код нас уназад неколико година реализује пројекат 
унапређења и шире примене васпитних налога на подручјима Виших судо-
ва у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, уз велику помоћ међуна-
родног фактора (пре свега УНИЦЕФ) и допринос Републичког завода за 
социјалну заштиту. Препоруке из реализације наведеног пројекта, али и 
резултати досадашњих истраживања примене посебних обавеза, указују да 
треба обратити пажњу и предузимати превентивно и проактивно мере на 
унапређењу примене васпитних мера посебних обавеза. 

Ово се посебно односи на примену ових васпитних мера само у 
случајевима када постоје сви законом предвиђени услови и на критерију-
ме и стандарде примене. У погледу примене посебних обавеза кумулатив-
но са мерама појачаног надзора мора се водити рачуна да одредба члана 
19. ЗМ не дозвољава кумулативну примену посебних обавеза са другим 
васпитним мерама као што је било случајева у региону Јужне Србије да се 
примењују кумулативно васпитне мере судског укора и посебне обавезе. 

 На крају, а имајући у виду и податке из 2017. године за наше најве-
ће више судове о броју и врстама изречених васпитних мера укупно, међу-
собно, а и у односу на број изречених васпитних налога, који је и даље 
знатно мањи и фрагментарнији (зависно о којој средини је реч), можемо 
закључити да ће процес евентуалног решавања највећег броја случајева 
лакшег или средње лакшег криминалитета малолетника применом диверзи-
оних мера, какви су васпитни налози, потрајати дуже време. То значи да, у 
краткорочном али и у средњорочном периоду, треба пратити и улагати у 
квалитетну примену и развој афирмисаних, концептуално неспорних и 
успешно примењиваних постојећих васпитних мера према малолетницима, 
међу којима је васпитна мера посебне обавезе једна од најзначајнијих. 

                                                 
13  Видети у И. Стевановић и др.: "Корак ка преузимању одговорности", Центар за права детета и 

УНИЦЕФ, 2012,57-8.  
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Од законодавца се са једне стране, очекује да се, уз потврду сада-
шњег, у основи савременог концепта малолетничког правосуђа, определи 
и за његово допуњавање и комплетирање, а са друге стране, постоје и зах-
теви да се посебно у случајевима извршења тежих кривичних дела, захте-
вају у јавности строжије и ефикасније институционалне кривичне санкци-
је. У давању адекватног одговора на постављено питање може помоћи 
уколико се од стране струке и науке дају предлози за унапређење или 
уравнотежење различитих системских решења да се превазиђу одређени 
проблеми у концепту и пракси примене наведених мера и налога, а које 
решења би имале ефекта на позитивну промену у појединим трендовима 
криминалитета малолетника. 

Потребно је анализирати и предложена решења у погледу посеб-
них обавеза и васпитних налога у Нацрту Закона о малолетним учинио-
цима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступ-
ку14, али и постојеће предлоге за измене у концепту васпитних мера пове-
заних са радом актуелне радне групе Министарства правде која се опреде-
лила за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о малолет-
ним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица, те у склопу тих активности конкретне предлоге које је упутио 
Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извр-
шења кривичних санкција према малолетницима. Поред изнетог, и бројне 
активности у погледу унапређивања примене васпитних налога и посеб-
них обавеза су предвиђене и преузетим обавезама наше државе у процесу 
придруживања Европској Унији тј. Акционим планом за Поглавље 23.  

Сматрамо да треба бити доследан у опредељивању законских 
решења ко је носилац и ко ће сносити трошкове и одговорност (ризици да 
се малолетник повреди на раду или у реализацији посебне обавезе) при-
мене и развоја појединих васпитних налога: сектор правосуђа, сектор 
социјалне заштите или неки комбиновани орган попут Удружења НЕО-
СТАРТ у Аустрији? Уколико би требало да се донесе актуелно решење по 
овом питању, с обзиром на изнето и карактер васпитне мере посебне оба-
везе, можда би компромисно решење могло бити да трошкове извршења 

                                                 
14  Дана 11. децембра 2015. године на сајту Министарства правде Републике Србије објављен је текст 

Нацрта Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривич-
ном поступку (скраћено: Нацрт закона). Јавна расправа о наведеном Нацрту закона је трајала до 
25. јануара 2016. године, али није окончана сачињавањем Извештаја о јавној расправи.  
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посебних обавеза сноси Министарство правде, односно органи судске 
власти, а трошкове извршења васпитних налога – надлежно министарство 
социјалне заштите. 

Налазимо, на пример, да има довољно разлога да се сам каталог и 
врсте посебних обавеза у новом или значајно измењеном и допуњеном 
ЗМ преиспита. Сматрамо да би знатно погодније за ширу примену било 
да се наведена посебна обавеза из члана 14. став 2. тачка 2. Нацрта закона, 
конципира слично васпитном налогу из чл. 9. тач 1. овог Нацрта (поравна-
ње са оштећеним како би се измирењем малолетника са оштећеним, 
накнадом штете, радом малолетника или на други начин у целини или 
делимично отклониле последице кривичног дела). Разлози за увођење 
делимично измењене наведене мере ресторативног и медијативног карак-
тера (већ постоји и поново се предвиђа посебна обавеза из члана 14. став 
2. тачка 1. ЗМ.: "да се извини оштећеном", као и тачка 2. "да у оквиру соп-
ствених могућности накнади штету коју је проузроковао", али се не наво-
ди "поравнање" или "ради отклањања штетних последица дела") у посто-
јећи систем посебних обавеза, би били случајеви када се пропусти изрица-
ње васпитног налога, уколико не постоји потпуно признање малолетног 
учиниоца дела или уколико исти у току поступка постане пунолетан, због 
чега се не би могао применити васпитни налог. 
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Сузана Грујовић 
судија Вишег суда у Крагујевцу, 

Весна Петровић 
дипломирани специјални педагог 

 

 

ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА  
У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Будућност нашег друштва, темељи се на младима, на деци, па тре-
ба увек имати на уму да ако дете прво а потом и малолетник учини одре-
ђено кривично дело, онда постоји велике шансе да такво дете ако се пре-
ма њему не поступа на адекватан начин поново изврши кривично дело и 
израсте у пунолетног и друштвено далеко опаснијег учиниоца кривичних 
дела тј. могао би да израсте у криминалца.  

Због тога је неопходно да сви поступамо, сходно закону и струци, 
у сузбијању малолетничке деликвенције и да изналазимо могућности које 
нам даје закон, да исцрпимо сва средства у циљу ресоцијализације мало-
летника, односно његово непојављивање убудуће као починиоца кривич-
ног дела.  

Примена васпитног налога није обавезна, већ резултат процене, 
тужиоца односно суда, превасходно стручних радника Центра за социјал-
ни рад, да је такво решење целисходније у односу на санкције, којима јесу 
алтернатива. И целисходност примене васпитног налога се огледа и про-
цењује са аспекта интереса малолетног учиниоца, интереса друштва и 
заштите интереса оштећеног.  

Првенствено сврха изрицања васпитног налога као мере sui generis 
јесте избегавање вођења кривичног поступка, тј. непокретање кривичног 
поступка, ако је покренут да се обустави, економичност поступка као и 
пружање шанси малолетнику, да се на један други начин, неизрицањем 
васпитних мера, укаже на неприхватљивост његових поступака, на чиње-
ницу да му се пружа шанса и указује поверење, да се он убудуће неће 
појављивати као починилац кривичних дела. Сврха васпитног налога је 
искључиво превентивног карактера. 
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Примена васпитног налога, једног или више је могућа за кривична 
дела за која је прописана новчана казна или казна затвора до 5 година. 
Овим је омогућено да се ови налози могу изрећи не само за багателна кри-
вична дела већ и за она која спадају у средњи криминалитет. Постоји 
тенденција, односно предлог да се граница изрицања васпитног налога 
помери за кривична дела за која се може изрећи казна затвора у трајању 
од 8 година.  

За малолетне делинквенте, код којих је извршење кривичних дела 
ситуационе природе, није модел понашања, повољно и пожељно је изрећи 
васпитни налог, а по процени суда, односно тужиоца, а превасходно на 
предлог Центра за социјални рад и када није пожељно као прву меру при-
менити кривичну санкцију. Јер, савремена научна истраживања указују на 
то да би изрицањем кривичних санкција за багателна кривична дела ситу-
ационе природе, код малолетника код којих не постоје делинквентне црте 
личности нити облици асоцијалног понашања, било контрапродуктивно. 

Васпитни налози уствари су алтернативна могућност да се против 
малолетника не покреће судски поступак и примене васпитне мере, већ да 
тужилац малолетнику изрекне васпитни налог, односно да поднесе пред-
лог суду за обуставу поступка након извршења васпитног налога од стра-
не малолетног учиниоца кривичног дела.  

Васпитни налог може да траје најдуже 6 месеци. Док траје његова 
примена васпитни налог се може заменити односно допунити другим вас-
питним налогом или укинути.  

Када дође до прекида у примени васпитног налога надлежни јавни 
тужилац за малолетнике или судија за малолетнике ће одлучити да ли ће 
наставити са применом васпитног налога, односно, да ли ће исти замени-
ти другим васпитним налогом. Уколико је реч о јавном тужиоцу он је 
дужан да сачини службену белешку, да нема услова за примену васпитног 
налога и о томе ће обавестити непосредно Вишег јавног тужиоца. 

Поред признања извршења кривичног дела потребан је и приста-
нак малолетника за примену васпитног налога. Признање кривичног дела 
мора бити поткрепљено и другим доказима. 

Приликом избора васпитног налога, суд ће водити рачуна, о лич-
ним приликама малолетника, размотриће предлог заменика ВЈТ-а који је 
дат, као и извештај Центра за социјални рад који је надлежан за актуелног 
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малолетника. Такође ће узети у обзир способност и спремност малолетни-
ка да испуни васпитни налог и интересе оштећеног да малолетник испуни 
васпитни налог из члана 7. став 1. тачка 1. ЗМ-а.  

Избор примењивања васпитних налога врши се у сарадњи са роди-
тељима, усвојиоцем или стараоцем а на основу чл. 86 Закона о малолет-
ним учиниоцима кривичног дела и кривично-правној заштити малолетних 
лица у кривичном поступку донет је правилник о примени васпитног 
налога ("Службени гласник РС" бр. 85/05 и /12).  

Према Правилнику орган старатељства је дужан да по захтеву јав-
ног тужиоца за малолетнике или судије за малолетнике, родитеље, усвоји-
оце или стараоце малолетника благовремено упозна са могућношћу при-
мене васпитних налога одређене врсте, те ће их посебно упознати са свр-
хом васпитних налога и последицама њиховог испуњења односно неиспу-
њења од стране малолетника, (члан 7. Правилника о примени васпитних 
налога).  

Родитељи, усвојиоци или стараоци малолетника својим потписом 
потврђује да су сагласни да се одређени васпитни налог примени према 
малолетнику.  

Карактеристика васпитних налога је да исте могу изрицати јавни 
тужиоци за малолетнике као орган који је поред суда надлежан, за посту-
пање сходно Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривич-
но-правној заштити малолетних лица у малолетничким поступцима, јер 
само јавни тужилац за малолетнике може да покрене пред судом поступак 
за малолетнике који ће се водити пред судијом за малолетнике, односно у 
другој фази поступка пред већем за малолетнике Вишег суда.  

У чл. 58 Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кри-
вично-правној заштити малолетних лица, регулисано је да јавни тужилац 
за малолетнике може да примени опортунитет кривичног гоњења када је 
малолетник учинио кривично дело за које је прописана казна затвора до 5 
година или новчана казна, а овај услов је исто време и претпоставка за 
васпитни налог, за изрицање васпитних налога. 

Ова могућност изрицања васпитног налога, ослобађа малолетнике 
судског поступка, али их не ослобађа одговорности, за кривично дело које 
су учинили као и обавезу да се понаша у складу са опште прихваћеним 
друштвеним нормама.  
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С обзиром на тежину кривичног дела, на прилике у којима малолет-
ник живи и његова лична својства, као и његов лични однос према изврше-
ном кривичном делу, односно уколико је реч о кривичном делу за које је 
предвиђена новчана или казна затвора до 5 година и ако има признање мало-
летника за извршено кривично дело и прихватање, спровођење васпитног 
налога тужилац ће предложити примену васпитног налога, односно обуставу 
поступка након испуњења васпитног налога Вишем суду односно судији за 
малолетнике Вишег суда или ће сам, без покретања поступка, изрећи један 
или више васпитних налога, који ће утицати на малолетника на квалитативно 
другачији начин у односу на утицај васпитних мера.  

Тужилац подноси предлог, да се поступак према малолетнику 
обустави, под условом да малолетник прихвати да испуни један или 
више васпитних налога из члана 7. став 1. тач. 1. до 3, јер тач. 4. и 5. 
може само суд да изрекне, са поднетим предлогом јавног тужиоца за 
малолетнике суд може да се сложи и не мора.  

У случају неслагања судије за малолетнике са предлогом јавног 
тужиоца за малолетнике одлуку доноси веће за малолетнике у року од 8 дана.  

У погледу сврхе васпитни налози се у многоме приближавају вас-
питним мерама. Јавни тужилац, судија за малолетнике, у одређеним ситу-
ацијама, када то закон оправдава и када постоји могућност изрицање вас-
питног налога ће приликом избора васпитног налога посебно водити 
рачуна да они буду прилагођени личности малолетника и приликама у 
којима он живи, али превасходно мора да постоји законски услов, а то је 
пристанак малолетника и његових родитеља, усвојиоца или стараоца као 
и спремност малолетника да прихвати и испуни један или више васпитних 
налога из члана 7. тач. 1-5. Закона о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривично-правној заштити малолетних лица. 

Уколико малолетник не изврши предузети васпитни налог или га 
изврши само делимично, јавни тужилац за малолетнике подноси захтев за 
покретање припремног поступка судији за малолетнике надлежног суда. 
Ако је малолетник у потпуности надокнадио штету насталу извршењем 
кривичних дела оштећеном , онда оштећени нема право да поднесе имо-
винскоправни захтев односно ако је штета само делимично надокнађена 
онда ће поднети имовинскоправни. 

Суд није везан предлогом од стране тужиоца за изрицање вас-
питне мере. Сходно свему томе и члана 74. Закона о малолетним учи-
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ниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних 
лица казује обзиром да се поступак према малолетнику води с циљем 
да се изрекне таква санкција која омогућава да се надзором пружа-
њем заштите и помоћи као и обезбеђивањем општег и стручног оспо-
собљавања утиче на лична својства малолетника, на јачање његове 
индивидуалности, и његово васпитање и правилан развој личности. 
Кад год постоји могућност за изрицање васпитног налога, суд томе 
треба да тежи, јер је то у интересу малолетника. С тога на седници 
већа, у колико тужилац није предложио изрицање васпитног налога, 
суд може да размотри, када за то постоје законски услови могућност 
изрицања васпитног налога, у колико представник центра, предложи 
изрицање истог. Представник центра, ће се на седници већа упознати, 
са одбраном малолетника, исказима сведока и оштећених, и на осно-
ву нових чињеница, а и сагледавајући свеобухватну личност малолет-
ника и приликама у којима он живи, предложиће одговарајући вас-
питни налог у колико сматра да је исти оправдан, да се са васпитним 
налогом може остварити сврха. Да би суд, изрекао предложени вас-
питни налог, потребно је да присутни тужилац на седници већа, да 
своју сагласност, као и да малолетник прихвати испуњење васпитног 
налога, односно да је реч о кривичном делу које се малолетнику ста-
вља на терет, за које је запрећена казна затвора до 5 (пет) година. 

Суштина поступка, који се води према малолетнику због почиње-
ног кривичног дела је да се у први план стави интерес малолетника, па је 
стога потребно свеобухватно сагледавање његове личности, свих његових 
дела која имају карактер кривичних дела како би се према њему предузеле 
одговарајуће мере друштвене заштите у циљу спречавања да се он више 
пута изводи пред суд јер би то могло имати негативну конотацију у одно-
су на развој његове личности. 

 Ако малолетник у потпуности изврши преузети васпитни налог, о 
чему извештај подноси орган старатељства, судија за малолетнике доноси 
решење о обустављању поступка. 

Ако малолетник не изврши преузети васпитни налог или га извр-
ши делимично, али у мери која оправдава даље вођење поступка судија за 
малолетнике о томе обавештава јавног тужиоца који је дужан да у року од 
8 дана од пријема тог овлашћења поднесе образложени предмет суду у 
смислу чл. 69 Закона о малолетницима тј. захтеваће да се припремни 
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поступак допуни или ће да поднесе образложени предлог већа за малолет-
ника за изрицање кривичне санкције.  

Ако јавни тужилац нађе да нема основа за даље вођење поступка 
према малолетнику предложиће сходно одредби члана 70. тј. обуставу 
поступка. 

Обустављање кривичног поступка према малолетнику суд обаве-
штава оштећеног који нема права да захтева покретање поступка, али ако 
је малолетник у потпуности накнадио штету насталу кривичним делом 
оштећени нема право да оствари имовинскоправни захтев, а ако је дели-
мично он ће свој имовинско-правни захтев да оствари у парници у висини 
неиспуњеног дела.  

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-
правној заштити малолетних лица, члана 7. васпитни налог сврстан је у 5 
категорија Наиме, васпитни налози, из члана 7. став 1. тач. ___ 

1. поравнање са оштећенима како би се накнадом штете, извиње-
њем, радом или на други начин отклонили у целини или делимично штета 
последица дела,  

 2. редовно похађање школе или редовно одлажење на посао,  

 3. укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или 
послова социјалног, локалног или еколошког садржаја,  

 4. подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зави-
сности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога и  

 5. укључивање у појединачни или групни третман одговарајуће 
здравствене установе или саветовалишту. 

Три категорије васпитног налога може да изрекне тужилац а 
четврти и пети васпитни налог односно подвргавање одговарајућем испи-
тивању и одвикавање од зависности изазване употребом алкохолних пића 
и опојних дрога и пети укључивање у појединачни групни третман у одго-
варајућој здравственој установи и саветовалишту може изрећи само суд. 

Четврти и пети васпитни налог су медицинског карактера и при-
мењива ће се у случајевима када је пожељно лечење или других стручним 
медицинским третманима дати помоћ малолетнику и на тај начин откло-
нити неке од узрока који су утицали на извршење кривичног дела. Вас-



Кривичноправна секција 
 

 211

питни налог медицинског карактера може да примени само суд односно 
веће за малолетнике.  

Могуће је применити више васпитних налога када се процени да је 
за остваривање сврхе пожељна њихова комбинација. Мора се води рачуна 
да примена васпитног налога не омета школовање, то је један посебан 
критеријум или запослење малолетника, врло су важни ови додатни кри-
теријуми јер они треба да обезбеде да се код малолетника не прекида про-
цес образовања или да се не дође у ситуацију да изгуби запослење услед 
примене васпитног налога па да се пониште, позитивне околности, из 
живота малолетника.  

Тач. 4. и 5. може само суд да изрекне у питању је предлог јавног 
тужиоца за малолетнике за којим суд може да се сложи али и не мора. У 
случају неслагања судија за малолетнике са предлогом јавног тужиоца за 
малолетнике одлуку доноси веће за малолетнике у року од 8 дана.  

 

Примена васпитних налога у Крагујевцу од 2014. године 

 У оквиру целокупне реформе правосудног система, Министарство 
правде је иницирало пројекат реформе система малолетничког правосуђа 
"Унапређење доступности правде у Србији" који је реализовала организа-
ција Интернатионал Манагемент Гроуп – ИМГ , који је био подржан од 
стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке у периоду 
од 2011. до 2014. године. У Србији су у овај пројекат била укључена 4 нај-
већа града, од којих је један био и Крагујевац.  

Пројекат је реализован уз стручну подршку свих кључних инсти-
туција у овој области, укључујући УНИЦЕФ, Правосудну академију и 
Републички завод за социјалну заштиту (РЗСЗ). 

Пројекат је такође подржао организације (пружаоце услуга) које 
су непосредно спроводиле васпитне налоге у локалним заједницама. 

Један од циљева је био успостављање продуктивна сарадње изме-
ђу релевантних сектора, посебно између сектора правосуђа и социјалне 
заштите.  

Како би се обезбедила пуна примена васпитних налога кроз мул-
тисекторску сарадњу, у оквиру пројекта је формирано четири локална 
тима за пилотирање у сва 4 града. У Крагујевцу су локални тим чинили 
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судија и тужилац за малолетнике, као и представник Центра за социјални 
рад "Солидарност". 

Чланови тимова су испуњавали критеријуме за одабир који укључу-
ју дугогодишње искуство на пољу малолетничког правосуђа, капацитете за 
извођење анализа, истраживања и других професионалних активности у 
области малолетничког правосуђа, као и изражене вештине рада у тиму. 

Центар за социјални рад "Солидарност у Крагујевцу" се од самог 
почетка укључио у рад и дао свој пуни допринос стварању и унапређењу 
услова за широку примену васпитних налога у Крагујевцу. 

Орган старатељства је одредио свог представника, односно струч-
ног радника који поседује посебна знања из области права детета и пре-
ступништва малолетника као члана локалног тима. 

Сачињен је споразум о сарадњи са Вишим судом и Вишим јавним 
тужилаштвом 2014. године. 

Реализоване су обуке стручних сарадника (психолога и педагога) 
и директора средњих школа на територији града Крагујевца као и особа 
задужених за контролу и праћење малолетника током реализације васпит-
ног налога: укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација 
или послова социјалног, локалног или еколошког садржаја реализације 
хуманитарног рада. 

Организације у које су укљућивани малолетници су: Црвени крст, 
Геронтолошки центар, Спомен парк "21 октобар" Центар за развој услуга 
социјалне заштите "Кнегиња Љубица", Спортски центар"Младост" ЈКП 
Градско зеленило, ЈКП Паркинг сервис, Застава "Импро", ЈКП Чистоћа, 
Предшколска установа "Нада Наумовић", Центар за породични смештај и 
усвојење Крагујевац, Завод за смештај одраслих "Мале пчелице". 

Одржано је више инфо сесија са стручним радницима из служби 
за заштиту деце и младих из других Центара за социјални рад на терито-
рији Шумадијског округа, како би се разменила искуства у раду у Крагу-
јевцу и тиме помогло стварању услова за примену васпитних налога и у 
другим срединама. 

Кроз наведене обуке представљени су васпитни налози, њихова 
примена, сврха, ефекти по малолетнике и њихове породице као и друштво 
у целини. Дефинисани су оквири сарадње свих система који учествују у 
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њиховој реализацији, као и улога и одговорност сваког система и локал-
ној заједници.  

Крагујевац је град у коме је реализован највећи број васпитних 
налога од сва 4 града у Србији у којима је праћена њихова примена. 

Пројекат "Унапређење права детета кроз јачање система правосу-
ђа и социјалне заштите", који је финансирала Европска унија (ЕУ), а спро-
водила канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији у партнерству са министарстви-
ма надлежним за правосуђе и социјалну заштиту се надовезао на постоје-
ћу иницијативу и добру праксу и преузео модел већ успостављених тимо-
ва за малолетничку делинквенцију које координише Републички завод за 
социјалну заштиту и наставио пружање подршке пружаоцима услуга – 
организацијама које непосредно раде са децом и породицама на спровође-
њу васпитних налога.  

На основу претходног искуства, процес пилотирања који је спро-
водио УНИЦЕФ је модификован тако што је акценат стављен на развој и 
примену одговарајућег програма – интервенције усмерене према деци 
којима су одређени васпитни налози, а који је увек индивидуализован и 
прилагођен потребама самог детета и породице. 

Програм је заснован на томе да свако дете има потенцијал за пози-
тиван развој и превазилажење проблема у понашању и функционисању, а 
фокус је на снагама детета и породице. 

Настављен је рад на успостављању продуктивне сарадње између 
релевантних сектора, посебно између сектора правосуђа и социјалне 
заштите, а кроз дефинисање смерница за припрему извештаја и мишљења 
органа старатељства о конкретном детету и предложеној најадекватнијој 
мери којом би се одговорило на делинквентно понашање, јачање капаци-
тета органа старатељства кроз обуке које имају за циљ унапређење квали-
тета и благовремености њихових извештаја. 

Једна од компоненти пројекта била је усмерена на унапређење 
ресторативног и реинтегративног приступа у поступању са децом у суко-
бу са законом, кроз различите интервенције са децом и њиховим породи-
цама, како би се спречило даље вршење кривичних дела и обезбедила 
њихова реинтеграција у друштво. 

Континуирано се радило и на изградњи капацитета пруцалаца 
услуга - Центром за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" у 
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Крагујевцу у оквиру кога постоји Дневни боравак за децу са проблемима 
у понашању1.  

У сарадњи са Центром за социјални рад "Солидарност" пружалац 
услуга је реализовао програме рада са малолетници којима су изречени 
васпитни налози: 

- укључивање у појединачни или групни третман одговарајуће 
здравствене установе или саветовалишту.  

- редовно похађање школе или редовно одлажење на посао,  

- укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или 
послова социјалног, локалног или еколошког садржаја. 

 Упоредо са радом са малолетником реализован је и рад са њего-
вим родитељима, што је била новина у досадашњем раду са малолетници-
ма којима су изречени васпитни налози 

 

Рад са малолетним учиниоцима кривичних дела  
и њиховим породицама 

Полазна основа у раду са децом у сукобу са законом била је оспо-
собљавање и оснаживање детета и породице, њихово мотивисање за про-
мену, јачање њихових потенцијала и коришћење ресурса локалне заједни-
це као подршку. 

На индивидуалном плану оснаживање је усмерено на препознава-
ње потенцијала малолетника, подизање самопоуздања и преузимање одго-
ворности за сопствени живот, а на социјалном на већу доступност ресурса 
локалне заједнице и појачану бригу породице и локалне заједнице за дете 
и његов развој. 

  

Програми рада са малолетницима су креирани по мери конкретног 
детета, а при чему су се узимали у обзир дететово животно окружење, 

                                                 
1  Публикација "Приручник о интервенцијама са малолетницима у сукобу са законом и њиховим 

породицама" – Издавач Републички завод за социјалну заштиту, 2017.године објављена је у 
оквиру пројекта "Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите 
у Србији", УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запо-
шљавање, борачка исоцијална питања 
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искуство, потребе, мишљење, перспективе и вишеструке интеракције 
детета са средином у којој се налази. 

Истраживани се узроци делинквентног понашања, неиспуњене 
потребе детета и проблеми до којих је у вези са тим дошло, сагледаване 
снаге и позитивни аспекти које дете има. 

У циљу боље примене васпитних налога полазило се од тога да 
кривично дело учињено од стране детета најчешће представља његов апел 
за помоћ па је поступак избора и примене одговарајућег васпитног налога 
прилагођаван потребама и снагама сваког детета. 

Акценат је стављан на мултисистемски приступ , кроз ангажовање 
породице да преузме одговорност за понашање детета, али и школе и 
локалне заједнице у целини. 

Иако је препознат као централан рад са децом у сукобу са зако-
ном, саветодавни рад са родитељима и породицом у целини показао се 
као јако значајан за укупне ефекте по малолетника, имајући у виду чиње-
ницу да је у адолесценцији, за постављање и одржавање правила понаша-
ња детета у породици и ван ње кључна улога родитеља. 

Показало се да је напредак детета бржи и свеобухватнији уколико 
се подршка пружи целом породичном систему, посебно оном који има 
проблема у функционисању. Рад са родитељима одвијао се кроз: 

- Пружање подршке за успостављање квалитетне родитељске 
сарадње и заједничког ангажовања, међугенерацијске хијерархије, подр-
жавајуће односе, јасну, двосмерну и подржавајућу комуникацију, проме-
ну гледишта родитеља о детету, било да га виде као девијантног, било да 
минимизирају последице његовог понашања. 

Раном интервенцијом и подршком родитељима радило се на пре-
вентирању ескалације проблема. 

 

Табеларни приказ васпитних налога у Крагујевцу 

 

2014. година 2015. година. 2016. година 2017. година 2018. година Укупно 

52 83 67 50 4 296 
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1. поравнање са оштећенима како би се накнадом штете, извиње-
њем, радом или на други начин отклонили у целини или делимично штета 
последица дела – 83 

2. редовно похађање школе или редовно одлажење на посао -104 

3. укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или 
послова социјалног, локалног или еколошког садржаја - 41  

4. подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зави-
сности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога -1  

5. укључивање у појединачни или групни третман одговарајуће 
здравствене установе или саветовалишту – 67 

Праћење примене васпитних налога у Центру за социјални рад у 
Крагујевцу показује овакав, мултисистемски приступ у примени васпит-
них налога има позитивне ефекте по малолетнике и њихово понашање, да 
су унапређени њихови односи са родитељима, побољшан успех у школи и 
да је смањен проценат поновног вршења кривичних дела. 

Пракса је показала да је потребно већу пажњу посветити детаљној 
процени деце и њиховом пуном учешћу и информисаности у поступку 
избора мере, како би она била што боље прилагођена стварним потребама 
детета.  

Континуирана сарадња свих релевантних система, Вишег суда, 
Вишег јавног тужилаштва, Центра за социјални рад "Солидарност", пру-
жаоца услуга Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љуби-
ца" као и других система и организација у локалној заједници била је од 
великог значаја за примену и праћење реализације васпитних налога. 

Потребно и даље радити на стварању услова за ширу примену вас-
питних налога као најконструктивнијег одговора на делинквентно пона-
шање малолетника, кроз рад и подршку са малолетником, али и породич-
ним системом у целини.  
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Др Милан Шкулић 
судија Уставног суда Србије 
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду 

 
 

НАЧЕЛО NE BIS IN IDEM 
са становишта норми српског казненоправног система, 

уставноправне праксе и ставова европског суда  
за људска права 

 

1. Уводна разматрања 

 Сматра се да у кривичном процесном праву егзистира "известан 
број начела на којима се заснива систем кривичног поступка, која 
инспиришу организацију поступка и уређење појединих процесних 
института, а та су основна начела кривичног процеса, некада израз поли-
тичких тенденција, некада резултат стручног и правно-техничког иску-
ства, или што је најчешће, представљају комбинацију једних и других 
фактора"1. У теорији кривичног процесног права појам кривичнопроце-
сних принципа није дефинисан на јединствен начин, па се тако по јед-
ном схватању принцип одређује као основна или општа идеја, по дру-
гом као одређена поставка за сагледавање и решење једне проблемати-
ке, принцип се затим, дефинише и као сам по себи одређени захтев, а 
може се одредити и у виду "дефиниције за правнике", по којој кривично-
процесни принципи представљају "поставке на којима је засновано и 
помоћу којих је изграђено кривично процесно право"2. Процесне макси-
ме су се развиле на стотинама година дугој традицији и повезано се 
односе како на омогућавање деловања правила правне државе, тако и на 
заштиту грађанских права3, виталних људских права и оних тековина 
које се сматрају обележјима правне државе. 

 Основна кривичнопроцесна начела се темеље, како стриктно на 
одредбама Законика о кривичном поступку – законска начела (на пример, 

                                                 
1  Т. Васиљевић, Систем кривичног процесног права СФРЈ, "Научна књига", Београд, 1981, стр. 56. 
2  Д. Димитријевић, Кривично процесно право, "Савремена администрација", Београд, 1976, стр. 37. 
3  W. Beulke, Strafprozeßrecht 6, neubearbeitete Auflage, "C. F. Müller", Heidelberg, 2002, стр. 9. 



Билтен Врховног касационог суда 

 218

начело легалитета официјелног кривичног гоњења, начело in dubio pro 
reo, које је тек од недавно изричито формулисано у ЗКП-у, иако се 
неспорно сматра изузетно важним доказним начелом,4 начело слободне 
оцене доказа, итд), тако и истовремено не само на закону, него и на Уста-
ву, где спадају одређена уставно-законска начела (на пример, начело јав-
ности, начело расправности итд.), а нека кривичнопроцесна начела произ-
лазе из духа и суштине кривичног поступка – имплицитна кривичнопроце-
сна начела, а повезано са другим законски стриктно утврђеним начелима5. 
Поред тога, нека кривичнопроцесна начела су утемељена на релевантним 
изворима међународног права, који су од стране наше државе прихваћени 
– међународноправна начела, што важи за већину начела која су истовре-
мено и уставноправног карактера, а посебно се односи на начело правич-
ног (поштеног) вођења кривичног поступка (принцип fair процедуре), 
који се до недавно није спомињао изричито ни у нашем Законику о кри-
вичном поступку, нити у уставноправним актима наше земље, али он не 
само да је прописан одговарајућим одредбама међународноправних аката, 
које је наша држава изричито прихватила, већ то начело у доминантној 
мери почива и на духу и смислу кривичне процедуре6. Према уобичајеној 
теоријској подели Уставом зајамчених права, људско право које произла-
зи из деловања начела ne bis in idem се сматра врстом личног права, које је 
"обухваћено уставним гарантијама у области кажњавања за кажњива дела 
и изрицање осуда и казни"7. 

 Кривични поступак се одвија у складу са одређеним основним 
кривичнопроцесним начелима, која се односе на: 1) кривично гоњење, 2) 
извођење доказа и 3) вођење кривичног поступка. У начела кривичног 
гоњења спадају: 1) начело акузаторности, 2) начело легалитета (облига-

                                                 
4  R. Schmidt, Strafrecht – Allgemeiner Teil – Grundlagen der Strafbarkeit Aufbau des strafrechtlichen 

Gutachtens, 4. Auflage, Verlag R. Scmidt, Bremen, 2005, стр. 19.  
5  Такав је случај донедавно био са важним доказним начелом in dubio pro reo, које се у ЗКП-у 

деценијама није уопште ни спомињало, али је неспорно важило у нашем кривичном поступку и 
судској пракси и пре него што је и формално (Законом о изменама и допунама ЗКП-а из 2009. 
године), уведено у тада позитивни Законик о кривичном поступку, да би потом, стриктно било 
прописано и у новом Законику из 2011. године. Више о томе: М.Шкулић, Коментар Законика о 
кривичном поступку, "Службени гласник", Београд, 2012, стр. 130 – 133- 

6  Више о томе: М.Шкулић, Коментар Законика о кривичном поступку, "Службени гласник", Бео-
град, 2007, стр. 18 – 19. 

7  Р.Марковић, Уставно право, 14. осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Бео-
граду и "Службени гласник", Београд, 2010., стр. 465. 
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торности) официјелног кривичног гоњења, 3) начело опортунитета, те 4) 
начело ne bis in idem8. 

 

2. Неки примери из упоредног права и основни аспекти нормативне 
конструкције начела ne bis in idem у Уставу Србије  

и у Законику о кривичном поступку 

 Начело ne bis in idem суштински означава да се истом лицу не 
може два пута/више пута судити за исто кривично, односно уопште, 
"казнено" дело9. Другим речима, када је реч о кривичном поступку, уко-
лико је кривични поступак у односу на конкретно кривично дело већ 
правноснажно окончан, не може се поново водити поступак против истог 
лица у односу на исти основни предмет кривичног поступка, тј. исто (вет-
но) кривично дело. Начело ne bis in idem делује уколико су испуњена два 
кумулативна услова: 1) мора постојати одлука одређене врсте, (попут 
било које пресуде или решења о обустави кривичног поступка кривичног 
поступка, што је нормативно решење у кривичнопроцесном систему 
Србије или одређених мериторних судских одлука, као што је то прописа-
но у већини упоредноправних система, те 2) та одлука мора бити правно-
снажна.  

 Правноснажност се у кривичном процесном праву уобичајено 
посматра као: 1) правноснажност у материјалном смислу и 2) правносна-
жност у формалном смислу10. Правноснажност суштински представља 
могућност једне судске одлуке да остварује одређено правно дејство. 
Правно дејство које производи правноснажна судска одлука представља 
деловање правноснажности у материјалном смислу, док немогућност 
њеног побијања редовним правним лековима, представља правносна-
жност у формалном смислу11. 

                                                 
8  М.Шкулић, Кривично процесно право, 10. измењено и допуњено издање, Правни факултет Уни-

верзитета у Београду, Београд, 2018., стр. 53. 
9  Више о томе: В.Бајовић, Начело Ne bis in idem’ у зборнику: ''Казнена реакција у Србији – IV 

deo’’, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014., стр. 239 – 252. 
10  М.Шкулић, (Кривично процесно право), op.cit., стр. 53.  
11  Нешто је другачије у неким другим кривичнопроцесним системима, па се тако на пример, у 

немачкој кривичнопроцесној теорији, формална и материјална правноснажност објашњавају 
на следећи начин."Појмовима формална и материјална правноснажност описују се различита 
дејства пресуде. Формална правноснажност означава немогућност побијања ("ненападивост"), 
једне одлуке у оквиру истог процеса (завршно дејство), што је повезано и са извршношћу пре-
суде када се за то стекну услови (извршно дејство). Материјална правноснажност подразумева 
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Начелна забрана поновног суђења произлази из виталних интереса 
правне сигурности и правичности, који у вези с овим принципом, у већи-
ни националних кривичнопроцесних законодавстава односе превагу у 
односу на принцип истине, онда када се у одређеним ситуацијама та наче-
ла "сукобе". Наиме, уколико је окривљени правноснажном одлуком над-
лежног суда ослобођен оптужбе, односно донесена друга судска одлука 
која је за њега повољна а која је постала правноснажна (у нашем поступку 
је то и решење о обустави поступка или одбијајућа пресуда, док се у већи-
ни других кривичнопроцесних законодавстава ради искључиво о мери-
торним судским одлукама, донесеним након одржавања главног претреса 
као суђења у ужем смислу), против њега се за исто кривично дело више 
не може водити кривични поступак, чак и ако би се појавили докази нај-
вишег степена доказног кредибилитета, да је он ипак то дело учинио. 

 Начело ne bis in idem (енгл.: the prohibition of double jeopardi) под-
разумева да се поступак не може водити за исто кривично дело против 
лица коме је у истој држави већ суђено (интерни ne bis in idem принцип), 
или да се у другој држави, као и пред међународним судом (ne bis in idem 
принцип у односу на релације међу државама, или између државе и међу-
народног суда), поступак не може водити, ако је лице већ осуђено или 
ослобођено12. Док се за "интерни" ne bis in idem принцип може сматрати 
да је "део обичајног међународног права", законски статус његовог 
"интернационалног" еквивалентног принципа је још увек контроверзан, 
па је тако на пример, један италијански суд сматрао да он не важи, али је 
Уставни суд Италије 1976. године стао на становиште да важи13.  

 У већини националних кривичнопроцесних законодавстава се даје 
одређени значај чињеници да је за конкретно кривично дело лицу већ 
суђено пред судом друге државе, било да се тада постојање правноснажне 
одлуке третира као апсолутна сметња за поновно кривично гоњење, било 
као правило да се тада кривично гоњење додатно условљава одговарају-
ћим одобрењем надлежног органа (релативна сметња за поновно кривич-
но гоњење), што је повезано и са принципима важења кривичног законо-

                                                                                                                       
да се ствар која је правноснажно већ пресуђена, не може још једном у неком другом поступку 
решавати, јер је право на жалбу већ искоришћено (ограничавајуће дејство)." Више о томе: C. 
Roxin und B.Schünemann, Strafverfahernsrecht, 27. Auflage, "Verlag C.H.Beck", München, 2012, 
стр. 436.  

12  А. Cassese, International Criminal Law, "Oxford University Press", London, 2003, стр. 319. 
13  Ibidem. 
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давства одређене државе. Независно од овога, принцип ne bis in idem има 
посебно значење у међународном кривичном процесном праву, те је изри-
чито предвиђен у Римском статуту о оснивању сталног Међународног 
кривичног суда, тако да су све државе које су прихватиле тај статут, исто-
времено прихватиле и обавезу да поштују правноснажне одлуке Међуна-
родног кривичног суда и сходно томе, никоме се неће судити пред другим 
судом за кривично дело које спада у надлежност овог суда, за које га је 
Међународни кривични суд већ осудио или ослободио. 

 Некада је начело ne bis in idem релативизовано, или се чак у одно-
су на одређене ситуација уопште ни не примењује, услед специфичног 
федералног уређења одређене државе, као што је то на пример, случај у 
Сједињеним Америчким Државама, где су у том погледу од значаја и нека 
специфична процесна, па и уставна правила. Начело ne bis in idem (prohi-
biton of double jeopardy), је и у САД уставног ранга (Пети амандман на 
Устав САД), али се оно ипак, не односи на случајеве (што није нимало 
ретко у пракси), када је једно исто кривично дело прописано како саве-
зном регулативом, тако и прописима држава САД, што значи да, ако на 
пример; "неко опљачка банку у Њу Џерсију, он тиме крши како право 
федерације, тако и право државе у којој је кривично дело учињено. То 
лице тада "може бити легално кривично гоњено и осуђено одлуком суда у 
Њу Џерсију за то кривично дело, а потом се против њега може за исто 
кривично дело водити кривични поступак и пред судом на савезном 
нивоу"14. 

 Када је реч о позитивном праву Србије, начело ne bis in idem је 
садржано како у Уставу, тако и у Законику о кривичном поступку. 
Одредбама члана 34. став 4. Устава Србије прописано је да нико не може 
бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресу-
дом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена 
или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити 
измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку, а 
истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело, 
што значи да се ова норма односи и на прекршаје, али и друга казнена 
дела, попут привредних преступа. Начело ne bis in idem је утврђено у чла-

                                                 
14  G.Clack (Ed.), Outline of the U.S. Legal System, "Bureau of International Information Programs United 

States Department of State", Washington, 2004., стр. 106.  
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ну 4. став 1. Законика о кривичном поступку тако што је прописано да 
нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда прав-
носнажно ослобођен или осуђен, или за које је оптужба правноснажно 
одбијена или је поступак правноснажно обустављен. Такође, одредбама 
члана 8. став 1. Закона о прекршајима прописано је да се никоме не може 
поново судити, нити му поново може бити изречена прекршајна санкција, 
за прекршај о коме је правноснажно одлучено у складу са законом.  

 Начело ne bis in idem важи апсолутно у корист окривљеног, одно-
сно њиме се потпуно онемогућава постизање одређеног суштинског ефек-
та ванредним правним лековима у односу на правноснажну одлуку суда,15 
која је повољна за окривљеног, с тим што оно истовремено не ограничава 
могућност побијања, те тима постизања суштинског процесног ефекта и у 
односу на правноснажне судске одлуке, али само у корист окривљеног.16 
У таквом случају ово начело има релативно дејство. У поступку поводом 
ванредног правног лека, правноснажна судска одлука се не може измени-
ти на штету окривљеног (члан 6. став 2).  

 

 
 

                                                 
15  То значи да се један од два ванредна правна лека у кривичнопроцесном систему Србије, а то је 

захтев за заштиту законитости, може уложити и против правноснажне одлуке која је у корист 
окривљеног (на пример, ослобађајућа пресуда), али се при том, таква правоснажна одлука, чак 
и ако је незаконита, не може изменити (укинути или преиначити), у поступку по том ванредном 
правном леку, јер би то било на штету окривљеног.  

 Врховни касациони суд може пресудом усвајоти захтев за заштиту законитости, али се при 
том, стриктно ограничити само на то да утврди повреду закона, што је случај доношења 
декларативне пресуде, до које долази када Врховни касациони суд пресудом утврђује да 
постоји повреда закона, не дирајући при томе у суштину правноснажне одлуке. Овај се меха-
низам своди на усвајање захтева за заштиту законитости, који је поднет на штету окривље-
ног, али без било какве процесне консеквенце по правноснажну одлуку, која је незаконита или 
је произишла из поступка у којем је повређен закон, зато што се ради о повреди закона која је 
у корист окривљеног. 

 То такође значи и да Врховни касациони суд може, поводом захтева за заштиту законитости 
који је поднео Републички јавни тужилац, одлуку која се побија – укинути или преиначити 
само у корист окривљеног, што се изричито прописује због дејства начела ne bis in idem, а када 
се ради о захтеву за заштиту законитости поднесеном од стране браниоца, односно окривљеног 
преко браниоца, тада се свакако подразумева да се правноснажна одлука не може у поступку по 
овом ванредном правном леку мењати на штету окривљеног. 

16  М.Шкулић и Т.Бугарски, Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Новом 
Саду, Нови Сад, 2016., стр. 104 – 105.  
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3. Начело ne bis in idem у неким међународним  
изворима права 

 Начин регулисања начела ne bis in idem у нашем кривичном 
поступку са ослонцем на Устав Србије, из којег произлази да се дејство 
овог начела протеже на све врсте правноснажних пресуда, али и на реше-
ње о обустави кривичног поступка, што се у ширем смислу односи на 
казнени поступак уопште, што укључује и прекршајни поступак, је у 
основи шири и у односу на међународноправно дефинисање овог начела.  

 Наиме, према Међународном пакту о грађанским и политичким 
правима (члан 14. став 7)17, новог суђења не може бити само ако је прет-
ходно правноснажно пресуђено мериторном (ослобађајућом или осуђују-
ћом пресудом), док се према нашем Законику о кривичном поступку, 
начело ne bis in idem односи не само на ове мериторне пресуде (којима се 
решава питање кривичног дела, те се када је реч о осуђујућој пресуди 
решава и питање кривичне санкције, односно казне, када су за то испуње-
ни законски услови), већ и на одбијајућу пресуду (која се доноси из одре-
ђених формалних разлога), те и на решење о обустави кривичног поступ-
ка. То и представља разлог да се одбијајућа пресуда у нашем кривичном 
поступку доноси само када се ради о процесним (формалним) сметњама 
које су трајног карактера, што важи и за део разлога из којих се доноси 
решење о обустави кривичног поступка, а ако се током кривичног поступ-
ка установи постојање неких процесних (формалних) сметњи које су при-
временог карактера (попут на пример, непостојања одобрења за кривично 
гоњење), тада се не доносе овакве судске одлуке, већ се поступак оконча-
ва на начин који омогућава његово евентуално поновно вођење, када се за 
то испуне потребни процесни и фактички услови. Тако се на пример, уко-
лико се током главног претреса установи да оптужени поседује право 
имунитета, у односу на које није дато одобрење надлежног органа за кри-
вично гоњење, не доноси одбијајућа пресуда, већ се доноси решење о 
одбацивању оптужнице, на које се начело ne bis in idem не односи. 

 Идентичну одредбу о начелу ne bis in idem, као и у Међународном 
пакту о грађанским и политичким правима садржи и Европска конвенција 

                                                 
17  СФРЈ је Међународни пакт о грађанским и политичким правима ратификовала 1971. године., а 

тако прихваћене обавезе је "наследила" Србија 
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о заштити права и основних слобода18, али и уз конституисање допунске 
могућности поновног вођења кривичног поступка у складу са законским 
правилима одређене државе, што значи да је према овом решењу могуће и 
понављање кривичног поступка на штету осуђеног (као што је то на при-
мер, случај у Немачкој), односно уопште, доношење одлуке поводом уло-
женог ванредног правног лека, која би била на штету окривљеног, што у 
нашем кривичном поступку апсолутно није могуће, тако да у том погледу 
нема никаквих изузетака. 

 Иначе, сматра се да начело ne bis in idem, традиционално "није 
признато у истом опсегу у међународном праву, као у домаћем праву", јер 
се "начелно нити једна држава не жели потпуно одрећи своје "казнене 
судбености" само зато што је у неком случају, казнено дело већ било 
предмет страног казненог поступка, нарочито ако је учињено на њеној 
територији."19 Ипак, "пораст узајамног поверења међу државама "истог 
правног традицијиског круга", довео је до увиђања да начело ne bis in 
idem треба проширивати и на казнене пресуде трећих земаља"20. Међу-
тим, овај процес, а нарочито што је то скопчано и са "узајамним повере-
њем", чак није "ишао глатко" ни када се ради о државама чланицама 
Европске Уније. 

 Дакле, интересантно је да начело ne bis in idem, до релативно 
недавно, није било неспорно и без давања простора за изузетке, прихваће-
но чак ни у свим државама чланицама Европске Уније у односу на судске 
одлуке донесене у другим државама чланицама ЕУ. Тек је Шенгенским 
споразумом између осталог, уведена и забрана двоструког кажњавања 
на нивоу ЕУ, па тако члан 54. овог споразума гласи: "Лице којем је од 
стране једне уговорне стране већ правноснажно пресуђено, се за исто дело 
не може више кривично гонити, ако је у случају пресуђивања санкција већ 
извршена, или се управо извршава, или се према праву државе у којој је 
лице осуђено, она више не може извршити"21. Овакво формулисање у 
пракси ипак изазива одређене проблеме, како због повезивања правносна-
жности пресуде са њеном извршношћу, односно извршењем, тако и због 

                                                 
18  Члан 4. Протокола број 7 од 22. новембра 1984. године 
19  Д.Крапац, Међународна казненправна помоћ – увод у теорију међународне казненоправне помо-

ћи, "Народне новине", Загреб, 2006., стр. 66. 
20  Ibid., стр. 66 – 67.  
21  H. Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2005, стр. 129. 
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одређених језичких и терминолошких разлика између држава чланица 
ЕУ22. У Европској унији је планирано да се проблем деловања/неделовања 
начела ne bis in idem на нивоу ЕУ реши усвајањем Устава ЕУ23, али како 
до доношења Устава ЕУ још увек није дошло24, јер је тај "пројекат" своје-
времено пропао из политичких разлога, питање "правнотехничке конкре-
тизације" начела ne bis in idem се у Европској унији решава на конвенциј-
ском нивоу, што значи одредбама одговарајуће конвенције (CISA), која 
важи за тзв. шенгенске државе, а у међувремену је забрана двоструког 
кажњавања/кривичног гоњења, дефинисана и као једно од основ-
них/темељних права у ЕУ25, тако што је и формално унесена у Повељу о 
основним правима Европске Уније (Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union – ABI. C 83/389 од 30. марта 2010. године)26. 
 

4. Ефекат начела ne bis in idem у правном систему Србије - у погледу 
решења о одбацивању кривичне пријаве услед поступања јавног 

тужиоца по начелу опортунитета кривичног гоњења 

 Начело ne bis in idem се, као што је претходно објашњено, како 
према законској, тако и према уставној формулацији, односи искључиво 
на одређене судске одлуке. Како оне које су мериторне (ослобађајућа и 
осуђујућа пресуда), тако и формалне (одбијајућа пресуда), али и судске 
одлуке које се могу заснивати како на мериторним, тако и на формалним 
разлозима, где спада решење о обустави кривичног поступка, што иначе, 
представља давање веома "широког" значаја и ефекта начелу ne bis in 
idem. Упркос таквој веома специфичној "ширини" ефекта начела ne bis in 
                                                 
22  Више о томе: Ibid., стр. 128–136.  
23  RM.Kniebüher, Transnationales "ne bis in idem" – Zum Verbot der Mehrfachverfolgung in horizonta-

ler und vertikaler Dimension, "Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
und "Humblot & Duncker", Freiburg, 2005, стр. 305. 

24  У члану 18. Нацрта Устава ЕУ из 1994. године, било је прописано: "Нико не може за своју рад-
њу, у погледу које је већ ослобођен или осуђен, бити поново кривично гоњен или осуђен."  

25  Ово наравно, не треба мешати са одувек постојећим начелом ne bis in idem садржанiм у Европској 
конвенцији о људским правима и основним слободама (што је већ објашњено у претходном тек-
сту), као и у свим уставима држава чланица ЕУ, односно другим опптим правним актима уставно-
правне снаге, као што је то у Немачкој "Основни закон" (Grundgesetz – "GG"), јер се све те норме 
односе стриктно само на интерни принцип ne bis in idem, а није било извесно да ли се оне тичу и 
екстерног принципа ne bis in idem, што се тек знатно касније на одговарајући начин решило нор-
мама садржаним у одговарајућим изворима права који важе за целу Европску Унију.  

26  W.Schomburg, O.Lagodny, S.Gleß und T.Hackner, unter Mitarbeit von M.Bohlander, J.C.Nemitz, C. 
Rosband und S.Trautman, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen – International Cooperation in 
Criminal Matters, 5. Auflage, "Verlag C.H.Beck", München, 2012, стр. 1673. 
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idem, у пракси се ипак може појавити чак и проблем одређене правне пра-
знине, јер ово начело не обухвата одређене одлуке јавног тужиоца, попут 
решења о одбацивању кривичне пријаве. 

 Није ни споран ratio legis омогућавања да се лице у односу на које 
је претходно одбачена кривична пријава, потом за исто кривично дело 
"поново" кривично гони, онда када су се за то стекли одређени фактички 
или формални услови. На пример, кривична пријава је одбачена јер је јав-
ни тужилац оценио да се не ради о кривичном делу за које се гони по слу-
жбеној дужности, а из накнадно прибављених доказа се установи да је 
ипак реч о таквом кривичном делу, или када се накнадно превазиђе прет-
ходни "доказни дефицит", тј. када се појаве/прибаве кредибилни докази из 
којих произлази постојање одговарајућег степена сумње да је учињено 
кривично дело за које се гони по службеној дужности, а претходно је кри-
вична пријава против конкретног осумњиченог одбачена јер нису постоја-
ли основи сумње да је учињено кривично дело за које се гони по службе-
ној дужности27. 

 Међутим, законодавац не прописује ни забрану/немогућност 
"поновног" кривичног гоњења лица у погледу којег је кривична пријава 
претходно одбачена, јер је јавни тужилац поступао по начелу опортуни-
тета кривичног гоњења, па би се стога, формално могао замислити чак и 
веома "необичан" случај да јавни тужилац који је претходно, поступајући 
по начелу опортунитета кривичног гоњења одбацио кривичну пријаву, 
касније поново покрене кривични поступак у односу на исто лице за исто 
кривично дело. У Законику нема формалне забране за такво поступање, 
иако би се ту свакако већ у prima facie смислу радило о нелогичном и 
неправичном поступању, а некада и о злоупотреби. Ово би посебно било 
неправично у случају условљеног опортунитета кривичног гоњења.  

Сасвим је јасно да би осумњичени који је претходно на пример, 
плаћањем одређеног новчаног износа, који се користи за хуманитарне 
или друге јавне сврхе, обављањем одређеног друштвенокорисног или 
хуманитарног рада или подвргавањем одвикавању од алкохола или опој-
них дрога итд., практично "заслужио" да не буде кривично гоњен, те у 

                                                 
27  Више о томе: М.Шкулић, Неке практичне тешкоће и основни концептуални проблеми српског 

кривичног поступка, зборник: "Доминантни правци развоја кривичног законодавства и друга 
актуелна питања у правном систему Србије", Удружење јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Србије и "Интермекс", Копаоник, 2016, стр. 115 – 156.  
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односу на којег је због тога одбачена кривична пријава, сматрао да је на 
својеврстан начин "преварен", када би и поред тога, те након што је кри-
вична пријава већ одбачена, он ипак касније био кривично гоњен. Ако 
би се то и десило, радило би се свакако о својеврсној злоупотреби. Тако 
нешто је стога у пракси реално тешко замисливо, али није спорно да 
Законик формално не садржи такву забрану, која би истовремено била и 
чврста гаранција за осумњиченог у погледу којег се кривична пријава 
одбацује у оквиру поступања јавног тужиоца према начелу опортунитета 
кривичног гоњења, а што се може сматрати и одговарајућом правном 
празнином у тексту Законика. Једним веома широким тумачењем члана 
1. Законика о кривичном поступку, који између осталог, прописује и да 
је правично вођење кривичног поступка, један од декларисаних циљева 
Законика, могао би се извести закључак да јавни тужилац ни формално 
нема право да поново кривично гони лице у погледу којег је претходно 
кривична пријава одбачена јер је јавни тужилац поступио по начелу 
опортунитета кривичног гоњења, али би свакако било далеко боље да се 
ово питање и формално уреди одговарајућом стриктном нормом у Зако-
нику о кривичном поступку28. 

 

5. Ефекат начела ne bis in idem у правном систему Србије  
- у погледу неких процесних аспеката/исхода споразума  

о признању кривичног дела 

Споразум јавног тужиоца и окривљеног о признању кривичног 
дела је у ствари, једна "упрошћена", односно поједностављена процесна 
форма, која је у кривично процесно право Србије – под називом "спора-
зум о признању кривице", први пут уведена 2009. године (у великој мери 
по узору на решење садржано у ЗКП-у из 2006. године, који никада није 
целовито примењиван)29, а у важећем Законику о кривичном поступку из 
2011. године, је она задржана уз одређене модификације, те повезана са 
могућношћу да се у оквиру страначког споразумевања о признању криви-
це, "задобијају" и тзв. кооперативни сведоци, попут некадашњих сведока 

                                                 
28  Упореди: М.Шкулић, Начело опортунитета кривичног гоњења и (не)деловање начела ne bis in 

idem, стручно информативни часопис, "Intermex" "Правни информатор", број 10, Београд, окто-
бар, 2015., стр. 19 – 28. 

29  Више о томе: М.Шкулић, Коментар Законика о кривичном поступку, "Службени гласник", Бео-
град, 2007., стр. 930 – 931. 
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сарадника и окривљених сарадника, како су они регулисани у новом Зако-
нику. 

 Ради се о процесном институту који изворно потиче из неких 
адверзијалних, односно англосаксонских кривичних процедура, пре свега 
из САД, а данас су одређени облици таквог процесног механизма присут-
ни и у многим другим, па и бројним континентално-европским кривич-
ним процедурама.30  

 Споразум о признању кривичног дела садржи одређене обавезне и 
одређене факултативне елементе,31 а један од факултативних елемената 
је и изјава јавног тужиоца о одустајању од кривичног гоњења за кривична 
дела која нису обухваћена споразумом о признању кривичног дела, што 
представља облик опортунитета кривичног гоњења, при чему нису утвр-
ђени било какви посебни критеријуми (са становишта целисходности, 
оправданости одустанка и сл), за такву одлуку јавног тужиоца, већ је то 
потпуно препуштено његовој слободној оцени. 

 И овде, тј. у погледу овог особеног случаја поступања по начелу 
опортунитета кривичног гоњења у оквиру пресуде проистекле из споразу-
ма о признању кривичног дела, није стриктно решено питање деловања 
начела ne bis in idem, ако се одустанак јавног тужиоца од кривичног гоње-
ња оствари у некој од претходних фаза кривичног поступка, када такав 
одустанак неће резултирати доношењем одбијајуће пресуде, тј. оних суд-
ских одлука које неспорно производе забрану поновног вођења кривичног 
поступка против истог лица за исто кривично дело32. 

 Наиме, како споразум о признању кривичног дела може бити 
закључен од доношења наредбе о спровођењу истраге па до завршетка 
главног претреса, то значи да до одустанка јавног тужиоца од кривичног 
гоњења за одређено кривично дело/кривична дела, може доћи већ у фази 
истраге. Тада би се истрага против окривљеног обуставила, односно такво 
кривично дело у таквом случају не би било предмет оптужбе, а како 

                                                 
30 Више о томе: В.Бајовић, Споразум о признању кривице, Правни факултет Универзитета у Бео-

граду, Београд, 2009., стр.55.  
31  М.Шкулић, Кривично процесно право, 10. измењено и допуњено издање, Правни факултет Уни-

верзитета у Београду, Београд, 2018., стр. 342,  
32  Више о томе: М.Шкулић, Страначки споразуми у кривичном поступку, "нужно зло" или рацио-

нална сумарна кривичнопроцесна форма, "Правна ријеч" – часопис за правну теорију и праксу, 
Бања Лука, 2016., стр. 467 – 502.  
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наредба о обустави истраге сходно члану 4. став 1. Законика о кривичном 
поступку и члану 34. став 4. Устава Србије, не спада у одлуке које произ-
воде дејства у смислу начела ne bis in idem, положај таквог окривљеног 
није сасвим сигуран. 

 Коначно, како је споразум о признању кривичног дела (као што је 
претходно објашњено), без обзира на непрецизност законодавца прили-
ком одређивања процесног тренутка од када се тај споразум може закљу-
чити, свакако могућ и у скраћеном поступку (где никада нема истраге), па 
и онда када се у општем кривичном поступку, без претходног вођења 
истраге оптужница подиже непосредно, могуће је замислити и да се оду-
станак јавног тужиоца од кривичног гоњења манифестује решењем о 
одбацивању кривичне пријаве, дакле јавно-тужилачком одлуком која је и 
иначе типична процесна манифестација поступања јавног тужиоца према 
начелу опортунитета кривичног гоњења. Окривљеном би у ствари, далеко 
више одговарало да буде оптужен и за то кривично дело, а да онда у 
каснијој фази кривичног поступка, јавни тужилац одустане од њега,. То 
би тада резултирало релевантном судском одлуком (пресудом којом се 
оптужба одбија), која апсолутно подразумева да се такав окривљени не 
може поново кривично гонити за исто кривично дело.  

Окривљеном би са становишта правне сигурности одговарало и да 
се донесе решење о обустави кривичног поступка, али ЗКП међу разлоге 
за доношење таквог решења - након што је оптужница већ поднесена 
(члан 338.), практично ни не сврстава одустанак јавног тужиоца од кри-
вичног гоњења. И онда када до одустанка јавног тужиоца долази на глав-
ном претресу, може доћи до одређених проблема, јер законодавац не 
решава питање (не)могућности оштећеног да у таквом случају оствари 
своје право на преузимање кривичног гоњења. Све ово би (размишљање у 
de lege ferenda смислу), требало решити у оквиру неке будуће реформе 
нашег кривичног процесног законодавства. 

 

6. Начело ne bis in idem у пракси Европског суда за људска права  
и релевантни ставови Европског суда правде 

За Србију је, како са становишта праксе Уставног суда, тако и када 
се ради о пракси редовних судова, од великог значаја пракса Европског 
суда за људска права у односу на деловање/неделовање начела ne bis in 
idem у конкретним ситуацијама, што се своди на формулисање одговара-
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јућих критеријума, пре свега у односу на то када се ради о истом кажњи-
вом делу, било кривично делу, било прекршају, или евентуално (што је у 
пракси екстремно ретко), неком другом деликту. Код нас се понекад забо-
равља да су од великог значаја и ставови Европског суда правде, чија је 
улога у правном систему ЕУ веома специфична и у пракси се често своди 
на разјашњавање одређених спорних правних/процесних питања, односно 
неку врсту чак интерпретације важећи правних норми, што је често у 
практичном деловању скопчано и са својеврсном креативном функцијом 
у примени права Европског суда правде.  

Релативно скорашњи став ЕСП који се односи на начело ne bis in 
idem је веома интересантан и за кривичноправни/кривичнопроцесни 
систем Србије, јер је непосредно повезан са питањем које је у досада-
шњој пракси Уставног суда Србије, а делимично и редовних судова, 
било од великог значаја, а то је да ли и правноснажне одлуке којим се 
окончава кривични поступак, а које у конкретном случају нису утемеље-
не на мериторним разлозима, могу да производе дејство у смислу начела 
ne bis in idem.  

 

6.1. Релевантна пракса Европског суда за људска права  
у односу на начело ne bis in idem 

 Европски суд за људска права 33 је у неколико својих одлука зау-
зео став према коме се члан 4. Протокола 7 Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода мора схватити на начин да 
забрањује казнени/кривични прогон или суђење за друго дело у мери у 
којој оно произлази из истоветних чињеница или чињеница које су у 
суштини битно исте као и прво "кажњиво дело" за које је већ донета прав-
носнажна осуђујућа или ослобађајућа пресуда.34 Овде посебно треба има-
ти у виду да ЕСЉП стоји на становишту да је израз "кривични поступак" 
у одредби члана 4. Протокола 7 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода, у основи шири од значења термина кривични 
поступак или казнени поступак у већини националних кривичнопроце-

                                                 
33  У даљем тексту ће се за Европски суд за људска права користити и скраћеница "ЕСЉП". 
34  Пресуда ЕСЉП: "Марести против Хрватске", број 55759/07 од 25. јула 2009. године, (§ 62); пре-

суда ЕСЉП "Муслија против Босне и Херцеговине", број 32042/11 од 14. јануара 2014. године, 
(§ 32. и § 33). 
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сних система, што када је реч о правном систему Србије, примарно значи 
да се под тим термином поистовећују кривични и прекршајни поступак. 

 Уколико су у питању правна лица као учиниоци одређене врсте 
деликата, тада би требало сматрати да се у смислу одредбе члана 4. Про-
токола 7 Европске конвенције за заштиту људских права и основних сло-
бода, поистовећују чак како кривични поступак, тако и поступак који се 
води поводом привредног преступа, тј. "привредно-преступни" поступак. 
Може бити на први поглед, спорно да ли неке друге врсте деликтних 
поступак, могу да се поистовете са класичним деликтним поступцима, као 
што су кривични и прекршајни, а ово би се тицало, односно могло тицати 
пре свега, дисциплинских поступак. У том погледу треба обратити пажњу 
и на санкције које могу произићи из различитих деликтних поступак, па 
како санкције које произлазе из дисциплинских поступака, не могу да се у 
потребној мери поистовете и уподобе са кривичним и прекршајним санк-
цијама, треба сматрати да по правилу35, таква врста деликтног поступка, 
не спада у "кривични" поступак, у смислу члана 4. Протокола 7 Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода.  

 Суштина се, према пракси ЕСЉП испољава у кључном питању да 
ли то "друго дело" може да се сматра кажњивим делом, што се своди на 
примену "мерила Енгел" (установљена у једном случају пред ЕСЉП,36 

                                                 
35  Не може се "категорички" констатовати да сви дисциплински поступци свакако не могу да се 

поистовете/уподобе са кривичним/прекршајним поступцима, у односу на које важи начело ne 
bis in idem, већ се ово питање само може дефинисати као однос правила и могућих изузетака, 
који су о овом случају, углавном веома ретки.. То значи да углавном не долази до проблема у 
контексту деловања начела ne bis in idem, када је исто лице претходно дисциплински санкцио-
нисано/ослобођено одговорности, а потом за исто "дело" одговара прекршајно или кривично. У 
том су погледу ипак могући и одређени изузеци, јер неке врсте дисциплинских поступака, под-
разумевају и могућност изрицања одређених специфичних санкција, које се у одређеној и бит-
ној мери, "приближавају" санкцијама које иначе могу произићи из "класичних" деликтних 
поступака, као што су о овом погледу пре свега, прекршајни поступак, а само донекле и кри-
вични поступак.  

 С друге стране, неспорно је да када се ради о самим дисциплинским поступцима, ту онда свака-
ко важи начело ne bis in idem, тако што исто лице не може бити два пута санкционисано за исти 
дисциплински прекршај/преступ, односно одговарајући дисциплински деликт, прописан актима 
као што су одговарајући Правилници, Статути и сл., у погледу којег је већ донета одговарајућа 
правноснажна одлука, а где се у погледу форме одлуке и других релевантних процесних пита-
ња, када је реч о правном систему Србије, по правилу као lex generalis примењује Законик о 
кривичном поступку.  

36  Енгел и остали против Холандије, пресуда ЕСЉП од 8. јуна, 1976. године. (Application no. 
5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72).  
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још средином 70-их година 20. века, на основу којих се утврђује да ли се 
ради о "оптужби за кривично/казнено дело". Ова "мерила" подразумевају 
оцену следећих питања:  

 1) правна квалификација дела према домаћем законодавству и  

2) природа дела, односно одређеног "противправног понашања, 
што подразумева два кумулативна поткритеријума:  

а) обим прекршене норме и сврху казне, као и  

б) природу и степен кривичне санкције, односно тежину казне. 

Основни критеријум за ЕКЉП начелно није везан за формално 
одређивање одређеног деликта као "кривичног", "казненог" и сл., када 
таква терминолошка оријентација већ у prima faciae смислу има очиглед-
ну терминолошку деликтну конотацију, или се он означава "дисциплин-
ским", "управноправним", чиме се у формално-терминолошком смислу 
избегава "деликтни карактер" конкретне норме. То значи да се независно 
од тога како се конкретан "деликт" формално означава у националном 
законодавству, он сматра "кривичним", односно "казненим", уколико из 
њега произлази/може произићи казна, односно санкција која је по врсти и 
тежини иста као што су то са кривичне/прекршајне санкције, односно 
казне садржане уопште у "казненом", односно у кривичном законодав-
ству. Поред тога, за ЕСЉП је од посебног значаја и природа самог дела, 
као и вредности које се штите прописивањем таквог дела, а посебно са 
становишта опсега такве заштите, што значи да се посебно процењује да 
ли се њиме штите сви грађани (као што је то и иначе, типично за кривич-
ну легислативу, па и прекршајно законодавство у нашој земљи), или само 
одређене категорија лица, попут на пример, дисциплинских преступа у 
одређеним установама.  

Када је реч о правној квалификацији дела у домаћем (национал-
ном) правном систему, тај критеријум је само "почетног" карактера, што 
значи да он на одређени начин представља само прву и прелиминарну 
"индикацију" у односу на то да ли се одређени поступак може сматрати 
"кривичним/казненим", те да ли се може радити о "кривичном/казненом" 
делу у конкретном случају. Ово се може илустровати и одређеним приме-
рима из праксе ЕСЉП-а. Тако се у једној одлуци ЕСЉП-а (која је у овом 
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тексту претходно већ цитирана),37 закључује: "Према хрватској правној 
квалификацији није сасвим јасно могу ли се прекршаји третирати као 
казнена дела." (§ 55). "Одређена дела имају казнену конотацију, иако се 
према примењивом домаћем праву сматрају сувише тривијалним да би се 
у погледу њих примењивало кривично право и кривични поступак." (§ 
58). Такође се у пракси ЕСЉП закључује и да су у сваком конкретном 
случају релевантне и одредбе из домена процесног права, те се тако, 
"поступак у коме се примењују норме кривичног процесног права, мора 
сматрати кривичним поступком."38 

Када је у питању природа противправног понашања, ЕСЉП се 
начелно усмерава на анализирање релевантних одредби домаћег права, а 
посебно у правцу утврђивања обима његове примене у односу на друга 
деликтна понашања у истом правном систему. ЕСЉП тако начелно сма-
тра да су "норме усмерене на општу популацију, по правилу казнене при-
роде", па тако истиче: "Норме усмерене на спречавање одређеног понаша-
ња ужих друштвених скупина (на пример, војници, затвореници, лекари 
итд.), по правилу су дисциплинске природе и не улазе у појам кривичног 
поступка. Међутим, одређено понашање које представља повреду дисци-
плине у контексту затвора, могу у исто време да буду и предмет кривич-
ног права.", а при том, "блажа природа противправног понашања не значи 
сама по себи, да дело није "кривично", јер појам "кривични", не захтева 
нужно и одређени степен озбиљности."39  

ЕСЉП констатује, када је реч о природи противправног понашања 
и да "увреде, претње, непристојно понашање и спречавање службеног 
лица у вршењу службене дужности, као дисциплински прекршај/преступ 
у контексту затвора, има казнену природу, јер одговара прекршајима који 

                                                 
37 "Марести против Хрватске, пресуда ЕСЉП број 55759/07 од 25. јула 2009. године. Иначе, као 

што ћемо објаснити у даљем тексту, ова одлука ЕСЉП је прилично проблематична, а нарочито 
што у конкретном случају ЕСЉП није водио рачуна да се у ствари, нити "поклапају" законски 
опис прекршаја и кривичног дела, нити је и иначе, оправдано априорно и "аутоматско" поисто-
већивање радње са "укупним делом" (Idem у смислу "Енгел мерила"), чему је у својој пракси, 
када је реч о оцени (не)повређености начела ne bis in idem, по свему судећи, ЕСЉП начелно 
прилично склон. С друге стране, у овој пресуди ("Марести против Хрватске, број 55759/07 од 
25. јула 2009.), ЕСЉП је оправдано констатовао да "када прописана и стварно изречена казна 
подразумева и лишење слободе, тада постоји претпоставка да оно што се лицу ставља на терет 
представља казнену/кривичну оптужбу."  

38  Öztürk против Немачке, пресуда ЕСЉП од 21. фебруара 1984, (§ 51).  
39  Томасовић против Хрватске, пресуда ЕСЉП од 18. октобра 2011. (§ 22, § 32-33).  
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су ван затворског система, део казненог законодавства."40 Такође се у јед-
ном "пореском случају", као прекршај третира и норма која омогућава 
"додатну наплату пореза по посебној стопи, када се такво правило односи 
на све пореске обвезнике", као и зато што "сврха таквог додатног пореза 
није да се уплати порез који је дугован, већ је она казнене природе, а као 
циљ има генералну превенцију".41 Када се оквиру одређених финансиј-
ских/пореских поступака изрекне посебна врста новчане "казне", тзв. гло-
ба, она се сматра казном, када подразумева и одређене забране, повезане 
са даљим пословањем"42. Такође, када се ради о одређеним "даљним и 
накнадним консеквенцама" одређених саобраћајних прекршаја/кривичних 
дела, ЕСЉП констатује да административна забрана управљања мотор-
ним возилом у одређеном временском периоду, има казненоправну при-
роду, те има природу санкције, јер се изриче на темељу постојања правно-
снажне осуде, траје одређено време и има ретрибутивни ефекат"43. 

Приликом оцене природе и степена кривичне санкције, ЕСЉП 
начелно полази од става да чак и када природа противправног понашања 
није нужно кривичноправна, из критеријума оцене природе и степена кри-
вична санкције, а нарочито "тежине казне", може се извести закључак да 
дело има "кривичну"/"казнену" природу. По правилу је овде довољно да 
се закључи да је сврха санкције примарно репресивна, што значи да је 
њена природа "казнена", а не "превентивна", те. да није претежно усмере-
на на "одвраћање". Приликом оваквог оцењивања, ЕСЉП начелно полази 
од "најозбиљније могуће санкције" у односу на одређени "тип деликта", 
односно могућу најтежу казну, или максималну меру казне, а не од санк-
ције која је и изречена у конкретном случају.  

 Настојећи да се у оцени да ли се ради о истом делу (Idem), не 
ослања на формални критеријум правне квалификације садржане у нацио-
налном законодавству44, полазећи од тога да такав формално-терминоло-
шки критеријум може чак довести до злоупотреба, ЕСЉП  је питање 
идентитета дела које има казнену природу, примарно решавао применом 
доктрине материјалног идентитета дела, која је дефинитивно консоли-

                                                 
40  Toth против Хрватске, пресуда ЕСЉП од 6. новембра 2012. (§ 33- 34). 
41  Kiiveri против Финске, пресуда ЕСЉП од 10. Фебруара 2015. (§ 32).  
42  Grande Stevens и други против Италије, пресуда ЕСЉП од 4. марта 2014. (§ 97- 99). 
43  Nilsson против Шведске, пресуда ЕСЉП од 13. децембра 2005. 
44  Као што је већ објањавано у претходном тексту, правна квалификација из националног правног 

система је често само формално-терминолошког карактера.  
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дована у предмету Золотукхин против Русије45. Суштина ове доктрине је 
да се питање идентитета дела решава, не само независно од формално-
терминолошког одређења дела у националном законодавству, већ пре све-
га, кроз разматрање одговарајуће "материјалне суштине дела", тако што 
се утврђује да ли се код оба дела у конкретном случају, ради о битно 
истом чињеничном стању.  

 

6.1.2. Критички осврт на праксу ЕСЉП у погледу утврђивања  
повреде начела ne bis in idem са посебним освртом на случајеве 

"Марести" и "Миленковић" 

 Изложени критеријуми Европског суда за људска права у погледу 
утврђивања повреде начела ne bis in idem, иако начелно адекватни, могу у 
једном свом делу и да се аргументовано критикују, а нарочито у погледу 
некада сувише упрошћеног поистовећивања радње и дела, приликом 
закључивања да се ради о "истој ствари". То је посебно симптоматично 
када се ради о правним системима који паралелно познају више врста 
деликата, који се некада у одређеној мери и "преклапају".  

 Када је реч о Србији, онда је то наравно, посебно значајно, када се 
ради о односу одређених кривичних дела и прекршаја, а нарочито када се 
ради о кривичним делима за која се гони по приватној тужби, као и када 
су у питању одређене кривичноправно релевантне последице, произишле 
из одређеног животног догађаја, у којем је садржана радња која предста-
вља одређени прекршај, али саме те последице, као евентуално и друге 
радње, које су елемент истог животног догађаја, представљају и одређено 
кривично дело,46 што ће се детаљније још објашњавати у закључку овог 
текста. 

                                                 
45  Zolotukhin против Русије (Application no. 14939/03), пресуда ЕСЉП од 10. фебруара 2009.  
46  Такав је и последњи случај недавно решен пред ЕСЉП, који се у погледу (не)деловања начела 

ne bis in idem, тиче Србије (у том предмету је иначе, одлучивао и Уставни суд Србије – УЖ 
4267/2012, решење о одбацивању уставне жалбе), те коначне оцене ЕСЉП да је ипак повређено 
начело ne bis in idem.  

 У овом случају (Миленковић против Србије, пресуда ЕСЉП од 1. марта 2016), радило се о 
окривљеном који је реагујући након што је оштећени према његовом мишљењу увредио децу 
окривљеног, оштећеног ударио више пута песницом у лице, што се своди на изазивање туче, 
због чега је против њега поднесена прекршајна пријава због кривичног дела против јавног реда 
и мира, а у прекршајном поступку га "прекршајни суд", тј. Општински орган за прекршаје (УП 
744/06-7 од 6. новембра 2007.) кажњава новчаном казном од 4.000 динара и налаже му да плати 
трошкове поступка у износу од 700 динара.  
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 Пресуда ЕСЉП у случају "Марести" је посебно интересантна за 
државе које баштине тековине правног система некадашње СФРЈ, а 
посебно за Србију, јер је случај "Миленковић", веома сличан случају 
"Марести". Наиме, у државама које припадају некадашњој југословенског 
кривичноправној/прекршајној "традицији" а у којима устаљено постоји 
дуалитет деликата као што су прекршаји и кривична дела, без обзира што 
се иначе, у већини држава насталих на тлу некадашње СФРЈ (а то је свака-
ко, случају у Србији), прекршаји више не сматрају "деликтима управно-
правног карактера", исто као што сада постоје "прекршајни судови", који 
су сегмент редовног правосуђа, а не "прекршајни органи", као део управ-
но-правног система. 

 Пресуда у случају "Марести", је наравно, по логици ствари, посеб-
но заинтересовала део кривичноправне теорије у Хрватској, као држави у 
чијем правном систему је према оцени ЕСЉП, дошло до повреде начела 
ne bis in idem у том случају, па се тако закључује да ЕСЉП и иначе, у сво-
јим одлукама које се односе на примену начела ne bis in idem, проблему 
прво пришао казуистички, да би потом "показао и несклоност да уђе 
дубље у финесе доктрине "казненог права" које се односе на "казнено 
дело" као такво, те на стицај "казнених"/кривичних дела."47 

 У теорији се аргументовано примећује да је ЕСЉП у разматрању 
идентитета кажњивог дела, то дело "практично редуковао на радњу, без 
обзира на варијације у доктринарном приступу и укључивања и доктрине 
материјалног идентитета дела", из чега произлази да, када се анализира да 
ли су нека дела кажњива или нису, те да ли су као таква описана у две 
различите казнене норме, то иста дела или нису иста, треба узети у обзир 
"истоврсну радњу" зависно и о другим елементима важним за идентифи-
кацију и идентитет "казненог дела", где спадају кривица, односно облик 
кривице, врста заштићеног добра, лице које је у својству извршиоца, 

                                                                                                                       
 Поред тога, Миленковића затим кривично гоне и за кривично дело тешке телесне повреде, за 

шта га потом, кривични суд, прво у првом степену оглашава кривим, те му изриче казну затвора 
од три месеца, а потом се та пресуда потврђује од стране другостепеног суда, те тако постаје 
правноснажна (Апелациони суд у Нишу, пресуда КЖ.бр. 2313/2011 од 20. марта 2012.).  

47  И.Јосиповић и К.Новак Хрговић, Начело ne bis in idem у контексту прекршајног, казненог и 
управног права, "Хрватски љетопис за казнене знаности и праксу, број 2/2016, Загреб, 2016., 
стр. 473. Цитирани аутори за пресуду у случају "Марести", истичу да је "зоран пример" одлу-
чивања које "не улази дубље у финесе доктрине кривичног права", што је "резултирало погре-
шном одлуком".  
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последица, те могуће "преклапање" радње с једном или више казнених 
норми" итд. 48 У том смислу може се закључити да бисмо "упоређујући 
само радњу извршења, увек закључили (погрешно) да постоји идентитет 
кажњивог дела, да је реч о суштински истом делу описаном на исти или 
сличан начин у две казненоправне норме (на пример, прекршајна и кри-
вичноправна норма)", али "ако се узму у обзир и други елементи иденти-
тета казненог дела, онда ћемо у одређеним случајевима доћи до закључка 
да радња јесте идентична (у целини или делимично), али да није реч о јед-
ном кажњивом делу, него о идеалном стицају казнених дела, при чему се 
свако од остварених казнених дела кажњава."49 

 Суштина схватања које критикује праксу ЕСЉП, склону да доне-
кле "упрошћено" поистовећује радњу са делом своди се на класично кри-
вичноправно учење о идеалном стицају кривичних дела и привидном иде-
алном стицају кривичних дела. Само онда када се ради о истој радњи 
којом се остварују битни елементи више кривичних и уопште кажњивих 
дела (где спадају и прекршаји), тако што се то чини у облику привидног 
идеалног стицаја, може се сматрати да постоји само један деликт, било 
једно кривично дело, било један прекршај и тада практично, нема штет-
них последица ни када се сама радња поистовети са делом.  

 Обрнуто, уколико су у питању случајеви постојања идеалног сти-
цаја кривичних дела и/или прекршаја, тада се, без обзира што је реч о 
само једној радњи, може сматрати да ипак постоји више деликата, што 
онда не искључује и више деликтних поступака, чији су предмети ти раз-
личити деликти, који се тада могу разликовати и по својој правној квали-
фикацији, тако да су неки прекршаји а неки кривична дела. У овој другој 
ситуацији, с обзиром да се ради о идеалном стицају, а не привидном иде-
алном стицају, неће постојати ни повреда начела ne bis in idem.  

 Као што ћемо то детаљније објашњавати у закључку овог рада, 
сматрамо да се могућност непостојања повреде начела ne bis in idem, не 
може свести ни само на овако објашњени случај привидног идеалног сти-
цаја (мада њега иначе, сматрамо неспорним), већ до повреде овог начела 
неће доћи ни у другим ситуацијама, што значи увек када се из анализе 
свих битних елемената одређеног животног догађаја, може закључити да 

                                                 
48  Ibidem.  
49  Ibid., стр. 473 – 474.  
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је предмет два поступка из којих су произишле/могле произићи и две 
одлуке, као и две санкције, тај исти животни догађај, који ипак не пред-
ставља исто дело. 

 Веома је интересантна анализа случаја Марести из које произлази 
закључак да се у конкретном случају, а потпуно супротно ставу ЕСЉП50, 
ипак није радило о повреди начела ne bis in idem, што се своди на обја-
шњење чија је суштина да се прекршајни суд није заиста бавио кривич-
ним делом, те да кривично дело није суштински обухваћено одлуком пре-
кршајног суда51. 

 Окривљеном Марестију се судило за више деликата у стицају, а 
основни проблем се сводио на однос прекршаја против јавног реда и 
мира, до којег је дошло Марестијевим дрски и безобзирним понашањем 
на јавном месту, вређањем грађана и нарушавањем њиховог мира, као и 
кривичног дела тешке телесне повреде до чега је дошло када је Марести у 
тим околностима истукао једног грађанина. Судски епилог у Хрватској је 
био правноснажна осуда за прекршај против јавног реда и мира, као и 
кривична правноснажна осуђујућа пресуда за кривично дело тешке теле-
сне повреде, а такве одлуке судова су своју потврду добиле и од Уставног 
суда Хрватске, да би потом ЕСЉП закључио да је осудом Марестија и за 
кривично дело у односу на "исто дело" за које је он већ прекршајно санк-
ционисан, на његову штету повређено начело ne bis in idem. Овај став 
ЕСЉП је проблематичан, не само зато што су описи кривичног дела 
тешке телесне повреде и конкретног прекршаја против јавног реда и мира 
различити, већ и због различитих објеката заштите тог прекршаја и кон-
кретног кривичног дела, али такође и због тога што се овде радило о раз-
личитим радњама прекршаја (вика, увреде, дрско понашање на јавном 
месту итд.) и кривичног дела (наношење тешке телесне повреде).  

 Коначно, чини се да је кључни аргумент за ЕСЉП у случају 
"Марести", био крајње "формалне природе", а то је да је сам прекршајни 
суд у својој одлуци о постојању прекршаја против јавног реда и мира, 
унео и елементе кривичног дела тешке телесне повреде, тј. описао и само 
ударање грађанина који је том приликом оштећен тим кривичним делом. 
Као што ћемо то детаљније објаснити у закључку овог рада, сматрамо да 

                                                 
50  Марести против Хрватске, пресуда ЕСЉП број 55759/07 од 25. јула 2009. године. 
51  И.Јосиповић и К.Новак Хрговић, op.cit., стр. 476 – 477.  
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се ту ради о обичном "вишку садржаја", јер с једне стране, и без тог "опи-
са", прекршај свакако постоји, док с друге стране, претерани је формали-
зам сматрати да је тиме што је прекршајни суд у своју одлуку (непотребно 
?) унео и неке елементе кривичног дела, кривично дело заиста у потпуно-
сти и обухваћено одлуком прекршајног суда. Ту је чак и питање да ли је 
уопште и било погрешно што се у прекршајном поступку и "спомињало" 
ударање које је било елемент кривичног дела тешког телесне повреде, те 
да ли се овде чак уопште и може говорити о "вишку садржаја", јер је пре-
кршајни суд тиме само описао кључне елементе конкретног животног 
догађаја у коме су били садржани елементи како прекршаја, тако и кри-
вичног дела, али се при том ипак, оправдано није ни бавио свим битним 
елементима кривичног дела, тј. његовим комплетним кривичноправним 
"бићем", јер би тада, заиста постојала повреда начела ne bis in idem, већ је 
то наравно, препуштено кривичном суду. Наиме, прекршајни суд ипак 
"није обухватио целину кривичног дела које је касније пресуђено", те 
"није одлучивао о кривици за последицу - тешку телесну повреду, што 
значи да у својој одлуци није судио за кривично дело."52 

 Суштински исти резон, као што је претходно објашњено у односу 
на случај "Марести", може се применити и када се ради о случају "Милен-
ковић"53, где је такође ЕСЉП утврдио повреду начела ne bis in idem, а при 
том није узео у обзир могућност постојања не само идеалног стицаја пре-
кршаја и кривичног дела, већ ни да су елементи истог животног догађаја, 
биле како оне радње које су радње прекршаја, тако и радња која предста-
вља радњу извршења кривичног дела, као ни да у истом животном догађа-
ју, различити чињенични елементи представљају битна обележја прекр-
шаја и елементе бића кривичног дела54. 

 Наиме, битни елементи конкретног прекршаја су одређене радње, 
као што су то: вређање, злоупотреба другог, вршење насиља над другим, 
изазивање туче или учешће у њој, угрожавање спокојства грађана или 
ремећење јавног реда и мира, док се када је реч о кривичном делу тешке 
телесне повреде, чињенични елементи његовог бића своде на телесно 

                                                 
52  Ibid, стр. 477  
53  Миленковић против Србије, пресуда ЕСЉП од 1. марта 2016. 
54  Упореди: В.Бајовић, Случај Миленковић- Ne bis in idem у кривичном и прекршајном поступку, 

зборник: ''Казнена реакција у Србији - VI део'', Правни факултет Универзитета у Београду, Бео-
град, 2016., стр. 243-258  
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повређивања другог и нарушавање здравља на такав начин да је услед 
тога доведен у опасност живот повређеног или му је уништен или трајно 
и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део тела или орган 
или је проузрокована трајна неспособност за рад итд.  

 Велике су суштинске чињеничне разлике између конкретног пре-
кршаја и конкретног кривичног дела у случају Миленковић, као различи-
тих врста деликата произашлих из истог животног догађаја, односно у 
контексту укупне чињеничне ситуације, а при том, треба имати у виду и 
релевантне субјективне елементе, тј. облик кривице учиниоца како у 
односу на своје радње које су елемент прекршаја против јавног реда и 
мира, тако и на радњу којом је проузрокована кривичноправно релевантна 
последица, која представља битно обележје конкретног кривичног дела.  

 Тиме што је окривљени прво (о)суђен за прекршај против јавног 
реда и мира, у конкретном случају у ствари, ипак није била искључена и 
могућност његове осуде за кривично дело тешке телесне повреде, произи-
шле из истог животног догађаја, не само због у битној мери различитог 
чињеничног стања прекршаја и кривичног дела (пре свега, делом различи-
те радње, те постојање конкретне последице код кривичног дела, које 
нема у том облику код прекршаја), због чега то нису иста дела, иако су 
произишла из истог животног догађаја, већ и стога, што се прекршајни 
суд, независно од тога што је у опис прекршаја унео и одређене елементе 
кривичног дела (што би се могло сматрати и одговарајућим вишком садр-
жаја), уопште није ни бавио другим релевантним кривичноправним пита-
њима.  

 То значи да тиме што се прекршајни суд није упуштао у решавање 
таквих питања, ни у формалном смислу, он тиме својом одлуком о прекр-
шају, није обухватио (што наравно, свакако није могао ни због правила о 
својој стварној надлежности) и проблематику постојања кривичног дела. 
У таква питања спада пре свега облик кривице учиниоца, и то не односу 
на прекршај, већ у погледу конкретног противправног дела које је зако-
ном прописано као кривично дело, произишло из истог животног догађа-
ја, који обухвата и прекршај против јавног реда и мира, а које представља 
кривично дело, јер је скривљено, што значи да учинилац испољава одре-
ђени облик кривице.  
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 Из свега претходно објашњеног, произлази да је ЕСЉП погрешио 
када је у случају "Миленковић против Србије", закључио да постоји 
повреда начела ne bis in idem. То ипак не значи ни да је Уставни суд Срби-
је, када је својевремено решавао о уставној жалби, коју је решењем одба-
цио55, након чега је уследио "стразбуршки поступак", поступио потпуно 
исправно.  

 Свакако није погрешио Уставни суд Србије, када није усвојио 
уставну жалбу у случају "Миленковић", али би чини се, било боље, одно-
сно адекватније са становишта извођења закључака који би потом "имали 
већу тежину" и у каснијем поступку пред ЕСЉП, да се Уставни суд Срби-
је, упустио у вођење мериторног поступка, те уставну жалбу Миленкови-
ћа својом одлуком одбио, са аргументацијом (чије смо основне елементе 
претходно већ навели), да се суштински не ради о истој ствари, већ само 
о истом животном догађају, из којег су произишли, како прекршај про-
тив јавног реда и мира, тако и кривично дело тешке телесне повреде. 

 

6.1.3. Наговештај извесних/могућих промена у пракси ЕСЉП  
која се тиче начела ne bis in idem 

 У неким својим одлукама, а на резоне из неких од њих се посебно 
ослонио и Уставни суд Србије у једној својој одлуци из априла 2018. 
године (која се детаљније анализира у даљем тексту),56 Европски суд за 
људска права наговештава извесне, односно могуће промене у својој 
пракси која се односи на деловање/неделовање начела ne bis in idem. 

 У пракси Европског суда за људска права након пресуде Сергеј 
Золотукхин против Русије, број 14939/03, од 10. фебруара 2009. године, 
прихваћена је могућност да је изрицање различитих санкција од стране 
различитих органа које се односе на исто понашање у одређеној мери 
допуштено на основу члана 4. Протокола 7 уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, без обзира на постојање 
одлуке која има својство res iudicata,57 те да се комбинација санкција у 
                                                 
55  Предмет: УЖ - 4267/2012. 
56  Предмет број: Уж-3312/2016 од 5. априла 2018. године. 
57  Интересантан је коментар једног некадашњег судије ЕСЉП-а, који се на темељу одређивања 

"суштине начела ne bis in idem), односи и на ову пресуду Европског суда за људска права (Золо-
тукхин против Русије): "Главни проблем у вези са доктрином ne bis in idem (у обичајном праву 
(Common Law) забрана поновог суђења за исто дело), је да води у логички ћорсокак. Овај логич-
ки ћорсокак потиче од скривене основне премисе, које учесници у судском поступку нису све-
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тим предметима треба разматрати као целина.58 Овако је ЕСЉП закључио 
јер сматра да треба оставити могућност држави да легитимно изабере 
комплементарне одговоре на друштвено неприхватљиво понашање путем 
различитих поступака који чине повезану целину, како би се решили раз-
личити аспекти одређеног друштвеног проблема, под условом да укуп-
ност тих правних одговора не представља прекомеран терет за појединца 
на којег се односе59, при томе водећи рачуна за успостављање правичне 
равнотеже између заштите интереса појединца који је заштићен начелом 
ne bis in idem, са једне стране и интереса јавног интереса да се успостави 
потпуни регулаторни приступ у предметном подручју, са друге стране.  

 Стога се може закључити да члан 4. Протокола 7 Европске кон-
венције не искључује у апсолутном смислу вођење два поступка, који се 
тичу различитих предмета, произишлих из истог животног догађаја, а из 
којих могу произићи и две санкције, ако су испуњени одређени услови 
који се односе како на тип тих различитих поступака, одговорајућу везу у 
временском и просторном смислу, која међу њима постоји,60 тако и на 
карактер различитих санкција, које могу да се допуњују, али наравно, не 

                                                                                                                       
сни, а односи се на независно постојање "ствари" per se - праћене двема различитим правним 
квалификацијама једног, наводно кривичног догађаја. Овде имамо дијалектички проблем. 
Изгледа да "чињенице" одређују "правну квалификацију" случаја – али са друге стране, разли-
чите "правне квалификације", такође предодређују селективну аперцепцију (запажање) "чиње-
ница". Проблем ће избити на површину, постати очигледан, само у случајевима ne bis in idem. 
Међутим, он је стварно латентно присутан на широј слици, односно у свеукупном односу изме-
ђу "чињеница и "права"... Није чудо да је и Европски суд за људска права (ЕСЉП) у случају 
Золотухин (Zolotukhin) – такође капитулирао. Завршио је (са) (истом) кружном формулом 
закључивши да је исти историјски догађај исти историјски догађај." Б.Зупанчич, Ne bis in idem 
(забрана поновног суђења за исто дело) – la belle dame sans merci, "Crimen", Београд, број 
2/2011, Београд, 2011., стр. 171. 

58  Сергеј Золотукхин против Русије, број 14939/03, од 10. фебруара 2009. године. Ово у ствари, и 
није нека баш "(нај)нов(иј)а пракса Европског суда за људска права, али су ипак примери те 
праксе, односно заузетих ставова ЕСЉП у том предмету, од великог значаја, јер се ту констату-
је да држава начелно има право да у односу на "исто понашање", прописује и различите санк-
ције, да би се потом у неким новијим одлукама ЕСЉП-а, утврђивало под којим условима посто-
ји одговарајућа повезност између различитих деликтних поступака, који се тичу чињеница, 
проистеклих из истог животног догађаја.  

59  А. и Б. против Норвешке, бр. 24130/11 и 29758/11, од 15. септембра 2016. године, §121.  
60  У сваком конкретном случају је неопходно испитати и да ли су два поступка довољно тесно 

повезана у садржинском и временском погледу. Ово се своди на спровођење својеврсног норма-
тивног и фактичког "теста", чији је циљ испитивање ради извошења закључка да ли различити 
поступци који се воде против окривљеног у суштини представљају усклађену целину, између 
којих постоји довољно блиска веза у садржини и времену, због које њихово паралелно вођење и 
кажњавање није у супротности са начелом ne bis in idem. 
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смеју да буду исте садржине, нити да претерано тешко погоде појединца 
према којем се примењују, те морају бити израз правичне равнотеже 
између интереса и права појединца заштићених деловањем начела ne bis 
in idem и јавног интереса који налаже/омогућава вођење два поступка у 
конкретном случају. 

 

6.1.4. Став Европског суда за људска права према заштитним мерама 
"искључења" због хулиганства/насиља током спортских догађаја 

повезано са начелом ne bis in idem 

 Недавно је ЕСЉП одлучио о неколико представки, које су све 
поднесене против одлука хрватских судова, којима се, уз тврдњу да је 
тако повређена забрана двоструке кажњивости, оспоравају посебне мере 
ограничавајућег карактера (мере искључења) у односу на могућност при-
суствовања одређеним спортским дешавањима (фудбалским утакмицама), 
а које су произишле из претходно вођених прекршајних поступака. Ради 
се о неколико случајева, који су сви према одлуци ЕСЉП-а, спојени,61 јер 
се тичу веома сличног питања, које се своди на тврдњу подносилаца да је 
накнадним мерама лимитирајућег карактера у односу на њих, након прет-
ходно окончаних прекршајних поступака према њима, повређено начело 
ne bis in idem.  

 Прва представка се односила на лице којем је два пута прекршајно 
кажњавано због насиља на фудбалским утакмицама (подстрекавање на 
тучу, алкохолисано стање током утакмице, напад на полицајце током 
спортске утакмице итд.), да би му потом надлежни прекршајни суд на 
основу захтева полиције због тих учињених прекршаја, изрекао заштитну 
меру забране присуствовања утакмицама ФК "Динама" из Загреба и 
хрватске фудбалске репрезентације у земљи и у иностранству у трајању 
од годину дана, уз дужност да се полицији на дан када је утакмица ФК 
"Динама" из Загреба и хрватске фудбалске репрезентације у земљи, обаве-
зно јавља два сата пре њеног почетка, како би се тако обезбедило да јој 
неће присуствовати.62 Иста мера је одлуком прекршајног суда изречена и 
другом подносиоцу представке, када је суд приликом изрицања заштитне 
мере узео у обзир претходне осуде прекршајног суда за спортско хулиган-

                                                 
61  Одлука ЕСЉП-а о недопуштености/неприхватљивости представки – Месић и други против 

Хрватске, од 14. марта 2019. године. 
62  Месић против Хрватске, представка број 792/16, од 14.12.2015. 
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ство.63 Мера забране присуствовања утакмицама ФК "Динама" из Загреба 
и хрватске фудбалске репрезентације у земљи и у иностранству у трајању 
од годину дана, уз дужност да се полицији на дан када је утакмица ФК 
"Динама" из Загреба и хрватске фудбалске репрезентације у земљи, обаве-
зно јавља два сата пре њеног почетка, изречена је и трећем подносиоцу 
представке ЕСЉП-а, на темељу његове претходне осуде за прекршај који 
се састојао извикивању на фудбалској утакмици увреда које могу подсти-
цати расну, верску или националну мржњу64. 

 И четвртка представка се односила на идентично питање (заштит-
на мера донесена на темељу претходно вођеног прекршајног поступка и 
тврдња подносиоца да му је тако повређено право садржано у начелу ne 
bis in idem), јер се радило о човеку којем је такође изречена иста заштитна 
мера, због хулиганства на фудбалској утакмици, али је овде постојала и 
једна посебна специфичност, јер је он претходно ослобођен у прекршај-
ном поступку (Прекршајни суд у Сплиту), а потом је одлуку о изрицању 
заштитне мере забране присуствовања утакмицама и обавезу јављања 
полицији донео Прекршајни суд у Загребу, искључиво на основу инфор-
мација које је добио од полиције. Високи прекршајни суд у Загребу је 
одбио жалбу окривљеног, сматрајући да није у питању повреда забране 
двоструке кажњивости, те посебно истичући да се овде, тј. када је реч о 
"примени мере искључења" у односу на подносиоца, не ради о казни, већ 
је реч о мери чија је сврха спречавање "његовог будућег изгредничког 
понашања".65 Коначно, и пета представка се тиче истог питања (претход-
на осуда због прекршаја који се састоји у алкохолисаности "навијача" 
током утакмице и испољавања хулиганизма, а потом "мера искључења" уз 
обавезу јављања полицији), а овде је особеност да је о конкретном случају 
одлучивао и Уставни суд Хрватске, који је уставну жалбу одбацио као 
недопуштену, са образложењем " да није поднесена на одређену одлуку о 
правима и обавезама подноситеља захтева, ни било какву оптужбу против 
њега за казнено дело, која се може оспоравати уставном жалбом"66. 

 Све претходно сумарно описане представке су у "спојеном 
поступку", тј. одлуком ЕСЉП-а која се односила на свих пет представи, 

                                                 
63  Зечевић против Хрватске, представка број 5677/16, од 18.01.2016. 
64  Јурић против Хрватске, представка број 21599/16, од 15.04.2016.  
65  Врховски против Хрватске, представка број 27292/16, од 9.05.2016.  
66  Јеђуд против Хрватске, представка број 38450/16, од 29.06.2016.  
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одбачене као недопуштене (члан 35. став 4. Конвенције), јер је ЕСЉП 
сматрао да оне у ratione materiae смислу, у складу са чланом 35. став 3. 
Конвенције, нису прихватљиве. Став ЕСЉП се суштински темељи на 
његовој оцени, да конкретне мере ("мере искључења", тј посебне забране 
и обавезе у односу на "хулигане"), које су подносиоци оспоравали, не 
представљају "казне изречене у казненом поступку". ЕСЉП је свој став 
засновао на једном претходно веома познатом случају, који се сводио на 
исто питање.67 У поступку по овој представци која се такође тицала прет-
ходних осуда за прекршаје везане за хулиганство на фудбалским утакми-
цама и потом у вези с тим "изгредима", забрану конкретном лицу да у 
одређеном периоду присуствује утакмицама, што је према оцени подноси-
оца представљало кршење забране двоструке кажњивости, ЕСЉП је ана-
литички применио тест заснован на "мерилима Енгел", у погледу сле-
дећих основних питања: 1) правна квалификација дела или релевантне 
мере у националном законодавству, 2) природа мере, те 3) степен тежине 
казне којој је конкретно лице подвргнуто, па је при том утврдио:  

 У погледу правне квалификације, ЕСЉП је нашао да таква 
посебна мера према релевантном законодавству (радило се такође о 
Хрватској), представља меру sui generis типа, која се разликује од било 
које казне или друге мере која се иначе, може изрећи у кривичном или 
прекршајном поступку.  

 Када је реч о природи мере, ЕСЉП је оценио да она није репре-
сивног карактера, нити је њен циљ кажњавање учиниоца, већ је она, а што 
је утемељено и на међународноправној пракси која се односи на спречава-
ње насиља на спортским дешавањима, превентивног карактера, јер је њен 
циљ спречавање будућег насиља на утакмицама и она се чак може изрећи 
и независно од претходно вођеног прекршајног/кривичног поступка,68 а 

                                                 
67  Серажин против Хрватске, представка број 19120/15. Одлука ЕСЉП од 8. новембра 2018. 

године.  
68  Ово чак значи и да су овакве "превентивне" мере према схватању ЕСЉП-а, могуће и без обзира 

на исход таквог казненог поступка, када је реч о његовом основном предмету (кривично 
дело/прекршај), као што је то и било у претходно описаном случају Врховски против Хрватске 
(број 27292/16, од 9.05.2016), када су конкретном лицу правноснажно изречене такве sui generis 
заштитне мере ("мере искључења"), без обзира што је он претходно ослобођен у прекршајном 
поступку, по оптужби за она понашања (хулиганство на спортским догађајима), а која су потом 
ипак, дакле упркос претходној ослобађајућој пресуди, искључиво на темељу информација које 
је суду дала полиција, била разлог да му се изрекну те посебне превентивне мере, чија је сврха 
спречавање будућег изгредништва. 
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при том је ЕСЉП овде додатно појачао свој закључак и тиме што је такву 
меру на дистинктиван начин "упоредио" са "класичном заштитном 
мером" (мером безбедности), па је утврдио да је за разлику од донекле 
"сличне" мере која се изриче у кривичном поступку, ова мера sui generis 
карактера, те се од класичне заштитне мере (мере безбедности), разликује 
и према начину примене, јер није предвиђена обавеза предавања путне 
исправе, нити се подразумева одузимање слободе или новчано кажњава-
ње, из чега произлази да таква мера нема казненоправну конотацију.  

 У погледу "трећег критеријума" из "мерила Енгел" (степен 
тежине казне/мере), ЕСЉП је закључио да мера искључења донета по 
посебном закону о спречавању насиља на спортским дешавањима, самим 
тим што се не састоји у новчаном кажњавању или одузимању слободе, 
што је типичан садржај "казни", суштински нема казнени карактер, без 
обзира што је у закону прописано новчано кажњавање, па и могућност 
изрицања казне затвора, уколико се лице којем је мера изречена о њу 
оглуши, јер су такве казне могуће само након вођења новог прекршајног 
поступка, чији би предмет био посебан прекршај који се састоји у непо-
штовању изречених забрана, из чега произлази да се ту ради само о 
"посредној могућности кажњавања (новчаном казном или затвором), што 
није довољно да се мера сматра казненом у конвенцијском смислу. 
 

6.1.5. Став Европског суда за људска права према односу  
кривичних дела и одређених дисциплинских деликата у светлу  

начела ne bis in idem, уз сумарни осврт на општи проблем  
(не)деловања начела ne bis in idem у вези дисциплинских поступака 

 Као што то претходно већ објашњено, начелно се сматра да санк-
ције које произлазе из дисциплинских поступака, не могу да се у потреб-
ној мери поистовете са кривичним и прекршајним санкцијама и њима 
"практично уподобе", треба сматрати да по правилу, таква врста деликтног 
поступка, не спада у "кривични" поступак, у смислу члана 4. Протокола 7 
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.  

 Наиме, не може се "категорички" констатовати да сви дисциплин-
ски поступци свакако не могу да се "механички" поистовете са кривич-
ним/прекршајним поступцима, у односу на које важи начело ne bis in 
idem, већ се таква немогућност може дефинисати само као начелно прави-
ло. Дакле, ово се питање може објаснити само као однос правила и у изве-
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сној мери могућих изузетака у односу на т(акв)о правило. По логици 
ствари, изузеци су у овој области по правилу, веома ретки.  

 Потребно је анализирати три основне ситуације:  

1) случај када је у погледу истог лица донета правноснажна одлука 
у дисциплинском поступку, а он се потом за "исто дело" гони у другом 
казненом поступку; 

2) ситуација када је у односу на исто лице донета правноснажна 
одлука у прекршајном или кривичном поступку, а он се након тога, гони 
за потенцијално "исто дело" у дисциплинском поступку; као и  

3) случај када је у погледу истог лица за исти дисциплински 
деликт донета правноснажна одлука у дисциплинском поступку, што онда 
неспорно онемогућава да се он понови дисциплински гони за исти деликт. 

У пракси углавном не долази до проблема у контексту деловања 
начела ne bis in idem, када је се ради о истом лицу које је претходно 
дисциплински санкционисано, односно у погледу којег је донета правно-
снажна одлука у дисциплинском поступку, а потом за исто "дело" казнено 
одговара, тако што се терети за одговарајући прекршај или кривично 
дело. Треба имати у виду да су овде ипак могући и одређени изузеци, који 
произлазе из природе неких специфичних форми дисциплинских поступа-
ка. Неке врсте дисциплинских поступака, подразумевају и могућност 
изрицања одређених специфичних санкција, које се у битној мери, а пре 
свега, по својим фактичким и правним ефектима, веома "сличне" санкци-
јама које иначе могу произићи из "класичних" деликтних поступака, што 
се у овом погледу пре свега, односи на прекршајни поступак, а само доне-
кле и на кривични поступак. Из овога произлази да од оцене да ли се у 
конкретном случају "правноснажни исход" конкретног дисциплинског 
поступка, може по свом правном ефекту у битном "поистоветити", ономе 
што би могао бити исход другог релевантног (прекршајног/кривичног) 
поступка, зависи и закључак да ли правноснажна одлука донесена у 
дисциплинском поступку, производи дејство у смислу начела ne bis in 
idem и у односу на друге могуће деликтне поступке. Према ставу ЕСЉП-
а, онда када дисциплински прекршај/преступ у контексту установе за 
извршење кривичне санкције (затвора), има казнену природу, те на тај 
начин, одговара прекршајима који су иначе, (из)ван затворског система, 
онда се и такви дисциплински деликти сматрају делом казненог законо-
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давства."69 Из овога би произишло да би правноснажна одлука која се 
односи на такву врсту дисциплинског деликта, деловала у смислу начела 
ne bis in idem и када се ради о другим врстама казнених поступак, односно 
могућности да се за "исто дело", поново одговара у таквој другој врсти 
деликтног поступка.  

 У једном случају се радило о двојици службеника бугарске желе-
знице, који су непажњом изазвали пожар у једном вагону, који је довео до 
велике штете.70 Против једног од њих, тј. Курдова, који је као надређени, 
Иванову наложио да завари део вагона, услед чега је дошло до пожара, је 
прво вођен дисциплинским поступак, који је резултирао новчаном 
казном, а потом су обојица кривично гоњени због изазивања пожара, те 
осуђени у кривичном поступку. ЕСЉП је закључио да је представама 
допуштена, али није прихватио да се у овом случају радило о повреди 
начела ne bis in idem, оцењујући да претходно вођени дисциплински 
поступак није имао карактер кривичног поступка, већ је он у inter allia 
смислу типичан дисциплински поступак (§ 42 одлуке ЕСЉП).71  

 Обрнут случај, када је лице прво одговарало прекршајно или кри-
вично, тако што је донесена одговарајућа правноснажна судска одлука, 
која начелно производи дејство у смислу деловања принципа ne bis in 
idem, а потом се гони у дисциплинском поступку за исто дело, је за праксу 
интересантније и потенцијално далеко спорније/спорно питање. Овде би 
се могло поћи од констатације да се и иначе, у теорији сматра да "основни 
разлог који оправдава вођење дисциплинског поступка као другог поступ-
ка у овом случају, јесте то што из идентичног понашања произлазе разли-

                                                 
69  Toth против Хрватске, пресуда ЕСЉП од 6. новембра 2012. (§ 33- 34). Радило се о осуђенику 

који је кажњен да због увреде стражара у затвору, те му је изречен боравак у самици у трајању 
од 21 дана, а потом је у кривичном поступку осуђен због кривичног дела учињеног истом при-
ликом, које се састојало у претњи. У овом случају је ЕСЉП закључио да први поступак (дисци-
плински поступак спроведен у затвору), из којег је произашло изрицање у конкретној ситуацији 
мере боравка у самици у трајању од 21 дана, због вербалне увреде стражара од стране осуђени-
ка, а које је у националном законодавству дефинисано као дисциплински прекршај осуђеника 
током извршења казне затвора, иако ипак није чисто дисциплинског карактера, не представља 
по својој природи кривичну процедуру, те да при том, а што је од посебне важности; мера сме-
штања у самицу не продужава трајање затворске казне, нити је она сама по себи, скопчана са 
додатним лишењем слободе, већ се та мера своди на отежавање извршења већ изречене казне 
која се састоји у лишењу слободе.    

70  Извор: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-104948"]}.  
71  Курдов и Иванов против Бугарске, представка број 16137/04 од 27. априла 2004 године. Одлука 

ЕСЉП од 31. маја 2011. године. 
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чите правне сврхе.".72 Ово се може илустровати једним веома интересант-
ним примером једног судије Врховног суда Чешке, који објашњава 
Б.Зупанчич.73 Овај судија је прво био кривично гоњен 2008. године, због 
кривичног дела које се тицало плагијата, односно повреде ауторских пра-
ва, а тај је кривични поступак окончан поравнањем између окривљеног и 
оштећених (што је према правилима чешког законодавства могуће када је 
таква врста кривичног дела предмет кривичног поступка), да би потом 
против тог судије био покренут дисциплински поступак, који је одлуком 
Врховног суда Чешке Републике обустављен, јер је Врховни суд Чешке 
сматрао да је предмет већ претходно правноснажно окончан у кривичном 
поступку, те да стога делује начело ne bis in idem.74 Овакву одлуку 
Б.Зупанчич критикује јер сматра да новчано обештећење/материјална 
сатисфакција оштећенима, исплаћено/исплаћена од стране окривљеног 
"подразумева да није било материјалне ослобађајуће пресуде (суштин-
ског ослобођења) оптуженог по основу стварног одлучивања о његовој 
кривици или невиности", те објашњава и да "чак да је Врховни суд осло-
бодио судију Совак-а због недостатка доказа који би водили изван основа-
не сумње, што је стандард доказивања у кривичним предметима, то не би 
подразумевало његову невиност, осим у оквирима кривичног права."75 
Даље, цитирани аутор (Б.Зупанчич) објашњава: "Међутим, таква ослоба-
ђајућа пресуда не би спречавала тужиоце у парници где је стандард у 
доказивању превага доказа, а не изван основане сумње, да туже истог 
оптуженог за накнаду штете. Наравно, забрана поновног суђења не би се 
примењивала""a fortiori ни у дисциплинском поступку."76 Коначно, свој 
став да је у овом случају погрешно примењено начело ne bis in idem, 
Б.Зупанчич објашњава различитом сврхом кривичног и дисциплинског 
поступка, наводећи да је "сврха дисциплинског поступка против судије 
Врховног суда, потпуно другачија од кривичног гоњења због кршења 
ауторских права (као дела материјалног кривичног права)," сматрајући да 
је "очигледно да је етички и морални стандард довољан за разрешење 

                                                 
72  С.Бован, Методски потенцијали херменеутичког прагматизма у разумевању и примени начела 

ne bis in idem, "Анали Правног факултета Универзитета у Београду", број 2/2013, Правни факул-
тет Унверзитета у Београду, Београд, 2013., стр. 69. 

73  Више о томе: Б.Зупанчич, op.cit., стр. 174 - 177.  
74  Чешки Врховни суд се у образлагању свог става позвао и на праксу ЕСЉП-а, посебно истичући 

претходно (у овом раду), већ више пута спомињан случај "Золотухин".  
75  Б.Зупанчич, op.cit., стр. 177.  
76 Ibidem.  
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судије Врховног суда, чак и у поступку кршења ауторских права, много 
виши него стандард који важи за редован кривични поступак"77. 

 ЕСЉП је у својој пракси махом установљавао да вођење дисци-
плинског поступка који је инициран претходном осудом у кривичном 
поступку лица против којег се такав поступак води, нема сам по себи 
карактер "новог кривичног поступка", нити се самим тим, што је вођен 
дисциплински поступак чији је предмет био догађај већ обухваћен прав-
носнажном одлуком кривичног суда, аутоматски мора/може радити о 
повреди начела ne bis in idem. У једном случају се радило о пензиониса-
ном аустријском судији који је у кривичном поступку правноснажно осу-
ђен на казну доживотнога затвора због убиство и држања ватреног оружја 
без одобрења, а потом је због тога против њега вођен дисциплински 
поступак који је резултирао одлуком да буде лишен одређених права која 
му иначе припадају као судији у пензији, укључујући чак и право на пен-
зију.78 ЕСЉП (Комисија) је закључио да такав дисциплински поступак 
сам по себи није имао карактер (новог) кривичног поступка, иако се у 
њему одлучивао на темељу претходне правноснажне одлуке кривичног 
суда која се односила на тешко кривично дело, као и да многе државе, 
када се ради о "јавним службеницима", прописују могућност да им се у 
одређеним ситуацијама могу одузети већ стечена права, укључујући и 
право на пензију,79 уколико учине тешко кривично дело, те је стога оце-
нио да у овој ситуацији нема места примени правила садржаног у члану 4. 
Протокола 7 80. 

                                                 
77  Ibidem.  
78  Kremzov против Аустрије, представка број 16417/90, од 28. марта 1990, одлука ЕСЉП, којом је 

представка одбачена као неприхватљива, од 7. новембра 1990. године. 
79  Ово је иначе, веома интересантно питање и при том, уопште није нимало извесно колико је заи-

ста у складу са захтевима елементарне правне сигурности и правичности, да човек, чак и онда 
када је учинио веома тешко кривично дело, а имао је раније статус "јавног службеника", само 
због тога буде лишен претходно потпуно регуларно стеченог права на пензију, као што је то 
могуће у неким правним системима, а што као легитимно законско решење прихвата и ЕСЉП 
(Kremzov против Аустрије). У сваком случају, тако нешто није прописано у правном систему 
Србије, а право на пензију, која је једном на законит начин стечена, је у српском правном систе-
му Уставом заштићено, у смислу члана 70. Устава Србије.  

 При том је овде од значаја и члан 58. став 1. Устава Србије којим се јемчи мирно уживање својине и 
других имовинских права стечених на основу закона, Наиме, право на пензију, иако на самој пензији 
као таквој, лице које је прима, нема "право својине", јер сама пензија није предмет својинског права, 
право на пензију, свакако јесте (и) имовинско право, стечено на основу закона. 

80  Извор: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-772"]}.  
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 Наравно, није уопште спорно по логици ствари, да када се ради о 
самим дисциплинским поступцима, ту онда свакако, на известан начин – 
интерно, што значи у односу на саме такве дисциплинске поступке и 
одлуке у њима донесене, важи начело ne bis in idem. То подразумева да 
исто лице не може бити два пута дисциплински санкционисано, односно 
уопште, два пута одговарати за исти дисциплински прекршај/преступ, 
односно одговарајући дисциплински деликт, прописан актима као што су 
одговарајући Правилници, Статути и сл., а у погледу којег је већ донета 
одговарајућа правноснажна одлука, било да је конкретно лице у првом 
таквом дисциплинском поступку правноснажно ослобођено или је одлу-
ком која је постала правноснажна, утврђена његова дисциплинска одго-
ворност. Ово није спорно јер се начелно у погледу форме одлуке и других 
релевантних процесних питања, када је реч о правном систему Србије, по 
правилу као lex generalis у дисциплинским поступцима примењује Зако-
ник о кривичном поступку. 

 

6.2. Релевантни ставови Европског суда правде (CJEU) у односу  
на начело ne bis in idem на нивоу Европске Уније 

 Европски суд правде се у неколико наврата бавио начелом ne bis 
in idem. Постоји низ одлука овог Суда које имају начелни значај, пре свега 
у погледу тумачења правног обима начелне забране "двоструког кажњава-
ња/санкционисања", као и начелне забране поновног вођења казненог 
поступка, онда када је у погледу истог дела, он на одговарајући начин већ 
правноснажно окончан. Посебно су значајне одлуке Европског суда прав-
де које се односе на његове образложене закључке којим се врстама пра-
воснажних одлука, што се примарно тиче и разлога из којих се такве 
одлуке доносе, омогућава деловање начела ne bis in idem и обрнуто, које 
врсте одлука којима је окончан казнени поступак, омогућавају касније 
под одређеним условима и одступање од деловања начела ne bis in idem.  

 Интересантан је случај који се односи на питање да ли правно-
снажна ослобађајућа пресуда донесена због недостатка доказа, произ-
води дејство у смислу деловања начела ne bis in idem. Радило се о 
холандском држављанину, који је у Холандији оптужен за три кривична 
дела: 1) увоз хероина из Италије у Холандију, 2) поседовање хероина и 
3) поседовање ватреног оружја без одобрења. Холандски суд га је прав-
носнажно ослободио прве оптужбе, због недостатка доказа, а за друго и 
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треће кривично дело за које је оптужен је оглашен кривим и осуђен на 
казну затвора од дванаест месеци. У исто време је истог окривљеног 
италијански суд правноснажно осудио у одсуству (in absentia) на десет 
година затвора за исто оно кривично дело (поседовање хероина), у 
погледу којег је претходно правноснажно због недостатка доказа прав-
носнажно ослобођен пресудом холандског суда. Европски суд правде је, 
посебно темељећи своју одлуку на ставу да би супротно тумачење под-
рило "начело правне сигурности и заштићена легитимна очекивања",81 
закључио да и пресуда донесена због недостатка доказа производи деј-
ство у смислу деловања начела ne bis in idem82 . 

 Релативно недавно, тј. пре нешто више од две године - 29. јуна 
2016. године, Европски суд правде (CJEU) је донео одлуку у случају Cos-
sovski.83 Ради се о веома важној одлуци, која потенцијално има далекосе-
жни значај у погледу тумачења лимита деловања начела ne bis in idem. 
Виши покрајински суд у Хамбургу се обратио Европском суду правде,84 
са захтевом да одлучи о могућој повреди начела ne bis in idem, јер се у јед-
ном конкретном случају радило о окривљеном пред надлежним немачким 
судом за кривично дело учињено на територији Немачке, а у погледу 
којег је вођена истрага и у Пољској, која је окончана обуставом85. За 
немачки суд је било спорно да ли одлука пољског суда о обустави истраге 
има и у Немачкој дејство у смислу деловања начела ne bis in idem. 

 Европски суд правде је у релевантној одлуци прво закључио, а у 
складу и са бројним претходним случајевима који су се тицали делова-
ња/неделовања начела ne bis in idem, да правноснажна одлука надлежног 

                                                 
81  Група аутора: The Principle of Ne bis in Idem in Criminal Matters in the Case Law of the Court of 

Justice of the European Union, "Eurojust", The Hague, 2017, стр. 12. 
82  Van Straaten Case (C-150/05), одлука од 28. септембра, 2006. године.  
83  Cossovski Case (C-486 (14) – Еucrim 1/2016, стр. 15.  
84  Овај суд се означава и као Суд Европске уније (Europäisches Gerichtshof - EuGH), а у његову 

надлежност спада одлучивање о жалбама које може поднети врло широк круг лица, како било 
која држава чланица ЕУ, тако и орган државе чланице, али и правна, као и физичка лица, када 
сматрају да су им права повређена неком одлуком надлежног тела ЕУ или се појави потреба 
тумачења нејасних одредби прописа ЕУ, односно захтева се утвђривање кршења одређених 
правила садржаних у тим прописима (Vertragsverletzungsverfahren) итд. K.Ambos, Internationa-
les Strafrecht – Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht Rechtshilfe, 
"C.H.Beck", München, 2018, стр. 694. 

85  T.Wahl, European Union, Procedural Criminal Law, Ne bi in idem, "Eucrim – the European Criminal 
Associations Forum", број 2/2016, "Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Stra-
frecht", Freiburg, 2016, стр. 79. 
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органа (суда), једне државе, има одговарајуће правно дејство и у кривич-
ноправним/кривичнопроцесним системима других "шенгенских" држава, 
што значи да у погледу тог/истог кривичног дела које је обухваћено у 
правноснажној одлуци, делује начело ne bis in idem.  

 Поред тога, а у форми дефинисања одговарајућег изузетка у 
односу на претходно објашњено правило, Европски суд правде закључу-
је да начело ne bis in idem нема за сврху заштиту осумњиченог од леги-
тимне могућности да буде предмет истраге у погледу истог кривичног 
дела и у исто време у различитим државама које припадају "Шенген-
ском систему".  

 Затим се Европски суд правде упустио и у суштинско разматрање 
које је од далекосежног значаја, а тиче се оцене у конкретном случају 
(не)мериторног карактера одлуке којом је у једној ("конкурентној") 
држави ЕУ правноснажно окончан поступак, те могућем процесном ефек-
ту такве одлуке у смислу деловања/неделовања начела ne bis in idem.  

 Европски суд правде закључује да конкретна одука органа надле-
жног за истрагу у Пољској (prosecuting authority), којим је обустављена 
истрага против окривљеног за кривично дело учињено у Немачкој, а у 
ситуацији када окривљени одбија да се активно брани (уздржава се од 
давање исказа, тзв. одбрана ћутањем, односно изостанак активне одбране 
окривљеног)86, скопчано и са немогућношћу саслушања/испитивања у 
Пољској жртве кривичног дела, односно оштећеног кривичним делом, као 
и једног посредног сведока (hearsay witness)87, практично не конституи-
ше одлуку којом се залази у меритум случаја. 

                                                 
86  При том, није наравно, спорно да се овде радило о испољавању важног права окривљеног у 

оквиру његовог права на одбрану у кривичном поступку, које има уставни карактер и у Пољ-
ској, као и у другим модерним правним државама, а такође је стриктно прописано и у Европ-
ској конвенцији о људским правима и основним слободама.  

87  Радило се о тзв. сведоку по чувењу, према нашој деценијама уобичајеној кривичнопроце-
сној/кримиалистичкој терминологији, која није сасвим адекватна, јер се овде не ради о сведоци-
ма који су чувени, већ о сведоцима који сведоче о ономе што су од неког чули, а нису директно 
својим чулима опазили (видели (очевици), чули непосредно приликом извршења кривичног 
дела итд.), што значи да би адекватниј термин био "сведоци по чујењу", пто наравно, звучи при-
лично незграпно, па се стога у науци кривичног процесног права за такве сведоке користи тер-
мин деривативн сведоци, док се они сведоци који имају (сопствена) непосредна сазнања о оно-
ме што је предмет њиховог сведочења, употребљава назив оригинални сведоци. Више о томе: 
М.Шкулић, Организовани криминалитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични 
поступак, 2. измењено и допуњено издање, "Службени гласник", Београд, 2018., стр. 357. 
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 Европски суд правде је ипак избегао да одговори на конкретна 
питања Вишег покрајинског суда у Хамбургу која су се директно тицала 
конкретног дејства одлуке пољског надлежног органа у односу на реле-
вантне изворе права који обавезују државе ЕУ88, али из оцене ЕСП да 
таква одлука нема карактер мериторне одлуке, што је детаљно образложе-
но и анализом конкретног чињеничног стања (изостанак исказа окривље-
ног, немогућност саслушања/испитивања релевантних сведока/оштеће-
ног), произлази да се она не може сматрати правноснажном одлуком у 
односу на коју делује начело ne bis in idem.  
 

7. Начело ne bis in idem у пракси Уставног суда Србије 

 Уз узимање у обзир претходно објашњеног случаја "Миленковић", 
када се чини да би Уставни суд боље поступио да је о конкретној уставној 
жалби решавао мериторно (мада се чини да у тој конкретној ситуацији, а 
супротно ставу ЕСЉП, уопште није извесно да заиста постоји повреда 
начела ne bis in idem), може се закључити да се пракса Уставног суда 
Србије у читавом низу примера стриктно ослања на критеријуме из прак-
се Европског суда за људска права - пре свега, "мерила Енгел". Овакво 
резоновање Уставног суда Србије понекад ипак и није сасвим неспорно, 
како због претходно објашњених извесних слабости и саме праксе ЕСЉП 
и неразумевања у тој пракси одређених кривичноправних проблема, као 
што су случајеви идеалног стицаја и привидног идеалног стицаја,89 али и 
у односу на уочавање свих битних елемената конкретних деликата (кри-
вичних дела и прекршаја пре свега), тако и због одређених устаљених спе-
цифичности правног система Србије, који традиционално, са ослонцем на 
традицију из времена некадашњег југословенског кривичноправног систе-
ма, познаје две врсте основних деликата, а то су: 1) кривична дела и 2) 
прекршаји. Овоме се у односу на правна лица, као и одговорна лица у 
правним лицима, могу додати и привредни преступи, као и неки дисци-
плински преступи физичких лица, попут санкција за кршење дисциплине 
у затворима, што је у складу са већ одавно установљеном праксом ЕСЉП. 
У релативно новије време је одговорност за кривична дела, могућа како у 
погледу физичких лица, тако и у односу на правна лица, мада је у пракси 
још увек екстремно ретко да правна лица одговарају за кривична дела. 

                                                 
88  Art. 54 - 55, CISA, Art. 50 of the Charter.  
89  Више о томе: Ђ. Лазин, Привидни идеални стицај, "Привредна штампа", Београд, 1982., стр. 84.  
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Оваква својеврсна бројност, па чак у неким ситуацијама и својеврсна 
инфлација деликата, понекад између осталог, доводи и до проблема у вези 
(не)деловања начела ne bis in idem. 

 Уставни суд Србије је, уважавајући праксу Европског суда за људ-
ска права, у својој одлуци Уж-1285/2012 од 26. марта 2014. године, поста-
вио одређене начелне критеријуме на основу којих врши оцену да ли је 
дошло до повреде начела ne bis in idem. Ради се о неколико критеријума 
на темељу којих се оцењује да ли повређено начело ne bis in idem, што се 
своди на следећа кумулативно наведена питања, у погледу којих, када 
постоји потврдан одговор, може да се изведе закључак да је повређено 
начело ne bis in idem:  

1) Да ли су оба поступка која су вођена против подносиоца вођена 
за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је 
прва казна90, по својој природи била казненоправна;  

2) Да ли су дела због којих се подносилац казнено гони иста 
(idem); те  

3) Да ли је постојала двострукост (дуалност) поступка (bis). 

 У низу својих одлука Уставни суд Србије је полазећи од тих кри-
теријума, уставне жалбе које су се заснивале на тврдњи подносиоца је 
дошло до повреде начела ne bis in idem, било усвајао91, било одбијао92, 
зависно од (не)оправданости и правне/процесноправне (не)ваљаности 
аргументације садржане у конкретним уставним жалбама. По логици 
ствари се практично увек радило о односу одређених кривичних дела и 
прекршаја, што се углавном сводило на ситуацију да је конкретно лице 
прво осуђено за прекршај, а потом и за кривично дело произишло из 
истог/сличног чињеничног стања, односно истог животног догађаја.  

 За Уставни суд Србије је била од релевантног значаја и чињеница 
да ли је подносилац уставне жалбе, претходно у поступцима пред редов-

                                                 
90  Ово питање би морало да важи у истоветном облику, без обзира да ли је прво вођен прекршајни 

(што је по логици ствари, правило у пракси), па кривични поступак, или обрнуто, прво кривич-
ни поступак, па потом прекршајни поступак, што би у пракси, свакако могло веома или чак екс-
тремно ретко да се деси.  

91  На пример, донете су следеће одлуке о усвајању уставних жалби:Уж – 1285/2012, Уж-
4713/2012, Уж–9529/2013, Уж-11106/2013. 

92  На пример, донете су следеће одлуке о одбијању уставних жалби: Уж – 1207/2011, Уж-
6815/2011, Уж-4751/2013, Уж-7746/2014. 
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ном судовима, било у прекршајном поступку, било у кривичном поступ-
ку, већ истицао да се против њега у исто време у односу на по његовом 
ставу исти деликт, воде како прекршајни, тако и кривични поступак. 
Уколико би Уставни суд Србије установио да је подносилац уставне жал-
бе, имао таква сазнања, али није приговарао на истовремено вођење 
таквих деликтних поступака, тада би се у односу на тај аспект уставне 
жалбе, доносило решење о одбацивању уставне жалбе93. 

 Такође, према ставу Уставног суда Србије, уставна жалба која се 
темељи на тврдњи о повреди начела ne bis in idem, се одбацује, јер није 
заснована на уставноправно прихватљивим разлозима и уколико се њоме 
тражи да Уставни суд решава као инстанциони суд, те процењује закони-
тост/оправданост одређене варијанте понављања/настављања поступка94. 
  

7.1. Наговештај извесне/могуће промене  
у пракси Уставног суда Србије 

 Као што је објашњено у претходном тексту, Уставни суд је при-
хватио ставове Европског суда за људска права у односу на (не)делова-
ње начела ne bis in idem, а исто као што и ЕСЉП у извесној мери мења 
своју "оптику" у односу на ово начело, слично поступа и Уставни суд, 
што је посебно упадљиво у одлуци број: Уж-3312/2016 од 5. априла 
2018. године. 

 С. П. из Александровца поднео је Уставном суду, 22. априла 2016. 
године, уставну жалбу против пресуде Вишег суда у Крушевцу Кж1. 
15/16 од 4. марта 2016. године, због повреде права на правну сигурност у 
казненом праву зајамченог одредбом члана 34. став 4. Устава Републике 
Србије. Уставном жалбом је оспорена другостепена судска одлука којом 
је подносилац уставне жалбе правноснажно оглашен кривим због учиње-
ног кривичног дела фалсификовање исправе и осуђен на казну затвора у 
трајању од четири месеца. У уставној жалби се наводи да је подносилац 
два пута осуђен за исто дело, и то најпре у прекршајном поступку пресу-
дом Прекршајног суда у Крушевцу Пр. 11691/10 од 1. септембра 2010. 
године, а потом и од стране кривичног суда оспореном одлуком, те је 
предложено да Уставни суд поништи оспорену пресуду.  

                                                 
93  На пример, решење о одбацивању уставне жалбе: Уж-3362/2014. 
94  На пример, решење о одбацивању уставне жалбе: Уж-6121/2015. 
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 Уставни суд је, у спроведеном поступку, из навода уставне жалбе 
и достављене документације утврдио да је оспореном пресудом преиначе-
на пресуда Основног суда у Брусу К. 762/13 од 30. октобра 2015. године, 
па је подносилац оглашен кривим "зато што је 25. јуна 2010. године у В. -
општина Александровац….. лажну јавну исправу употребио као праву, на 
тај начин што је у саобраћају употребио лажне регистарске таблице са 
ознаком КШ. 117-683 које није издао надлежни државни орган, већ су 
исте биле ручно направљене, и то док је управљао путничким возилом 
марке 'О. тип 'В.', сиво металик боје, са бројем шасије ПУС 7808/0900023, 
на којем су ове лажне таблице биле постављене." У образложењу оспоре-
не пресуде је наведено да нису основани жалбени наводи окривљеног да 
је предметни догађај већ правноснажно пресуђен у прекршајном поступ-
ку, с обзиром на то да је у прекршајном поступку окривљени оглашен 
кривим што је дана 25. јуна 2010. године у В. управљао нерегистрованим 
путничким возилом без регистарског броја, а чињенична утврђења у кри-
вичном поступку се односе на радње окривљеног којима је употребљавао 
лажну јавну исправу, односно лажне регистарске таблице, које нису изда-
те од стране надлежног органа, па се не ради о истом делу јер не постоји 
идентитет заштићеног добра и тежине последице. Пресудом Прекршајног 
суда у Крушевцу Пр. 11691/10 од 1. септембра 2010. године подносилац 
уставне жалбе оглашен је кривим због прекршаја из члана 226. став 1. тач-
ка 33) Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, зато што је 
дана 25. јуна 2010. године у 23,30 у В. затечен да управља нерегистрова-
ним путничким моторним возилом марке "О." без регистарског броја са 
бројем шасије ПУС78081090023. 

 Разматрајући наводе уставне жалбе о истакнутој повреди права на 
правну сигурност у казненом праву из члана 34. став 4. Устава, "Уставни 
суд указује на то да је у више својих одлука (видети, између осталих, 
Одлуку Уж-1285/2012 од 26. марта 2014. године), уважавајући праксу 
Европског суда за људска права, указао да је приликом оцене навода 
уставне жалбе о повреди права на правну сигурност у казненом праву из 
члана 34. став 4. Устава, потребно утврдити: прво, да ли су оба поступка 
која су вођена против подносиоца уставне жалбе вођена за дело које по 
својој природи представља кажњиво дело, односно да ли су казне по сво-
јој природи била казненоправне; друго, да ли су дела због којих се подно-
силац казнено гони иста (идем); треће, да ли је постојала двострукост 
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поступка (бис)," што су све практично класична питања којима се увек у 
својој пракси и бавио Уставни суд, а нарочито након што је прихватио 
праксу Европског суда за људска права. 

 Оно што је овде од посебног значаја јесте да Уставни суд, приме-
њујући и раније примењиване критеријума, констатује да је "у новијој 
пракси Европски суд за људска права је у предмету А. и Б. против Норве-
шке, бр. 24130/11 и 29758/11, од 15. септембра 2016. године, детаљно раз-
мотрио питање примене начела ne bis in idem када су против подносиоца 
вођени различити поступци који су тако повезани да могу представљати 
једну заокружену целину, спроводећи тзв. тест довољно уске повезаности 
у садржинском и временском смислу ."95  

 Полазећи од наведеног, Уставни суд констатује да се у конкрет-
ном случају, поред питања, којима се Уставни суд бавио у Одлуци Уж-
1285/2012 од 26. марта 2014. године, као нужно поставља и питање којим 
се Европски суд за људска права бавио у предмету А. и Б. против Норве-
шке, бр. 24130/11 и 29758/11, од 15. новембра 2016. године, а у којем је 
заузео став да је приликом разматрања испуњености услова за примену 
члана 4. Протокола 7 уз Европску конвенцију неопходно испитати и да ли 
су два поступка довољно тесно повезана у садржинском и временском 
погледу. Из овога произлази да је неопходно испитати да ли различити 
поступци који се воде против окривљеног у суштини представљају ускла-
ђену целину, између којих постоји довољно блиска веза у садржини и вре-
мену, а због које њихово паралелно вођење, као и кажњавање, које из њих 
произлази, нису у супротности са начелом ne bis in idem. 

 Дакле, с обзиром на све наведено Уставни суд констатује да је 
приликом оцене да ли је у конкретном случају дошло до повреде начела  
ne bis in idem неопходно одговорити на следећа питања:96 

 1) да ли су оба поступка која су вођена против неког лица вођена 
за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је 
прва казна по својој природи казнено-правна; 

                                                 
95  Ово се поткрепљује и ставовима ЕСЉП-а, испољеним у његовој пресуди Нилссон против 

Шведске, број 73661/01. 
96  Ова питања су сва она питања која су се и иначе постављала према пракси ЕСЉП-а (пре свега 

"мерила Енгел"), али је сада њима додато и посебно питање које се односи на проблем постоја-
ња/непостојања довољно тесне повезаности у садржинском и временском погледу различитих 
деликтних/казнених поступака.  
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 2) да ли су дела због којих се неко лице казнено гони иста (идем); 

 3) да ли је постојала двострукост поступка (бис); 

 4) да ли су два поступка довољно тесно повезана у садржинском и 
временском погледу, а у оквиру којег је потребно утврдити следеће крите-
ријуме:  

 - да ли су се у различитим поступцима оствариле усклађене сврхе 
које се међусобно надопуњују и чине један јединствени поступак, те се 
тим поступцима обухватају различити аспекти противправног понашања, 

 - да ли је дуалитет тих поступака предвидљива последица, како у 
праву тако и у пракси, истог оспораваног понашања (идем), 

 - да ли су ти поступци вођени на начин како би се што више избе-
гло дуплирање у прикупљању и оцени доказа, сарадњом између различи-
тих надлежних тела како би се чињенице утврђене у једном поступку 
користиле у другом поступку, те 

 - да ли је казна изречена у поступку који је први правноснажно 
окончан узета у обзир у поступку који је касније правноснажно окончан, 
и то на начин да укупан износ свих санкција буде сразмеран извршеном 
делу. 

 Уставни суд констатује да је "тражећи одговор на прво питање, 
односно да ли су оба поступка која су вођена против подносиоца вођена 
за дело које по својој природи представља кажњиво дело", пошао од 
"мерила Енгел" на основу којих се утврђује да ли се конкретан прекршај-
ни поступак односио на "кривичну" ствар (правна квалификација дела 
према домаћем законодавству, природа дела која подразумева два кумула-
тивна подкритеријума – обим прекршене норме и сврху казне, као и при-
роду и степен тежине казне), а имајући у виду утврђено чињенично стање 
у тачки 3. овог образложења, те уставноправни оквир заштите начела 
забране двоструке угрожености прокламованог одредбом члана 34. став 4. 
у вези са чланом 33. став 8. Устава. На основу тога Уставни суд је оценио 
да је прекршајни поступак вођен за дело које по својој природи и тежини 
и сврси запрећене санкције представља кажњиво дело. 

 Везано за друго спорно питање, "Уставни суд налази да је питање 
утврђивања идентитета дела кључно питање, с обзиром на то да се једним 
друштвено неприхватљивим понашањем могу истовремено угрозити раз-
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личита заштићена добра, те остварити обележја два или више кажњивих 
дела, која могу бити у надлежности истог или различитих органа гоњења 
исте државе." У одлуци Уставног суда је посебно истакнуто да је "ово 
питање нарочито важно у оним случајевима у којима би последице пре-
широког тумачењем начела ne bis in idem биле штетне у заштити темељ-
них друштвених вредности и сврси која се остварује у сваком појединач-
ном казненом поступку. 

 Примењујући наведено на конкретан случај, Уставни суд најпре 
констатује да је утврдио да је подносилац уставне жалбе у прекршајном 
поступку оглашен кривим због непридржавања обавезе прописане одред-
бом члана 226. став 1. тачка 33) у вези са чланом 195. став 1. Закона о 
основама безбедности саобраћаја на путевима, односно јер је у саобраћају 
управљао нерегистрованим путничким моторним возилом, док је у кри-
вичном поступку оглашен кривим због кривичног дела из члана 355. став 
2., односно што је лажну јавну исправу – регистарске таблице које није 
издао надлежни орган, употребио као праву, тако што их је поставио на 
возило којим је управљао у саобраћају. Међутим, иако су прекршајни и 
кривични поступци против подносиоца уставне жалбе вођени због казне-
них дела која су различите правне квалификације, Уставни суд је из цело-
купне документације утврдио да у конкретном случају није спорно да је 
предмет прекршајног и кривичног поступка био један животни догађај, у 
којем су се остварила обележја два различита деликта. Уставни суд указу-
је на то да је Европски суд за људска права у својим одлукама (видети 
пресуду Миленковић против Србије, од 1. марта 2016. године, у предмету 
број 50124/13) исказао становиште да је приступ који наглашава правну 
квалификацију два дела превише рестриктиван у погледу права појединца 
и носи ризик умањења гаранција предвиђених одредбом члана 4. Прото-
кола 7 уз Европску конвенцију. 

 Полазећи од наведеног, а имајући у виду да из достављене доку-
ментације произлази да је подносилац најпре у прекршајном поступку 
правноснажно оглашен кривим због тога што је 25. јуна 2010. године, у 
23,30, у В, затечен да управља нерегистрованим путничким возилом мар-
ке "О.", без регистарског броја са бројем шасије ПУС78081090023, а 
потом је у кривичном поступку оглашен кривим јер је 25. јуна 2010. годи-
не, у В, у саобраћају употребио лажне регистарске таблице са ознаком 
КШ 117-683, тако што их је поставио на путничко моторно возило са бро-
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јем шасије ПУС78081090023 којим је управљао у саобраћају, Уставни суд 
је утврдио да је у конкретном случају предмет и прекршајног и кривичног 
поступка био један животни догађај, који се одиграо 25. јуна 2010. године 
у В, тако што је подносилац уставне жалбе као учесник у саобраћају упра-
вљао путничким моторним возилом које није поседовало регистарске 
таблице издате од стране надлежног државног органа. 

 Стога је Уставни суд утврдио да се чињенице које, у конкретном 
случају, представљају два казнена дела, морају сматрати битно истим у 
смислу члана 34. став 4. Устава, а "испитујући да ли је у конкретном слу-
чају постојала двострукост поступка, Уставни суд најпре констатује да је 
утврдио да је Прекршајни суд у Нишу донео осуђујућу пресуду 1. септем-
бра 2010. године; да се из расположиве документације не може утврдити 
када је наведена пресуда стекла својство правноснажности, али да из 
образложења оспорене пресуде произлази да је Виши суду у Крушевцу 
несумњиво утврдио да је пресуда Прекршајног суда у Крушевцу Пр. 
1169/10 од 1. септембра 2010. године стекла својство res iudicata, пре 
правноснажног окончања кривичног поступка, с обзиром на то да је дру-
гостепени суд мериторно ценио жалбене наводе окривљеног о истакнутој 
повреди начела ne bis in idem, оцењујући да до такве повреде није дошло 
јер дело због кога је окривљени оглашен кривим у прекршајном поступку 
и дело које је предмет кривичног поступка нису исти, због непостојања 
идентитета заштићеног добра и тежине последице." Стога је Уставни суд 
утврдио да је и трећи услов испуњен, те да је у конкретном случају посто-
јала двострукост поступка. 

 Примењујући у извесној мери нове критеријуме, наведене у тачки 
5. образложења своје одлуке, те спроводећи тзв. тест довољно уске пове-
заности два поступка у садржинском и временском смислу, "Уставни суд 
је утврдио да су Виши и Прекршајни суд у Крушевцу оценили да је 
кажњиво понашање подносиоца уставне жалбе захтевало два одговора, 
како прекршајну санкцију због тога што подносилац у саобраћају управља 
нерегистрованим путничким моторним возилом, тако и кривичну санкци-
ју, због тога што подносилац учествујући у саобраћају са нерегистрова-
ним возилом употребљава лажне регистарске таблице, при чему је сваки 
одговор тежио остварењу различите сврхе, односно заштити различитих 
добара." Уставни суд потом констатује да је прекршајна санкција "пред-
стављала реакцију на то што подносилац управља возилом које је морало 
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да буде, а није било регистровано код надлежног органа које води евиден-
цију о регистрованим возилима, дакле као средство одвраћања од непри-
државања саобраћајних прописа, док кривична санкција није само служи-
ла као средство одвраћања, него је имала сврху кажњавања због тога што 
лице које је било дужно да региструје возило код надлежног органа, упо-
требљава лажну исправу и тиме је ставља у правни саобраћај као доказ да 
је возило којим управља регистровано." Затим се у одлуци Уставног суда 
констатује да је "вођење двоструког поступка, уз могућност изрицања раз-
личитих санкција, било предвидиво за подносиоца уставне жалбе, који је 
морао знати да је кривично гоњење, као и изрицање прекршајне санкције, 
било вероватно", а да су при том, "прекршајни и кривични поступци једно 
време вођени паралелно, с обзиром на то да је након саобраћајне контроле 
полиција записник о извршеној контроли учесника у саобраћају и остале 
прикупљене доказе доставила прекршајном суду, уз захтев за покретање 
прекршајног поступка и надлежном јавном тужилаштву, ради вођења кри-
вичног поступка, те је Основни суд у Крушевцу, поред наведених доказа 
који су коришћени у прекршајном поступку изводио и друге доказе који 
су били релевантни за утврђивање кривичне одговорности окривљеног."  

 Узимајући у обзир све ов претходно наведене критеријуме Устав-
ни суд је закључио да су прекршајни и кривични поступак који су се про-
тив подносиоца водили били довољно тесно повезани у садржинском и 
временском погледу, јер су се "у оба поступка оствариле усклађене сврхе 
које се међусобно допуњују и чине један јединствен поступак", а поред 
тога, "вођење два поступка, уз могућност кумулативног изрицања разли-
читих казни, било је предвидиво за подносиоца уставне жалбе који је од 
самог почетка морао знати да је кривично гоњење за употребу лажних 
регистрационих таблица, као и изрицање новчане казне за управљање 
нерегистрованим возилом, било могуће, чак и вероватно". Поред тога, 
"избегнуто је дуплирање извођења доказа у ова два поступка." Такође, 
Уставни суд је утврдио да су се у једном делу прекршајни и кривични 
поступак водили паралелно и да су били међусобно повезани. 

 На основу свега изнетог, "Уставни суд је оценио да, у околности-
ма конкретног случаја, подносилац уставне жалбе није претрпео било 
какву несразмерну штету или неправду због вођења два поступка и санк-
ционисања различитим санкцијама, те да је у конкретном случају, између 
прекршајног и кривичног поступка постојала довољно блиска повезаност, 
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како у садржинском, тако и у временском погледу, те да се може сматрати 
да чине део јединствене целине," па је стога, Уставни суд утврдио да под-
носиоцу уставне жалбе није повређено право на правну сигурност у 
казненом праву, зајемчено одредбом члана 34. став 4. Устава, па је устав-
ну жалбу одбио као неосновану,97 сагласно одредби члана 89. став 1. Зако-
на о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13-
Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15).98 

Суштина овог више наговештаја нове праксе Уставног суда, него 
неке потпуно "нове праксе", је у увођењу посебног корективног критери-
јума у односу на већ устаљене критеријуме преузете из праксе ЕСЉП 
(претходно детаљно објашњене), а то је оцена да ли су деликтни поступци 
из којих су произишле одговарајуће правне консеквенце, а пре свега, кри-
вичне/прекршајне санкције, довољно тесно повезани у садржинском и 
временском погледу, да то оправдава како паралелност вођења различитих 
поступака (кривичног и прекршајног), у односу на деликте (кривично 
дело и прекршај), произишле из истог животног догађаја.  

 Оцена Уставног суда о постојању "довољно тесне повезаности у 
садржинском и временском погледу" између прекршајног и кривичног 
поступка, утемељена је на констатацији о кумулативном постојању сле-
дећих релевантних услова: 

1. усклађеност сврхе различитих поступака – у оба поступка су 
се оствариле усклађене сврхе које се међусобно допуњују; 

2. предвидивост за окривљеног да се против њега могу водити 
различити казнени поступци због различитих деликата који проистичу из 
истог животног догађаја; 

3. релевантна повезаност казнених поступака – они се међусоб-
но допуњују, те "чине један јединствени поступак" што потом, укључује и 
могућност кумулативног изрицања различитих казни, а из чега произлази 
и могућност "избегавања дуплирања извођења доказа у оба поступка, као 
и  

                                                 
97  Одлука Другог великог већа Уставног суда Уж-3312/2016, донесена на седници 5. априла 2018. 

године.  
98  Имајући у виду значај ове одлуке за заштиту људских права и грађанских слобода, Уставни суд 

је, сагласно члану 49. став 2. Закона о Уставном суду, закључио да се ова одлука објави у "Слу-
жбеном гласнику Републике Србије". 
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4. неизложеност окривљеног неправди или претераној штети – 
потребно је да окривљени није претрпео било какву несразмерну штету 
или неправду због вођења два поступка и санкционисања различитим 
санкцијама. 

У конкретном случају се став Уставног суда, којим потврђује 
исправност резоновања редовних судова, може објаснити и сасвим једно-
ставном констатацијом да би конкретни прекршај (вожња нерегистрова-
ног возила), свакако постојао и потпуно независно од тога да ли је учини-
лац при том, још и користио фалсификоване регистарске таблице, што је 
посебно кривично дело, па стога, не може бити ни говора о повреди наче-
ла забране двоструке кажњивости, зато што су у конкретном случају (који 
је проистекао из истог животног догађаја), не само воде како прекршај-
ни, тако и кривични поступак, те потом оба поступка резултирају санкци-
јама – кривичном за кривично дело, а прекршајном за учињени прекршај.  

 Овај "нови критеријум" на који се у својој одлуци позива Уставни 
суд, по узору на праксу ЕСЉП би по свему судећи могао да се примени и 
у другим ситуацијама, које се тичу већ "решених случајева", како у већ 
објашњеном, а сада чак и "чувеном" случају "Миленковић" у Србији,99 а у 
Хрватској иначе, постоји веома сличан случај "Марести",100 али је нарав-
но, овде суштина у ствари, у образлагању постојања како такве "довољно 
тесне повезаности између различитих деликата (прекршаја/кривичног 
дела), у садржинском и временском погледу, тако и другим аспектима 
релевантног резоновања. То примарно значи да се у конкретном случају, 
мора констатовати на темељу утврђеног чињеничног стања, да без обзира 
што оба деликта проистичу из истог животног догађаја, одређене делом 
различите чињенице, а то су оне чињенице чије постојање иначе, уопште 
није ни потребно да би постојао прекршај, при том конституишу додатно 
(плус концепт), још и кривично дело.  

 Такав плус концепт практично значи да би прекршај постојао чак 
и онда да при том у истој животној ситуацији, није још (додатно), учиње-
но и кривично дело. Чини се да ЕСЉП тешко прихвата овакво резоновање 
када се конкретно ради о односу инкриминација које се односе на телесне 
повреде (како лаке, тако и обичне, опасне лаке телесне повреде, али и 

                                                 
99  Миленковић против Србије, пресуда ЕСЉП од 1. марта 2016.  
100  Марести против Хрватске, пресуда ЕСЉП број 55759/07 од 25. јула 2009. године.  
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тешке телесне повреде итд.) и одговарајућих прекршаја против јавног 
реда и мира.  
 

10. Неки примери из праксе Врховног касационог суда  
који се односе на начело ne bis in idem 

 Пажњу у контексту праксе Врховног касационог суда која се 
односи на начело ne bis in idem, заслужују пре свега, примери разматрања 
односа са кривичним поступком других деликтни поступака, где су од 
посебног значаја: 1) дисциплински поступак и 2) прекршајни поступак.  

 Одлучујући о једном захтеву за заштиту законитости, који је под-
несен против правноснажних пресуда Првог основног суда у Београду 
18K.бр. 3028/13 од od 18.03.2016. године и Вишег суда у Београду 
Kж1.бр.671/16 од 22.09.2016. године, Врховни касациони суд се бавио 
питањем односа кривичног и дисциплинског поступка, када је исправно, а 
на темељу закључка о природи санкција која може произићи из дисци-
плинског поступка, закључио да у конкретном случају не постоји повреда 
начела ne bis in idem.101  

 У пресуди ВКС-а се наводи: "Бранилац окривљеног у захтеву 
истиче да је ова кривичноправна ствар већ правноснажно пресуђена, јер 
јој је претходио дисциплински поступак против окривљеног АА у вези са 
истим догађајем, а који је спроведен од стране МУП-а РС Дирекција 
полиције - Жандармерија по свим правилима која важе за кривични 
поступак и окончан је ослобађајућом пресудом, дакле у конкретном слу-
чају су против окривљеног вођена два поступка за исте радње, односно за 
исто понашање окривљеног у истом временском периоду. Овим наводима 
браниоца окривљеног се по налажењу овога суда правноснажне пресуде 
побијају због повреде закона из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП. Изнети 
наводи захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног се, по оцени 
Врховног касационог суда, не могу прихватити као основани, из следећих 
разлога: Наиме, у конкретном случају се не ради о правноснажно пресуђе-
ној ствари, па стога вођење кривичног поступка након спроведеног 
дисциплинског поступка против окривљеног АА, по налажењу овога суда, 
не представља повреду начела ne bis in idem". 

                                                 
101  Пресуда ВКС број Kzz 1552/2016, од 2. фебруара 2017. године. 
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 Затим се у пресуди ВКС-а констатује: "Из списа предмета произи-
лази да је против окривљеног АА вођен дисциплински поступак на основу 
Закона о полицији и Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП-у и то 
због тешких повреда службене дужности из члана 157. став 1. тачка 7. 
("понашање супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу слу-
жбе или нарушава односе међу запосленима") и тачка 9. ("непрописно, 
неправилно или ненаменско коришћење, губљење или оштећење техничке 
или друге опреме, односно средстава којима је запослени задужен или их 
користи у обављању службених задатака, услед намере или грубе непа-
жње") Закона о полицији ("Службени гласник РС" број 101/2005, 63/2009 
и 92/11). У том дисциплинском поступку, решењем овлашћеног дисци-
плинског старешине Жандармерије МУП-а РС 03/12 број: 116-133/13-14 
од 04.07.2013. године је окривљени ослобођен дисциплинске одговорно-
сти за тешке повреде службене дужности из члана 157. став 1. тачка 7) и 
9) Закона о полицији јер је утврђено да није учинио ове повреде, а наведе-
но решење је постало правноснажно дана 17.07.2013. године. Кривични 
поступак против окривљеног АА вођен је по приватној тужби приватне 
тужиље ББ поднете преко пуномоћника - адвоката П. М. дана 12.04.2013. 
године (прецизирана поднеском од 19.11.2015. године) због кривичног 
дела лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ, а пресудом Првог 
основног суда у Београду 18К.бр.3028/13 од 18.03.2016. године окривље-
ни је за ово кривично дело оглашен кривим и изречена му је условна осу-
да тако што му је утврђена казна затвора у трајању од 3 (три) месеца и 
истовремено одређено да се ова казна неће извршити уколико окривљени 
за време од 1 (једне) године од дана правноснажности пресуде не изврши 
ново кривично дело. Првостепена пресуда је потврђена пресудом Вишег 
суда у Београду Кж1.бр.671/16 од 22.09.2016. године". 

 Врховни касациони суд закључује да је "неспорно да су против 
окривљеног АА, поводом истог животног догађаја, вођена два поступка и 
то дисциплински поступак који је започео закључком команданта Жан-
дармерије МУП-а РС о покретању дисциплинског поступка 03/12 
број:116-133/2013-8 од 19.04.2013. године и окончан је решењем овлашће-
ног дисциплинског старешине Жандармерије МУП-а РС 03/12 број:116-
133/13-14 од 04.07.2013. године (правноснажно дана 17.07.2013. године) 
којим је окривљени ослобођен дисциплинске одговорности и кривични 
поступак, по приватној тужби приватне тужиље ББ од дана 12.04.2013. 
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године, који је окончан правноснажном пресудом Првог основног суда у 
Београду 18К.бр.3028/13 од 18.03.2016. године којом је окривљени огла-
шен кривим." Међутим, примењујући претходно наведене критеријуме 
Европског суда за људска прва на конкретни случај, Врховни касациони 
суд је нашао да вођење дисциплинског поступка не испуњава критеријум 
поступка по кривичној оптужби и то пре свега у погледу казнене природе 
санкције која је по Закону о полицији могла бити изречена окривљеном.  

 У пресуди ВКС-а се истиче. "Ово са разлога јер је правна природа 
санкција, које су окривљеном могле бити изречене у дисциплинском 
поступку, статусног, односно радноправног карактера, будући да се 
дисциплинским мерама ограничавају или одузимају одређена права и 
положај, односно својства запосленог, дакле све прописане санкције су 
везане за радноправни статус лица против кога се води дисциплински 
поступак, а сврху санкције је могуће остварити само док се то лице налази 
у радном односу. Престанком тог статуса наведене санкције губе своју 
сврху и не могу се извршити, па је дакле природа дела везана за радно-
правни статус извршиоца, а тиме и превентивна и репресивна сврха про-
писаних санкција. Имајући у виду напред наведено, то, без обзира на 
чињеницу што је дисциплински, а затим кривични поступак вођен због 
догађаја који произилази из истих чињеница, у конкретном случају није 
испуњен критеријум да су оба поступка вођена по "кривичној оптужби", а 
што даље значи да се не ради о правноснажно пресуђеној ствари у смислу 
одредбе члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, окончањем дисциплинског 
поступка па стога нису постојале процесне сметње за вођење против 
окривљеног друге врсте поступка поводом истог животног догађаја, у 
конкретном случају кривичног поступка пред цивилним судом." 

 Врховни касациони суд је у основи прихватио ставове Европског 
суда за људска права, а такође и праксу Уставног суда, засновану на тим 
ставовима (а у претходном тексту је објашњен развој такве праксе Устав-
ног суда), и када се ради о начелу ne bis in idem у оном његовом аспекту 
који је за нашу праксу најкарактеристичнији, а то је однос одређених кри-
вичних дела и прекршаја. Овде се у пракси, најчешће (попут "случаја 
Миленковић"), ради о односу пресуда кривичних судова који се тичу кри-
вичног дела тешке телесне повреде, односно уопште, телесних повреда и 
одлука прекршајних судова које се односе на одређене прекршаје против 
јавног реда и мира. Чини се да је у неким ситуацијама Врховни касациони 
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суд потенцијално и прешироко тумачио деловање начела ne bis in idem, 
пропуштајући прилику могућег утврђивања да повреде тог начела нема 
када се ради о различитим деликтима (једно кривично дело и један прекр-
шај), који проистичу из исте животне ситуације, али чија су чињенична 
обележја само делимично истоветна, те постоји и одговарајућа чињенична 
разлика, што значи да из тих "додатних чињеница" може проистећи и кри-
вично дело, уз већ постојећи прекршај. Упадљив је следећи случај, који се 
односи на једну пресуду којом Врховни касациони усваја захтев за зашти-
ту законитости поднесен од стране одбране (браниоца окривљеног), те 
утврђује:102 "По оцени Врховног касационог суда, основано се захтевом 
браниоца окривљеног у захтеву указује да је правноснажним пресуда-
ма,103 тиме што је окривљени АА оглашен кривим због кривичног дела 
тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ учињена битна повреда 
одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, јер 
постоји околност – правноснажно пресуђена ствар која трајно искључује 
кривично гоњење окривљеног за наведено кривично дело. Наиме, из спи-
са предмета се утврђује да су правноснажном пресудом Прекршајног суда 
у Пожеги, Одељење Ивањица Пр 1988/10 од 26.03.2010. године окривље-
ни АА и ББ оглашени кривим што је дана 21.07.2009. године, заједно око 
17,00 часова у селу ... – ... испред цркве ''...'' нарушавали јавни ред и мир, 
на тај начин што се на свечаном ручку који је организован поводом отва-
рања спомен чесме и славе цркве око 17,00 часова, посвађали са ВВ из ..., 
који је био видно пијан и који је у више наврата досађивао присутним 
гостима, па је чак од домаћина ручка ББ и извођен напоље са ручка, 
посвађали да би у једном тренутку када је ВВ пришао са стола где је седео 
ББ, ББ њега два пута гурнуо руком од себе у пределу главе, а у све ово се 
умешао и ББ син АА који је физички насрнуо на ВВ и том приликом му 
задао неколико удараца рукама и ногама на који начин је извршио прекр-
шај из члана 6. став 3. Закона о јавном реду за који је осуђен на новчану 
казну у износу од 3.000,00 динара." 

 Даље се у пресуди Врховног касационог суда наводи:" Из описа 
радње кривичног дела тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ, 
која је окривљеном АА била стављена на терет у предметном кривичном 

                                                 
102  Кзз 121/2017 од 14. фебруара 2017. године. 
103  Пресуда Вишег суда у Чачку Кж 253/2016 од 08.12.2016. године, којом је потврђена пресуда 

Основног суда у Ивањици К 51/16 од 26.09.2016. године.  
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поступку оптужним предлогом јавног тужиоца Кт 139/10 од 31.08.2010. 
године и истом сагласног чињеничног описа дела у изреци и образложењу 
побијане првостепене пресуде којом је окривљени оглашен кривим за то 
дело, а која пресуда је потврђена другостепеном пресудом, произилазе да 
чињенични опис кривичног дела у питању одговара чињеничном опису 
наведеног прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, јер 
се опис кривичног дела односи на истог окривљеног, АА и исти животни 
догађај који се одиграо у истом временском и просторном оквиру (дана 
21.07.2009. године у селу ...) као и на исту радњу извршења окривљеног 
према истом оштећеном, а која је у битном описана на истоветан начин 
као у наведеном решењу Прекршајног суда у Пожеги, Одељење Ивањица 
Пр 1988/10 од 26.03.2010. године. При том, околност да опис прекршаја 
из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру не садржи опис тешке 
телесне повреде оштећеног као последице радње окривљеног (задавање 
више удараца оштећеном прво песницама по целом телу а потом шутира-
њем ногама у пределу груди – грудног коша), која последица и није обе-
лежје тог прекршаја, није од утицаја и не мења суштински истоветан 
чињенични опис догађаја у оба поступка, јер је таква последица која се 
огледа у наступању тешке телесне повреде код оштећеног у виду настанка 
обољења упале плућа и тешког оштећења плућне марамице са десне стра-
не у виду крвног подлива и оштећења плућног ткива била позната и у вре-
ме извршења дела и покретања прекршајног поступка." 

 У овој одлуци Врховни касациони суд се позива на релевантне 
уставне и законске норме, као и правила садржана у Европској конвенци-
ји о људским правима и основним слободама, те потом посебно констату-
је: "Имајући у виду цитиране законске, уставне и конвенцијске одредбе, 
те чињеницу да радње окривљеног АА описане у изреци решења Прекр-
шајног суда у Пожеги, Одељење Ивањица Пр 1988/10 од 26.03.2010. годи-
не и радње због којих је побијаним пресудама оглашен кривим предста-
вљају чињенично један исти догађај, то је Врховни касациони суд нашао 
да се у конкретном случају очигледно ради о правноснажно пресуђеној 
ствари."  

Чини се да је у овом претходно описаном случају било добрих 
основа и за другачије резоновање Врховног касационог суда, што значи да 
у ствари, уопште није извесно да се овде заиста ради о повреди забране 
двоструке кажњивости, јер се у опису прекршаја у конкретном случају 
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уопште (као што то констатује и сам Врховни касациони суд), не наводе 
тешке телесне повреде проистекле из истог догађаја, нити се може закљу-
чити да постоје исти субјективни елементи конкретног прекршаја и кон-
кретног кривичног дела (обухваћеност једног и другог деликта релевант-
ним обликом кривице, тј. умишљајем учиниоца),104 а у кривичном праву 
ни иначе није спорно да из једне радње може проистећи и више кривич-
них дела (идеални стицај), па онда нема разлога за постојање немогућно-
сти да из једне радње може проистећи и више врста других деликата, тј. 
једно кривично дело и један прекршај.  

 Такође, није уопште од значаја ни констатација да се ради о 
"чињенично истом догађају", јер ни иначе, није спорно да из истог догађа-
ја, могу проистећи и различити деликти, а тада је у контексту забране 
садржане у дејству начела ne bis in idem, примарно битно да њихова чиње-
нична обележја нису потпуно идентична, јер би се тада свакако радило о 
повреди забране двоструке кажњивости. Као што је то већ објашњавано у 
претходном тексту,105 што се потенцира и у закључку, у пракси је важно 
(иако је то у ствари, више формалног, него суштинског значаја) и да се у 
пресуди прекршајног суда непотребно не наводе и они чињенични еле-
менти који су практично "вишак садржаја", те "превазилазе чињеничне 
елементе прекршаја", а у ствари, представљају битне елементе конкретног 
кривичног дела. У конкретном случају се од тога прекршајни суд "уздр-
жао", па је и стога постојао "простор" за другачије резоновање Врховног 
касационог суда.  
 

11. Основни закључак 

 Дуалитет деликата, односно казнених/кажњивих дела, а некада 
чак и постојање више од две врсте деликата, који у одређеним ситуација-
ма могу произлазити из истоветног или у одређеној мери сличног чиње-

                                                 
104  Напротив, у овом случају би се сасвим основано могло сматрати да је конкретни учинилац 

испољио умишљај у односу на кривично дело тешке телесне повреде, а да је у истој прилици, 
што значи у оквиру истог животног догађаја, свесно и вољно својим релевантним радњама (што 
уопште не обухвата кривичноправну последицу, која је битно обележје кривичног дела, али не 
и прекршаја), извршио и прекршај против јавног реда и мира, из чега произлази да би се могло 
закључивати да су у тој ситуацији била испуњена субјективна обележја како конкретног кри-
вичног дела, тако и прекршаја, што значи да би се и на темељу тога могло сматрати да није 
дошло до повреде забране двоструке кажњивости.  

105  Марести против Хрватске, пресуда ЕСЉП број 55759/07 од 25. јула 2009. године, Миленковић 
против Србије, пресуда ЕСЉП од 1. марта 2016. 
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ничног стања, односно из истог животног догађаја, увек подразумева и 
потенцијални проблем у погледу забране двоструког кажњавања, тј. дело-
вања/неделовања начела ne bis in idem. У Србији се тај проблем примарно 
тиче односа одређених кривичних дела и прекршаја у разноврсним сфера-
ма, али најчешће у погледу прекршаја против јавног реда и мира, поре-
ских прекршаја, као и саобраћајних прекршаја, а у односу на одређена 
кривична дела.  

 Нема апсолутно чврстог правила, када је реч о могућем "поклапа-
њу" неких прекршаја и неких кривичних дела, али се одређене тенденције 
ипак могу уочити, па тако прекршаји против јавног реда и мира најчешће 
могу да конкуришу кривичним делима насилничког понашања, лаке теле-
сне повреде, чак некада и тешке телесне повреде, увреде, угрожавања 
сигурности, повреде неповредивости стана. Порески прекршаји по логици 
ствари могу да буду у вези т(акв)е врсте са пореском утајом, али и кри-
вичним делима прописаним у једном споредном извору кривичног права, 
а то је Закон о пореском поступку и администрацији.106 Саобраћајни пре-
кршаји наравно, могу под одређеним условима да "конкуришу" кривич-
ном делу угрожавања безбедности јавног саобраћаја.  

 У пракси је потребно испољити велику опрезност увек када одре-
ђено понашање (чињење или нечињење, тј. кажњиво пропуштање), исто-
времено може да буде и прекршај и кривично дело, те треба "у старту", 
или бар током поступка (било прекршајног, било кривичног, а по логици 
ствари, пре долази у обзир прекршајни поступак), који није правноснажно 
окончан, проценити да ли ће се радити о једном или другом деликту или 
чак да ли из истог животног догађаја може произићи и прекршај и кри-
вично дело, што такође, некада може бити случај.  

 Није довољно само предвидети обавезу надлежних органа да сва-
како не подносе у исто време и прекршајну и кривичну пријаву (што је 
иначе, некада било чак и (погрешно) правило у пракси, а нарочито када се 
ради о саобраћајним прекршајима, али и прекршајима против јавног реда 
и мира), већ би и одређеним законским променама, ово питање морало 
бити знатно боље уређено.  

                                                 
106  Више о томе: М.Шкулић, Tax Crimes and Tax Misdemeanours in Serbia, Thematic Conference pro-

ceedings – Archibald Reiss Days Volume III, Међународни научни скуп "Дани Арчибалда Рајса", 
тематски зборник радова међународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија и 
Немачка фондација за међународну правну сарадњу (IRZ), Београд, 2014., стр. 27 – 40-  
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 Било би свакако најадекватније да законодавац пажљиво "прочи-
сти" наше деликтно законодавство, а посебно у погледу паралелне егзи-
стенције једног великог броја прекршаја и одређених кривичних дела, 
која су по дефиницији, односно својим битним обележјима, веома бли-
ска/слична прекршајима, те да се коначно, узимајући у обзир пре свега, 
ultima ratio карактер кривичног законодавства, као и одређене криминал-
но-политичке разлоге, определи да ли ће одређена радња (чињење или 
нечињење у случају постојања дужности чињења), бити или прекршај 
или кривично дело, а не да начелно може да буде и једно и друго.  

 У принципу није логично и чак је у великој мери апсурдно да у 
једном правном систему из потпуно истог чињеничног стања, може у исто 
време произићи и прекршај и кривично дело, што значи да би тада увек 
постојало само кривично дело, као тежи деликт, који би у конзумирао, 
односно обухватио прекршај. То ипак не значи апсолутно и без изузетака, 
да из истог животног догађаја, никада и ни под којим условима, не могу 
произићи и прекршај и кривично дело.  

 Узимајући у обзир одређене критеријуме већ установљене у прак-
си Европског суда за људска права, који се морају користити у коректив-
ном смислу, али и полазећи од специфичности нашег "казненог", односно 
"деликтног" система (који још увек испољава "деликтни паралелизам"), 
чини се да би из истог животног догађаја, могли произићи и прекршај и 
кривично дело,107 онда када су кумулативно испуњени одређени услови108. 

 Упрошћено посматрано услови формалне природе (што је посебно 
упадљиво код услова дуалности поступака), своде се на констатацију да 
ли се ради или не ради о релевантном понављању (bis), а услови фактичке 
природе се тичу закључивања да ли у питању релевантна истоветност 
(idem).  

                                                 
107  Овде се, с обзиром да се у пракси пре свега, појављује проблем односа прекршаја и кривичног 

дела, стриктно и фокусирамо на релације између та два основна деликта у српском кривично-
правном систему, а као што је већ објашњено у претходном тексту и у складу са "мерилима 
Енгел", установљеним у пракси Европског суда за људска права, у обзир под одређеним усло-
вима, долазе и друге врсте деликата, што се, када је реч о Србији, односи на привредне престу-
пе, али се у неким околностима и према претходно већ објашњеној пракси ЕСЉП (на пример, 
случај "Томасовић против Хрватске", пресуда ЕСЉП од 18. октобра 2011.), може радити и о 
одређеним дисциплинским санкцијама.  

108  М.Шкулић, Начело ne bis in idem – нормативно решење и нека спорна питања, "Правни 
живот",број 9/2016., Београд, 2016., стр. 692 – 695. 
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 Уколико је испуњена прва група услова формалне природе, а ради 
се о истом делу, онда је повређено/може бити повређено начело ne bis in 
idem.  

 Без обзира на испуњеност прве групе услова, неће бити повређено 
начело ne bis in idem, иако је у питању исти животни догађај, али се при 
том, ипак не ради о истом делу.  

 Прву групу услова чине они који су формалне природе, а које 
иначе, није у пракси тешко утврдити, је се ради о релативно једноставном 
формалном констатовању кумулативне испуњености следећих претпо-
ставки: 

 Деликтна природа поступака - Потребно је оценити да су оба 
поступка (што у овом случају, са становишта правног система Србије), 
пре свега, значи како прекршајни, тако и кривични, по својој суштинској 
природи "казнени поступци".  

 Релевантна деликтна природа санкције - Санкција која је про-
изишла из првог од тих "казнених" поступака, односно оног који је први 
завршен и која је садржана у оквиру правноснажне одлуке којом је тај 
поступак окончан, мора бити казненоправне природе.  

 Паралелност вођених/окончаних поступака - Мора постојати 
или је постојала двострукост (дуалност) поступака, што значи да се 
"казнени" поступци воде истовремено или је један такав поступак већ 
правноснажно окончан, а други тада тек почиње, или је још увек у току, 
односно накнадно је окончан. 

Уколико није испуњен било који од ових формалних услова, неће 
се радити о повреди начела ne bis in idem.  

 Упркос кумулативне испуњености претходно наведених услова 
формалне природе, неће се сматрати да је повређено начело ne bis in idem, 
уколико се може констатовати да је реч о истом животном догађају, али 
не и о истом делу, што се своди на одређене услове фактичког карактера, 
чија се (не)испуњеност оцењује на темељу одговарајуће чињеничне ана-
лизе.  

 Другу групу услова чине они услови који су фактичком карак-
тера, што захтева знатно сложенију чињеничну анализу него што је било 
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претходно релативно једноставно, па чак донекле и "рутинско" констато-
вање (не)испуњености формалних услова.  

 Из констатације о испуњености/неиспуњености ових фактичких 
услова произлази став да је оно дело, које је било предмет два казнена 
поступка, суштински било или није било исто дело, што ће бити случај 
када је кумулативно испуњено/неиспуњено неколико претпоставки.  

 Када нека од ових претпоставки није испуњена, сматраће се да је 
реч о истом делу, те да је стога (када су претходно испуњени формални 
услови), повређено начело ne bis in idem.  

 Обрнуто, када су ови услови фактички испуњени, радиће се о 
истом животном догађају, али не и о истом делу. То је случај када се 
кумулативно може констатовати следеће: 

 Мора се суштински радити о истом животном догађају, што 
значи да је у питању одређено чињење или нечињење (кажњиво пропушта-
ње), до којег долази у исто време и на истом месту (објективни аспект), а 
да је његов учинилац исто лице (субјективни аспект), без обзира што акте-
ри таквог догађаја у одређеним прво фактичким, а затим и процесним уло-
гама/статусима (на пример, сведоци,109 оштећени), могу бити и друга лица, 
зависно од тога да ли су неки елементи догађаја садржани само у прекршају 
и само у кривичном делу или и у једном и другом деликту.110 

 Одређене чињенице у склопу истог животног догађаја могу 
бити истовремено елементи, како прекршаја, тако и кривичног дела, али 
се као такве не смеју третирати чињенице које су по свом суштинском 
значењу "ексклузивни" елементи било једног било другог деликта, одно-
сно чињенице које су искључиво садржане у законском опису или прекр-
шаја или кривичног дела. 

                                                 
109  Када се каже да лица могу бити како "прво у фактичким, а тако касније и у процесним улогама/стату-

сима", мисли се на чињеницу да на пример, сведок постоји како у одређеном животном смислу, као 
лице које је неку релевантну чињеницу у вези конкретног деликта (кривично дело или прекршај), 
својим чулима опазило, тако што је нешто видело (очевидац), чуло и сл., али се такође под сведоком 
подразумева (процесни статус), лице које органу поступка служи као извор доказа, односно даје 
исказ у одређеној процесној форми, захваљујући предузимању доказне радње испитивања сведока.  

110  Ако се не ради о истом лицу и његовој радњи (чињењу или кажњивом пропуштању), која се 
врши на истом месту и у исто време, како у чињеничном опису кривичног дела, тако и у фак-
тичким елементима прекршаја, онда се наравно, тада уопште ни не ради о истом животном 
догађају, па наравно, већ ни у prima faciae смислу уопште не долази у обзир разматрање могу-
ћег дејства начела ne bis in idem.  
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 Морају постојати и додатне релевантне чињенице које у битној 
мери превазилазе "границу" која у чињеничном смислу представља биће 
прекршаја, тако да су остварени сви битни елементи прекршаја, а при том, 
још додатно постоје и неке друге битне чињенице, из којих произлази да 
постоји и кривично дело, што практично значи да је тиме превазиђен и 
"прескочен" чињенични ниво који је само по себи сасвим довољан/потре-
бан за постојање прекршаја, те је тако "досегнут" чињенични ниво за 
постојање кривичног дела, тј. прекорачена" је граница тзв. криминалне 
зоне, те се тако зашло у "домен кривичног дела". 

Када је реч о кривичноправном систему Србије, чија је једна од 
особености и што познаје две основне врсте кривичних дела,111 с обзиром 
на критеријум овлашћеног тужиоца, као посебан корективни критеријум 
мора се узети у обзир и интерес оштећеног уопште, а посебно када се 
ради о кривичним делима за која се гони по приватној тужби.112 Овај про-
блем није толико изражен када се ради о кривичним делима за која се 
гони по предлогу оштећеног, јер ова кривична дела нису сама по себи 
хибридног карактера, односно она нису чиста мешавина кривичних дела 
која се гоне по приватној тужби и оних која се официјелно кривично гоне, 
већ се у основи ради о делима која се гоне по службеној дужности, али 
код којих, због неких њихових специфичности, те услед непостојања 
доминантног јавног интереса да се она увек и без изузетака гоне, даје 

                                                 
111  У овом погледу нису од значаја и специфична кривична дела која се гоне официјелно, али код 

којих је воља оштећеног манифестована на процесно релевантан начин и у одређеном року, 
condicio sine qua non за кривично гоњење, а то су кривична дела за која се гони по предлогу 
оштећеног, јер та кривична дела, без обзира што се у погледу кривичног гоњења за њих, захте-
ва одговарајућа процесна иницијатива оштећеног, те његов "останак" при тој иницијативи, спа-
дају у кривична дела за која се гони по службеној дужности.  

112  Иначе, у пракси ЕСЉП до сада није поклањао било какву релевантну пажњу интересима оштећеног 
када се ради о проблему (не)деловања начела ne bis in idem, сматрајући да такви интереси у овом 
погледу нису примарни, што може бити и последица недовољног познавања неких особености наци-
оналних кривичноправних система, а посебно оних, који попут српског, познају и поделу на кривич-
на дела за која се гони по службеној дужности и она за која се гони по приватној тужби.  

 Независно од овога, могло би се ипак очекивати да у будућности, ЕСЉП покаже и иначе, знат-
но више "слуха" за интересе оштећених/жртава кривичних дела, јер је то и иначе, једна веома 
изражена европска тенденција, а нарочито у светлу деловања Директиве ЕУ и Савета Европе 
2012/29 од 25. октобра 2012. године, о успостављању минималних стандарда права и заштите 
жртава кривичних дела. Више о томе: М.Шкулић, Положај жртве/оштећеног у кривичноправ-
ном систему Србије уопште и у односу на Директиву ЕУ 2012-29, тематска монографија 
"Казнена реакција у Србији VI део, едиција Crimen, Правни факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2016., стр. 40 – 80.  



Билтен Врховног касационог суда 

 276

оштећеном специфично право, да својом процесно израженом вољом у 
форми предлога за кривичног гоњење условљава започињање и одвијање 
кривичног поступка. Оштећени у погледу ових кривичних дела не може 
да буде овлашћени тужилац, већ је ту, као и код других кривичних дела 
која се гоне ex officio, примарни тужилац – јавни тужилац, као репрезент 
државне власти, а оштећени таквим кривичним делом, сходно општим 
правилима, може само да под одређеним условима и у Закоником одређе-
ним роковима, стекне својство супсидијарног тужиоца, ако јавни тужилац 
кривично гоњење не започне, или га започне, па у току поступка од њега 
одустане. Међутим, иако оштећени није овлашћени тужилац када се ради 
о кривичним делима за која се гони по предлогу, он има својеврсно "нео-
туђиво" право располагања тужбеним захтевом јавног тужиоца, иако је он 
иначе, примарно овлашћени тужилац у овом случају, јер без његовог 
предлога, поступак не може започети, те ако у било којој фази поступка 
оштећени повуче свој предлог, то представља разлог за окончање поступ-
ка, из чега произлази да овакав оштећени има својство својеврсног domi-
nus-a litus-а.113 Како су и кривична дела за која се гони по предлогу оште-
ћеног деликти за које се гони по службеној дужности, ту се не поставља 
питање могућност паралелног вођења кривичног поступка по захтеву 
оштећеног као приватног тужиоца и прекршајног поступка који иницира 
надлежни државни орган, јер се оба ова поступка воде искључиво офици-
јелно, без обзира што је за покретање/одвијање кривичног поступка као 
condicio sine qua non неопходан предлог оштећеног за кривично гоњење.  

 Наиме, када се ради о кривичним делима за која се гони по слу-
жбеној дужности, ако би се и сматрало да је "држава" на известан начин 
"крива", што су њени органи водили паралелне поступке у односу на 
"исту ствар", коју су третирали и као кривично дело и прекршај, те између 
њих није било одговарајуће "координације", то свакако није случај када се 
ради о кривичним делима за која се гони по службеној дужности - када 
кривично гони јавни тужилац. То значи, да се такав закључак о некаквој 
"кривици" државе не може извести када је реч о "стицају" у истом живот-

                                                 
113  Слична решења постоје и у упоредном праву, као што је то случај у немачком кривичном 

поступку (Antragsdelikte). Предлог оштећеног се у немачкј кривичнопроцесној теорији обја-
шњава као својеврсни захтев за кажњавањем и он представља битну процесну претпоставку. 
Више о томе: G. Pfeiffer (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, Verlag C. H. 
Beck, München, 2003, стр. 1937.  



Кривичноправна секција 
 

 277

ном догађају и прекршаја, за који се наравно гони официјелно и неког 
кривичног дела у погледу којег се гони по приватној тужби.  

 Наиме, оштећени који је користећи своје законско право да у року 
од три месеца од сазнања за такво кривично дело и учиниоца, поднесе 
приватну тужбу, те тако постане овлашћени тужилац, односно приватни 
тужилац, није морао, а некада чак није ни могао уопште ни да зна да се 
односу на исти животни догађај, већ води прекршајни поступак, нити 
евентуално и да је окривљени у поступку који се води по његовој приват-
ној тужби, већ прекршајно санкционисан. То најчешће није могао да зна 
ни кривични суд, а нарочито ако окривљени у кривичном поступку, уоп-
ште није ни истицао да се против њега већ води прекршајни поступак за 
"исто дело", или да је већ прекршајно санкционисан, што коначно, може 
бити и вид "тактике" одбране у кривичном поступку. Ипак ни овде се не 
би могло тек тако, а нарочито не сасвим рутински закључити да је могуће 
вођење прекршајног и кривичног поступка у односу на суштински исту 
ствар, јер би и тада, без обзира што се ради о "стицају" прекршаја и кри-
вичног дела за које се гони по приватној тужби, морало сматрати да 
постоји повреда начела ne bis in idem.  

 Суштина је да се, приликом оцене да се не ради о истој ствари, 
већ само о истом животном догађају, из којег могу произићи и различи-
те врсте деликата, посебна пажња мора обратити на чињеницу да се ради 
о кривичном делу за које се гони по приватној тужби, а у погледу којег је 
оштећени користећи своје иначе, безусловно законско право, регуларно 
стекао процесни статус приватног тужиоца.  

 Као што је то већ објашњавано у претходном делу текста, посвеће-
ном критичкој анализи дела праксе ЕСЉП у односу на оцену (не)постоја-
ња повреде начела ne bis in idem, до такве повреде начелно не би требало 
да дође када се ради о истој радњи, која у конкретном случају представља 
случај идеалног стицаја кривичних дела/прекршаја,114 већ повреда овог 

                                                 
114  Иначе, ЕСЉП који у случају Марести (а донекле сличан резон је ЕСЉП испољио и у случају 

"Миленковић против Србије", што је све детаљније објашњеном у претходном тексту), није сма-
трао да се ради о идеалном стицају, те је утврдио повреду начела ne bis in idem, сматрајући да је за 
исто дело изречена како прекршајна, тако и кривична санкција, узима у својој пракси у обзир 
деловање кривичноправног института идеалног стицаја.. Тако је у предмету Оливијера против 
Швајцарске (пресуда од 30. јула 1998.), ЕСЉП констатовао да се ради о идеалном стицају, где се 
не примењује начело ne bis in idem, јер у таквом случају постоје различита кривична дела, незави-
сно од тога што се истом радњом остварују битни елементи два различита кривична дела. 
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начела долази у обзир уколико је у питању иста радња, али се она своди 
на случај привидног идеалног стицаја кривичних дела/прекршаја.  

 Међутим, када је реч о пракси прекршајних судова у Србији, ту 
чини се, постоје озбиљни проблеми чак и онда када се неспорно не ради о 
истој радњи, па није ни у питању идеални стицај кривичних дела/прекр-
шаја, већ се у прекршајном поступку без потребе одлучује и о некој врсти 
"проширеног прекршаја", до чега углавном долази из незнања и површног 
приступа овом проблему. Сматрати да се и тада ради о повреди начела ne 
bis in idem би се ипак свело на претерани формализам, а то би у пракси 
често, а нарочито са становишта заштите елементарних интереса оштеће-
них неким кривичним делима, било и крајње неправично резоновање.  

 Дакле, чини се да проблем у пракси наших прекршајних судова 
често и није толико везан за суштину ствари, која би подразумевала одго-
варајућу анализу да ли и онда када је иста радња елемент бића (битни еле-
мент) како прекршаја, тако и кривичног дела, колико у томе што некад 
сам захтев за покретање прекршајног поступка, а потом и одлука прекр-
шајног суда, садржи својеврсни "вишак садржаја", те се у њу умећу и еле-
менти који у ствари, "превазилазе" прекршај и који су у ствари, сасвим 
непотребни, јер би и без њих прекршај постојао, а из тих елемената 
(чињеница) иначе и произлази закључак да је одређени исти животни 
догађај у исто време био и прекршај и кривично дело.  

 Тај "вишак садржаја" може бити чак и радња кривичног дела, која 
се придодаје радњи прекршаја, што у пракси у ствари, баш и представља 
најочигледнији пример овакве погрешне праксе. То неспорно представља 
крупну грешку како приликом подношења кривичне пријаве, тако и онда 
када таква груба грешка и даље "процесно опстаје" и у самој одлуци пре-
кршајног суда, којом се изриче прекршајна санкција, али таква грешка 
ипак не треба да утиче на суштину ствари, јер се`не може њоме (а реч је о 
чисто формално погрешном поступању у прекршајном поступку), учини-
лац кривичног дела практично "аболирати" за кривично дело, те на такав 
начин његово кривично дело "утопити" у прекршај, који би и иначе, 
неспорно постојао и без таквог својеврсног "вишка садржаја". 

 Некада се ту чак и не ради о погрешном поступању прекршајног 
суда, већ се уношењем и елемената одређеног кривичног дела приликом 
комплетног описа животног догађаја (а то је најчешће сама радња кри-
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вичног дела), из којег проистичу како прекршај, тако и кривично дело, 
само комплетно или целовитије описује тај животни догађај, али то не 
значи да је у таквом случају одлуком прекршајног суда, "аутоматски" и 
"рутински" пресуђено и за кривично дело, јер се ни тада, прекршајни суд 
не бави свим битним елементима кривичног дела, попут последице кри-
вичног дела, онда када је последица представља елемент његовог бића, 
нарочито се прекршајни суд не бави обликом кривице учиниоца за дело 
које је противправно и законом прописано као кривично дело, па и из тога 
произлази закључак да се у таквим случајевима не ради о повреди начела 
ne bis in idem. 
  

12. Графичка илустрација основног закључка о могућности  
да из истог животног догађаја проистекну два различита деликта  
- чија се чињенична обележја делимично подударају, уз постојање 
релевантних чињеница која су битна обележја кривичног дела,  

а нису неопходна за постојање прекршаја 
 

А
Чињенице које су битна 
обележја кривичног дела

Б
Чињенице које су битна 
обележја кривичног дела

В
Чињенице које су битна
обележја прекршаја

I
ЖИВОТНИ ДОГАЂАЈ

као скуп чињеница у којима су садржана 
битна обележја  крвичног дела,  како акот

и прекршаја
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А
Чињенице које су битна 
обележја кривичног дела

Б
Чињенице које су битна 
обележја кривичног дела

В
Чињенице које су битна
обележја прекршаја

II
РАЗДВАЈАЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ ЧИЊЕНИЦА
које су битна обележја  кривичног дела или

или прекршаја

 
 
III

КАЗНЕНОПРАВНИ ИСХОД ЖИВОТНОГ 
ДОГАЂАЈА

из којег произлазе  кривично дело  прекршаји и

1
КРИВИЧНО ДЕЛО

2
ПРЕКРШАЈ  
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13. Радикални закључак о могућој далекосежној реформи  
казненоправног система Србије 

У пракси је проблем деловања/неделовања начела ne bis in idem 
повезан како са постојањем више типова казнених деликата (пре свега, 
одређених прекршаја и неких кривичних дела), тако и са егзистирањем 
различитих система казненог правосуђа у оквиру истог правног система, 
који се баве једном или другом врстом таквих различитих казнених дели-
ката. Конкретно, ради се о традиционалном постојању кривичних и пре-
кршајних судова, мада су у ствари, прекршајни судови релативно "нови", 
јер су они раније деценијама били "само прекршајни органи", а формално 
и нису били "судови". Сада су они врста "казнених судова", која решава о 
казненим делима која су начелно мањег значаја од кривичних дела. Ово у 
пракси међутим, доводи и до веома озбиљних проблема повезаних са 
уставноправном и законском формулацијом начела ne bis in idem, што се 
своди на одређену врсту немогућности да предмет који је пошао "једним 
колосеком", било прекршајним, било кривичним, онда када се за то стек-
ну услови (на пример, декриминализација, али истовремено постојање и 
одређеног прекршаја), буду "пребачени на други казненоправни колосек". 
Наиме, једном започети, било прекршајни поступак, било кривични 
поступак, који је ушао у одређену процесну фазу, мора свакако да се 
оконча на одређени начин, а ако је то обустава или било која врста пресу-
де, тада из деловања начела ne bis in idem произлази немогућност да се 
поново води поступак, било прекршајни, било кривични, чији би предмет 
била "иста ствар".  

 Овај проблем се може решити на два начина, од којих би један био 
веома неуобичајен, мада у нашој кривичноправној историји има сличних 
примера, док би други био сведен на одређено практично правно-технич-
ко решење, како у Законику о кривичном поступку, тако и у "процесном 
делу" Закона о прекршајима.  

 

I 

 Први начин је једноставан и он захтева само одговарајуће измене 
у релевантним изворима процесног права, како кривичног процесног пра-
ва, тако и прекршајног процесног права.  
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 Када је реч о Законику о кривичном поступку, требало би предви-
дети да онда када суд у одређеној фази кривичног поступка, закључи да се 
не ради о кривичном делу (јер је на пример, у међувремену кривично дело 
декриминализовано или једноставно нису испуњена битна обележја за 
постојање конкретног кривичног дела, али при том постоје обележја одре-
ђеног прекршаја,115 донесе одлуку којом окончава кривични поступак, а у 
односу на коју не би деловало начело ne bis in idem. то значи да суд не би, 
као што је то сада случај, доносио у судским стадијумима поступка – 
решење о обустави кривичног поступка или ослобађајућу пресуду, одно-
сно евентуално одбијајућу пресуду (ако је јавни тужилац у фази главног 
претреса одустао од кривичног гоњења), већ би уместо тих одлука доно-
сио решење о одбацивању оптужнице у општем кривичном поступку, 
односно решење о одбацивању оптужног предлога у скраћеном поступку. 
Тада би требало прописати и могућност надлежног јавног тужиоца (што 
би по логици ствари, имајући у виду функцију јавног тужиоца у правном 
систему, била и његова процесна "дужност"), да у одређеном року (који 
би био инструктивног карактера), покрене прекршајни поступак у односу 
на то "некадашње" кривично дело, које тако "постаје прекршај".  

 Обрнуто, али на сличан начин би се у Закону о прекршајима про-
писало да се прекршајни поступак који је започет, а током којег се устано-
ви да његов предмет у ствари, није прекршај, већ су у конкретном случају 
испуњена битна обележја одређеног кривичног дела, неће окончати обу-
ставом прекршајног поступка (јер би у односу на такву одлуку деловало 
начело ne bis in idem), већ неком другом одлуком, попут решења о одба-
цивању захтева за покретање прекршајног поступка у погледу које не 
делује начело ne bis in idem, те би се тада предмет практично "уступао" 
кривичном суду, односно на одговарајући процесни начин би се омогући-
ло да у таквој ситуацији надлежни јавни тужилац евентуално води истра-
гу или непосредно поднесе оптужницу, односно оптужни предлог, коме 
би могле претходити одређене доказне радње јавног тужиоца, али то не 
би било и неопходно.  

 

                                                 
115  Такав би био скорашњи пример са пореском утајом онда када она у складу са мајским новелама 

Кривичног законика, које ступају на снагу 1. децембра 2019. године, више не достиже "лимит" 
објективног услова инкриминације од 1.000.000 динара. 
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II 

Дуги начин, који на први поглед делује веома "радикално", мада 
он има одговарајуће упориште у нашој стар(иј)ој кривичноправној тради-
цији, подразумева два аспекта.  

 Први аспект овог могућег будућег нормативног решења (предлог 
у de lege ferenda смислу), је организационе природе, али има у извесној 
мери и процесни карактер, а он би се свео на укидање прекршајних судова 
као посебних "казнених судова", те би о прекршајима као врсти "казненог 
дела", одлучивали редовни кривични судови, што значи да би у првосте-
пеном поступку тада по логици ствари, били надлежни основни судови, а 
тада би било логично и да виши судови буду другостепени. Наравно, 
такво укидање прекршајних судова би се у ствари, свело на њихово "ута-
пање" у редовно кривично правосуђе, а конкретне прекршајне судије би 
тада постале класичне "кривичне судије". О прекршајима би се могло 
одлучивати било у посебном поступку, као што сада постоји прекршајни 
поступак, било према правилима сада постојећег скраћеног поступка, што 
је ствар процене законодавца која је од тих опција прихватљивија. Ово би 
захтевало и одговарајуће измене у материјалном кривичном законодав-
ству, које би практично постало казнено законодавство. 

Други аспект овог могућег будућег нормативног решења (предлог 
у de lege ferenda смислу), је материјално-правног карактера и он се своди 
на дефинисање прекршаја, не више као посебног деликта, већ као једне 
врсте "значајно мање тешког" кривичног/казненог дела (некакво "мини 
кривично дело"), а конкретни прекршаји би наравно, као и до сада, били 
углавном прописани у посебним законима. Овакво нормативно решење 
има упориште у нашој ранијој кривичноправној традицији, па је тако Кри-
вични законик Краљевине Југославије од 1929. године познавао поделу 
деликата на: злочине, преступе и иступе.  
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Милорад Вукајловић  
судија Прекршајног апелационог суда 

 

 

ОДНОС ПРЕКРШАЈА ИЗ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА 
НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА И  

ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 
 

Увод 

 Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма је 
објављен у ''Службеном гласнику РС'' број 113/17 од 7.12.2017. године, 
ступио је на снагу 25.12.2017. године, а примењује се од 1.4.2018. године, 
док је Закон о девизном пословању објављен у ''Службеном гласнику РС'' 
бр. 62/06, 31/11, 93/12, 119/12, 139/14 и 30/18, ступио је на снагу 27.7.2006. 
године, од када се, са изменама и допунама и примењује.  

 Закон о девизном пословању уређује плаћања, наплаћивања и 
преносе између резидента и нерезидената у страним средствима плаћања 
и у динарима; плаћања, наплаћивања и преносе између резидената у 
страним средствима плаћања; куповину и продају средстава плаћања 
између резидената и нерезидената, као и куповину и продају страних 
средстава плаћања између резидената; једностране преносе средстава 
плаћања из Републике Србије и у Републику, који немају обележја 
извршења посла између резидената и нерезидената; текуће и депозитне 
рачуне резидената у иностранству и резидената и нерезидената у 
Републици Србији и кредитне послове у Републици у девизама и кредитне 
послове са иностранством, а са друге стране Закон о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма прописује радње и мере које се 
предузимају ради спречавања и откривања прања новца и финансирања 
тероризма, а тим Законом је уређена и надлежност Управе за спречавање 
прања новца и надлежност других органа за спровођење одредаба овог 
Закона, а полазећи од одредбе члана 2. истог закона којима се дефинише 
шта се све у смислу тог Закона сматра прањем новца дало би се 
закључити да је у питању низ радњи којима је заједничко то што су везане 
за имовину која је стечена извршењем кривичног дела, док се 
финансирање тероризма сматра обезбеђивање или прикупљање имовине 
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или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања а у намери да се 
користи или сазнањем да може бити коришћена у целости или делимично 
за извршење терористичког акта; од стране терориста и од стране 
терористичких организација.  

 За праксу прекршајних судова однос ова два закона је првенствено 
интересантан због тога што прописују један прекршај физичког лица са 
фактички идентичним обележјем за које прекршаје су прописане 
различите казне, а уз то један од тих закона уопште не прописује 
изрицање заштитне мере као додатне прекршајне санкције, док други 
прописује њено обавезно изрицање, а управо изрицање ове додатне 
прекршајне санкције је предмет нашег интересовања, како у светлу 
домаћих прописа тако и у светлу већ донетих пресуда Европског суда за 
људска права и одлука Уставног суда. 

 Независно од тога однос ова два закона је интересантан и због 
тога што се битно разликују и у погледу рокова застарелости за 
покретање и вођење прекршајног поступка. 
 

Важне одредбе домаћег законодавства  
и пракса прекршајних судова 

 Сам Закон о девизном пословању у члану 63. став 1. тачка 14. 
прописује да ће се за прекршај казнити нерезидент физичко лице ако не 
поступи у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе 
услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из 
иностранства, те упућује на одредбу члана 31. тог закона.  

 Чланом 31. наведеног закона је прописано да Народна банка 
Србије прописује ближе услове за личне и физичке преносе средстава 
плаћања у иностранство и из иностранства. 

 Одлуком о условима за личне и физичке преносе средстава 
плаћања у иностранство и из иностранства (''Службени гласник РС'' бр. 
67/06, 52/08 и 18/09) прописани су ближи услови за личне преносе 
средстава плаћања из Републике Србије у иностранство и из 
иностранства, који немају обележја извршења посла, као и за физичке 
преносе средстава плаћања из Републике и у Републику и у смислу тачке 
11а наведене Одлуке нерезидент физичко лице може слободно уносити у 
Републику ефективни страни новац, с тим што је дужан да износ већи од 
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10.000 евра, односно противвредност у другој страној валути пријави 
надлежном царинском органу који му о томе издаје потврду.  

 Тачком 12. наведене Одлуке је прописано да нерезидент физичко 
лице може износити у иностранство ефективни страни новац до износа од 
10.000 евра, односно противвредност у другој страној валути, а ако овај 
нерезидент истовремено у иностранство износи динаре и ефективни 
страни новац – укупан износ тих средстава не може прећи 10.000 евра, 
односно противвредност у другој страној валути, а став 2. наведене тачке 
дозвољава нерезиденту физичком лицу да може износити у иностранство 
ефективни страни новац изнад износа од 10.000 евра који је пријавио при 
уласку у Републику Србију на основу потврде о уношењу ефективног 
страног новца у Републику, коју обезбеђује и оверава царински орган, 
затим новац који је подигао са девизног рачуна или девизне штедне 
књижице код банке у Републици а на основу потврде банке, те новац који 
је стекао продајом динара добијених претходним коришћењем платне 
картице у Републици, а на основу потврде мењача. 

 Надаље, тачком 9. став 1. наведене Одлуке је прописано да 
резидент – физичко лице слободно уноси у Републику ефективни страни 
новац, а ставом 2. те тачке је прописано да је резидент дужан да 
надлежном царинском органу при уласку у Републику пријави износ 
ефективног страног новца који прелази износ утврђен законом којим се 
уређује спречавање прања новца.  

 Казнена одредба члана 62. став 1. тачка 18. истог закона је 
идентична са одредбом члана 63. став 1. тачка 14, само се она односи на 
резиденте, тј. на физичка лица која имају пребивалиште у Републици 
Србији, осим физичких лица која имају боравак у иностранству дужи од 
годину дана.  

 Из поменутих одредаба овог Закона и Одлуке Народне банке 
Србије произлази да и резидент и нерезидент у Републику Србију могу 
слободно уносити износе преко 10.000 евра или ефективни страни новац у 
другој страној валути, али под условом да износ ефективног страног 
новца који прелази 10.000 евра пријави надлежном царинском органу, а са 
друге стране, нерезидент ту количину ефективног страног новца који је 
унео у Републику Србију може и изнети из Републике Србије, наравно уз 
потврду о уношењу у Републику, док резидент из Републике Србије, бар 
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према одредби тачке 10. наведене Одлуке, не може износити ефективни 
страни новац преко износа од 10.000 евра.  

 Како је већ речено, кршење ових одредаба Закона и Одлуке 
Народне банке Србије је прописано као прекршај за резидента у члану 62. 
став 1. тачка 18. Закона о девизном пословању, док је за нерезидента то 
као прекршај прописано у члану 63. став 1. тачка 14. истог закона, а за оба 
прекршаја је прописано изрицање новчане казне у износу од 5.000,00 до 
150.000,00 динара.  

 Надаље, одредбама члана 64. став 1. истог закона је прописано да ће 
се за прекршај из чл. 59-63. овог закона, поред новчане казне изрећи и 
заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били 
намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, а 
ставом 2. истог члана је прописано да се изузетно од одредбе става 1. овог 
члана може извршити делимично одузимање предмета који су 
употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали 
извршењем прекршаја, ако побуде или друге околности под којима је 
прекршај извршен указују да није оправдано да се предмет одузме у 
целини, док став 3. наведеног члана Закона допушта изрицање заштитне 
мере иако казна за прекршај није изречена, затим ако се поступак за 
прекршај не може водити јер је учинилац био недоступан или непознат 
органу надлежном за вођење поступка или ако је учинилац у време 
извршења прекршаја био малолетан, као и због постојања других законских 
сметњи, што практично значи да је код ових прекршаја одузимање 
ефективног страног новца обавезно, с тим да закон, под изузетним 
условима дозвољава делимично одузимање али свакако налаже изрицање 
ове заштитне мере, тј. бар делимично одузимање девиза, а чак дозвољава 
изрицање ове заштитне мере и уколико казна за прекршај није изречена, 
као и у другим случајевима наведеним у ставу 3. наведеног члана (одредба 
става 3. наведеног члана је по мом личном налажењу прилично спорна јер 
је заштитна мера одузимања предмета прекршајна санкција за чију примену 
је по правилу потребно утврдити одговорност окривљеног).  

 С друге стране, чланом 86. Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма је прописано да свако физичко лице које прелази 
државну границу и при том носи физички преносива средства плаћања у 
износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути, дужно је 
да то пријави надлежном царинском органу, а кршење ове законске 
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одредбе је за физичко лице прописано као прекршај у члану 120. став 5. 
наведеног закона, с обзиром да је том законском одредбом прописано да 
ће се за прекршај казнити физичко лице новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 50.000,00 динара ако надлежном царинском органу не пријави 
физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у 
динарима или страној валути које преноси преко државне границе.  

 Овај закон за овај прекршај не прописује обавезно изрицање 
заштитне мере одузимања предмета, тј. девиза, чак таква могућност није 
ни предвиђена овим Законом, наравно, то не значи да прекршајни суд 
такву заштитну меру не може изрећи с обзиром да је одредбом члана 54. 
став 1. Закона о прекршајима прописано да се предмети који су 
употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или који су 
настали извршењем прекршаја могу одузети од учиниоца прекршаја.  

 Дакле, прекршаји из члана 62. став 1. тачка 18. и из члана 63. став 
1. тачка 14. Закона о девизном пословању са једне стране и прекршај из 
члана 120. став 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања 
тероризма са друге стране имају фактички идентична обележја, тј. 
уношење ефективног страног новца у Републику Србију у износу од 
преко 10.000 евра и више, који износ није пријављен надлежном органу, 
односно преношење преко државне границе таквих износа који нису 
пријављени царинском органу.  

 Упоређујући казнене одредбе члана 62. став 1. тачка 18. и члана 
63. став 1. тачка 14. Закона о девизном пословању са једне стране и 
казнену одредбу члана 120. став 5. Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма са друге стране очито је да су казне различите и 
да је Закон о девизном пословању строжији јер прописује не само већи 
максимум прописане казне већ и обавезно изрицање заштитне мере 
одузимања предмета, тј. одузимање ефективног страног новца који је 
предмет прекршаја, међутим у пракси прекршајних судова се по правилу 
примењивао Закон о девизном пословању (подносиоци су своје захтеве 
усмеравали на овај Закон), те су изрицане заштитне мере, и то углавном 
одузимање целокупног износа новца који је предмет прекршаја (пресуда 
Прекршајног суда у Шапцу Пр.бр. 10739/17 од 27.12.2017. године 
потврђена пресудом Прекршајног апелационог суда број 456/18 од 
11.1.2018. године, пресуда Прекршајног суда у Сремској Митровици, 
Пр.бр. 3276/17 од 11.11.2017. године – одузето 129.200 евра а потврђена 
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пресудом Прекршајног апелационог суда број 22971/17 од 24.11.2017. 
године, пресуда Прекршајног суда у Сенти Пр.бр. 3862/15 од 28.6.2016. 
године – одузето 274.600 евра а потврђена пресудом Прекршајног 
апелационог суда број 14312/16 од 2.8.2016. године). 

 Посебно је интересантна пресуда Прекршајног суда у Сенти 
Пр.бр. 3862/15 од 28.6.2016. године јер је у том предмету захтев за 
покретање прекршајног поступка био усмерен на Закон о спречавању 
прања новца и финансирања тероризма, а прекршајни суд је, с обзиром да 
није везан за предлоге и оцену у погледу правне квалификације прекршаја 
већ само за чињенични опис прекршаја који је предмет поднетог захтева, 
окривљеног прогласио одговорним за прекршај из Закона о девизном 
пословању и изрекао заштитну меру одузимања целокупног износа 
ефективног страног новца који је предмет прекршаја у износу од 
274.600,00 евра и управо се та преквалификација са једног закона на 
други и изрицање заштитне мере жалбом и нападало, а Прекршајни 
апелациони суд је жалбу одбио и потврдио првостепену пресуду полазећи 
од чл. 1. и 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
и, само у овом раду, поједностављено речено, закључио да преносива 
средства плаћања која су нађена код окривљеног не представљају 
имовину која је стечена извршењем кривичног дела и да је прекршајни 
суд ваљано, уместо одредаба Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма применио одредбе Закона о девизном пословању.  

 Иако пракса прекршајних судова углавном иде за тим да се изриче 
заштитна мера одузимања целокупног износа ефективног страног новца који 
је предмет прекршаја, не може се рећи да је то увек и само тако, а примера 
ради пресудом Прекршајног суда у Сенти Пр.бр. 3017/16 од 19.4.2018. 
године је од окривљеног, који је као нерезидент износио непријављених 
40.915,00 евра трајно одузето 20.915,00 евра, док му је применом члана 64. 
став 2. Закона о девизном пословању враћено 20.000,00 евра (на пресуду је 
изјављена жалба подносиоца захтева – није правоснажна), затим пресудом 
истог суда Пр.бр. 1886/17 од 12.10.2017. године окривљеном који је као 
нерезидент износио непријављених 16.300,00 евра одузето је 810,00 евра а 
враћено 15.390,00 евра, потом исти суд је својом пресудом Пр.бр. 7749/15 од 
13.4.2016. године од окривљеног који је као нерезидент износио 
недозвољених 4.000,00 евра одузео 200,00 евра а окривљеном је враћено 
3.800,00 евра, затим је пресудом Прекршајног суда у Суботици, Пр.бр. 
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4743/17 од 31.1.2018. године, окривљеном је, који је као резидент у 
Републику Србију уносио непријављених 18.500,00 евра, враћено 17.850,00 
евра а одузето 650,00 евра.  
  

Важне одредбе Устава Републике Србије и члан 1. Протокола 1 
Конвенције о људским правима и основним слободама 

 Одредбом члана 145. став 2. Устава Републике Србије је 
прописано да се судске одлуке заснивају на Уставу, закону, потврђеном 
међународном уговору и пропису донетом на основу закона, а чланом 58. 
Устава Републике Србије је прописано да се јемчи мирно уживање 
својине и других имовинских права стечених на основу закона, да право 
својине може бити одузето или ограничено само у јавном интересу 
утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од 
тржишне, да се законом може ограничити начин коришћења имовине, да 
је одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза и других 
дажбина или казни дозвољено само у складу са законом, док је чланом 18. 
став 1. Устава прописано да се људска и мањинска права зајемчена 
Уставом примењују непосредно, а ставом 2. истог члана Устава је 
прописано да се Уставом јемче и као таква непосредно примењују људска 
и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног 
права, потврђеним међународним уговорима и законима, а законом се 
може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом 
изричито предвиђено, или ако је то неопходно за остварење појединог 
права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да 
утиче на суштину зајемченог права.  

 Надаље, чланом 32. став 1. Устава Републике Србије прописано је 
да свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен 
суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим 
правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање 
поступка, као и о оптужбама против њега док је ставом 2. наведеног члана 
прописано да се свакоме јемчи право на бесплатног преводиоца, ако не 
говори или не разуме језик који је у службеној употреби у суду и право на 
бесплатног тумача, ако је слеп, глув или нем а ставом 3. наведеног члана 
Устава је прописано да се јавност може искључити током читавог 
поступка који се води пред судом или у делу поступка, само ради заштите 
интереса националне безбедности, јавног реда и морала у демократском 



Билтен Врховног касационог суда 

 294

друштву, као и ради заштите интереса малолетника или приватности 
учесника у поступку, у складу са законом. 

 С друге стране, чланом 1. Протокола 1 Конвенције о људским 
правима и основним слободама је прописано да свако физичко или правно 
лице има право на мирно уживање свога власништва и да се нико не сме 
лишити свог власништва, осим у јавном интересу, и то само уз услове 
предвиђене законом и општим начелима међународног права.  

  
Пресуде Европског суда за људска права 

 Управо овом проблематиком бавио се и Европски суд за људска 
права у својим предметима "Исмаилов против Русије" (пресуда од 6.11.2008. 
године), и "Бољевић против Хрватске" (пресуда од 31.1.2017. године). 

 У пресуди ''Исмаилов против Русије'', према чињеницама, Исмаилов 
је стигао у Москву из Бакуа и са собом носио 21.348,00 америчких долара, а 
у царинској декларацији је пријавио само 48,00 долара, док руски закон 
прописује да се свака сума која прелази износ од 10.000,00 америчких 
долара мора пријавити на царини, а царинским прегледом остатак новца је 
откривен у његовом пртљагу. Исмаилов је оптужен за кривично дело 
кријумчарења, а новац је прикључен кривичном предмету као доказни 
материјал, па је Московски суд Головинског округа Исмаилова прогласио 
кривим, изрекао му условну затворску казну, а у погледу новца суд је 
сматрао: ''Материјални доказ – 21.348,00 америчких долара који се чувају у 
Централној благајни царинске службе на Шереметјеву – биће уплаћен 
држави'', а скраћено речено Московски градски суд као другостепени је 
потврдио првостепену одлуку.  

 У представци Европском суду за људска права Исмаилов је тврдио 
да је мера трајног одузимања била незаконита, из више разлога, као и да је 
новац који му је узет представљао законито имовинско средство стечено 
продајом стана његове покојне мајке, затим да никада није имао кривични 
досије, те да му је наметнут несразмеран терет, нарочито због тога што је 
већ кривично кажњен и осуђен на условну затворску казну, а са друге 
стране држава је тврдила да је мера трајног одузимања имала законску 
основу и да је подносилац представке могао да је предвиди.  

 Оцена суда је да члан 1. Протокола 1 садржи три јасно 
разграничена правила, и то прво које наглашава неометано уживање 
имовине, затим друго које се бави лишавањем имовине и поставља извесне 
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услове у том погледу и треће, које признаје да државе уговорнице имају 
право да контролишу коришћење имовине у складу са општим интересом. 
Суд је нагласио да први и најважнији услов члана 1. Протокола број 1 
налаже да би свако мешање јавног органа власти у неометано уживање 
имовине требало да буде ''законито'', затим да други став признаје да 
државе имају право да контролишу употребу имовине применом ''закона'' а 
питање је да ли је постигнута права равнотежа између захтева општег 
интереса заједнице и захтева у вези са заштитом основних права појединца 
постаје релевантно тек када се утврди да је дато мешање задовољило услов 
законитости, као и да није било произвољно.  

 Европски суд за људска права је сматрао да је конкретна мера била 
заснована на домаћем праву, затим да држава има легитимни интерес а и 
обавезу да примењује мере којима би открила и надгледала кретање 
готовог новца преко својих граница будући да велике количине готовог 
новца могу да буду коришћене за прање новца, трговину дрогом, 
финансирање тероризма или организованог криминала, избегавање 
плаћања пореза или извршење других озбиљних финансијских кривичних 
дела, а мера трајног одузимања која произлази из непријављивања готовог 
новца царинским службеницима јесте дело опште сврхе законске 
регулативе која је осмишљена за борбу против ових кривичних дела, па 
стога суд сматра да је мера трајног одузимања у складу са општим 
интересом заједнице, а потом је суд процењивао да ли је постојала разумна, 
сразмерна мера између средстава која су коришћена од стране органа 
власти у циљу обезбеђивања општег интереса заједнице и заштите права 
подносиоца представке на мирно уживање своје имовине, тј. да ли је 
подносилац представке био изложен појединачно примењеном и 
прекомерном терету или не. Кривично дело за које је Исмаилов проглашен 
кривим састојало се у томе што он царинским органима није пријавио 
21.300,00 америчких долара у готовини које је носио са собом, при чему 
чин уношења готовог страног новца у Русију није противзаконит домаћем 
праву, чак ни износ који се легално може пренети није ограничен, а суд је 
приметио да законско порекло трајно одузетог новца није било спорно, 
затим да подносилац представке није имао кривични досије нити је био 
оптужен за било које друго кривично дело пре овог инцидента, а једино 
што се Исмаилову може приписати је то што он тај новац није пријавио 
царинским властима.  
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 Према мишљењу суда да би се мешање сматрало сразмерним, оно 
треба да одговора тежини преступа, тачније у конкретном случају 
непоштовању обавезе пријављивања новца а не тежини претпостављеног 
преступа, као што је нпр. прање новца или избегавање плаћања пореза. 
Надаље, за подносиоца представке одузета свота новца је позамашна јер 
је представљала целокупна средства од продаје стана, а са друге стране 
штета коју би подносилац представке нанео држави би била занемарљива 
јер би органи власти били лишени само информације да је новац ушао у 
Русију, а у таквим околностима када је Исмаилов већ био кажњен, 
изрицање мере трајног одузимања новца као додатне санкције је према 
оцени суда било несразмерно утолико што је подносиоцу представке 
наметнут индивидуалан и прекомеран терет, због чега је Европски суд за 
људска права и нашао да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1. 
   У пресуди "Бољевић против Хрватске" Бољевић је као 
лице које живи у Црној Гори 6.2.2009. и 4.3.2009. године ушао у 
Републику Хрватску из Црне Горе и приликом сваког уласка положио 
износ од по 90.000,00 евра у пословној банци у Дубровнику, без да је 
наведене износе пријавио царинским органима. Уред за спречавање 
прања новца је 2.6.2009. године обавестио финансијски инспекторат 
Министарства финансија да је окривљени дана 30.03.2009. године 
наложио пренос 95.000,00 евра са свог рачун на рачун одређеног лица у 
Уједињеним арапским емиратима те је истог дана тј. 2.6.2009. године 
против њега покренут прекршајни поступак пред Вијећем за прекршајни 
поступак због тога што није пријавио износ од 180.000,00 евра приликом 
уласка у Хрватску а исто веће је наложило банци да износ од 180.000,00 
евра пренесе на рачун министарства. 

 Првостепеном одлуком окривљени је кажњен новчаном казном у 
износу од 10.000,00 хрватских куна а изречена му је и заштитна мера 
одузимања ефективног страног новца у износу од 180.000,00 евра а на ту 
одлуку се окривљени жалио тврдећи да је одређивање заштитне мере 
одузимања новца било несразмерно околностима и супротно члану 1. 
Протокола број 1 уз Конвенцију а другостепени суд је жалбу окривљеног 
одбио и првостепену одлуку потврдио. Поред тога Бољевић је поднео и 
уставну тужбу Уставном суду Републике Хрватске наводећи, између 
осталог да му је повређено уставно право на власништва а Уставни суд 
Републике Хрватске је решењем од 9.12.2010. године уставну тужбу 
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одбацио као недопуштену јер "предметом није отворено нити једно 
уставно правно питање".  

 Подносилац представке је у представци, не оспоравајући чињеницу 
да се непријављени пренос новца већег од 10.000,00 евра сматра 
прекршајем према Закону о девизном пословању и не поричући легитимни 
циљ кажњавања поставио питање правичности те да ли је одузимање 
целокупног износа ефективног страног новца који није пријављен тежио 
остваривању легитимног циља истичући да би одузимање целих износа 
требало ограничити на ситуације у којима је доказано да је непријављен 
новац стечен казненим делима, намењен прању новца или финансирању 
тероризма а он, окривљени никада није учинио кривично дело док је новац 
стекао продајом пословног простора у Црној Гори. 

 Са друге стране Влада је тврдила да је мешање у право на мирно 
уживање имовине било у складу са законом и да је тежило легитимном 
циљу, посебно да је одузимање као санкција предвиђена Законом о 
девизном пословању и Законом о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма а одредбе Закона су биле довољно јасне, 
доступне и предвидиве. Такође, Влада је тврдила да је мера била усмерена 
на борбу против прања новца како на националном тако и на 
међународном нивоу, нагласивши да је физичко ношење стране валуте у 
готовини преко границе један од главних начина преноса недопуштених 
средстава, прања новца и финансирања тероризма. Што се тиче 
сразмерности, Влада је тврдила да кад није утврђено законито порекло 
новца, његова намена нити стварни власник, то се не може сматрати да 
постоје околности које би оправдале враћање спорне готовине а 
подносилац представке није понудио поуздане доказе о извору, стварном 
власнику или одредишту новца а закључно, Влада је тврдила да је одлука 
о одузимању била законита и да је постигнута добра равнотежа између 
општег интереса и права појединца на мирно уживање имовине, те да 
окривљеном није наметнут несразмеран и прекомеран терет. 

 Европски суд за људска права је оценио да је мера одузимања 
имала правно утемељење у домаћем закону, као и да је мешање тежило 
остварењу легитимног циља у општем интересу и то борби против прања 
новца, те да је једино питање, питање да ли је постојао разуман однос 
сразмерности између средстава које су примениле власти за постизање 
тог циља и заштите подносиоца представке на мирно уживање имовине, а 
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према оцени суда потребна равнотежа неће бити постигнута ако је 
подносилац представке сносио појединачан и прекомеран терет. 

 Прекршај за који је окривљени проглашен одговорним састојао се 
у томе што није пријавио царинским органима износ од 180.000,00 евра у 
готовини, коју је преносио, при чему је Суд напоменуо да чин уношења 
готовине у Републику Хрватску није био незаконит према хрватским 
прописима јер је изричито допуштен и није ограничен. 

 Суд је оценио да су Вјеће за прекршајни поступак и Високи 
прекршајни суд Републике Хрватске заиста утврдили да подносилац 
представке није доказао одредиште новца који је носио преко границе али 
да ништа не наводи на закључак да су одузимањем износа од 180.000,00 
евра власти хтеле да спрече криминалне активности као што је прање 
новца и једино незаконито (не и криминално) поступање које му је 
приписано се састојало у пропусту да новац пријави царинским органима. 

 Суд је поновио да би мешање било сразмерно, мора одговарати 
тежини повреде а санкција тежини казненог дела чијем кажњавању је 
намењена тј. у конкретном случају је непоштовању обавезе пријављивања 
а не тежини неке претпостављене повреде која није ни утврђена, као што 
је кривично дело прања новца или утаје пореза. 

 У овом предмету мера одузимања, према оцени суда, није била 
немењена да представља новчану накнаду штете јер држава није 
претрпела никакав губитак као последицу што окривљени није пријавио 
средства у страној валути већ је имала сврху кажњавања и одвраћања те је 
Европски суд за људска права закључио да одузимање целог износа новца 
који је требало пријавити, као додатна санкција уз новчану казну, није 
било сразмерно зато што је подносиоцу представке наметнут прекомеран 
терет те је и пресудио да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1 уз 
Конвенцију и одлучио да држава Хрватска подносиоцу представке, 
између осталог, на име имовинске штете треба да исплати износ од 
180.000,00 евра. 

 Дакле, из ових пресуда Европског суда за људска права могло би 
се закључити да код прекршаја ''чистог'' непријављивања уношења (или 
изношења) ефективног страног новца у Републику Србију, за изрицање 
заштитне мере одузимања предмета који су употребљени за извршење 
прекршаја (одузимање целокупног износа ефективног страног новца) није 
довољно то што налаже одредба члана 64. став 1. Закона о девизном 
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пословању, већ би, бар се мени тако чини, судови оценом конкретних 
околности (законито или незаконито порекло новца, сврха у коју је 
намењен новац, ранија кажњаваност или некажњаваност и сл) требало да 
процењују да ли би таква мера, као додатна санкција представљала 
несразмеран и прекомеран терет или не, тим пре што одредба члана 64. 
став 2. Закона о девизном пословању дозвољава делимично одузимање 
ефективног страног новца који је предмет прекршаја.  

 Управо у овом правцу ишао је и Прекршајни апелациони суд у 
својој пресуди Прж.бр. 4688/18 од 13.3.2018. године.  

 Наиме, првостепеном пресудом окривљени је проглашен 
одговорним због прекршаја из члана 62. став 1. тачка 18. и кажњен 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, а на основу члана 64. став 
1. истог закона, окривљеном је изречена заштитна мера одузимања 
ефективног страног новца у износу од 95.450,00 евра. Иначе, окривљени 
је током поступка тврдио да је тај износ из Републике Србије износио да 
би платио лечење своје супруге у иностранству, такве тврдње су 
поновљене и у жалби, уз коју је достављена и медицинска документација 
као и готовински рачуни специјалистичке болнице за интерне болести, те 
други одговарајући докази, а жалба се позивала и на пресуду Европског 
суда за људска права ''Габрић против Хрватске'', а Прекршајни 
апелациони суд је првостепену пресуду преиначио тако што је извршено 
делимично одузимање новца, и то у износу од 20.000,00 евра, док је износ 
од 75.450,00 евра враћен окривљеном, а прекршајни суд се у образложењу 
своје одлуке руководио резоном из пресуде Европског суда за људска 
права те закључио да би изрицањем заштитне мере одузимања 
целокупног износа од 95.450,00 евра окривљеном био наметнут 
прекомерни терет. 
 

Одлуке Уставног суда и пракса прекршајних судова  
након ових одлука 

 Проблематиком којом се бавио Европски суд за људска права 
бавио се Уставни суд у својим одлукама број Уж-367/2016 и Уж 
1202/2016.  

 Одлуком Уж-367/2016 од 7.6.2016. године усвојена је уставна 
жалба и утврђено да су пресудом Прекршајног апелационог суда, 
Одељења у Нишу, Прж. 21954/15 од 1.12.2015. године подносиоцу жалбе 
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повређена права на правично суђење и на имовину из члана 32. став 1. и 
члана 58. став 1. Устава Републике Србије те је поништена пресуда 
Прекршајног апелационог суда и одређено да суд донесе нову одлуку по 
жалби браниоца изјављеној против пресуде Прекршајног суда у Пироту, 
Одељење у Димитровграду, Пр. 4118/15 од 17.11.2015. године. 

 У овом предмету, уставном жалбом се оспоравала другостепена 
одлука којом је подносилац правоснажно оглашен одговорним због 
прекршаја из члана 63. став 1. тачка 14. Закона о девизном пословању и 
осуђен на новчану казну у износу од 30.000,00 динара и којом му је 
изречена и заштитна мера одузимања предмета – ефективног страног 
новца у износу од 10.000,00 евра. 

 У уставној жалби је указано да је одузети новац законитог порекла 
те да су о томе суду приложени докази као и да изрицање заштитне мере 
превазилази сврху примене заштитних мера јер је у очигледној 
несразмери са учињеним прекршајем, нарочито што учињеним 
прекршајем Републици Србији није учињена никаква штета а суд, који 
има право да изрекне заштитну меру мора да води рачуна и о постојању 
равнотеже између општег друштвеног интереса и права на мирно 
уживање имовине, која је у конкретном случају грубо нарушена. 

 Иначе, у другостепеној пресуди Прекршајног апелационог суда, 
која је поништена, у образложењу пресуде, између осталог наведено је да 
је првостепени суд правилно утврдио чињенично стање у погледу 
постојања прекршаја, да је окривљени правилно оглашен одговорним за 
прекршај а да се предлог браниоца да се окривљеном одузме новац у 
мањем износу не може прихватити из разлога јер је првостепени суд 
правилно нашао да не постоје разлози за делимично одузимање новца. 

 Уставни суд се у својој одлуци позивао на одредбу члана 32. и 
члана 58. Устава, затим на члан 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода, потом на важне одредбе 
Закона о девизном пословању као и на Одлуку о условима за личне и 
физичке преносе средстава плаћања у иностранству и из иностранства те на 
одредбе Закона о прекршајима које дефинишу сврху изрицања 
прекршајних санкција а у оквиру тога и на сврху изрицања заштитних мера 
те указао да је Уставни суд у више својих одлука, са утемељењем на пракси 
Европског суда за људска права, установио гаранције права на правично 
суђење а да се посебна гаранција права на правично суђење односи на 
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обавезу суда да образложи своју одлуку. Уставни суд је констатовао да 
прекршајни апелациони суд у својој пресуди није узео у разматрање све 
релевантне прописа већ је пресуду засновао само на примени члана 63. став 
1. тачка 14. и члана 64. став 1. Закона о девизном пословању, без да је, са 
дужном пажњом приступио разматрању побуда и околности под којима је 
прекршај извршен и није применио и тумачио одредбу члана 64. Закона о 
девизном пословању у целини, тачније није у складу са гаранцијама права 
на правично суђење образложио значај и утицај чињенице да је новац који 
је предмет прекршаја законитог порекла, да је доказ о пореклу новца 
достављен суду као и околности где се новац налазио, да ли је и како био 
сакривен, који је био начин преношења новца као и да је додатно требало 
ценити и то да ли је странац био упознат са прописима Републике Србије 
због чега је Уставни суд оценио да је подносиоцу жалбе повређено право на 
образложену одлуку као елемент права на правично суђење зајемчено 
чланом 32. став 1. Устава.  

 Осим што је утврдио да је подносиоцу уставне жалбе повређено 
право на правично суђење, Уставни суд је утврдио и да је подносиоцу 
повређено право на имовину из члана 58. став 1. Устава Републике 
Србије. 

 Уставни суд је указао да сагласно пракси Европског суда за 
људска права, да до дозвољеног одузимања права својине, који не 
представља повреду тог права може доћи под кумулативно испуњеним 
условима и то: 1) да је такво одузимање прописано законом; 2) да постоји 
оправдан и неопходни јавни интерес за одузимања права својине и 3) да је 
приликом одузимања права својине успостављена правична равнотежа 
између јавног интереса и интереса појединца чија се имовина одузима 
имајући у виду сврху и тежину мере. 

 Уставни суд је констатовао да је први услов испуњен јер је 
одузимање предмета прописано Законом о прекршајима и Законом о 
девизном пословању као и да је мешање државе тежило легитимном циљу 
у општем интересу јер пренос новца може бити скопчан са криминалним 
активностима и порекло новца може бити незаконито па су прописи у 
материји промета и преноса новца у уској повезаности са ограничењем 
права на имовину у сврху заштите јавног интереса. 

 Оцењујући да ли је приликом одузимања права својине 
успостављена правична равнотежа између јавног интереса и интереса 
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појединца, Уставни суд је указао да сагласно пракси Европског суда за 
људска права, правична равнотежа неће бити постигнута уколико је неко 
лице сносило појединачан и прекомеран терет а да би мешање у мирно 
уживање имовине било сразмерно треба да одговара озбиљности повреде 
а санкција тежини учињеног прекршаја и последици које оно производи 
при чему суд мора да води рачуна и о томе да ли је извршењем казненог 
дела настала штета за државу и каква. 

 Уставни суд је напоменуо да је подносиоцу жалбе суд изрекао 
новчану казну у износу од 30.000,00 динара и заштитну меру одузимања 
целокупног износа непријављеног новца те поновио да Законом о девизном 
пословању није прописана обавеза потпуног одузимања новца који се 
непријављен преноси већ да се изузетно може извршити делимично 
одузимање предмета уколико се на основу побуда или других околности 
под којима је прекршај извршен може закључити да није оправдано да се 
предмет одузме у целини и на крају оценио да је у конкретном случају 
одузимање предмета прекршаја у целини, уз изречену новчану казну 
представљало прекомеран терет за подносиоца уставне жалбе и да изречена 
заштитна мера није била сразмерна заштити права подносиоца на мирно 
уживање имовине. Имајући у виду утврђене повреде права на правично 
суђење и имовину из члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава Републике 
Србије, Уставни суд је поништио другостепену пресуду и одредио да 
прекршајни суд донесе нову одлуку о жалби браниоца окривљеног 
изјављеној против првостепене пресуде Прекршајног суда. 

 Одлуком уставног суда број Уж 1202/2016 од 6.12.2018. године 
усвојена је уставна жалба и утврђено да је пресудом Прекршајног 
апелационог суда, Одељења у Новом Саду Прж. 16/16 од 6.1.2016. године 
подносиоцу уставне жалбе повређено право на имовину из члана 58. став 
1. Устава Републике Србије (у преосталом делу уставна жалба је 
одбачена), те је пресуда Прекршајног апелационог суда, Одељења у 
Новом Саду поништена и одређено да Прекршајни апелациони суд по 
жалби браниоца изјављеној против првостепене пресуде Прекршајног 
суда у Сремској Митровици донесе нову одлуку. 

 У овом предмету пресудом Прекршајног суда у Сремској 
Митровици, Одељење у Шиду, Пр. 4209/15 од 21.12.2015. године 
подносилац уставне жалбе је проглашен одговорним због прекршаја из 
члана 63. став 1. тачка 14. Закона о девизном пословању и осуђен на 
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новчану казну у износу од 15.000,00 динара а изречена му је и заштитна 
мера одузимања предмета и то ефективног страног новца у износу од 
8.900,00 евра, док је пресудом Прекршајног апелационог суда жалба 
одбијена и првостепена пресуда потврђена а у образложењу другостепене 
пресуде, између осталог, наведено је да је првостепени суд у потпуности и 
правилно утврдио чињенично стање и извео све потребне доказе које је 
правилно ценио а чију оцену је у потпуности прихватио и Прекршајни 
апелациони суд, затим да је првостепени суд без повреде материјалног 
права на штету окривљеног изрекао одговарајућу новчану казну као и да 
је првостепени суд правилно примењујући одредбу члана 64. став 1. 
Закона о девизном пословању окривљеном изрекао заштитну меру 
одузимања предмета који су употребљени за извршење прекршаја, у 
образложењу другостепене пресуде наведено је и да се неосновано у 
жалби браниоца наводи да су у конкретном случају, имајући у виду 
законито порекло новца, указивало да су се испунили прописани услови 
из члана 64. став 2. Закона о девизном пословању да окривљеном није 
требало изрећи заштитну меру одузимања предмета који су употребљени 
за извршење прекршаја у целини а све из разлога што наведена околност 
не може довести до другачије одлуке у погледу изрицања заштитне мере с 
обзиром да иста не указује на било коју врсту побуде или било коју 
посебну околност која би указивала да није оправдано да се од 
окривљеног предмет којим је прекршај извршен не одузме у целини. 

 Иначе подносилац уставне жалбе сматра да му је оспореном 
пресудом повређено право из члана 58. став 1. Устава Републике Србије а 
у уставној жалби истакнуто је да је изрицање заштитне мере у драстичној 
несразмери са бићем предметног прекршаја, односно самом радњом 
непријављивања предмета прекршаја чиме му је повређено право на 
мирно уживање својине. Истакнуто је да је ефективни страни новац који 
му је одузет, законитог порекла што потврђује извод из турске банке а то 
је био довољан основ за примену института делимичног одузимања 
предмета прекршаја. Надаље у уставној жалби је истакнуто да се 
поставља питање оправданости изрицања заштитне мере, поред већ 
изречене новчане казне и да изречена заштитна мера одузимања новца у 
износу од 8.900,00 евра превазилази сврху примене заштитних мера из 
члана 45., 46. и члана 47. Закона о прекршајима и у очигледној је 
несразмери са учињеном радњом. Такође је истакнуто да је изреченом 
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новчаном казном постигнута сврха кажњавања, како генералне тако и 
специјалне превенције и тиме је у потпуности заштићен јавни интерес, 
затим да је заштитна мера излишна јер подносилац није причинио 
никакву штету Републици Србији, да не спори право на примену мере 
одузимања предмета прекршаја у складу са законом али да суд приликом 
одлучивања мора водити рачуна о постојању равнотеже између општег 
друштвеног интереса и права на мирно уживање својине те да је у овом 
случају равнотежа грубо нарушена на његову штету. Подносилац уставне 
жалбе је сматрао да му је повређено и право из члана 32. Устава јер му је 
током поступка ускраћено право на праћење поступка на свом матерњем 
језику и то тако што му је постављен тумач који не зна турски језик (бар у 
овом тренутку то нам неће бити предмет интересовања).  

 У својој одлуци Уставни суд се позивао на одредбе члана 63. став 
1. тачка 14. Закона о прекршајима, на одредбе члана 31. те одредбе члана 
64. истог закона као и на одредбе Одлуке Народне банке Србије о 
условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и 
из иностранства те на одредбе члана 58. став 1. Устава Републике Србије. 

 Уставни суд је констатовао да се суштина навода подносиоца 
уставне жалбе о повреди права на имовину из члана 58. став 1. Устава 
Републике Србије темељи на тврдњи да надлежни суд приликом 
изрицања заштитне мере одузимања предмета тј. ефективног страног 
новца у износу од 8.900,00 евра није водио рачуна о постојању равнотеже 
између општег интереса и права на мирно уживање својине, односно да је 
у овом случају равнотежа грубо нарушена на штету окривљеног. 

 Као и у одлуци број 367/2016 од 7.6.2018. године Уставни суд је 
констатовао да право на имовину није апсолутно право те да сагласно 
пракси Европског суда за људска права мирно уживање имовине која је 
стечена на основу закона може бити ускраћено или ограничено у јавном 
интересу утврђеном на основу закона те да до дозвољеног одузимања 
права својине (имовине) које не представља повреду тог права може доћи 
под кумулативно прописаним условима (о постојању тих услова већ је 
речено код претходне одлуке Уставног суда) Уставни суд је констатовао 
да је заштитна мера законом прописана те да је мешање тежило 
легитимном циљу у општем интересу а оцењујући да ли је испуњен трећи 
услов, односно да ли је приликом одузимања права својине успостављена 
правична равнотежа између јавног интереса и интереса појединца 
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Уставни суд је поновио да би мешање у мирно уживање имовине било 
сразмерно, треба да одговара озбиљности повреде а санкција тежини 
учињеног казненог дела и последици које оно производи а при томе суд 
мора водити рачуна и о томе да ли је извршењем казненог дела настала и 
каква штета за државу.  

 Оцењујући сразмерност изречене санкције (новчане казне у 
износу од 15.000,00 динара и заштитне мере одузимања целокупног 
износа непријављеног новца у износу од 8.900,00 евра) уставни суд је 
указао на одредбу члана 64. став 2. Закона о девизном пословању и да 
надлежни судови приликом изрицања заштитне мере одузимања предмета 
и одлучивања да ли ће предмет одузети у потпуности или делимично 
морају имати у виду побуде или друге околности конкретног случаја под 
којима је прекршај извршен тј. да ли је новац који је предмет прекршаја 
законитог порекла, да ли је доказ о пореклу новца достављен суду, где се 
налазио, да ли је и како био сакривен, који је био начин преношења новца 
исл. и да своју одлуку у наведеном смислу додатно образложи. 

 Уставни суд сматра да је сразмерност у санкционисању 
нарушавање јавног интереса који се у конкретном случају огледао у 
непријављивању преноса одређених износа новца, са Уставом зајамченим 
правом појединца на мирно уживање имовине нарушена и Уставни суд је 
оценио да одузимање предмета прекршаја у целини, уз изречену новчану 
казну представља прекомеран терет за подносиоца уставне жалбе те да 
изречена заштитна мера као мера у циљу заштите јавног интереса није 
била сразмерна заштити права подносиоца на мирно уживање имовине те 
је утврдио да је подносиоцу уставне жалбе пресудом Прекршајног 
апелационог суда повређено право на имовину зајемчено чланом 58. став 
1. Устава па је уставну жалбу усвојио а побијану пресуду поништио и 
одредио да прекршајни суд о изјављеној жалби против првостепене 
пресуде донесе нову одлуку. 

 Интересантно је да се ове две одлуке Уставног суда на неки начин 
разликују јер је у одлуци Уж 367/2016 од 7.6.2018. године утврђено да је 
повређено право на правично суђење и имовину из члана 32. став 1. и 
члана 58. став 1. Устава Републике Србије а у одлуци Уж 1202/2016 од 
6.12.2018. године само да је повређено право на имовину из члана 58. став 
1. Устава Републике Србије, но без обзира на то, у оба случаја 
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другостепене пресуде тј. пресуде Прекршајног апелационог суда су 
поништене и одређено да другостепени суд донесе нове одлуке. 

 Из Закона о девизном пословању, како је конципирана одредба 
члана 64., закључујем да одузимање целокупног износа треба да буде 
правило а делимично одузимање изузетак, док се према одлукама 
Уставног суда, бар се то тако чини, може изводити закључак да 
одузимање у целости треба да буде изузетак а делимично одузимање 
правило, при чему прекршајни судови приликом изрицања заштитне мере 
одузимања предмета морају имати у виду побуде и друге околности 
конкретног случаја а под којима је прекршај извршен, тј. да ли је новац 
законитог порекла, да ли је доказ о пореклу новца достављен суду где се 
налазио, да ли је био сакриван и сл.  

У новијој пракси интересантна су два предмета Прекршајног 
апелационог суда и то Прж. бр. 25748/18 и Прж. бр. 3477/19. 

 Пресудом Прекршајног суда у Пироту број 2711/18 од 7.11.2018. 
године држављанину Турске који је кажњен новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара изречена је и заштитна мера одузимања ефективног 
страног новца у износу од 15.000,00 евра због прекршаја из члана 63. став 
1. тачка 14. Закона о девизном пословању, а другостепеном пресудом број 
25748/18 од 21.12.2018. године је жалба делимично усвојена и то у 
погледу заштитне мере те му је другостепеном одлуком враћен износ од 
7.500,00 евра, тачније другостепеном пресудом је извршено делимично 
одузимање ефективног страног новца са образложењем да извршењем 
прекршаја није настала штета, да порекло новца није незаконито и 
скопчано са криминалним активностима, да новац није био сакривен и да 
је био у личном пртљагу као и да је окривљени страни држављанин те да 
би одузимање целокупног износа довело до несразмере између заштите 
јавног интереса и интереса окривљеног и да би одузимање целокупног 
износа представљало прекомеран терет за окривљеног. 

 Пресудом Прекршајног суда у Сремској Митровици број 310/19 
од 6.2.2019. године држављанину Италије који је кажњен новчаном 
казном у износу од 50.000,00 динара и коме је изречена заштитна мера 
одузимања ефективног страног новца у износу од 70.000,00 евра због 
прекршаја из члана 63. став 1. тачка 14. Закона о девизном пословању, 
другостепеном пресудом број 3477/19 од 21.2.2019. године, жалба којом је 
указивано на пресуде Европског суда за људска права "Исмаилов против 
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Русије" и на одлуку Уставног суда Уж 367/2016 од 7.6.2018. године, је 
делимично усвојена, те му је другостепеном пресудом уместо 70.000,00 
евра одузето 10.000,00 евра а враћено 60.000,00 евра са образложењем да 
у конкретном случају Република Србија није претрпела никакав губитак 
па изречена заштитна мера није била намењена да накнади штету а са 
друге стране целокупан износ ефективног страног новца који је преносио, 
окривљени је подигао са рачуна банке у Бугарској (о томе је приложио 
доказе) те када је законско порекло новца било извесно (део новца је био 
чак у кеси бугарске банке која је извршила исплату) Прекршајни 
апелациони суд је нашао да је одузимање целокупног износа ефективног 
страног новца као додатна санкција уз казну несразмерна и да је 
изрицањем такве заштитне мере окривљеном био наметнут прекомеран 
терет због чега је првостепена пресуда и периначена. 

 На неки начин пресудама Европског суда за људска права и 
одлукама Уставног суда прекршајним судовима је указано да се одредба 
члана 64. ст. 1. и 2. Закона о девизном пословању мора читати и тумачити 
у целини, у осталом и Прекршајни апелациони суд по службеној 
дужности када одлучује о жалби мора испитати правилност одлуке о 
заштитној мери чак и када је она у законским оквирима и због тога је 
одредба члана 64. став 2. Закона о девизном пословању нешто мање 
спорна у смислу утврђивања побуде и околности под којима је прекршај 
извршен и расправљања чињенице да ли је оправдано или није да се 
предмет одузме у целини али је много спорније то што не постоји ни 
описно дефинисан критеријум за утврђивање количине новца која се по 
одредбама члана 64. Закона о девизном пословању мора одузети а која 
количина се може вратити, тим пре што се не ретко ради о количинама од 
пар десетина па и пар стотина хиљада евра па и више па је хипотетички 
могуће на пример од износа од 100.000,00 евра одузети пар десетина или 
пар стотина евра а остатак вратити или пак обрнуто, а овај проблем је 
управо одсликан на последња два примера тј. на пресудама Прекршајног 
апелационог суда где је извршено делимично одузимање ефективног 
страног новца (у првом случају половина је одузета а половина враћена а 
у другом 1/7 одузета а 6/7 враћено. 

 Дакле, једно од кључних питања које се намеће је питање по којим 
се то критеријумима одређује количина новца која ће се одузети а која 
количина се има вратити а да окривљеном, уз изречену новчану казну, 
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одузимање новца не представља прекомеран терет, наравно када су 
испуњени услови за делимично одузимање новца. 

 

Застарелост 

 У смислу члана 84. став 1. Закона о прекршајима, прекршајни 
поступак се не може покренути нити водити ако протекне једна година од 
дана када је прекршај учињен, а у смислу става 7. истог члана апсолутна 
застарелост наступа кад протекне два пута онолико времена колико се по 
закону тражи за застарелост, па поједностављено речено општи рок 
релативне застарелости износи једну годину, а апсолутне две године.  

 Сам Закон о прекршајима дозвољава, а у смислу става 5. члана 84. 
Закона о прекршајима, да се за прекршаје, између осталих, из области 
царинског, спољнотрговинског, девизног пословања, јавних прихода и 
финансија, посебним законом пропише дужи рок застарелости, и ту 
могућност је Закон о девизном пословању и искористио у члану 65, те 
прописао рок од пет година за покретање прекршајног поступка 
рачунајући од дана када је прекршај учињен, што практично значи да је 
рок за наступање апсолутне застарелости десет година, међутим Закон о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма такву могућност није 
прописао, што практично води ка томе да се прекршајни поступци за 
прекршаје из овог Закона не могу водити по протеку рока од две године. 

 

Закључак 

 Можда би проблем различитих казни, питање изрицања или 
неизрицања заштитне мере као и проблем застарелости, односно питање 
примене блажег прописа у потпуности нестао уколико би се решило 
питање прописа који би требало применити на конкретан случај а одговор 
на то питање се по правилу налази у почетним одредбама једног и другог 
закона, кроз предмет закона, за шта су судовима, поред чињеничног описа 
прекршаја потребне додатне чињенице и околности које би суд 
определиле за примену Закона о девизном пословању или за примену 
Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма али је то у 
пракси врло тешко тим пре што се код ових прекршаја често ради о 
страним држављанима који су у транзиту а који не пријављују уношење и 
изношење ефективног страног новца у износу већем од 10.000,00 евра, ти 
предмети се раде у хитном поступку а подносиоци захтева за покретање 



Прекршајна секција 

 

 309

прекршајног поступка, осим законског обележја прекршаја не наводе 
друге чињенице и околности које би прекршајним судовима помогле да 
одреде да ли би требало применити Закон о девизном пословању или 
Закон о спречавању прања новца и стога, овај несклад између два закона, 
чини ми се да може решити једино законодавац усклађивањем ових 
прописа, како у погледу казне тако и у погледу изрицања или неизрицања 
заштитне мере, те у погледу застарелости. 

 

Извори: 

- Закон о девизном пословању; 

- Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; 

- Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из 
иностранства; 

- Пресуде Европског суда за људска права ''Исмаилов против Русије'' и "Бољевић против 
Хрватске". 

- Одлуке уставног суда Републике Србије Уж 367/2016 и Уж 1202/2016. 

- Издвојено сагласно мишљење судије Уставног суда др. Тијане Шурлан у односу на 
одлуку Уставног суда Уж 1202/2016. 

- Пресуде прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда. 
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Драгана Миликић 
судија Прекршајног апелационог суда 

 

 

ПРЕКРШАЈИ ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ  
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАКСУ  

ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА 
 

Увод 

 Материја коју регулише Закон о буџетском систему спада у област 
финансија и јавних прихода, а прекршаји прописани овим законом 
сврстани су Законом о прекршајима у прекршаје на које се, изузетно, 
примењују другачији, односно дужи рокови застарелости и за које 
постоји, такође изузетно, могућност прописивања казни у сразмери са 
висином причињене штете или неизвршене обавезе. 

 Закон о буџетском систему, у члану 3, прописује да буџетски 
систем чине буџет Републике Србије, буџети локалне власти и 
финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање. 

 Интегритет буџетског система обезбеђује се заједничким правним 
основом, јединственом буџетском класификацијом, употребом јединствене 
буџетске документације за израду нацрта буџета, јединственим системом 
буџетског рачуноводства, јединственим критеријумима за буџетску 
контролу и ревизију, преносом статистичких извештаја и података са једног 
нивоа буџета на други и принципима на којима се заснива буџетски 
поступак, у складу са законом. 

 Закон о буџетском систему прописује да буџетски систем треба да 
оствари циљеве као што су: укупна фискална одрживост и контрола, која 
подразумева спровођење политика без значајних измена у 
консолидованом билансу сектора државе, уз свеобухватну контролу 
укупних буџетских средстава кроз успостављање ограничења на расходе и 
издатке који су загарантовани законом, како на укупном нивоу тако и на 
нивоу корисника буџетских средства, ефикасности које подразумевају 
могућност успостављања приоритета унутар буџета и распоређивање 
средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности, као и 
техничку или оперативну ефикасност која подразумева коришћење 
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буџетских средстава и могућност њихове примене са што нижим 
трошковима, а приоритетни буџетски циљеви у припреми и извршењу 
буџета су и макроекономска стабилност, ниска инфлација, економски 
развој, подстицање регионалног развоја и смањење финансијског ризика 
Републике Србије. 

 Из наведеног следи посебна важност примене закона у области 
материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 
буџетских средстава.  

 

О прекршајима и овлашћеним органима за покретање  
прекршајног поступка 

 Закон о буџетском систему, у глави X- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, 
прописује прекршаје, као и новчане казне у распону 

 - у члану 103, у распону од 10.000 динара до 2.000.000 динара, за 
одговорно лице корисника буџетских средстава, одговорно лице 
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање или 
друго одговорно лице; 

 - у члану 103а, у распону од 100.000 динара до 2.000.000 динара, 
за правно лице, за другог корисника јавних средстава, а у распону од 
10.000 динара до 2.000.000 динара за одговорно лице другог корисника 
јавних или друго одговорно лице; 

 - у члану 103б, у распону од 500.000 динара до 2.000.000 динара за 
кориснике јавних средстава и у распону од 30.000 динара до 2.000.000 
динара за одговорно лице корисника јавних средстава. 

 У истој глави, у члану 104, прописано је да захтев за покретање 
прекршајног поступка за наведене прекршаје подноси буџетска 
инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба 
за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе. 

  Такође је важећим законом прописано да се прекршајни поступак 
не може покренути ако протекне пет година од дана када је прекршај 
учињен, а овај рок продужен је са три на пет година Законом о изменама и 
допунама Закона о буџетском систему, који је ступио на снагу дана 
13.12.2016. године. Законом је прописано да се прекршајни поступак води 
у складу са одредбама закона којим се уређују прекршаји. 
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 Закон о буџетском систему прописује да послове буџетске инспекције 
обавља Министарство финансија са циљем вршења инспекцијске контроле 
над: 

 - директним и индиректним корисницима буџетских средстава; 

 - организацијама за обавезно социјално осигурање; 

 - јавним предузећима основаним од стране Републике Србије, 
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним 
лицима над којим Р. Србија има директну и индиректну контролу над 
више од 50 % капитала или више од 50 % гласова у управном одбору, као 
и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50 % 
укупног прихода; 

 - аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
јавним предузећима основаним од стране локалне власти, правним 
лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над 
којима локална власт има директну или индиректну контролу над више од 
50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над 
другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% 
укупног прихода; 

 - правним лицима и другим субјектима којима су директно или 
индиректно дозначена буџетска средства за одређену намену, правним 
лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет 
контроле и субјектима који користе буџетска средства по основу 
задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, 
донација, дотација и др. 

 Послове буџетске инспекције на територији аутономне покрајине 
обавља служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине коју оснива 
надлежни орган аутономне покрајине, док надлежни извршни орган 
јединице локалне самоуправе оснива службу за буџетску инспекцију 
јединице локалне самоуправе. 

 Закон о буџетском систему дефинише у члану 2. да су директни 
корисници буџетских средстава органи и организације Републике Србије, 
односно органи и службе локалне власти, а да су индиректни корисници 
буџетских средстава правосудни органи, месне заједнице, установе 
основане од стране Републике Србије, односно локалне власти над којима 



Прекршајна секција 

 

 313

оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом 
утврђена права у погледу управљања и финансирања. 

 Овај закон, у члану 49, прописује да се приходи и примања буџета 
Републике Србије и буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у 
складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у 
буџету за поједине врсте прихода и примања, као и да су директни и 
индиректни корисници буџетских средстава обавезни да обезбеде потпуно 
и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета 
из оквира своје надлежности на прописани рачун одговарајућег 
консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања у буџету, у 
складу са законом. У члану 54. прописано је да обавезе које преузимају 
директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, морају 
одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској 
години. 

 Чланом 71. Закона прописано је да је функционер, односно 
руководилац директног односно индиректног корисника буџетских 
средстава, одговоран за преузимање обавеза, за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација, те прописано 
да може пренети поједина овлашћења (из става 1. овог члана) на друга 
лица у директном односно индиректном кориснику буџетских средстава. 

 Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију 
аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице локалне 
самоуправе је инспекцијска контрола примене закона у области 
материјално – финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, 
предузећа, правних лица и других субјекта из чл. 84. и 85. овог закона. 

 Буџетска инспекција, односно служба за буџетску инспекцију 
аутономне покрајине и служба за буџетску инспекцију јединице локалне 
самоуправе, након спроведене инспекцијске контроле, саставља записник 
о инспекцијској контроли и предлаже мере за отклањање констатованих 
незаконитости и неправилности у раду контролисаног субјекта, сагласно 
Закону и подзаконским актима. Овај записник доставља се корисницима 
буџетских средстава, организацијама, предузећима, правним лицима и 
другим контролисаним субјектима. У случају да контролисани субјект не 
поступи по предложеним мерама, буџетска инспекција налаже мере за 



Билтен Врховног касационог суда 

 314

њихово отклањање и предузима друге законом утврђене радње. Када се у 
поступку инспекцијске контроле утврде незаконитости и неправилности у 
коришћењу јавних средстава, буџетска инспекција (односно служба за 
буџетску инспекцију) решењем налаже кориснику јавних средстава да 
врати у буџет незаконито исплаћена средства, односно ненаменски 
утрошена средства. Решење којим се налажу мере за отклањање 
неправилности је коначно и против њега се може покренути управни спор, 
а тужба којом је покренут управни спор не задржава извршење решења. 

 За прекршаје из Закона о буџетском систему захтев за покретање 
прекршајног поступка, поред надлежне буџетске инспекције, може 
поднети и Државна ревизорска институција. Наиме, члан 41. Закона о 
Државној ревизорској институцији прописује да је Институција дужна да 
без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно 
поднесе кривичну пријаву надлежном органу, ако у поступку ревизије 
открије материјално значајне радње које указују на постојање елемената 
прекршаја, односно кривичног дела. 

 Државна ревизорска институција је највиши државни орган 
ревизије јавних средстава у Републици Србији, она је самосталан и 
независни државни орган, а за обављање послова из своје надлежности 
одговорна је Народној скупштини Републике Србије. Одредбом члана 3. 
Закона о Државној ревизорској институцији прописано је да акта којима 
институција врши своју надлежност ревизије не могу бити предмет 
оспоравања пред судовима и другим државним органима. У члану 9. овог 
закона прописано је да су, поред осталог, предмет ревизије: примања и 
издаци о складу са прописима о буџетском систему и прописима о јавним 
приходима и расходима и правилност пословања субјеката ревизије у 
складу са законом, другим прописима и датим овлашћењима. Истим 
законом у члану 10. прописано је ко су субјекти ревизије, а у члану 39. 
прописано је окончање поступка ревизије. Члан 39. прописује да након 
обављених поступака ревизије Институција саставља нацрт извештаја о 
извршеној ревизији који доставља субјекту ревизије и лицима која су била 
одговорна за обухваћено пословање у периоду на који се ревизија односи, 
те да у ревизионом извештају Институција даје мишљење о пословању 
ревидираног. Субјект ревизије, односно одговорно лице има право да 
поднесе образложен приговор на нацрт приговора о извршеној ревизији у 
року од 15 дана од дана уручења нацрта. Институција разматра 
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оправданост примедби из приговора и у року од 15 дана од пријема 
приговора позива одговорна лица ревидираног субјекта на расправу о 
нацрту извештаја ревизије, у току које ова лица могу да поднесу и нове 
доказе, а расправа није неопходна ако је ревидирани субјект у року од 15 
дана од дана уручивања нацрта обавестио Институцију да не оспорава 
ниједан налаз садржан у нацрту. Одредбама истог члана Закона прописано 
је да може бити више расправа о извештају ревизије, те да се права 
расправа одржава најмање осам, а последња најдуже 30 дана од дана 
уручења нацрта извештаја о ревизији. Састанак на коме се расправља о 
нацрту извештаја ревизије води овлашћено лице Институције и по 
правилу се одржава у седишту ревидираног субјекта, а ако заступник 
ревидираног субјекта не узме учешће на расправи, сматра се да не 
оспорава ниједан налаз нацрта извештаја ревизије, осим уколико у року од 
три дана не докаже да није узео учешће из оправданих разлога. У току 
расправе заступник ревидираног субјекта може да оспорава појединачне 
налазе у нацрту извештаја о ревизији и да пружи објашњење и додатне 
доказе којима оспорава ревизионе налазе, а ако се Институција увери да је 
оспоравање налаза ревизије утемељено, онда се тај налаз изоставља из 
извештаја о ревизији. Даље је у члану 39. Закона о државној ревизорској 
институцији, поред осталог, прописано да након одржане расправе 
овлашћено лице институције предаје члану Фискалног савета или 
надлежном врховном државном ревизору нацрт ревизијског извештаја са 
евентуалним примедбама ревидираног субјекта, те да се после оцењивања 
примедаба и закључака утврђује предлог извештаја ревизије, који се 
уручује ревидираном субјекту и одговорним лицима у року од 30 дана од 
дана окончања расправе. У случају да расправа о нацрту извештаја 
ревизије није неопходна, члан Савета или државни врховни ревизор 
утврђује предлог извештаја ревизије у року од 15 дана од дана пријема 
обавештења ревидираног субјекта да не оспорава ниједан налаз из нацрта 
извештаја ревизије. Ревидирани субјект, односно одговорно одговорно 
лице субјекта, може уложити приговор на налаз ревизије садржан у 
предлогу извештаја, а ако је налаз ревизије из предлога извештаја ревизије 
оспорен, тај налаз се сматра спорним, те о њему одлучује Савет 
закључком, у року од 30 дана по пријему приговора. Ако је ревидирани 
субјект, односно одговорно лице субјекта (из времена на које се односи 
ревизија) истакло приговор против налаза ревизије садржаног у предлогу 
извештаја о ревизији, уз достављени извештај ревизије доставља му се и 
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одговор на приговор. Одговор на приговор утврђује Савет, а против 
одговора не постоји правни лек. 

 Везано за овакву одредбу Закона, интересантно је истаћи да је 
Уставном суду Србије била поднета иницијатива поводом које је овај суд 
покренуо поступак за оцену уставности одредбе члана 39. став 19. Закона 
о Државној ревизорској институцији и донео, 1. децембра 2016. године, 
одлуку број IUZ-367/2013, којом се одбија захтев за утврђивање 
неуставности одредбе наведеног члана Закона. Наиме, како је у одлуци 
образложено, Уставни суд је пошао од уставом утврђеног положаја 
Државне ревизорске институције, као посебног државног органа, односно 
као највишег државног органа ревизије јавних средстава у Републици 
Србији, те је анализом одредаба које се односе на окончање поступка 
ревизије, у вези са одредбама Устава Републике Србије, нашао да правно 
средство у поступку ревизије постоји, да то правно средство јесте 
приговор, поводом кога је омогућен контрадикторан поступак, те да нема 
основа за утврђивање неуставности оспорене одредбе члана 39. Закона. 
По оцени Уставног суда, налаз ревизора у извештају не представља 
појединачни коначни акт, у смислу члана 198. став 2. Устава, који може 
бити предмет преиспитивања у управном спору, односно да се тим 
налазом не одлучује о појединачним правима и обавезама ревидираног 
субјекта, него се утврђује да ли је тај субјект своју обавезу, која је, 
установљена законима и другим прописима , вршио у складу са тим 
прописима. Такође, Уставни суд оцењује да читав поступак пред 
ревизијом, по приговору, има све елементе једног судског поступка. 

 Уколико Државна ревизорска институција оцени да нису на 
задовољавајући начин отклоњене неправилности или несврсисходности у 
пословању ревидираног субјекта, сматра се да корисник јавних средстава 
крши обавезу доброг пословања, када Институција истиче захтев 
надлежном органу да преузме мере против ревидираног субјекта и да о 
томе извести Институцију. У случају тежег облика кршења обавезе доброг 
пословања, Државна ревизорска институција обавештава Народну 
Скупштину, чије надлежно радно тело, после обављеног претреса, у 
границама своје надлежности доноси Закључак о препорукама и мерама 
које треба предузети у сваком конкретном случају. Сагласно изложеном, 
након обављене ревизије, крајња инстанца у поступању поводом налаза 
Државне ревизорске институције није суд, већ Народна скупштина, 
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односно њено надлежно радно тело, управо из разлога што је Уставом 
утврђено да Државна ревизорска институција подлеже надзору Народне 
скупштине, којој одговара за свој рад, те је Уставни суд, полазећи од свега 
изложеног, одбио захтев за утврђивање неуставности одредбе чл. 39 ст. 19 
Закона о државној ревизорској институцији. 
 

Прекршаји 

 У члану 103. Закона о буџетском систему прописано је да ће се 
новчаном казном од 10.000 до 2.000.000 динара казнити одговорно лице 
корисника буџетских средстава, одговорно лице корисника средстава 
организације за обавезно социјално осигурање или друго одговорно лице, 
за следеће прекршаје: 

1. уколико створи обавезе или на терет рачуна буџета одобри 
плаћање расхода и издатка који није предвиђен у буџету; 

2. ако не поштује одредбе 

- члан 30 овог закона, које се односе на утврђивање суфицита и 
дефицита; 

- члан 37. Закона, које се односе на предлог финансијског плана 
директних корисника средства буџета РС; 

- члан 38. Закона, на припрему и достављање финансијских 
планова организације за обавезно социјално осигурање и предлога 
финансијских планова индиректних корисника средства буџета РС; 

- члан 40. Закона, које се односе на упутство за припрему буџета 
локалне власти; 

- члан 41. Закона, које се односе на припрему и достављање предлога 
финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти; 

- члан 42. став 6. Закона, којим је прописано да надлежни извршни 
орган локалне власти утврђује предлог одлуке о буџету локалне власти и 
обавезно га доставља Скупштини локалне власти у року утврђеном 
буџетским календаром; 

1. ако предлог буџета и завршног рачуна и извештаји који се 
достављају Народној скупштини, односно локалној скупштини, не садрже 
делове из чл. 28. и 79. овог закона, који се односе на припрему буџета и 
финансијских планова и садржај завршног рачуна; 
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2. ако не поштује одредбе чл. 49. до 61. Закона, које се односе на 
извршење буџета, као и чл. 71. и 72. став 1. овог закона, у поступку извршења 
буџета, које се односе на одговорност функционера, односно руководиоца 
директног, односно индиректног корисника буџетских средства, као и поделу 
одговорности између наредбодавца и рачунополагача; 

3. ако не поштује одредбе члана 10. став 4. Закона којим је 
прописано да је локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан 
да по извршеном инвестирању средстава (из става 2. овог члана), о томе 
обавести Управу за трезор, као и ако не поштује одредбе чл. 74. до 79а 
Закона, које се односе на буџетско рачуноводство и извештава; 

4. ако не отклони пропусте на које је указано у налазу буџетске 
инспекције, односно служби за буџетску инспекцију аутономне покрајине 
или јединицу локалне самоуправе или их не исправи благовремено; 

5. ако не изврши коначно решење (из члана 87. Закона), којим је 
кориснику јавних средстава наложено да врати у буџет незаконито 
исплаћена средства, односно ненаменски утрошена средства; 

6. ако не поступи по одредби члана 102. овог закона, која се 
односи на привремену обуставу преноса средстава. 

 У члану 103а, прописано је да ће се новчаном казном у износу од 
100.000 до 2.000.000 динара, казнити за прекршај правно лице, други 
корисник јавних средстава, уколико не отвори подрачун (из члана 2. тачка 
49. овог закона), код Управе за трезор, ако се налази на списку корисника 
јавних средстава и укључен је у систем консолидованог рачуна трезора. 

Истим чланом је прописано, у ставу 2, да ће се за радњу описану 
казнити новчаном казном од 10.000 до 2.000.000 динара одговорно лице 
другог корисника јавних средстава или друго одговорно лице.  

 У члану 103б прописано је да ће се новчаном казном у износу од 
500.000 до 2.000.000 динара, казнити за прекршај корисник јавних 
средстава, ако не поштује одредбе члана 27е ст. 34, 35, 36 и 37. овог 
закона, а одговорно лице корисника јавних средстава у износу од 30.000 
до 2.000.000 динара, а ове одредбе односе се на фискална правила, 
упутство за припрему буџета Републике Србије, упутство за израду 
одлуке о буџету локалне власти и предлог финансијског плана директних 
корисника средстава буџета Републике Србије. 
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 У истом члану Закона прописано је да у случају да директни, 
односно индиректни корисници буџетских средстава и корисници 
средстава организације за обавезно социјално осигурање не поштују 
поменуте одредбе, министар ће решењем:  

1. Привремено обуставити извршење апропријација намењених за 
исплату плата, односно примања плата запосленим, изабраним, 
постављеним и ангажованим лицима код корисника буџетских средстава и 
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање 

2. Привремено обуставити пренос трансфера средстава из буџета 
РС односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних 
лица јединици локалне власти.  

 

Пракса прекршајних судова 

 Из праксе прекршајних судова произилази да се захтеви за 
покретање прекршајног поступка углавном подносе за прекршаје из члана 
103. став 1. тачка 4. Закона о буџетском систему, који санкционише више 
протиправних радњи, а што потврђују и примери који следе. 

 По мишљењу аутора овог рада, интересантан је предмет 
Прекршајног суда у Нишу Пр.бр.4280/16, у коме су првостепеном пресудом 
оглашена одговорним три лица, декан и двојица продекана факултета, као 
одговорна лица образовне установе-индиректног корисника буџетских 
средстава, за прекршаје из члана 103. став 1. тачка 4. у вези члана 56. став 4. 
Закона о буџетском систему, а по захтеву за покретање прекршајног поступка 
који је поднела Државна ревизорска институција.  

 Радње окривљених огледају се у преузимању обавеза и вршењу 
плаћања на име награда за Дан жена, и то доношењем Решења о 
утврђеном праву на увећану зараду за Дан жена 2014. године, у укупном 
износу од 2.081.960,00 динара. 

 Окривљени су се пред првостепеним судом бранили тиме да 
Законом о буџету за 2014. годину није било изричито забрањено 
појединачно увећање зараде, већ се забрана односила на награде и бонусе, 
као и да су плаћања извршена из сопствених средстава факултета, са 
посебног рачуна, те да није реч о исплати из буџетских средстава, због 
чега не могу бити одговорни за прекршаје за које се терете.  
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 Првостепени суд је у току поступка извршио увид у приложене 
материјалне доказе, у својству сведока саслушао је овлашћеног државног 
ревизора, који је објаснио да радње окривљених нису биле у складу са 
прописима и посебно нагласио да је у току поступка ревизије субјект 
ревизије имао право приговора на нацрт извештаја о ревизији и на 
предлог извештаја о ревизији, али се писменим путем изјаснио да нема 
приговора. Сведок је такође истакао да је Законом о буџету јасно наведено 
да се таква исплата не може извршити из сопствених средстава, осим 
исплате јубиларних награда. 

 Ценећи и приложени Извештај о ревизији завршног рачуна и 
правилности пословања (конкретног) факултета за 2014. годину, те донета 
спорна решења, првостепени суд је оценом свих доказа утврдио 
одговорност окривљених и осудио их на новчане казне. 

 На првостепену пресуду браниоци окривљених су изјавили жалбе, 
побијајући пресуду из свих законских разлога. У жалбама се посебно 
истиче околност да је новчани износ радницама факултета исплаћен из 
сопствених средстава факултета, те да та средства нису укључена у 
консолидовани рачун Трезора Републике Србије, а да је у периоду 2014. 
године постојала забрана, по члану 16. Закона о буџетском систему, само 
за награде и бонусе а не за увећање зараде по неком основу. 

 Поступајући по изјављеним жалбама, другостепени суд је донео 
одлуку којом је потврдио првостепену пресуду, налазећи да су наводи у 
жалби неосновани и да је првостепени суд правилно закључио да се забрана 
из члана 16. Закона о буџету РС за 2014. годину односила и на сопствена 
средства која факултет остварује, имајући у виду да користи објекте, 
кадрове и опрему који нису у приватном власништву, те овако остварена 
сопствена средства представљају део јавних прихода, као и да субјект 
ревизије није у току поступка ревизије истакао било какав приговор. 

 У једном од предмета Прекршајног суда у Нишу, окривљено 
одговорно лице корисника буџетских средстава-спортског центра 
оглашено је одговорним (пресудом Пр.бр.8273/16) за два прекршаја из 
члана 103. став 1. тачка 4. Закона о буџетском систему, за које му је 
изречена опомена. Радње прекршаја огледају се у томе што је у буџетској 
2014. години преузео обавезе и извршио расходе за накнаду трошкова 
превоза радника за долазак и одлазак с посла, а да је основ за извршење 
расхода у супротности са Законом о буџетском систему и Законом о раду, 



Прекршајна секција 

 

 321

као и у томе што је преузео обавезе без утврђеног износа, на тај начин 
што је закључио уговор о пружању услуге одржавања хигијене са радњом 
за чишћење објеката, без уговорене вредности. Захтев за покретање 
прекршајног поступка поднела је такође Државна ревизорска институција, 
те је уз захтев приложила Извештај о ревизији консолидованих 
финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 
пословања Града, као и друге материјалне доказе. 

 У првостепеном поступку окривљени се бранио тиме да је у 
критичном периоду, на који се односи ревизија, исплаћивана накнада за 
превоз радницима за долазак и одлазак са посла све до нивоа максимално 
неопорезованог износа, али да је одмах након сазнања да је то у 
супротности са прописима донео одлуку којом је извршено усаглашавање 
исплате ових трошкова са законским прописима, а да је приликом 
прекуцавања спорног уговора дошло до техничке грешке, те уговор због 
тога није садржао уговорени износ за пружање услуга и да у конкретном 
случају није причињена било каква штета. 

 Првостепени суд је извео и доказ саслушањем сведока, 
овлашћеног државног ревизора, те је оценом свих изведених доказа 
утврдио одговорност окривљеног. Ценећи конкретне олакшавајуће 
околности које се тичу извршења прекршаја, да је окривљени пре 
покретања судског поступка својом одлуком извршио усаглашавање 
исплате накнаде за превоз радницима са важећим законским прописима и 
да је у свему спровео поступак јавне набавке за пружање услуга 
одржавања хигијене, те ценећи и држање окривљеног у току поступка, као 
и његове личне и материјалне прилике, првостепени суд је окривљеном, 
уместо новчане казне, изрекао опомену. 

 Подносилац захтева за покретање поступка изјавио је жалбу због 
прекршајне санкције, као и због примене чл. 46 Закона о прекршајима, јер 
је мишљења да није реч о прекршају у продуженом трајању и да изречена 
санкција није адекватна. 

 Поступајући по жалби, Прекршајни апелациони суд је одлучио да 
жалбу одбије, а првостепену пресуду потврди, оцењујући жалбене наводе 
неоснованим. 

 У следећем примеру, у предмету Прекршајног суда у Врању, 
Пр.бр.2965/18, оглашен је одговорним начелник градске управе, као 
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одговорно лице корисника буџетских средстава, за прекршај из члана 103. 
став 1. тачка 4. у вези чл. 54, 56. и 57. Закона о буџетском систему, у 
продуженом трајању, за који је осуђен на новчану казну у износу од 
15.000,00 динара, а по захтеву за покретање прекршајног поступка 
поднетом од стране Државне ревизорске институције. Радње за које је 
окривљени оглашен одговорним огледају се у преузимању обавеза и 
извршењу расхода, у укупном износу од 59.269.618,00 динара, а правни 
основ за извршење ових расхода није био у складу са другим прописима, 
затим у преузимању већих обавеза у односу на осам одобрених 
апропријација, као и у преузимању обавеза извршења расхода и издатака 
без спроведеног поступка јавне набавке, у укупном износу од 13.415.000,00 
динара, те у преузимању обавеза и извршењу расхода без спроведеног 
конкурса, у укупном износу од 1.021.000,00 динара, а описане радње 
извршене су у периоду од 8.8.2016. године до 31.12.2016. године. 

 Окривљени се у поступку бранио на тај начин што је објаснио да 
је на функцију ступио у другој половини године (на коју се односи 
ревизија), да је затекао велики дуг и преузео много обавеза у буџетској 
2016. години, а које су створене пре његовог ступања на функцију и да је 
реализација неких обавеза била неопходна. Понаособ се изјаснио за сваки 
појединачни прекршај, наводећи да ништа није плаћено мимо закона. 

 Првостепени суд је извршио увид у бројне материјалне доказе које 
је приложио подносилац захтева, којима су конкретно и детаљно 
поткрепљени сви наводи захтева за покретање прекршајног поступка. 

 На првостепену пресуду жалбу је изјавио подносилац захтева за 
покретање поступка, истичући да није било услова за примену чл. 46 
Закона о прекршајима, који се односи на постојање прекршаја у 
продуженом трајању, јер нису испуњени прописани услови, као и да је 
изречена казна неадекватна, имајући у виду да су у питању буџетска 
средства у укупном износу од 59.269.618,00 динара, која нису утрошена у 
складу са прописима, да су преузете веће обавезе у односу на одобрене 
апропријације у износу од 4.380.000,00 динара, да су преузете обавезе и 
извршени расходи и издаци, без спроведеног поступка јавне набавке, у 
укупном износу од 13.415.000,00 динара, као и да су извршени расходи 
без спроведеног конкурса у укупном износу од 790.000,00 динара. 

 Поступајући по изјављеној жалби, Прекршајни апелациони суд је 
донео одлуку да жалбу усвоји у погледу висине изречене казне, те је 
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пресуду преиначио, тако што је окривљеног осудио, такође за прекршај у 
продуженом трајању, на новчану казну у износу од 150.000,00 динара, 
узимајући у обзир тежину прекршаја и настале последице, на шта је 
основано у жалби указано. 

 У следећем предмету пресудом Прекршајног суда у Нишу, 
Пр.бр.8279/16 од 18.2.2019. године, оглашена је одговорном окривљена, 
као одговорно лице корисника буџетских средстава, због прекршаја из 
члана 103. став 1. тачка 4. у вези члана 54. Закона о буџетском систему, 
односно због тога што је у буџетској 2014. години, у периоду од 1.1.2014. 
до 31.12.2014. године, као директор установе преузела веће обавезе у 
односу на одобрену апропријацију буџета у износу од 498.000 динара, по 
основу обавеза за месечне карте за долазак и одлазак са посла запослених, 
по фактурама од 2008. до 2014. године. За овај прекршај окривљена је 
првостепеном пресудом кажњена новчаном казном од 10.000 динара, која 
представља прописани минимум. 

 У овом предмету подносилац захтева за покретање прекршајног 
поступка је Државна ревизорска институција, која је приложила материјалне 
доказе, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
завршног рачуна и правилности пословања Града за 2014. годину, са 
прилозима. Првостепени прекршајни суд је извео неопходне доказе у циљу 
потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, извршио је увид у 
писмену одбрану окривљене и саслушао сведока, овлашћеног државног 
ревизора, те извршио увид у поменуте материјалне доказе. 

 Иако је окривљена делимично оспоравала наводе поднетог 
захтева, није изјавила жалбу на пресуду којом је оглашена одговорном и 
осуђена, те је пресуда постала правноснажна и извршна. 

 У предмету Прекршајног суда у Врању Пр.бр.879/18, оглашена је 
одговорном окривљена, као одговорно лице корисника буџетских 
средстава-предшколске установе, за прекршај из члана 103. став 1. тачка 
4. у вези члана 56. Закона о буџетском систему, у продуженом трајању, за 
који јој је изречена опомена. Радње окривљене огледају се у томе што је 
преузела обавезу и извршила расходе на име плата, додатака, накнада и 
социјалних доприноса, на терет послодавца, у укупном износу од 
1.029.000,00 динара и у томе што је преузела обавезу и извршила расходе, 
а да основ за извршење расхода није у складу са важећим законским 
прописима, у износу од 605.000,00 динара, као и у томе што је извршила 
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плаћање више од уговорене вредности у износу од 269.000,00 динара, по 
Уговору о јавној набавци за партију ''пољопривредни производи'' и 
партију ''остали производи од меса''. Овај прекршајни поступак покренут 
је и вођен по захтеву Државне ревизорске институције. 

 Окривљена се у поступку бранила на тај начин што је објаснила да 
је направљен пропуст у програму за обрачун плата, као и да локална 
самоуправа којој се доставља за сваку плату захтев, исплатни листић и 
обрачунски листић, ни у једном тренутку није истакла нити једну 
примедбу, нити указала на пропуст, а када је приликом вршења ревизије 
указано на поменути пропуст, они су одмах поступили и приликом 
обрачуна плате за фебруар 2017. године отклонили су неправилност. У 
вези прекршаја који се огледа у преузимању обавеза и вршењу расхода без 
законског основа, бранила тиме да је предшколска установа са једним 
лицем закључила укупно седам уговора о привременим и повременим 
пословима, чије трајање није било дуже од 120 радних дана, те сматра да 
овакво поступање није у супротности са законом и да је могуће да је реч о 
очигледном превиду ревизије. У односу на радњу прекршаја да је 
окривљена извршила плаћање више од уговорене вредности по уговору о 
јавној набавци, изјавила је да се у току септембра 2016. године повећао 
број деце која похађају предшколску установу, те да су се повећали 
трошкови за исхрану деце, а да се пресек са расходима и приходима ради 
на три месеца и да се приликом деветомесечног пресека није могло 
утврдити колико ће бити прекорачење. Окривљена је приложила и доказе 
о својим наводима, те је првостепени суд, ценећи одбрану окривљене, 
поменуте доказе као и доказе које је приложио подносилац захтева, 
утврдио да је окривљена извршила радње које јој се захтевом за 
покретање прекршајног поступка стављају на терет. На првостепену 
пресуду жалбу је изјавила Државна ревизорска институција, као 
подносилац захтева, наводећи да из образложења пресуде произилази да 
није било услова за примену члана 46. Закона о прекршајима, који се 
односи на постојање прекршаја у продуженом трајању, да је суд у 
образложењу пресуде навео да је прекршај учињен из нехата, што је у 
супротности са одредбама поменутог члана, имајући у виду да је 
прописано да прекршај у продуженом трајању постоји ако учинилац са 
јединственим умишљајем учини више истих, временски повезаних 
прекршаја, који чине једну целину због најмање две од следећих 
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околности: истоветности оштећених, истоврсности предмета прекршаја, 
коришћење исте ситуације или трајног односа, јединства места или 
простора извршења прекршаја. Подносилац захтева у жалби истиче да 
сматра да првостепени суд, приликом одмеравања казне, није у довољној 
мери ценио све околности из члана 42. Закона о прекршајима, те да 
изречена санкција није адекватна тежини прекршаја. 

 Поступајући по жалби, другостепени суд је усвојио жалбу 
подносиоца захтева и побијану пресуду укинуо. Наиме, Прекршајни 
апелациони суд је нашао да је првостепени суд учинио битну повреду 
одредаба прекршајног поступка, која се огледа у томе да у пресуди није 
дат ниједан разлог на основу кога је суд закључио да је реч о продуженом 
делу прекршаја, као и у томе што су разлози првостепеног суда нејасни и 
у знатној мери противречни у погледу околности које су цењене приликом 
одлучивања о прекршајној санкцији, те је наложио да у поновном 
поступку првостепени суд отклони битне повреде на које му је указано и 
донесе нову одлуку, засновану за закону. 

 Аутор овог рада сматра да је оправдано указати и на одлуку 
Уставног суда број IIIУ-158/2015 од 28.12.2015. године, донету поводом 
негативног сукоба надлежности између суда и другог државног органа, а 
којом је за покретање и вођење прекршајног поступка против правног 
лица, Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност, са седиштем у 
Нишу, и одговорних лица у правном лицу, због прекршаја из члана 103. 
став 1. тачка 4. Закона о буџетском систему и прекршаја из члана 121. став 
1. тачка 6. у вези става 2. Закона о јавним набавкама, одређена надлежност 
Прекршајног суда у Нишу. 

 У образложењу ове одлуке Уставни суд је навео да из достављене 
документације произилази да је буџетска инспекција Града Ниша поднела 
Прекршајном суду у Нишу захтев за покретање прекршајног поступка, 
дана 30.12.2013. године, против правног лица Јавног предузећа за радио и 
телевизијску делатност, са седиштем у Нишу, као и два одговорна лица, 
због три прекршаја из члана 103. став 1. тачка 4. Закона о буџетском 
систему и три прекршаја из члана 121. став 1. тачка 6. у вези става 2. 
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 116/8). У 
образложењу је даље наведено да је Прекршајни суд у Нишу донео 
решење којим се обуставља прекршајни поступак против окривљених 
због стварне ненадлежности и списе предмета уступио Републичкој 
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комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, као стварно 
надлежном органу за вођење предметног прекршајног поступка. 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
решењем од 15.5.2015. године, огласила се стварно ненадлежном и 
поднела Уставном суду захтев за решавање сукоба надлежности. Уставни 
суд је нашао да постоји негативан сукоб надлежности између суда и 
другог државног органа, за чије решавање је надлежан, те је утврдио да је 
у конкретном случају захтев за покретање прекршајног поступка поднет у 
време важења садашњег Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), али да се окривљени терете за прекршаје 
извршене у периоду од 1.1.2012. до 31.12.2012. године, који су били 
прописани одредбом члана 121. став 1. тачка 6. у вези става 2. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 116/08) чијим одредбама 
није била предвиђена надлежност Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки за вођење прекршајног поступка, већ је за 
прекршаје ове врсте постојала искључива надлежност прекршајних 
судова, у складу са тада важећим Законом о прекршајима. Уставни суд је 
указао да је тек одредбама Закона о јавним набавкама, објављеном у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, први пут установљена 
надлежност Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки за вођење прекршајног поступка, за прекршаје из области јавних 
набавки у првом степену и то само за прекршаје прописане новим 
односно важећим законом, али не и за прекршаје учињене према 
одредбама претходно важећег Закона о јавним набавкама. Такође је 
Уставни суд нашао да је у конкретном случају захтев за покретање 
поступка поднет због неспровођења поступка јавне набавке, што 
представља радњу кажњиву по Закону о буџетском систему, а како је 
Законом о јавним набавкама Комисији стављено у надлежност вођење 
прекршајног поступка због предузимања кажњивих радњи у току 
спровођења поступка јавних набавки, Уставни суд је нашао да Комисија 
никако не може бити надлежна да води прекршајни поступак онда када 
поступак јавних набавки није ни спроведен, сходно чему је одлучио као у 
изреци решења, односно одредио да је за покретање и вођење 
прекршајног поступка надлежан Прекршајни суд у Нишу. 

 У следећем примеру, у предмету Прекршајног суда у Нишу, 
оглашени су одговорним установа културе и одговорно лице установе за по 
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два прекршаја из члана 103. став 1. тачка 4. Закона о буџетском систему, за 
који су им изречене опомене. Прекршајни поступак покренут је по захтеву 
буџетске инспекције Града Ниша, уз захтев је приложен Записник о 
инспекцијској контроли обрачуна и исплате зарада и накнада код Установе, 
за период од 2012. до 2015. године, са наложеном мером за поступање. 
Радње окривљених огледају се у томе што су у 2013. години ангажована два 
лица на неодређено време без сагласности градоначелника, што је супротно 
члану 37. Одлуке о буџету Града Ниша за ту годину и члану 4. Уредбе о 
поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава, као и у томе што је у 2014. 
години ангажовано једно лице на неодређено време и једно лице на 
одређено време, што је супротно чл. 38 Одлуке о буџету Града Ниша за 
2013. годину, као и чл. 4 поменуте Уредбе. У првостепеном поступку 
окривљени су дали заједничку писану одбрану уз коју су приложили 
материјалне доказе, саслушан је у својству сведока буџетски инспектор који 
је вршио контролу, те је донета пресуда којом су окривљени оглашени 
одговорним. Првостепени суд је у конкретном случају нашао да постоје 
околности које у знатној мери умањују одговорност учинилаца, те им је 
уместо новчаних казни изрекао опомене, а како против пресуде није била 
изјављена жалба, пресуда је постала правноснажна и извршна. 

 

Закључак 

 Из праксе прекршајних судова произилази да, због специфичности 
поступка који спроводи Државна ревизорска институција и инспекцијске 
контроле коју врши буџетска инспекција, подносиоци захтева за 
покретање прекршајног поступка уз захтеве прилажу материјалне доказе 
који су свеобухватни, изузетно детаљни и прецизни, са бројним 
прилозима којима се поткрепљују сви наводи поднетих захтева, чиме у 
великој мери доприносе бржем окончању прекршајног поступка. 
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Биљана Гавриловић  
судија Прекршајног апелационог суда  

 

  

МЕДИЈИ И ПРЕКРШАЈИ 
 

Увод 

 Медиј представља масовно комуницирање са људима путем 
различитих медијских елемената као што су: новине, телевизија, интернет 
и други са задатком да се пренесу различите информације јавности. 
Медији утичу на живот људи, било позитивно кроз пружање квалитетних 
и важних информација, или негативно кроз медијске манипулације и 
изношење неистинитих информација. Управо због брзине ширења 
информација учињених путем медија и могуће проузроковане штетне 
последице, савремена законодавства предвиђају посебна правила о 
утврђивању одговорности и кажњивости. Слобода изражавања 
подразумева дужности и одговорности и зато постаје предмет садржаја 
правне регулативе којом се одређују, услови, ограничења и казне. 

 Основни циљ овог рада је да се представи нормативни оквир који 
уређује ову област у Србији са освртом на прописе Савета Европе, који су 
углавном садржани у важећим законским одредбама Републике Србије. 
При томе се нарочито мисли на Европску конвенцију о људским правима; 
Европску повељу о регионалним мањинским језицима, Декларацију о 
слободи изражавања и информисања; Декларацију о пружању 
информација о кривичним поступцима путем медија и друге декларације 
али исто тако и на Препоруке као на пример: препорука о медијском 
плурализму и разноликости медијског садржаја; о говору мржње, о 
медијима и промовисању културе толеранције, о праву новинара да не 
открију извор своје информације и друге. Хармонизација прописа са 
прописима Европске уније, који регулишу ову област, је у Србији у току, 
па је у том циљу неопходно ојачати капацитете надлежних институција да 
се овај посао што пре у потпуности доведе до краја.  
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Пракса Европског суда за људска права 

 Разрешење сукоба слободе медија и права личности често добија 
свој епилог пред судом у Србији, као и пред Европским судом за људска 
права (у даљем тексту (ЕСЉП). Анализа закона из области "медијског 
права" код нас се сагледава кроз стандарде које је установио Европски суд 
за људска права у вези са Законом о ратификацији Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са 
Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских 
права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе 
који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 
6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању 
смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у 
свим околностима (у даљем тексту ЕКЉП) која чланом 6. прокламује 
право на правично суђење које штити претпоставку невиности, а члан 10. 
слободу изражавања. Члан 10. Европске конвенције о људским правима 
није посебно гарантовао право на слободу медија, већ је то право 
обухваћено кроз слободу изражавања који члан дефинише слободу 
изражавања и наводи да свако има право на слободу изражавања и то 
слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања 
информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе. 
Ставом 2. члана 10. наведена су ограничења и ситуације када се та права 
могу ограничити и када се угрожавају права и слободе других лица зашта 
предвиђа и могућност кажњавања и истим је прописано "Пошто 
коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно 
се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или 
казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у 
интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне 
безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља 
или морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања 
обавештења добијених у поверењу, или ради очувања ауторитета и 
непристрасности судства" Медији имају право да информишу о стварима 
од интереса за јавност. Право на слободно објављивање идеја, 
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информације или мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима 
јавност има оправдани интерес да зна, гарантовано је и може се 
ограничити само законом. Када ЕСЉП у неком случају утврди да је 
постојало кршење права заштићених Конвенцијом тада је одговорна 
држава и она мора да плати износ новца који је одређен на име правичног 
задовољења, али исто тако мора, ако је ЕСЉП тако одлучио и да изабере 
опште или појединачне мере за отклањање последица повреде и да их 
примени у домаћем правном поретку "јер је ЕСЉП овлашћен да тумачи 
Конвенцију, али и да препоручи меру за отклањање последице повреде, 
као и најзад, да је пропише"1. 

 Пракса ЕСЉП указује да је понекад веома тешко истовремено 
остварити поштовање права на правично суђење и претпоставку 
невиности на једној страни и уважавање слободе изражавања на другој 
страни, а при томе имати у виду и садржај члана 8. ЕКЉП (право на 
поштовање приватног и породичног живота), који гарантује право на 
очување приватности личног и породичног живота. Овој Суд је стога кроз 
свој рад настојао да успостави одређене стандарде који су јако битни за 
слободу и одговорност медија. Имајући у виду медијску ситуацију која 
влада у РС посебно је битно указати на правни стандард који указује на 
слободу изражавања прописану чланом 10. Конвенције о људским 
правима2. Суд питање од јавног интереса препознаје не само када је у 
питању политика и криминал, већ спорт и уметност, а у вези особа које су 
познате јавности.  

 Професор Саша Бован наводи случај Šijaci protiv Italije, Von 
Hanover protiv Nemačke. "Изразито широка заштита неких аспеката 
приватне сфере дошла је до изражаја у одлукама да постоји повреда 
индивидуалних права увек када се путем медија објаве фотографије или 
лични подаци особа које нису јавне личности Чак и када се ради о јавним 
личностима, постоји начелан став суда који је заузет у случају Von 
Hanover protiv Nemačke (предмет бр. 59320/00, пресуђено 24.6.2004. 
године) да и ако је заштита приватности јавних личности слабија у односу 
на "обичне" грађане, постоји повреда приватне сфере по члану 8. 
                                                 
1  Драгољуб Поповић, Постанак европског права људских права: Есеј о судској креативности, 

Службени гласник, Београд 2013, 199. 
2  Ligens против Аустрије представка број 9825/2, пресуда ЕСЉП од 8. јула 1986. године, 

Лепојевић против Србије, представка број 13909/05, пресуда ЕСЉП од 6. новембра 2007. 
године, Бодрожић против Србије број 3255/05, пресуда ЕСЉП од 23. јуна 2009. године 
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Конвенције ако нема друштвеног интереса који би оправдао објављивање 
фотографија или других личних података". У овом предмету Европски 
суд је утврдио, да је мишљење немачких судова којим је одбијен захтев за 
забрану објављивања фотографија Каролине од Монака на којим 
фотографијама се налазила са својом децом, било погрешно. Немачки 
судови су сматрали да због чињенице да је принцеза Каролина јавна 
личност, она мора толерисати мешање медија у њен приватни живот и да 
се њене фотографије могу објавити, а да она мора да толерише 
публикације својих фотографија које потичу из њеног приватног живота, 
а не званичних дужности. Европски суд за људска права је кроз своју 
одлуку изнео став да се снимањем такозваних папарацо фотографија 
константно узнемирава фотографисано лице код кога то изазива осећај 
прогањања као и мешање у приватан живот. Овај суд је тада утврдио 
повреду члана 8. налазећи да општа јавност није имала легитиман интерес 
да сазна где се подносилац представке налази и како се понаша у 
приватном животу, без обзира што је позната личност има право да 
очекује да ће њен приватни живот бити заштићен.3  

 Међутим, пресудом Европског суда за људска права у другом 
случају Van Honnver protiv Nemačke4, велико веће Европског суда за људска 
права одлучујући опет о случају принцезе Каролине од Монака је сматрало 
да је медијско извештавање и објављивање фотографија славних личности 
прихватљиво у случајевима када се односи на питања од јавног интереса или 
доприноси некој расправи од општег интереса. Конкретно, Суд је одлучио да 
објављивање фотографија принцезе која је искоришћена за илустрацију 
чланка о Кнежевини Монако, не представља кршење права на поштовање 
приватног живота посебно налазећи да је принцеза јавна личност, а да су 
фотографије коришћење као илустрација приче о питању од јавног интереса 
и иста није снимљена тајно, нити на недозвољен начин. 

 У предмету Axel Springer AG protiv Nemačke представка је поднета 
против одлуке Немачког суда којом је забрањена публикација чланка о 
хапшењу познатог немачког глумца који је био познат по улози 
полицајца, због поседовања наркотика, кокаина. Немачки часопис се 

                                                 
3  1 Саша Б. Бован, "Аутономија личности као еталон правичности европског права људских 

права", Правни живот, 12/2015, 282.  
4  Van Honnver против Немачке бр. 2, представка број 40660/08, пресуда ЕСЉП од 7.2.2012. 

године 
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обратио Европском суду указујући на кршење слободе изражавања. 
Својом одлуком суд је утврдио повреду члана 10. ЕКЉП која се односи на 
слободу изражавања и нагласио улогу медија као чувара јавног интереса 
који имају дужност да објављују информације о питањима од значаја за 
јавност, а да јавност има право да их прими. По оцени суда постојао је 
оправдан јавни интерес за информацијама о хапшењу и осуди глумца који 
је у јавности поистовећен са својом ТВ улогом полицајца чија је мисија да 
спроводи закон. Из наведеног произилази да дефиниција питања јавног 
интереса увек зависи од околности случаја.  

 Оно што је новијег датума, а тиче се интернета који омогућава 
дистрибуцију медијског садржаја до сваког грађанина, је и питање 
одговорности интернет портала за коментаре својих читалаца. Својом 
одлуком ЕСЉП је у случају Delfias protiv Estonije5 изненађујуће утврдио да 
да је интернет портал одговоран за увредљиве клеветничке коментаре 
постављене од стране посетилаца портала односно читалаца испод једног 
чланка. Портал се жалио да је тиме што је од стране естонских судова 
утврђена његова одговорност за коментаре и досуђена накнада штете, 
повређено право  

на слободу изражавања. Европски суд за људска права је 
одлучујући по жалби портала Делфи једногласно утврдио да није 
прекршен члан 10. (слобода изражавања), Европске конвенције о заштити 
људских права и основних слобода. Ова одлука је претрпела многобројне 
критике које су се углавном односиле на то да суд овом одлуком није 
направио прави баланс између слободе изражавања и њених ограничења. 

 У многим својим каснијим одлукама суд је стао на становиште да 
се члан 10. Конвенције мора тумачити као наметање обавезе државама 
потписницама Конвенције да створе одговарајући регулаторни оквир како 
би се обезбедила делотворна заштита слободе изражавања на интернету. 
Начелни став Европског суда за људска права јесте да новинар мора тачно 
да пренесе чињенице, али и да на основу њих има право на свој вредносни 
суд. С друге стране одредбом члана 18. став 3. Устава Републике Србије 
национални судови обавезани су да у стварима која се тичу остваривања 
људских права прописе тумаче и примењују сагласно важећим 
међународним стандардима.    

                                                 
5 

 Delfias против Естоније представка број 64569/09, пресуда ЕСЉП од 16. јуна 2015. године 



Прекршајна секција 

 

 333

Нормативно уређење код нас 

 Република Србија усвојила је законе којима се уређује област 
јавног информисања и то кроз: Закон о јавном информисању и медијима 
("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење); 
Закон о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 6/16 
– др.закон); и Закон о оглашавању ("Службени гласник РС", број 6/2016).  

 Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту РЕМ). 
Треба истаћи да поред казни које изриче суд, закон регулише и мере које 
пружаоцима медијских услуга може изрећи Регулаторно тело за 
електронске медије. На овај начин врши се саморегулација медија кроз 
процесуирање прекршаја насталих кршењем кодекса новинарске етике. Ова 
саморегулација представља механизам који води мирном решавању 
спорова и који има за циљ да доведе до тога да се смањи број судских 
поступака против новинара и медија. РЕМ је у статусном смислу тело које 
се налази између "органа државне управе" и независног регулаторног тела. 
Разлози због којих регулаторно тело има такав статус су делимично у 
недостацима саме јасне законске регулативе, а делимично су последица 
њене имплементације. Регулатор мора да буде независан не само у односу 
на државу, већ и у односу на субјекте које регулише међутим, постојање 
персоналне и функционалне независности овог тела у бројним ситуацијама 
је у јавности доведено у питање. У том смислу, проблем евентуално може 
да представља чињеница да се Регулатор финансира искључиво из накнада 
које плаћају електронски медији. (Члан 35. Закона о електронским 
медијима). У извештајима Европске комисије о напретку Србије за 2016. и 
2018. годину констатовано је да "регулаторно тело и даље нема независност 
у надзору над пружаоцима медијских услуга како би осигурало да 
испуњавају своје програмске обавезе", те да треба "осигурати финансијску 
и оперативну независност регулатора", односно "ојачати независно 
регулаторно тело, укључујући и буџет и квалификовани кадар, а његова 
функционална независност мора се гарантовати у пракси6. 

 Имплементацијом измена Директиве 2010/13/EU (Директива о 
аудио-визуелним медијским услугама)7 усвојене су од стране Европског 

                                                 
6  Извештајима Европске комисије о напретку Србије за 2016. и 2018. годину 
7  Имплементацијом измена Директиве 2010/13/EU (Директива о аудио-визуелним медијским 

услугама) усвојене су од стране Европског парламента дана 14.11.2018. године (објављена је у 
Службеном листу Европске уније од 28.11.2018. године 
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парламента дана 14.11.2018. године увешће се конкретне одредбе за 
јачање независности и ауторитета регулаторног тела и односе се на то да 
"национална регулаторна тела буду правно одвојена и функционално 
независна од владе и било којих других јавних или приватних тела", као и 
да "национална регулаторна тела неће тражити нити прихватати 
инструкције од било ког другог тела када је у питању спровођење 
задатака који су њима поверени". 

 Савет за штампу је такође независно, саморегулаторно тело које 
окупља издаваче, власнике штампаних, онлајн медија и новинских 
агенција и професионалне новинаре. Прати поштовање Кодекса новинара 
Србије у штампаним и онлајн медијима, као и у новинским агенцијама. 
Надлежан је да решава жалбе појединаца и институција које се односе на 
садржаје медија. У надлежности Савета за штампу је и медијација између 
оштећених појединаца, односно институција и редакција али и могућност 
изрицања јавних опомена за кршење етичких стандарда утврђених 
Кодексом новинара Србије. 

 Поступања према медијима регулисана су сем саморегулацијом у 
оквиру медија и законима у којим су прописани прекршајни, парнични, 
кривични или поступак за привредне преступе као и поступци пред 
Управним и Уставним судом у којим се новинари и издавачи појављују 
као окривљени. 

 

Прекршаји 

У контексту поступања медија и прекршајне одговорности, 
нормативно уређење у правном систему Републике Србије, је у битном 
регулисана кроз Закон о јавном информисању и медијима, Закон о 
електронским медијима, Закон о оглашавању. Неки други закони који у 
основи регулишу друге области имају додирне тачке и са јавним 
информисањем. Постоје и ситуације у којима су законодавна решења која 
регулишу ову област у правној колизији тако што се догађа да се две или 
више државних институција јављају као надлежне за вршење надзора над 
спровођењем појединих прописа у области система јавног информисања, 
а што у пракси ствара додатну правну несигурност и доприноси 
неефикасности контроле. 

 Закон о прекршајима, прописује неколико овлашћених покретача 
прекршајног поступка. Према томе, РЕМ није једини који је може да 
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покрене прекршајне поступке против пружалаца медијских услуга. То 
може да учини и основни јавни тужилац како је то прописано чланом 127. 
Закона о прекршајима, али и сваки надлежан орган као и грађанин који 
налази да су му права угрожена незаконитим поступањем медија8. 

 Анализом поднетих захтева за покретање прекршајних поступака 
закључује се да су поједини захтеви за покретање прекршајног поступка 
поднети близу истека рока од годину дана када је свако поступање суда у 
том предмету ограничено због рокова и тада често судија најчешће 
одбацује захтеве због наступања релативне застарелости. Такође је уочено 
да је уместо за сваки појединачно извршени прекршај, РЕМ подносио 
захтеве за покретање прекршајног поступка обједињено за неколико чак 
понекад и стотина прекршаја исте телевизијске станице, што је доводило 
до тога да судије нису покретали поступке за сваки појединачни прекршај 
емитера него се за стотину прекршаја на једној телевизији покретао један 
прекршајни поступак. Ово је било последица чињенице да РЕМ као 
овлашћени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка није 
писао захтеве за сваку повреду закона у једном дану већ спајао све те 
дневне прекршаје и подносе један захтев. На пример РТС је 2011. године 
преко правног заступника затражила спајање поступка за 350 прекршаја. 
Ово је довело и до питања законске оправданости за покретање 
јединственог прекршајног поступка против пружалаца медијских услуга 
који је починио велики број прекршаја. Истина, Закон о прекршајима даје 
могућност прописану у члану 46. која одредба регулише прекршај у 
продуженом трајању. Он постоји ако учинилац "са јединственим 
умишљајем учини више истих временски повезаних прекршаја, који чине 
једну целину због најмање две од следећих околности: истоветности 
оштећеног, истоврсности предмета прекршаја, коришћења исте ситуације 
или трајног односа, јединства места или простора извршења прекршаја". 
Закон прописује да се ова се одредба "може применити само код 
прекршаја чија природа допушта спајање у једну целину". Уколико се 
неким медијским прекршајем наноси штета нематеријалним правним 
добрима физичких или правних лица (нпр. част, пословни углед), 

                                                 
8  У члану 126. Закона о прекршајима предвђа могућност да прекршај покрене лице чије је лично 

или имовинско право повређено или угрожено прекршајем  
  Прекршајна одговорност медија добар пример хедонистичког прорачуна др Слађана Јовановић, 

Милан Мариновић) 
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обједињавање прекршаја би било дозвољено једино ако је штета 
начињена истим лицима. За прекршај у продуженом трајању се може 
изрећи двоструко већа казна од прописане. С друге стране, судови не би 
смели да прихвате јединствен захтев за покретање прекршајног поступка 
у случају када медиј крши закон по два основа. Прекршај у продуженом 
трајању не треба мешати са стицајем прекршаја из члана 45. ЗОП, мада 
ефекти могу бити једнаки. Наиме, код стицаја је реч о ситуацији у којој 
прекршилац једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја за 
које му се истовремено суди. Тада се претходно утврди казна за сваки од 
тих прекршаја, па се након тога изриче јединствена казна. Јединствена 
новчана казна не може бити већа од двоструког износа највеће новчане 
казне предвиђене овим законом. Пошто је општи максимум казне за 
правно лице 2 милиона динара, ова јединствена новчана казна не може 
бити већа од 4 милиона. Иако су увек овлашћени да покрену прекршајне 
поступке, јавни тужиоци то веома ретко чине. Кључну улогу у покретању 
прекршајних поступака зато имају други надлежни органи. Ти други 
надлежни органи су одређени или изричито или посредно одредбама 
закона у којима су прекршаји прописани. Тако се у члану 179. ЗОП каже 
да захтев за покретање прекршајног поступка подноси овлашћени орган 
или оштећени. Овлашћени органи су "органи управе, овлашћени 
инспектори, јавни тужилац и други орган и организације, које врше јавна 
овлашћења у чију надлежност спада непосредни извршење или надзор 
над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђен. 

 Закон о јавном информисању и медијима је објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр.83/14 и 58/15.12/2016. и својим чланом 3. 
прописује да се овим законом уређује начин остваривања слободе јавног 
информисања која посебно обухвата слободу прикупљања, објављивања и 
примања информација, слободу формирања и изражавања идеја и 
мишљења, слободу штампања и дистрибуције новина и слободу 
производње, пружања и објављивања аудио и аудиовизуелних медијских 
услуга, слободу ширења информација и идеја преко интернета и других 
платформи, као и слободу издавања медија и обављања делатности јавног 
информисања. Према томе, овим законом уређују се и начела јавног 
информисања, јавни интерес у јавном информисању, обезбеђивање и 
расподела средстава за остваривање јавног интереса, импресум, скраћени 
импресум и идентификација, јавност података о медијима и Регистар, 



Прекршајна секција 

 

 337

заштита медијског плурализма, положај уредника, новинара и 
представника страних медија, дистрибуција медија, привремено чување и 
увид у медијски запис, посебна права и обавезе у јавном информисању, 
информације о личности, средства и поступци правне заштите, надзор над 
применом одредаба закона, као и казнене одредбе9. Импресум представља 
законску обавезу да се на одређеном штампаном делу обавезно назначи 
име издавача и уредника који су одговорни за садржину тог дела. 

 Надзор над спровођењем овог Закона о јавном информисању и 
медијима, врши орган државне управе надлежан за послове јавног 
информисања. То подразумева Министарство културе и информисања за 
послове државне управе у области јавног информисања. Надзор се врши 
преко Сектора за информисање и медије, у оквиру којег постоји: 
Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију 
страних дописника и дописништава (у коме се налазе Група за 
нормативне послове и Група за пројектно суфинансирање и развој 
медијског плурализма) и Група за европске интеграције, међународну 
сарадњу и спровођење програма и пројеката финансираних из 
међународних фондова у области јавног информисања. Суштински, у 
вршењу надзора над Законом о јавном информисању и медијима, 
Министарство културе и информисања нема довољно ефикасне 
механизме, па се захтеви за покретање поступака за привредне преступе и 
прекршајне поступке подносе у прилично ограниченом броју у односу на 
број извршених привредних преступа односно прекршаје. 

 Прекршајна одговорност Законом о јавном информисању и 
медијима је регулисана почев од чл. 135. до 140. овог закона. У складу са 
овим законом предвиђена је одговорност и то за: физичко лице које издаје 
новине или пружа услуге радио, односно телевизијског програма, правно 
лице - издавача: одговорно лице у органу јавне власти, одговорно лице у 
органу јавне власти и правном лицу које је у претежном делу у државној 
својини или које се у целини или претежним делом финансира из јавних 
прихода ако суфинансира пројекте или на други начин помаже издавача 
медија који није регистрован, предузетник издавач, предузетник 
дистрибутер и одговорни уредник медија.  

                                                 
9  Члан 3. Закон о јавном информисању и медијима је објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 

83/14, 58/15, 12/2016) 
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 Медијско извештавање о судским поступцима који се воде 
углавном обилује сензационализмом и најчешће јасно указује на 
недостатак основног знања о правним институтима и судским 
поступцима. У складу са одредбама овог Закона одговорни уредник 
прекршајно одговара када учинилац кажњивог дела, огласи одговорним 
пре правноснажности одлуке суда, значи када повреди претпоставку 
невиности прописану чланом 73. овог закона. Истим чланом је прописано 
"У циљу заштите људског достојанства, као и независности, угледа и 
непристрасности суда или другог надлежног органа, нико се у медију не 
сме означити учиниоцем кажњивог дела, односно огласити кривим или 
одговорним пре правноснажности одлуке суда. Пред прекршајним 
судовима је занемарљив број поднетих захтева за повреду претпоставке 
невиности и ако знамо колико често се овакве информације објављују10. 

 Постоје и изузеци када новинар, одговорни уредник и издавач не 
одговарају за штету, то је у следећим ситуацијама; ако је информација 1) 
верно пренета из јавне скупштинске расправе или јавне расправе у 
скупштинском телу; 2) верно пренета из судског поступка, у складу са 
овим законом; 3) верно пренета с јавног скупа, а новинар је поступао с 
дужном новинарском пажњом; 4) садржана у документу органа јавне 
власти на који се примењује закон којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја, а јавност има оправдани интерес да за 
њу зна; 5) објављена у емисији која се емитује уживо, а новинар је 
поступао с дужном новинарском пажњом (члан 116). Следствено изнетом 
ако новинар верно пренесе шта је речено у Скупштини за говорницом он 
не може да буде одговоран, међутим, његова одговорност зависиће од 
тога како је она пренета. Ако примера ради новинар напише да је у 
скупштинској расправи НН посланик рекао, а што стварно јесте рекао, за 
министра ПП да се бави криминалом, неће одговарати за штету. Међутим 
ако на основу ове изјаве на насловној страни новина у којима ради објави 
наслов "Министар ПП је лопов" то подразумева његову одговорност. 

 Закон о јавном информисању и медијима предвиђа и прекршајну 
одговорност уредника медија за кога је по закону запрећена новчана казна 
од 50.000 динара до 150.000 динара. Закон је предвидео да се у јавним 

                                                 
10  Наиме, према извештају о нотирорингу кршења Кодекса новинара Србије у дневним новинама 

који је спровео Савет за штампу, током периода април-децембар 2015. године највише је 
кршена управо претпоставке невиности, и то чак 949 пута. Током периода март-август 2016.  
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гласилима мора посебно водити рачуна да садржај јавног гласила и начин 
дистрибуције не шкоди моралном, интелектуалном, емотивном и 
социјалном развоју малолетника. Извештавање о малолетницима 
регулисано је Законом о јавном информисању и медијима, а РЕМ је 2015. 
године донео Правилник о заштити права малолетника у области 
пружања медијских услуга. Истраживања, показују да се о деци углавном 
извештава у негативној конотацији и сензационалистички уз кршења 
Кодекса новинара. Уочљиво је да су на телевизији дечји, научно-
образовни и културно-уметнички програми заступљени у занемарљивим 
процентима или се најчешће уопште и не приказују на комерцијалним 
телевизијама. Закон санкционише и ситуацију када садржај медија може 
угрозити развој малолетника приказивањем порнографских фотографија у 
таблоидним медијама који се објављују у циљу повећања тиража. 

 Одговорност код извештавања о малолетницима постоји када је 
објављена информација подесна да повреди његово право или интерес и 
када је малолетник у извештавању учињен препознатљив11. Ова обавеза о 
непрепознатљивости се испуњава најчешће тако што се у гласилу на неки 
начин прекрије лик малолетника, или се његов субјективни идентитет 
означи иницијалима, а битно је такође да код извештавања медији не 
објављују адресу становања, име школе и разред у које дете иде и слично. 

 Интересантно је напоменути став Врховног суда Србије у 
поступку који је вођен поводом "Крагујевачких новина" које су писале о 
малолетничкој порнографији. Иако ниједно име није споменуто у погледу 
актера догађаја младић и девојка су се наводно препознали у објављеном 
тексту и поднели тужбу за накнаду штете која им је и досуђена. Врховни 
суд Србије одлучујући о поднетој жалби новинара у својој одлуци 
Гж.број.5/06 од 26.4.2006. године одбијајући жалбу новинара је навео "за 
препознатљивост субјекта није потребно да просечан читалац објављене 
информације наведених новина може да доведе у вези са одређеним 
лицем већ је довољно да део публике ту информацију може да доведе у 
везу са одређеним лицем". У вези са истим текстом Врховни суд Србије у 
својој одлуци Рев. 2254/06 од 5.4.2007. године исказује свој став и наводи 
"за препознатљивост није потребна општа препознатљивост, односно да 

                                                 
11  Чл. 78. став 2. и 80. став 2. Закона о јавном информисању и медијима 
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сваки читалац може да препозна субјекта информације. Довољно је да 
могу да га препознају лица из најближе околине". 

 Закон о јавном информисању и медијима чланом 135. Закона 
предвиђа прекршајну одговорност за прекршај физичког лица које издаје 
новине или пружа услуге радио, односно телевизијског програма, а није 
регистровано за обављање делатности у складу са чланом 32. став 2. 
којим је прописано да правна и физичка лица, издавачи медија, морају 
бити регистровани код надлежног органа Републике Србије за обављање 
делатности. Ово су прекршаји за које је подношен већи број захтева за 
покретање прекршајног поступка и за исти је запрећена новчана казна у 
распону од 50.000 динара до 150.000 динара.  

 Одговорно лице у органу јавне власти подлеже такође 
прекршајној одговорности по одредбама Закона о јавном информисању и 
медијима и истим је предвиђено да ће се новчаном казном од 50.000 
динара до 150.000 динара казнити се за прекршај ако у року од 15 дана не 
достави Регистру податке о додели средстава (члан 39. став 4. којим је 
прописано да се Подаци о новчаним средствима из става 1. тач. 9) и 10) 
овог члана пријављују се Регистру најкасније 15 дана од дана доношења 
одлуке о додели средстава). То се односи на податке о износу новчаних 
средстава додељених медију на име државне помоћи, у складу са 
одредбама овог закона; затим податке о износу новчаних средстава 
добијених од органа јавне власти под којима се подразумевају државни 
органи, органи територијалне аутономије, органи јединица локалне 
самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, 
као и правна лица које оснива или финансира у целини, односно у 
претежном делу Република Србија, аутономна покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: орган јавне власти). Ова 
одговорност није на довољно јасан начин дефинисана. Медији у пракси 
веома често тражене податке о новчаним средствима Регистру достављају 
у збирном облику тако да се из истих не може утврдити који орган јавне 
власти и у ком износу је доделио средства медијима и тако извршио 
финансирање истих. 

 Члан 138. Закона о јавном информисању и медијима прописује да 
ће се новчаном казном од 50.000 динара до 150.000 динара казнити за 
прекршај одговорно лице у органу јавне власти и правном лицу које је у 
претежном делу у државној својини или које се у целини или претежним 
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делом финансира из јавних прихода, ако суфинансира пројекте или на 
други начин помаже издавача медија који није регистрован, односно ако 
се оглашава или користи друге услуге медија који није регистрован (члан 
44). Чланом 44. Закон о јавном информисању и медијима прописано је 
"издавачу медија који није уписан у Регистар, Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као ни установа, 
предузеће и друго правно лице које је у претежном делу у државној 
својини или које се у целини или претежним делом финансира из јавних 
прихода, не може суфинансирати пројекте нити на други начин 
додељивати државну помоћ". Ставом 2. члана 138. Закона прописано је да 
сви набројани чиниоци (Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, као ни установа, предузеће и друго правно 
лице које је у претежном делу у државној својини или које се у целини 
или претежним делом финансира из јавних прихода,) не могу се 
оглашавати нити користити друге услуге медија из става 1. овог члана. 

 Закон о јавном информисању и медијима чланом 139. Закона 
нормира и прекршајну одговорност предузетника издавача и прописује да 
ће се новчаном казном од 10.000 динара до 200.000 динара казнити 
предузетник издавач који не поступи по упозорењу надлежног органа у 
поступку утврђивања угрожавања медијског плурализма (члан 47. став 3), 
а ставом два истог члана прописана је новчана казна од 200.000 динара до 
400.000 динара за прекршај предузетника дистрибутера који поступи 
супротно одредбама члана 58. став 1. овог Закона, која одредба прописује 
"Лице које се бави дистрибуцијом медија не сме да одбије дистрибуцију 
медија примењујући неједнаке услове дистрибуције у односу на 
различите учеснике на медијском тржишту, као ни на други начин 
значајно ограничавати, нарушавати или спречавати конкуренцију на 
релевантном медијском тржишту, на територији Републике Србије, 
сходно одредбама закона којим се регулише заштита конкуренције". 

 Закон о електронским медијима ("Службени гласник РС", број 
83/2014 и 6/2016). Овим законом уређују се, у складу са међународним 
конвенцијама и стандардима, организација и рад Регулаторног тела за 
електронске медије, услови и начин пружања аудио и аудио-визуелних 
медијских услуга, услови и поступак за издавање дозвола за пружање 
аудио и аудио-визуелних медијских услуга, као и друга питања од значаја 
за област електронских медија. Чланом 5. Закона прописано је да се 
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Регулаторно тело за електронске медије у даљем тексту назива Регулатор. 
Овим законом таксативно су прописане обавезе пружалаца медијске 
услуге у односу на програмске садржаје. Пружалац медијске услуге 
дужан је да: обезбеди слободно, истинито, објективно, потпуно и 
благовремено информисање; пренесе саопштења органа јавне власти 
хитне природе која се односе на угроженост живота, здравља, 
безбедности или имовине; допринесе подизању општег културног и 
образовног нивоа грађана; не пружа програмске садржаје који истичу и 
подржавају наркоманију, насиље, криминално или друго недозвољено 
понашање, као и садржаје који злоупотребљавају лаковерност гледалаца и 
слушалаца; поштује забрану политичког оглашавања ван предизборне 
кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим политичким 
странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без 
дискриминације; стране програмске садржаје намењене деци 
предшколског узраста синхронизује на српски језик или језике 
националних мањина; наградна такмичења спроводи правично, уз 
објављивање јасних правила о тим садржајима и јавно обећаној награди; 
обезбеди квалитетан програм у погледу садржаја са техничког 
становишта, примењујући међународне и националне стандарде. У складу 
са Законом о електронским медијима физичка и правна лица укључућући 
и медије имају право да поднесу пријаву Регулаторном телу за 
електронске медије. Када РЕМ утврди да је пријава основана, може у 
складу са чланом 28. Законом о електронским медијима да изрекне меру 
опомену, упозорење, привремену забрану објављивања програмског 
садржаја односно може одузети дозволу, због повреде обавеза које се 
односе на програмски садржај, прописане чл. 47-71. овог закона, али и 
због повреде услова који су садржани у дозволи или одобрењу за 
пружање медијске услуге у складу са одредбама овог Закона. Закон о 
електронским медијима није у потпуности јасан у погледу овлашћења за 
подношење захтева за покретање прекршајног поступка. У њему се 
помиње (члан 26. став 4) и могућност да РЕМ, након разматрања пријаве, 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. Међутим, таква 
одредба не постоји када је реч о покретању прекршајног поступка по 
службеној дужности. Надлежност РЕМ се евентуално може извести из 
чињенице да је РЕМ, организација која врши јавна овлашћења и врши 
надзор над спровођењем Закона о електронским медијима. Међутим, 
дилема ипак постоји због чињенице да закон не користи израз "надзор", 



Прекршајна секција 

 

 343

већ "контрола" када наводи да РЕМ контролише рад пружалаца медијских 
услуга и стара се о доследној примени одредаба овог закона. Прекршајни 
судови у принципу не оспоравају надлежност РЕМ за покретање 
прекршајних поступака по службеној дужности али би свакако било 
потребно прецизирање закона у овом делу. Регулаторно тело за 
електронске медије може да изриче мере, да поднесе захтев за покретање 
прекршајног или кривичног поступка или да иницира други поступак 
пред надлежним државним органом. Исто тако Регулаторно тело за 
електронске медије има обавезу да подносиоцу пријаве укаже на пут и на 
начин на који може да оствари и заштити своје право. Занимљиво је да је 
РЕМ и поред овлашћења које црпи из Закона о електронским медијима у 
периоду (од 2015. до 2017. године) медијима изрекао свега 17 опомена и 
упозорења од којих се седам односило на повреду права малолетника због 
забране приказивања порнографије, сцена бруталног насиља и других 
програмских садржаја који могу тешко да нашкоде физичком, менталном 
или моралном развоју малолетника12. Када је реч о примени Закона о 
електронским медијима, извештајем Европске комисије из 201613 
констатује да се говор мржње у медијима толерише, те да се надлежни 
органи ретко хватају у коштац са овим проблемом.  

 Прекршајна одговорност као и казне регулисане су овим Законом 
кроз одредбе чл 110-112. Прекршаји за правно лице прописани су чланом 
110. Закона о електронским медијима и то у распону, минималне и 
максималне казне, 1:4 и истим чланом је предвиђено да ће се новчаном 
казном од 500.000 динара до 2.000.000 динара казнити за прекршај правно 
лице ако: 1) не поступи у складу са одредбама овог Закона у вези са 
забраном говора мржње (члан 51). Наведеним чланом 51. овог Закона је 
прописано да се Регулатор стара да програмски садржај пружаоца медијске 
услуге не садржи информације којима се подстиче, на отворен или 
прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље због расе, боје коже, 
предака, држављанства, националне припадности, језика, верских или 
политичких убеђења, пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, 
имовног стања, рођења, генетских особености, здравственог стања, 

                                                 
12  Регулаторно тело за електронске медије – Извештај о раду за 2015. годину, мај 2016. година, 

доступан на: http://www.rem.rs/uploads/files/PDF/8412-IZVESTAJ_O_RADU_2015.pdf; 
Регулаторно тело за електронске медије – Извештај о раду за 2016. годину, 2017. година, 
доступна на: http://rem.rs/uploads/files/PDF/Izvestaj%20o%20radu%202016.pdf 

13  Србија 2016 извештај, 9. новембар 2016 
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инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне доби, 
изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и 
других стварних, односно претпостављених личних својстава. Овим Закона 
о електронским медијима предвиђена је чл. 110-112. прекршајна 
одговорност правног лица, одговорног лица и предузетника. За ове 
прекршаје законодавац је прописао кажњавање и одговорног лица у 
правном лицу новчаном казном од 50.000 динара до 150.000 динара. 
Чланом 111. овог закона прописана је новчана казна од 500.000 динара до 
1.000.000 динара за прекршај правног лица; а за предузетника прописана је 
казна од 10.000 динара до 500.000 динара, док је за одговорно лице у 
правном лицу прописана у распону од 50.000 динара до 100.000 динара. 

 Може се уочити да Закон о електронским медијима као и Закон о 
јавном информисању и медијима, поред осталог посебно уређују заштиту 
малолетника. Закон о електронским медијима изричито забрањује: 
приказивање порнографије, сцена бруталног насиља, затим приказивање 
програмских садржаја који могу да нашкоде малолетним лицима и 
одређује и да они не буду доступни путем медијске услуге. Такође налаже 
да програмски садржаји неподесни за малолетнике млађе од 16 година не 
смеју да се емитују пре 22,00 сата ни после 6,00 сати, а неподесни за 
малолетнике млађе од 18 година, пре 23,00 сата, ни после 6,00 сати. 
Такође Закон о електронским медијима изричито забрањује да се 
програмски садржаји неподесни за малолетнике млађе од 12 година 
емитују у оквиру дечијег програма. Обавеза пружаоца медијске услуге 
која такође произилази из садржаја овог закона је да је дужан да јасно 
означи програме који су у стању да угрозе малолетнике или су за њих 
неприкладни, као и да на то упозоре старатеље. За учешће малолетника у 
аудио-визуелном програму потребна је сагласност родитеља, старатеља 
или усвојиоца, што не искључује дужност емитера да обрати посебну 
пажњу приликом учествовања малолетника у програму и не искључује 
његову одговорност за објављени садржај. 

 Малолетник се не сме у медијима учинити препознатљив у 
информацији која може да повреди његово право или интерес, већ се о 
малолетницима мора посебно опрезно извештавати ни на који начин им 
се не сме открити идентитет. Сем обавеза поштовања права и заштите 
малолетника, Закон о електронским медијима штити права особа са 
инвалидитетом тако да свој програм и садржај чини доступним особама 
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оштећеног слуха, односно вида. Очигледно је да у медијима постоји 
изражена неједнака доступност медијских садржаја особама са 
инвалидитетом које нису довољно заступљене у садржаје медија, а уочава 
се и мањкају новинари који су специјализовани за извештавање за 
потребе особа са инвалидитетом. У том смислу је неопходно борити се 
против стереотипа у извештавању о посебним потребама особа са 
инвалидитетом, те потребе нису посебне већ су исте и само се 
задовољавају на другачији начин.  

 Центар за истраживачко новинарство Србије14 говори о појави да 
телевизије, емитују програм који може шкодити малолетницима без 
прописаних ознака. Према наводима, софтвер РЕМ је забележио за три 
године најмање 1000 прекршаја телевизија у означавању за који узраст је 
предвиђен неки ТВ програм. Неправилно означавање је било 
комерцијалне природе због намере да се филм са непримереним 
садржајем емитује пре поноћи, када може да рачуна на већу гледаност.  

 Интересантно је указати да је Законом о електронским медијима 
прописана обавеза пружања медијске услуге на сопственом језику и да је 
прописана чланом 69. Закона о електронским медијима. То подразумева 
обавезу пружаоца медијских услуга да програмске садржаје објављује на 
српском језику, или да обезбеди да се програмски садржаји који су 
произведени на страним језицима објављују преведени на српски језик. 
Ова обавеза се међутим не односи на пружаоце медијске услуге који 
обављају програмске садржаје намењене националним мањинама, као и 
на оне програмске садржаје пружалаца медијске услуге јавног сервиса, 
којима се задовољавају потребе националних мањина за информисањем 
на сопственом језику. Упркос томе што је доношењем медијских закона 
успостављен правни оквир који се односи на информисање припадника 
националних мањина, у пракси су уочени одређени проблеми како 
нормативне, тако и практичне природе који указују на то да недостаје 
свеобухватан и кохерентан приступ у обезбеђивању информисања на 
језицима националних мањина.  

 Закон о оглашавању је објављен у "Службеном гласнику РС", 
број 6/2016 од 28.1.2016. године, ступио је на снагу 5.2.2016. године, а 
примењује се од 6.5.2016. године, прописује прекршајну одговорност у 

                                                 
14  Текста ЦИНС од 27. марта 2019. 
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својем члану 78. за укупно 39 прекршаја. Овим законом уређују се 
садржина огласне поруке, општа правила оглашавања, посебна правила и 
ограничења, директно оглашавање, спонзорство, правна заштита и надзор. 
Члан 3. овог закона прописује да се одредбе овог закона примењују на 
оглашавање без обзира на начин и средство којим се врши. Закон о 
оглашавању експлицитно кроз општа правила прописује следеће забране: 
1. Забрану оглашавања одређених лица, роба, услуга и активности које су 
забрањене законом или без издате сагласности, као оне којим се позива на 
недопуштене радње према другоме. 2. Забрана подстицања 
дискриминације по било ком основу. 3. Забрану дискриминације 
оглашивача која се огледа у забрани да се неоправдано одбије 
објављивање. 4. Забрану подстицања угрожавања здравља и безбедности 
што подразумева забрану подстицања понашања које угрожава здравље 
или безбедност примаоца огласне поруке, а нарочито: сцене насиља, 
прикази који могу да изазову страх и агресивност, сексуално 
узнемиравање приказано као прихватљиво, приказивање малолетника у 
вези са сексуалношћу као и подстицање или одобравање поступака који 
су забрањени прописима о заштити животне средине, као и изношење 
неистинитих тврдњи (нпр. истицањем речи "еколошки сигуран", 
"еколошки нешкодљив", "еко храна", "органски производ" и сличних речи 
или симбола) да роба или услуга имају позитиван или нешкодљив утицај 
на заштиту здравља или животне средине. 5. Обмањујуће оглашавање које 
представља свако оглашавање које на било који начин, укључујући начин 
приказивања, обмањује или је вероватно да ће обманути примаоце 
огласне поруке, које због такве обмањујуће природе може да утиче на 
њихово економско понашање или које због тога шкоди или је вероватно 
да ће нашкодити конкуренту оглашивача. Ово се махом односи на 
својство робе ценом и пословним подацима. За одлучивање о тужбеном 
захтеву којим се тражи да тужени прекине са обмањујућим оглашавањем 
видео рекламом, стварно је надлежан основни суд, а не управни.15 6. 
Прикривено оглашавање подразумева представљање робе, услуге, 
пословног имена, жига или друге ознаке, односно активности физичког 
или правног лица које се бави производњом роба или пружањем услуга, 
са намером да то представљање има сврху оглашавања и да може да 
доведе јавност у заблуду у погледу његове стварне природе. 7. Ознака 

                                                 
15  Решење Врховног Касационог суда, Ус. 11/18 од 4. 9. 2018 
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препознатљивости која подразумева ситуацију која се дешава када се 
огласна порука појављује заједно са другим информацијама које немају 
огласну природу, огласна порука мора тада бити јасно означена ознаком 
препознатљивости. 8. Упоредно оглашавање које представља оглашавање 
којим се, посредно или непосредно, идентификује конкурент, односно 
његова роба или услуга. Закон прописује и услове када је упоредно 
оглашавање дозвољено. 9. Употреба личног добра у оглашавању 
прописана је чланом 15. Закона о оглашавању и она постоји ако огласна 
порука садржи лично добро на основу којег се може утврдити или 
препознати идентитет лица, огласна порука се не може објавити без 
претходног пристанка лица на које се лично добро односи 10. 
Оглашавање продајних подстицаја прописана је чланом 16. Закона о 
оглашавању и истим је прописана забрана оглашавања продајних 
подстицаја којим се оглашава наводна распродаја или привидно снижење 
цене робе или услуга, обим снижења или слично, ако је раније цена 
неистинито приказана или је роба била понуђена по ранијој цени у 
занемарљиво кратком периоду). 11. Скривена тарифа која представља 
обавезу да огласна порука која упућује на телефонски број, односно други 
кориснички сервис за који важи посебна тарифа, мора уочљиво, јасно и 
читљиво садржати износ те тарифе, односно укупне цене те услуге 
(успостављање позива и тарифирање у минуту и сл). 12. Употреба 
државних симбола Републике Србије, страних држава и симбола 
међународних организација, огласна порука не може да садржи наведене 
симболе чија је употреба противна прописима и пословним обичајима или 
моралу. Евентуална употреба мора бити у складу са законом којим се 
уређује употреба тих државних симбола. 13. Огласна декларација што 
подразумева обавезу да постоји исправа која садржи податке који 
идентификују оглашивача и преносиоца огласне поруке. 14. Одговорност 
преносиоца огласне поруке која постоји солидарно са оглашивачем, за 
штету која настане објављивањем или преношењем на други начин 
огласне поруке за коју се на основу редовног увида може утврдити да је 
очигледно супротна овом закону.  

 Овај Закон о оглашавању прописује прекршаје за које могу бити 
новчано кажњени пружаоци медијских услуга, а распон новчаних казни је 
значајно већи него код Закона о електронским медијима. Ставом 1. члан 
78. прописано да ће се новчаном казном у износу од 300.000 до 2.000.000 
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динара, казнити за прекршај правно лице због кршења правила о Забрани 
оглашавања одређених лицa, роба, услуга и активности, забрана 
подстицања дискриминације Забрани подстицања угрожавања здравља и 
безбедности, забрани о обмањујућем оглашавању, прикривеном 
оглашавању без ознаке препознатљивости огласне поруке, упоредном 
оглашавању, неисправном оглашавању продајних подстицаја, скривеној 
телефонској тарифи, заштити малолетника, злоупотреби неискуства, 
незнања и лаковерности, заштити здравља и развоја, заштити интегритета 
малолетника, оглашавању у васпитним установама, оглашавању у 
електронским медијима, пласирању производа, ТВ и радио оглашавању, 
ТВ продаји, оглашавању алкохолних пића и дуванских производа, ТВ и 
радио оглашавању, ТВ продаји, оглашавању алкохолних пића и дуванских 
производа, игара на срећу, наградних игара, робе и услуга које имају 
здравствена, лековита или нутритивна својства, оглашавању опојних 
дрога, порнографије, оружја, директном оглашавању, спонзорству, 
нечувању огласне поруке у року од 30 дана и неизвршењу решења 
надлежног инспектора. За ове исте прекршаје кажњавају се, али блаже, 
предузетници и одговорна лица у правном лицу и то: физичко лице или 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 
динара, а предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара. 

 Закон о оглашавању прописује да надзор над овим Законом врше 
министарство трговине, преко тржишних инспектора, регулаторно тело за 
електронске медије које у вршењу надзора има овлашћења и дужности 
утврђене овим законом и законом којим се уређују електронски медији, а 
нарочито да преносиоцу огласне поруке (пружалац медијске услуге) 
изрекне меру у складу са законом којим се уређују електронски медији, 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка према преносиоцу 
огласне поруке (пружаоцу медијске услуге) и обавести надлежни орган 
ако постоје разлози за предузимање мера према оглашивачу. Надзор врши 
и локална самоуправа кроз јединице локалне самоуправе, као поверено 
овлашћење преко комуналних инспектора.  

 У марту 2019. године РЕМ је против телевизија Прва и О2, поднео 
по овом закону Прекршајном суду 263 захтева за покретање прекршајних 
поступака, због прекршаја из Закона о оглашавању16. Док је у истом 

                                                 
16  Саопштење објављено на сајту РЕМ-а Удружење новинара Србије 
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месецу, марту 2019, REM против телевизије Хепи пoднео Прекршајном 
суду захтев за покретање поступка, због 243 прекршаја Закона о 
оглашавању. Од наведеног броја захтев за покретање прекршајног 
поступка против ТВ Прве пoднет је зато што је у програму те телевизије 
током марта било "157 прекршаја Закона о оглашавању" јер је прекршила 
члан 35. став 1. Закона о оглашавању које одредбе се односе на трајање 
ТВ оглашавања и ТВ продаје. У њему је прописано да "у оквиру једног 
пуног сата емитованог програма комерцијалних пружалаца медијске 
услуге, ТВ оглашавање и ТВ продаја не могу заузимати више од 20 одсто 
времена у оквиру једног пуног сата". Захтев за покретање прекршајног 
поступка против Радио-дифузног предузећа телевизије О2, РЕМ је поднео 
због "106 прекршаја Закона о оглашавању", као и ТВ Прва, због 
прекршаја из члана 35. став 1. Закона о оглашавању. Захтев за покретање 
прекршајног поступка против предузећа за информисање и маркетинг 
"Пинк интернешенел компани" и власника Пинка, поднет је зато што је у 
телевизијском програму било 376 прекршаја Закона о оглашавању, 
наведено је у саопштењу. Захтев за покретање прекршајног поступка 
против Хепи ТВ д.о.о. Београд, поднет је због тога што је у телевизијском 
програму који се емитује под скраћеним идентификационим знаком 
Национална Хепи ТВ, учинио 243 прекршаја Закона о оглашавању. У 
априлу 2019. године по извештају Удружења новинара Србије (УНС-а). 
Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) поднело је Прекршајном 
суду захтев за покретање прекршајног поступка против телевизије Хепи 
због 215 прекршаја из Закона о оглашавању. Ово зато што су у 
телевизијском програму у прикривено оглашавани производи, супротно 
Закону о оглашавању. У захтевима је наведено да је у емисијама 
телевизије Хепи било непримереног појављивања производа, нарочито у 
крупним кадровима", као и да je емисија ТВ Хепи "Вести" прекидана због 
ТВ оглашавања, односно ТВ продаје пре истека тридесетоминутног 
периода, што је противно члану 29. Закона о оглашавању, којим је 
забрањено непримерено појављивање робе, услуге или жига који је 
предмет пласирања, нарочито крупним кадровима робе или истицањем 
квалитета од стране водитеља, гостију или других учесника програма. 
Регулатор у осталим захтевима наводи да је уочено емитовање ТВ 
продаја као посебних програмских садржаја у емисијама телевизије 
ХЕПИ иако је чланом 37. став 3. Закона о оглашавању прописано да се 
"ТВ продаја као посебан програмски садржај не може емитовати у 
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оквиру друге емисије, већ само између појединих емисија". РЕМ у захтеву 
против телевизије Хепи наводи да је у "Временској прогнози", која је 
приказивана у емисијама ове телевизије обавештавала о спонзору 
користећи покретну слику спонзора "Директ банка", што је супротно 
Закону о оглашавању17. 

 Трајање ТВ оглашавања и ТВ продаје регулисано ј е  чланом 35. 
Закона о оглашавању. У оквиру једног пуног сата емитованог програма 
комерцијалних пружалаца медијске услуге, ТВ оглашавање и ТВ продаја 
не могу заузимати више од 20% времена. У оквиру једног пуног сата 
емитованог програма установе јавног медијског сервиса и пружаоца 
медијске услуге цивилног сектора, ТВ оглашавање и ТВ продаја не могу 
заузимати више од 10% времена. Преноси међународних спортских 
догађаја од националног значаја, обухваћени листом најважнијих догађаја 
од посебног значаја за све грађане, посредством установа јавног медијског 
сервиса, могу се прекидати ТВ оглашавањем и ТВ продајом најдуже девет 
минута по сату, с тим да укупно дневно емитовање ТВ оглашавања и ТВ 
продаје може трајати најдуже 10% од укупног дневно емитованог 
спортског програма).  

 

Закључак 

 Одговорни медији захтевају одговорне новинаре али и одговорне 
институције, јер непрофесионално извештавање генерално погађа лична 
права грађана али исто тако шкоди и самом друштву у коме се 
извештавање спроводи. Обавеза је државе да предвиди мере заштите права 
на приватност појединца кога други појединац повреди вршењем права на 
изражавање мишљења. Примера ради честим повредама претпоставке 
невиности се додатно нарушава поверење грађана у правосуђе када судови 
ослободе лица који су у медијским извештавањима већ проглашени 
кривим, тада медији извештавајући о таквим одлукама суда, покушавајући 
да оправдају своје раније писање, некад директно, а некад индиректно 
указују на корупцију у правосуђу. Према извештају о мониторингу кршења 
Кодекса новинара Србије које је спровео Савет за штампу током априла-
децембра 2015. године највише је кршена претпоставка невиности 949 пута, 
а током марта-августа 2016. године 728 прекршаја. У наведеном периоду 
највећи број поступака пред Прекршајним судом у Београду покренут је 
                                                 
17  VV izvor: Beta  
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због повреде претпоставке невиности (19), а затим повреде права 
малолетника (7). Очигледно је да постоји несразмера између између с једне 
стране броја уочених прекршаја и броја покренутих прекршајних 
поступака. Према извештају о броју формираних и решених предмета 
Прекршајног суда у Београду за период 01.01.2016. године до 1.7.2019. 
године због повреде Закона о јавном информисању и медијима формирано 
је укупно 79 предмета и то због повреде чл. 73-10. предмета од којих је 
решено осам, чл. 140-58. предмета од којих је решено 35 и осталих 11 
предмета од којих је решено 10, укупно донетих одлука 53. По Закону о 
електронским медијима формирано је укупно 81 предмета, то због повреде 
чл. 111-74. предмета од којих је решено 83 (пренето из претходног 
извештајног периода), а од осталих седам решен један предмет. Због 
повреде Закона о оглашавању формирано је укупно 326 предмета и то због 
повреде члана 78. тач. 15-149. предмета од којих је решено 76, члана 78. 
тач. 16-98. предмета од којих је решено 40, због повреде члана 78. тач. 33-
79. предмета од којих је решено 46 и осталих 20 предмета од којих је 
решено 69, укупно донетих одлука 231. Намеће се закључак да је кључни 
фактор за решење сукоба слободе изражавања и права личности ефикасна и 
квалитетна судска контрола у остваривању ових права обавеза државе да 
учини све што је потребно да би се прав поштовало а у случају повреде 
штитило. Доследним процесуирањем прекршаја из Закона о јавном 
информисању и медијима, Закона о електронским медијима и Закона о 
оглашавању, може се превентивно утицати да не долази до повреде права и 
може се спречити да медији у трци за високим тиражима намерно 
повређују права других. Ово посебно када је више него очигледно да 
постојећи механизми медијске саморегулације не постижу ваљани ефекат. 
Судови могу да раде само ако је захтев за покретање прекршајног поступка 
поднет, а очигледно је да постоји несразмера између броја поднетих захтева 
и кршења ових права, што је по оцени аутора овог рада последица 
инертности овлашћених подносилаца захтева за покретање прекршајних 
поступака.  

  

Прописи и литература 
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Златко Шкрипац 
судија Прекршајног апелационог суда  

 

 

ПРЕКРШАЈ – НЕПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, 
НЕОБРАЧУНАВАЊА И НЕПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

 

Материја којом се уређује поступак утврђивања, наплате и 
контроле јавних прихода, право и обавеза пореских обвезника, 
регистрација пореских обвезника, регулисана је одредбама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији који је објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр. 80/02,84/02,23/03,70/03,55/04, 61/05, 61/07, 
20/09,53/10,101/11,2/12,93/12,47/13,108/13,68/14, 
05/14,112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18. 

Треба напоменути, да је најзначајнија измена Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији, у погледу пореских прекршаја, 
извршена доношењем Закона о изменама и допунама Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији, објављеног у ''Службеном гласнику 
РС'' бр. 68/2014 од 03.07.2014 године, који је почео да се примењује од 
дана 04.07.2014 године, у коме је у одредби члана 85. прописано да даном 
ступања на снагу тог закона, престају да важе казнене одредбе, прописане 
у одредбама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на 
добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање, Закона о порезима на 
имовину, Закона о акцизама, Закона о порезима на употребу, држање и 
ношење добара и Закона о порезу на премије неживотних осигурања, тако 
да су радње поступања противно материјалним одредбама прописаних у 
пореским законима, санкционисане само у казненим одредбама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

У овом раду ће бити приказан део нормативних решења која 
садржи Закон о пореском поступку и пореској администрацији, садрже 
други порески закони, као и поједине одредбе Закона о прекршајима, на 
основу којих прекршајни судови воде прекршајни поступак код повреда 
пореских прописа. 
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Одредбом (члан 176б) Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији, прописано је да су порески прекршаји, прекршаји 
одредаба садржаних у пореским законима прописани овим законом (у 
даљем тексту: општи порески прекршаји правних лица и предузетника), 
прекршаји прописани у пореским законима, као и прекршаји одредаба 
садржаних искључиво у овом закону, док је одредбом (члан 2 ) Закона о 
прекршајима, прописано да је прекршај противправно дело које је 
законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и 
за које је прописана прекршајна санкција.  

Према дефиницији прекршаја произилази да општи појам 
прекршаја садржи три битна елемента и то: противправност, извршену 
радњу и одређеност у пропису. 

Противправност представља одређено понашање којим се 
повређују законом или другим прописима утврђени друштвени односи 
или правила понашања, која су прописана као прекршаји и заштићена 
прекршајним санкцијама, а та противправна понашања извршавају се 
радњама физичких и правних лица. Радња извршења може да се састоји у 
активној радњи тј. чињењу или у уздржавању од извршења радње коју је 
по закону или другом пропису извршилац био дужан да изврши тј. у 
нечињењу. Многе противправности у разним областима друштвеног 
живота, као што су и финансије, утврђене су посебним прописoм као 
прекршај и заштићене одређеним прекршајним санкцијама. Одређеност у 
пропису прекршајних санкција, као трећи битни елемент у општем појму 
прекршаја, састоји се у томе да за сваки утврђени прекршај у прописима о 
прекршају мора бити прописана прекршајна казна, а ако то природа 
прекршаја захтева и заштитна мера. 
 

Прекршаји неподношења пореске пријаве, необрачунавања  
и неплаћања пореза, прописани одредбом чл. 177 Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији 

Одредбом члана 177 став 1. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и 
не плати порез, казнити за прекршај новчаном казном у висини од 30% 
до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, 
а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за 
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предузетника, а одредбом става 6 тог члана, прописано да ће се за 
прекршаје из става 1. до 5. овог члана, казнити одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

 

Покретање прекршајног поступка 

Одредбом члана 185 Закона о прекршајима, прописано је да ће 
суд, уколико не одбаци захтев за покретање прекршајног поступка, 
донети решење о покретању прекршајног поступка. Међутим, да би суд 
донео решење о покретању прекршајног поступка према окривљеном, 
дужан је да у складу са одредбом члана 183 Закона о прекршајима, 
претходно испита да ли постоје услови за покретање прекршајног 
поступка, између осталог и да ли захтев за покретање прекршајног 
поступка садржи све податке прописане одредбом чл. 181 ст. 1 Закона о 
прекршајима. 

Уколико, прекршајни суд, својим решењем покрене прекршајни 
поступак према окривљеном, а у току вођења прекршајног поступка 
утврди да захтев за покретање прекршајног поступка не садржи сва битна 
обележја прекршаја, има могућност да у складу са одредбом члана 239. 
Закона о прекршајима, закаже претрес на коме овлашћени представник 
подносиоца захтева у складу са одредбом чл. 243 истог закона, има право 
да измени садржину захтева у погледу уоченог недостатка у погледу 
чињеничног описа прекршаја. Међутим, треба истаћи да измена садржине 
захтева за покретање прекршајног поступка, не може представљати у 
суштини нови захтев за покретање прекршајног поступка, односно захтев 
којим се мења и време и место и начин извршења пореског прекршаја. 

Један од услова за покретање прекршајног поступка је и чињеница 
да захтев за покретање прекршајног поступка садржи сва битна обележја 
прекршаја, односно да из чињеничног описа прекршаја јасно произилазе 
време, место и начин извршења прекршаја, односно радње из којих 
произилази правно обележје прекршаја. Ова чињеница је веома битна јер 
се захтевом за покретање прекршајног поступка ограничава поступање 
прекршајног суда, с обзиром да је одредбом члана 247 Закона о 
прекршајима прописано да се одлука у прекршајном поступку односи 
само на лице које се захтевом за покретање прекршајног поступка терети 
и само на прекршај који је предмет поднетог захтева (објективни и 
субјективни идентитет). 
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Битна обележја прекршаја неподношења пореске пријаве, 
необрачунавања и неплаћања пореза 

Време 

Према одредбама Закона о прекршајима прописано је да је 
прекршај извршен у време када је учинилац радио или био дужан да ради, 
без обзира када је последица наступила.  

Код прекршаја неподношења пореске пријаве, необрачунавања и 
неплаћања пореске обавезе, једна од битних чињеница је и утврђивање 
времена учињеног прекршаја, које је од утицаја за правилну примену 
појединих одредаба Закона о прекршајима, између осталог и на примену 
прописа, јер се на учиниоца прекршаја примењује пропис који је важио у 
време извршења прекршаја и на примену одредаба закона, којима су 
прописани рокови застарелости, покретања и вођења прекршајног 
поступка. 

Прекршај неподношења пореске пријаве, необрачунавања и 
неплаћања пореске обавезе је учињен нечињењем, које се састоји у 
одређеном вољном и негативном понашању учиниоца које се 
манифестовало пропуштањем да се изврши радња коју је учинилац био 
дужан да изврши, код којих застарелост почиње да тече од дана када је 
престала обавеза на чињење, и која је везана за рок до кога је обавеза 
требала бити извршена. Имајући у виду чињеницу да је подношење 
пореске пријаве, обрачунавање и плаћање дажбина, осим Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији, прописано и одредбама 
других закона којима су регулисане пореске обавезе пореских обвезника - 
правних лица или предузетника, те да и сви ти закони садрже, сваки за 
себе, посебне рокове у којима су порески обвезници дужни да поднесу 
пореску пријаву, да обрачунају и плате пореску обавезу, у року за 
подношење пореске пријаве, то је и овлашћени подносилац захтева за 
покретање прекршајног поступка у обавези да у захтеву за покретање 
прекршајног поступка, у чињеничном опису прекршаја наведе тачан рок у 
коме је порески обвезник био у обавези да надлежном пореском органу 
поднесе пореску пријаву, да обрачуна и да плати пореску обавезу, као и 
да у образложењу захтева за покретање прекршајног поступка наведе 
материјалне одредбе закона којима су прописани наведени рокови.  

Рокови неподношења пореске пријаве, необрачунавања и 
неплаћања пореске обавезе, садржани су, између осталих (навешћу 
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одредбе закона који се најчешће појављују у прекршајним поступцима) у 
одредбама: 

Закона о порезу на додату вредност, у коме је у материјалној 
одредби чл. 37 тач. 4 прописано ''да је обвезник дужан да обрачунава и 
плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве'', у одредби чл. 51 истог закона, 
прописано да је ''обвезник дужан да за сваки порески период плати ПДВ 
који је једнак позитивној разлици између укупног износа пореске обавезе 
и износа претходног пореза, у року за подношење пореске пријаве из чл. 
50 ст. 1 овог закона, а то је рок од 15 дана по истеку пореског периода'', 
тако да је код прекршаја неподношења пореске пријаве, необрачунавања 
и неплаћања пореза на додату вредност, прекршај учињен шеснаестог 
дана од дана када је порески обвезник требао да поднесе пријаву, 
обрачуна и плати порез на додату вредност. 

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање у коме 
је у материјалној одредби чл. 51 ст. 2 и ст. 3 истог закона, прописано да је 
"Послодавац дужан да доприносе из става 1. овог члана обрачуна и 
уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене 
накнаде за привремене и повремене послове, по прописима који важе у 
моменту исплате тих примања, и ако послодавац не исплати зараду до 
последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да 
најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец 
на најнижу месечну основицу доприноса". Из наведене одредбе овог 
закона се може закључити да постоје два времена учињеног прекршаја 
неподношења пријаве, необрачунавања и неплаћања доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у зависности од чињенице да ли је 
порески обвезник послодавац исплатио зараду запосленом, када је време 
учињеног прекршаја први наредни дан од дана обрачуна и исплате зараде, 
а код чињенице да послодавац није исплатио зараду запосленом, време 
учињеног прекршаја је први дан у наредном месецу у коме није 
обрачуната и исплаћена зарада за претходни месец. 

 

Место 

Одредбама Закона о прекршајима прописано је да је прекршај 
извршен како у месту где је извршилац радио или био дужан да ради, тако 
и у месту где је последица наступила. Место извршења прекршаја је од 
важности за утврђивање прописа који ће се применити за учињени 
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прекршај као и за одређивање надлежности суда који је месно надлежан 
за вођење прекршајног поступка према учиниоцу прекршаја. Како се 
прекршај, неподношења пореске пријаве, необрачунавања и неплаћања 
пореске обавезе, састоји у пропуштању да се изврши обавеза прописана 
пореским законом, а наведена обавеза је могла да буде извршена у 
законом прописаном року Пореској управи код које се порески обвезник 
води у евиденцији, то је место извршења прекршаја место у коме је 
постојала обавеза на чињење, односно подношење пореске пријаве и 
плаћања пореских дажбина. 

 

Радња извршења прекршаја 

Одредбом члана 177 став 1. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, прописано је да ће се казнити Порески 
обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, 
не обрачуна и не плати порез. Из наведене дефиниције прекршаја јасно се 
може закључити да је за постојање овог прекршаја неопходно да су 
кумулативно испуњена сва три услова, односно да порески обвезник у 
законом прописаним року није поднео пореску пријаву, није обрачунао и 
није платио порез.  

Имајући у виду чињеницу да је за постојање овог прекршаја 
неопходно да постоје све три радње, односно радња неподношења 
пријаве, радња необрачунавања пореза и радња неплаћања пореза, то је 
подносилац захтева за покретање прекршајног поступка у обавези да у 
чињеничном опису прекршаја наведе, уз време и место извршења 
прекршаја и чињенични опис прекршаја који ће садржати и све три 
наведене радње, уз навођење одређеног пореског периода за који је 
порески обвезник био у обавези да поднесе пријаву, обрачуна и плати 
порез или друга пореска давања.  

Овде треба напоменути да уколико се приликом теренске или 
канцеларијске контроле утврди да су окривљено правно лице и одговорно 
лице у правном лицу, пропуштањем дужног надзора одговорног лица у 
правном лицу пропустили да учине неку од наведених радњи, односно 
или само нису поднели пореску пријаву, или само нису обрачунали порез, 
или само нису платили порез, надлежна пореска управа ће поднети захтев 
за покретање прекршајног поступка за прекршај којим се одредбама 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији, санкционише 
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непоступање за неку од наведених радњи, а уколико је за прекршај 
прописана само новчана у фиксном износу, надлежна Пореска управа ће 
окривљеном правном лицу, одговорном лицу у том правном лицу или 
предузетнику у складу са одредбом чл. 168 Закона о прекршајима издати 
прекршајни налог. 

 

Прекршај у продуженом трајању 

Одредбама Закона о прекршајима (члан 46) прописано је да 
прекршај у продуженом трајању постоји ако учинилац са јединственим 
умишљајем учини више истих временски повезаних прекршаја, који чине 
једну целину због најмање две од следећих околности: истоветности 
оштећеног, истоврсности предмета прекршаја, коришћења исте 
ситуације или трајног односа, јединства места или простора извршења 
прекршаја. 

Порески прекршај неподношења пореске пријаве, необрачунавања 
пореза и неплаћања пореза, спада у прекршаје чија природа допушта 
спајање у једну целину те да се ради о једном прекршају који је извршен 
са више радњи извршења. 

Ово из разлога што код прекршаја неподношења пореске пријаве, 
необрачунавања пореза и неплаћања пореза, постоји истоветност 
оштећеног, односно јавног прихода који држава прикупља обавезним 
плаћањима пореских обвезника; чињенице да је извршени прекршај исте 
врсте, односно да је поновљено вршење прекршаја, са истим битним 
обележјима; чињенице да постоји временски континуитет, с обзиром да 
учинилац прекршаја понавља радњу прекршаја у временском 
континуитету, који повезује све прекршаје из састава продуженог 
прекршаја; чињенице да постоји јединство места извршења прекршаја као 
и чињенице да постоји и јединство умишљаја, код одговорног лица у 
правном лицу, односно да је радње прекршаја учинио или све са 
умишљајем или све из нехата. 

У ситуацији када прекршајни суд утврди да се у радњама 
окривљеног правног лица и одговорног лица у правном лицу стичу 
обележја једног прекршаја у продуженом трајању, може учиниоцима 
прекршаја изрећи новчану казну тежу од прописане, с тим да изречена 
новчана казне не сме прећи двоструку меру прописане новчане казне, 
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нити највишу меру новчане казне предвиђене чланом 45 став 2. тач. 2 
Закона о прекршајима, односно казне за прекршаје учињене у стицају. 

У односу на рачунање рока застарелости прекршаја у продуженом 
трајању, треба истаћи да код прекршаја неподношења пореске пријаве, 
необрачунавања пореза и неплаћања пореза, учињеног у продуженом 
трајању, рок застарелости покретања и вођења прекршајног поступка 
почиње да се рачуна од дана извршења последње радње која улази у 
пореске периоде за које је порески обвезник био у обавези да поднесе 
пријаву, обрачуна и плати порез или друга пореска давања, односно улази 
у обележја прекршаја учињеног у продуженом трајању. 

 

Доказивање пореског прекршаја 

Начело утврђивања истине које је поред одговорности окривљеног 
и подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка подразумевало 
и одговорност прекршајног суда за утврђивање свих чињеница које су од 
важности за доношење законите одлуке и његову самосталну иницијативу 
при спровођењу доказног поступка, замењено је начелом доказивања, и 
тиме прелазак из система у коме суд има активну улогу у току суђења 
извођењем по службеној дужности свих доказа који су од значаја за 
одлучивање, на расправни систем у коме подносилац захтева за 
покретање прекршајног поступка и окривљени предлажу и изводе своје 
доказе пред судом у оквиру спровођења доказног поступка, док суд 
неутрално води поступак и одлучује само о процесним питањима и 
одређивању начина извођења доказа. 

Из одредбе Закона о прекршајима (члан 89 став 2.) јасно 
произилази да је терет доказивања свих одлучних чињеница које су од 
значаја за утврђивање прекршајне одговорности окривљеног, односно 
утврђивања свих обележја бића прекршаја који се окривљеном ставља на 
терет као и терет доказивања да су чињенице које окривљени износи у 
својој одбрани нетачне, на подносиоцу захтева за покретање прекршајног 
поступка. Из ове одредбе произилази потпуно другачија улога 
подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка у односу на 
његово досадашње учешће у прекршајном поступку у коме је прекршајни 
суд имао одговорност за утврђивање свих одлучних чињеница које су од 
важности за доношење законите одлуке и имао самосталну иницијативу 
при спровођењу доказног поступка. 
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Обавеза подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка је 
да у захтеву за покретање прекршајног поступка наведе и предлог о 
доказима које суд у току спровођења доказног поступка треба да изведе, 
да означи лична имена и адресе сведока, наведе списе које треба 
прочитати и предмете који служе као доказ, да уз захтев за покретање 
прекршајног поступка прекршајном суду достави доказе које треба 
извести у поступку: а то су пре свега исправе (записници о извршеној 
инспекцијској контроли, службене белешке, доставнице о урученим 
актима, итд) које је у поступку надзора над спровођењем закона или 
других прописа донетих на основу закона подносилац захтева сачинио 
или прибавио, као и да у предметима у којима је као сведок предложено 
овлашћено службено лице органа који је поднео захтев за покретање 
прекршајног поступка, позив за саслушање сведока упућен од стране суда 
у складу са одредбом члана 209 Закона о прекршајима, прими и преда га 
сведоку кога је предложио у захтеву као и да обезбеди долазак позваног 
сведока или уколико то није могуће из оправданих разлога, благовремено 
обавести прекршајни суд да се сведок неће одазвати и од суда затражити 
одлагање саслушања сведока. 

 

Одговорност за порески прекршај 

Одредбе о одговорности правног лица и одговорног лица у 
правном лицу ближе су одређене у одредбама Закона о прекршајима, 
којима је у одредби чл. 18 ст. 1 Закона о прекршајима, прописано да 
физичко лице одговара за прекршај који му се може приписати у кривицу 
ако је учинио прекршај са умишљајем или из нехата, а било је свесно или 
је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен. 
Одредбом чл. 20. ст. 1 истог закона, прописано да је за постојање 
одговорности довољан нехат учиниоца, ако прописом о прекршају није 
одређено да ће се казнити само ако је прекршај учињен са умишљајем, 
док је одредбом чл. 27 ст. 1 истог закона, прописано да је правно лице 
одговорно за прекршај учињен радњом или пропуштањем дужног надзора 
од стране органа управљања или одговорног лица или радњом другог 
лица које је у време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у 
име правног лица". 

Правно лице је одговорно за прекршај и када орган управљања 
донесе противправну одлуку или налог којим је омогућено извршење 
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прекршаја или одговорно лице нареди лицу да изврши прекршај и када 
физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да 
над њим врши надзор или контролу. Правно лице може да одговара за 
прекршај и када је против одговорног лица прекршајни поступак 
обустављен или је то лице ослобођено од одговорности у складу са 
одредбама члана 250 Закона о прекршајима и када постоје правне или 
стварне сметње за утврђивање одговорности одговорног лица у правном 
лицу или се не може одредити ко је одговорно лице. 

Одговорност физичког или одговорног лица у правном лицу за 
учињени прекршај, кривично дело или привредни преступ не искључује 
одговорност правног лица за прекршај. 

Имајући у виду наведено може се закључити да је правно лице 
одговорно за прекршај ако је до прекршаја дошло предузетом радњом 
(чињењем или нечињењем) или пропуштањем дужног надзора од стране 
органа управљања, или одговорног лица, или радњом другог лица које је у 
време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног 
лица. Под другим лицем које је било овлашћено да поступа у име правног 
лица подразумевају се сва она лица која не врше функцију надзора какву 
имају одговорна лица, односно која надзиру рад других, већ су то она 
лица која су само имала овлашћења да поступају у име правног лица, ради 
обављања одређених послова или радних задатака. 

Под одговорним лицем у правном лицу (сходно одредбама члана 
30 Закона о прекршајима) сматра се лице коме су у правном лицу 
поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или 
процес рада, као и лице које у државном органу, органу територијалне 
аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности. 
Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја 
дошло његовом предузетом радњом или његовим пропуштањем дужног 
надзора. 

Према томе, да би се утврдила одговорност одговорног лица 
неопходно је у поступку утврдити његову субјективну одговорност, 
односно урачунљивост и виност, с тим да се урачунљивост претпоставља 
а не утврђује осим у случајевима када се у току поступка појави основана 
сумња о урачунљивости учиниоца. Док се виност односно психички 
однос учиниоца према прекршају утврђује на основу радњи које је 
одговорно лице предузимало или пропустило да предузме.  
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У погледу прекршаја и прекршајне одговорности одговорног лица у 
правном лицу, првостепени прекршаји суд је у обавези да у спроведеном 
доказном поступку поред објективних елемената прекршаја: неподношење 
пореске пријаве, необрачунавања пореза и неплаћања пореза, утврди и 
субјективни елемент, односно утврди да ли је одговорно лице у правном 
лицу поступало са свесним нехатом, односно да је било свесно да услед 
његовог нечињења може наступити забрањена последица али је олако 
држало да је може спречити или да она неће наступити или поступало са 
несвесним нехатом, односно да није било свесно да услед његовог 
нечињења може наступити забрањена последица иако је према 
околностима и према својим личним својствима било дужно и могло бити 
свесно те могућности, или утврдити да је окривљено одговорно лице у 
правном лицу поступало са умишљајем, те прекршај извршило нечињењем 
које се састоји у одређеном вољном и негативном понашању учиниоца које 
се манифестује пропуштањем да се изврши радња коју је учинилац био 
дужан да изврши при чему је било свесно свог дела и хтело његово 
извршење и било свесно да је његово дело забрањено и да ће услед његовог 
нечињења наступити забрањена последица (директни умишљај) или било 
свесно да ће услед његовог нечињења, наступити забрањена последица, на 
коју последицу је пристало (евентуални умишљај). 

Одговорност одговорног лица за прекршај не постоји ако је оно 
поступало на основу наређења другог одговорног лица или органа 
управљања и ако је предузело све радње које је на основу закона, другог 
прописа или општег акта било дужно да предузме да би спречило извршење 
прекршаја. Из наведеног произилази да ће првостепени прекршајни суд, 
уколико у доказном поступку утврди да је одговорно лице у правном лицу 
поступало на основу наређења другог одговорног лица или утврди да је као 
одговорно лице у правном лицу предузело све радње које је на основу 
закона, другог прописа или општег акта било дужно да предузме да би 
спречило извршење прекршаја, према том одговорном лицу у правном лицу 
применом одредбе чл. 248 ст. 2 Закона о прекршајима, обуставити 
прекршајни поступак, услед утврђене чињенице да постоје околности које 
искључују прекршајну одговорност окривљеног одговорног лица у правном 
лицу, прописане одредбом чл. 30 ст. 2 Закона о прекршајима. 

У погледу прекршаја и прекршајне одговорности одговорног лица 
у правом лицу за прекршај, до чијег је извршења дошло предузетом 
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радњом или пропуштањем дужног надзора од стране одговорног лица у 
правном лицу, није од утицаја чињеница да је одговорном лицу у правном 
лицу, државном органу или органу локалне самоуправе престао радни 
однос, по било ком законом прописаном основу, нити услед чињенице да 
је окривљено правно лице престало да постоји брисањем из евиденције 
привредних друштава, а нема ни правног следбеника тог правног лица, те 
тиме настала и немогућност оглашавања одговорним и кажњавања 
окривљеног правног лица. 

 

Забрана поновног суђења у истој ствари 

Код прекршаја неподношења пореске пријаве, необрачунавања и 
неплаћања пореза, често се појављује ситуација да се против учиниоца 
овог прекршаја, одговорног лица у правном лицу или предузетника, 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном 
прекршајном суду, који на основу поднетог захтева решењем покреће 
прекршајни поступак и спроводи доказни поступак, а да је истовремено 
против истог одговорног лица у правном лицу или предузетника, поднета 
и кривична пријава (у случајевима када се ради о већем износу 
неплаћених пореских обавеза) за кривично дело Пореска утаја, (које 
чини лице које у нaмeри дa oн или другo лицe пoтпунo или дeлимичнo 
избeгнe плaћaњe пoрeзa, дoпринoсa или других прoписaних дaжбинa, дaje 
лaжнe пoдaткe o стeчeним прихoдимa, o прeдмeтимa или другим 
чињeницaмa кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у 
истoj нaмeри, у случajу oбaвeзнe приjaвe, нe приjaви стeчeни прихoд, 
oднoснo прeдмeтe или другe чињeницe кoje су oд утицaja нa утврђивaњe 
oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри нa други нaчин прикривa пoдaткe 
кojи сe oднoсe нa утврђивaњe нaвeдeних oбaвeзa, a изнoс oбaвeзe чиje сe 
плaћaњe избeгaвa прeлaзи петсто хиљaдa динaрa чл.225 ст.1 КЗ), или 
кривично дело Нeуплaћивaњe пoрeзa пo oдбитку који чини одгoвoрнo 
лицe у прaвнoм лицу - пoрeскoм плaцу, кao и прeдузeтник - пoрeски 
плaтaц кojи, у нaмeри дa избeгнe плaћaњe пoрeзa пo oдбитку, дoпринoсa 
зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних 
дaжбинa, нe уплaти изнoс кojи je oбрaчунaт нa имe пoрeзa пo oдбитку, 
oднoснo дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку, нa 
прoписaни уплaтни рaчун jaвних прихoдa или нe уплaти другe прoписaнe 
дaжбинe чл.226 ст.1 КЗ) за који се против окривљеног пред надлежним 
судом води истовремено кривични поступак. 
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Имајући у виду чињеницу да обележја кривичног дела пореске утаје 
(пoтпунo или дeлимичнo избeгавање плaћaња пoрeзa, непријављивање 
стеченог прихода ) и кривичног дела неуплаћивања пореза по одбитку 
(избeгавањe плaћaња пoрeзa пo oдбитку, дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo 
oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних дaжбинa) у себи садрже и 
сва битна обележја прекршаја неподношења пореске пријаве, 
необрачунавања и неплаћања пореза, прекршајни суд је у обавези да одмах 
по сазнању да је према окривљеном против кога води прекршајни поступак, 
за исто дело покренут кривични поступак у смислу одредбе чл.7 Законика о 
кривичном поступку, од надлежног тужиоца или надлежног суда прибави 
писмено обавештење које ће садржати и чињенични опис кривичног дела за 
који се против окривљеног води кривични поступак. 

Уколико прекршајни суд по пријему обавештења, утврди да је 
одговорно лице у правном лицу или предузетник, у кривичном поступку 
правноснажно ослобођено или оглашено кривим за кривично дело које 
обухвата и обележја прекршаја не може за тај прекршај покренути 
поступак, већ је у обавези да у складу са одредбом чл.184 ст.1 и ст.2 тач.6 
Закона о прекршајима, донесе решење којим ће одбацити захтев за 
покретање прекршајног поступка услед постојања других законских 
разлога ( чл.8 Закона о прекршајима) због којих се поступак не може 
покренути, а уколико је према окривљеном већ покренут прекршајни 
поступак суд је у обавези да донесе решење којом ће у складу са одредбом 
чл.248 ст.1 тач.4 Закона о прекршајима, обуставити прекршајни поступак.  

Првостепени прекршајни суд ће на исти начин поступити и када 
се из примљеног обавештења утврди да је према окривљеном примењен 
институт одлагања кривичног гоњења из чл.283 Законика о кривичном 
поступку, и у поступку пред надлежним јавним тужиоцем утврђено да је 
окривљени учинио кривично дело, за које је обавезан да уплати одређени 
новчани износ, што представља законски основ за одбачај кривичне 
пријаве. 

Када се из примљеног обавештења може утврдити да је за 
прекршај за који је против окривљеног покренут прекршајни поступак 
истовремено покренут и кривични поступак, прекршајни суд је у обавези 
да у складу са одредбом чл.183 Закона о прекршајима, списе предмета 
достави надлежном суду на даље поступање и о томе обавестити 
подносиоца захтева. 
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Остали прекршаји прописани одредбом чл. 177 Закона  
о пореском поступку и пореској администрацији 

Одредбом члана 177 став 2. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, прописано је да ће се Порески обвезник - 
правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, а 
обрачуна али не плати порез, казнити за прекршај новчаном казном у 
висини од 20% до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској 
контроли, а не мање од 400.000 динара за правно лице, односно 80.000 
динара за предузетника, док је одредбом става 6 тог члана, прописано да 
ће се за прекршаје из става 1. до 5. овог члана, казнити одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.  

Из наведене казнене одредбе произилази да је овај прекршај 
извршен нечињењем, те да прекршај чини порески обвезник, који свестан 
да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, изврши 
обрачун пореске обавезе али у законом прописаним року не поднесе 
пореску пријаву и не плати порез. 

Одредбом члана 177 став 3. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице или предузетник који поднесе пореску пријаву, али не плати порез 
казнити за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 50% износа 
дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 250.000 
динара за правно лице, односно 50.000 динара за предузетника, док је 
одредбом става 6 тог члана, прописано да ће се за прекршаје из става 1. до 
5. овог члана, казнити одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 10.000 до 100.000 динара. 

Из наведене казнене одредбе произилази да је и овај прекршај 
извршен нечињењем, те да прекршај чини порески обвезник, који поднесе 
пореску пријаву али у законом прописаним року не плати порез. 

Одредбом члана 177 став 4. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице који не поднесе пореску пријаву, али плати порез у законом 
прописаном року, казнити за прекршај новчаном казном у висини од 
100.000 до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном казном у висини од 
50.000 до 500.000 динара, док је одредбом става 6 тог члана, прописано да 
ће се за прекршаје из става 1. до 5. овог члана, казнити одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 
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Из наведене казнене одредбе произилази да је овај прекршај 
извршен нечињењем, те да прекршај чини порески обвезник, који не 
поднесе пореску пријаву, али у законом прописаним року плати порез. 

Одредбом члана 177 став 5. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву у случајевима 
када је законом прописано да се не спроводи самоопорезивање, или 
по налогу контроле, казнити за прекршај новчаном казном из става 1. 
овог члана, а одредбом става 6 тог члана, прописано да ће се за прекршаје 
из става 1. до 5. овог члана, казнити одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Из наведене казнене одредбе произилази да је и овај прекршај 
извршен нечињењем, те да прекршај чини порески обвезник, не поднесе 
пореску пријаву у случајевима када је законом прописано да се не 
спроводи самоопорезивање, или по налогу контроле. 

Одредбом члана 177 став 13. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице или предузетник који не изврши уплату пореза утврђеног 
решењем Пореске управе казнити новчаном казном из става 1. овог 
члана, а одредбом става 15 тог члана, прописано да ће се за прекршај из 
става 13. овог члана, казнити одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 10.000 до 100.000 динара. 

Из наведене казнене одредбе произилази да је и овај прекршај 
извршен нечињењем, те да прекршај чини чини порески обвезник, који не 
изврши уплату пореза утврђеног решењем Пореске управе. 

Одредбом члана 177 став 17. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице или предузетник који Пореској управи не поднесе информативну 
пореску пријаву казнити за прекршај новчаном казном у висини од 3% 
укупног прихода оствареног за претходну пословну годину, а ако у њој 
не наведе потпуне податке новчаном казном у висини од 100.000 до 
2.000.000 динара, а одредбом става 18 тог члана, прописано да ће се за 
прекршај из става 17. овог члана, казнити одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара. 
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Из наведене казнене одредбе произилази да су инкриминисана два 
облика противправног понашања пореског обвезника и то: неподношење 
информативне пореске пријаве и ненавођење потпуних података у 
информативној пореској пријави. 

У односу на прекршај неподношења информативне пореске 
пријаве, за који је за правно лице и предузетника, прописана прекршајна 
санкција, новчана казна у висини од 3% укупног прихода оствареног за 
претходну пословну годину, ради правилног одмеравања висине новчане 
казне, захтев за покретање прекршајног поступка мора да садржи и 
податак о утврђеном укупном приходу окривљеног правног лица или 
предузетника, оствареног у претходној пословној години.  

*Образложење дато у погледу одговорности правног лица као и 
субјективне одговорности одговорног лица у правном лицу, за прекршај 
из чл. 177 ст. 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 
односи се и на прекршаје прописане у казненој одредби члана 177. у ставу 
2, ставу 3, ставу 4, ставу 5, ставу 13 и ставу 17, овог Закона. 

Остали прекршаји неподношења и неблаговременог 
подношења пореске пријаве, необрачунавања, неплаћања и 
неблаговременог плаћања пореза, прописани у одредбама става 7, 
става 8, става 9, и става 14, члана 177 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, спадају у прекршаје за које, услед 
чињенице да је за учиниоца прекршаја, овим законом од 
прекршајних санкција прописана само новчана казна у фиксном 
износу, надлежна Пореска управа, која учиниоцу прекршаја у складу 
са одредбом чл. 168 Закона о прекршајима, издаје прекршајни налог. 

Одредбом члана 177 став 7. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву и не плати порез у 
законом прописаном року, казнити за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара. Одредбом става 10. тог члана прописано је да 
ће се за прекршај из става 7. овог члана казнити предузетник новчаном 
казном у износу од 50.000 динара, а одредбом става 12. тог члана 
прописано да ће се за прекршај из става 7. овог члана казнити одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

Одредбом члана 177 став 8. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
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лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву, а плати порез у 
законом прописаном року, казнити за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара. Одредбом става 11. тог члана прописано је да 
ће се за прекршај из става 8. овог члана казнити предузетник новчаном 
казном у износу од 40.000 динара, а одредбом става 12. тог члана 
прописано да ће се за прекршај из става 8. овог члана казнити одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

Одредбом члана 177 став 9. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице који благовремено поднесе пореску пријаву, а не плати порез у 
законом прописаном року, казнити за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара. Одредбом става 11 тог члана прописано је да ће 
се за прекршај из става 9. овог члана казнити предузетник новчаном 
казном у износу од 40.000 динара, а одредбом става 12. тог члана 
прописано да ће се за прекршај из става 9. овог члана казнити одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

Одредбом члана 177 став 14. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији прописано је да ће се Порески обвезник - правно 
лице који по истеку прописаног рока изврши уплату пореза утврђеног 
решењем Пореске управе казнити новчаном казном у износу од 100.000 
динара. Одредбом става 16. тог члана, прописано је да ће се за прекршај 
из става 14. овог члана казнити предузетник новчаном казном у износу од 
40.000 динара, а одредбом става 15. тог члана, прописано да ће се за 
прекршај из става 14. овог члана казнити одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

 

Закључак 

У циљу што правилнијег вођења прекршајног поступка у којима 
се окривљенима ставља на терет поступање противно материјалним 
одредбама пореских закона, првостепени прекршаји суд пре доношења 
решења о покретању прекршајног поступка мора испитати и утврдити да 
захтев за покретање прекршајног поступка поднет од стране надлежне 
Пореске управе, садржи све податке прописане одредбама Закона о 
прекршајима, те посебно да из чињеничног описа прекршаја јасно 
произилазе време, место и начин извршења прекршаја, односно радње из 
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којих произилази правно обележје прекршаја који се окривљенима ставља 
на терет. 

Имајући у виду чињеницу да је у складу са одредбама Закона о 
прекршајима, прекршајни суд неутралан у погледу терета доказивања 
прекршаја и прекршајне одговорности учиниоца, те да само одлучује о 
процесним питањима и одређивању начина извођења доказа, произилази 
обавеза прекршајног суда да у оквиру спровођења доказног поступка: 
странкама у поступку омогући потпуно равноправну улогу у погледу 
предлагања и извођења доказа, окривљеном омогући да предложи доказе 
у своју корист и да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете, 
омогући овлашћеном представнику подносиоца захтева за покретање 
прекршајног поступка да активно учествује у доказном поступку од 
његовог почетка па до окончања. 

Поступајући судија прекршајног суда је у обавези да од пријема 
захтева за покретање прекршајног поступка и у току вођења прекршајног 
поступка, пази на одредбу чл. 8 Закона о прекршајима, којим је прописана 
забрана поновног суђења у истој ствари, обзиром да обележја кривичног 
дела пореске утаје (пoтпунo или дeлимичнo избeгавање плaћaња пoрeзa, 
непријављивање стеченог прихода) и кривичног дела неуплаћивања 
пореза по одбитку (избeгавањe плaћaња пoрeзa пo oдбитку, дoпринoсa зa 
oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних 
дaжбинa) у себи садрже и сва битна обележја прекршаја неподношења 
пореске пријаве, необрачунавања и неплаћања пореза, те да надлежна 
пореска управа као овлашћени подносилац захтева, против одговорног 
лица у правном лицу или предузетника, поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка надлежном прекршајном суду, који на основу 
поднетог захтева решењем покреће прекршајни поступак и спроводи 
доказни поступак, а да је истовремено против истог одговорног лица у 
правном лицу или предузетника поднета и кривична пријава. 

Услед чињенице да ће се у наредном периоду пред прекршајним 
судом водити прекршајни поступци према окривљеним пореским 
обвезницима (правном лицу и одговорном лицу у правном лицу и 
предузетнику) који су учинили прекршај неподношења пореске пријаве, 
необрачунавања и неплаћања пореске обавезе, до дана 04.07.2014 године, 
у време важења и прописаних одредбама Закона о порезу на додату 
вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на 
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доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, 
Закона о порезима на имовину, Закона о акцизама, Закона о порезима на 
употребу, држање и ношење добара и Закона о порезу на премије 
неживотних осигурања, да ће се исти оглашавати одговорним и осуђивати 
на новчану казну, треба указати и на обавезу прекршајног суда да у току 
поступка пази и на одредбу чл.6 Закона о прекршајима којом је прописано 
да ''ако је после учињеног прекршаја једном или више пута измењен 
пропис, примењује се пропис који је најблажи за учиниоца''. Ово из 
разлога што је у казненим одредбама пореских закона прописана блажа 
прекршајна санкција, новчана казна од оне која је прописана у казненим 
одредбама чл. 177 Закона о пореском поступку и пореској администра-
цији, тако да је у односу на учиниоца прекршаја блажи пропис онај који је 
важио у време када је прекршај учињен. 
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Др Младен Јеличић 
судија Прекршајног суда у Шапцу 

 

 

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ПРЕКРШАЈА  
ИЗ ЧЛАНА 270. ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА 

 

1. Уводна разматрања 

У огромном броју правних норми које регулишу људско 
понашање и најразличитије друштвене односе, посебно су значајне оне 
којима се штите прокламоване вредности и прописује санкција за 
понашање које је супротно диспозицији норме. Циљ права се може 
потпуно остварити једино понашањем по диспозицији при чему санкција 
служи само као једно од средстава да изазове ово понашање,1 а општи 
заштитни објекат прекршајног права су вредности које представљају 
услов складног функционисања друштва2. 

Са аспекта функционисања битних сегмената привредних токова, 
посебну улогу има Царински закон3. У одредби члана 2. дефинисан је циљ 
закона, који се односи на: 1. заштиту финансијских интереса Републике 
Србије; 2. заштиту Републике Србије од нефер и нелегалне трговине при 
чему се подржава законито пословање; 3. обезбеђивање сигурности и 
безбедности Републике Србије и њених становника и заштите животне 
средине, у блиској сарадњи са осталим органима и 4. одржавање праве 
равнотеже између царинских контрола и олакшавања законите трговине. 

Царинске прекршаје и њихово прописивање опредељује потреба 
да се спроведе царински надзор над поступањем са царинском робом, 
односно робом која се увози и извози, а основна карактеристика ових 
прекршаја је да се не тичу само повреде Царинског закона, већ и 

                                                 
1  Р. Лукић, (1977), Методологија права, Српска академија наука и уметности, Београд, стр. 175. 
2  М. Јеличић, (2019а), Казнена политика прекршајних судова и превенција криминалитета, у: 

Казнена политика и превенција криминалитета (ур. С. Бејатовић, М.Н. Симовић), Девета 
међународна научно – стручна конференција, Требиње, Српско удружење за кривичноправну 
теорију и праксу Београд, ГрафоМарк Лакташи, стр. 533. 

3  Царински закон – ЦЗ ("Службени гласник РС" број 95/18). 



Прекршајна секција 

 

 373

подзаконских прописа донетих на основу овог закона4. У материји 
прекршајног права ово решење није неуобичајено, а у доктрини се истиче 
да се приликом прописивања бића прекршаја по правилу користе 
бланкетне диспозиције које упућују на примену одредбе или одредаба 
које су садржане у истом или другом пропису.5  

У широкој палети царинских прекршаја посебно је интересантан 
прекршај из члана 270. ЦЗ (по раније важећем закону, члан 297. ЦЗ). 
Честа заступљеност овог прекршаја у пракси прекршајних судова 
довољан је мотив да се укаже на његове материјалноправне и 
процесноправне карактеристике, при чему ће наш фокус бити на терету 
доказивања.  

 

2. Обележја прекршаја из члана 270. Царинског закона 

Специфичност бића прекршаја прекршаја из члана 270. ЦЗ6 огледа 
се у већем броју могућих субјеката прекршаја, алтернативно предвиђеној 
радњи извршења, прописаном субјективном елементу и објекту радње 
извршења7 - предмету прекршаја.  

Извршилац прекршаја може бити правно лице, одговорно лице у 
правном лицу, предузетник или физичко лице. Док одговорно лице у 
правном лицу, предузетник и физичко лице одговарају по принципу 
субјективне одговорности, одговорност правног лица јесте изведена 
одговорност (посредна, акцесорна),8 што у пракси може створити 

                                                 
4  Т. Делибашић, (2008), Царински прекршаји са освртом на одговорност правних лица, Правни 

живот бр. 10, Удружење правника Србије, Београд, стр. 778. 
5  Н. Делић, В. Бајовић, (2018), Приручник за прекршајно право, Службени гласник, Београд, стр. 17. 
6  Одредбом члана 270. Царинског закона прописано је да правно лице, предузетник, физичко 

лице и одговорно лице у правном лицу које купује, продаје, распродаје, прима као поклон, 
сакрива, преузима ради смештаја у одговарајући смештајни простор или превози, чува, користи 
или по било ком основу стиче робу, за коју зна или за коју је имајући у виду дате околности 
морао знати да је предмет прекршаја према чл. 265 - 268. овог закона, свако од њих казниће се 
казном прописаном за тај прекршај.  

7  У доктрини кривичног права се указује да заштитни објект представљају одређена добра којима 
се кривичним правом пружа заштита и он увек представља одређене апстрактне вредности. За 
разлику од њега, објект радње јесте материјални, физички предмет на коме се остварује радња 
кривичног дела. З. Стојановић, (2002), Кривично право општи део, пето измењено и допуњено 
издање, Службени гласник, Београд, стр. 144, 148. 

8  Н. Делић, В. Бајовић, (2018), op.cit., стр. 61. 
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одређене проблеме.9 Радња извршења прекршаја је широко одређена и 
састоји се у куповини, продаји, распродаји, примању као поклона, 
сакривању, преузимању ради смештаја у одговарајући смештајни простор, 
превожењу, чувању, коришћењу или стицању по било ком основу.  

Објект радње извршења је нелегална роба. То значи да роба мора 
бити предмет неког од царинских прекршаја предвиђених у одредбама чл. 
265-268. ЦЗ. У питању је услов који детерминише противправност радње 
извршења прекршаја и без њега прекршај не постоји. Међутим, овај услов 
је уједно и најпроблематичнији у пракси, о чему ће више речи бити у 
наставку.  

Неуобичајена техника у прописивању прекршајноправних норми 
је навођење субјективног елемента у опису дела. То је посебно 
непримерено у овом случају јер извршилац прекршаја може бити правно 
лице, које не одговара по принципу субјективне одговорности. 
Субјективни однос према прекршају, код субјеката који одговарају по 
принципу субјективне одговорности, манифестује се у умишљају или 
нехату. Законодавац користи следећу језичку конструкцију: "робу, за коју 
зна или за коју је имајући у виду дате околности морао знати", из које 
произилази да се прекршај може извршити не само са умишљајем, већ и 
из нехата. 

Грубиша истиче да суд путем правних норми долази до сазнања 
које чињенице треба утврдити и оне су искључиво тзв. одлучне 
чињенице.10 Наведена анализа бића прекршаја из члана 270. ЦЗ имала је 
за циљ да фокусира битне елементе прекршаја који представљају предмет 
доказивања у прекршајном поступку.  

 

3. Предмет доказивања обележја прекршаја из члана 270.  
Царинског закона 

Предмет доказивања у прекршајном поступку су материјално-
правне и процесноправне релевантне чињенице. У материјалноправном 

                                                 
9  У доктрини се оправдано указује да се не може засновати неограничена одговорност за 

пропуштање дужног чињења правног и одговорног лица независно од стварних могућности 
контроле и надзора над понашањем запослених. И. Вуковић, (2015), Прекршајно право, Правни 
факултет Универзитета у Београду и Досије студио, Београд, стр. 67. 

10  М. Грубиша, (1980), Чињенично стање у кривичном поступку, друго измењено и допуњено 
издање, Информатор, Загреб, стр. 14. 
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аспекту, ради се о чињеницама којима се остварује обележје бића 
прекршаја који је предмет поступка и чињеницама које се односе на 
прекршајну одговорност окривљеног. Процесноправно релевантне 
чињенице су оне од којих зависи примена неке одредбе прекршајног 
поступка11. Три битна обележја разматраног прекршаја представљају 
одлучне, тј. правно релевантне чињенице које су предмет доказивања, а то 
су: радња извршења, својство објекта радње извршења – робе и 
субјективни елеменат као претпоставка прекршајне одговорности12. 

У доктрини кривичнопроцесног права се истиче да логичка 
структура доказа пренесена у кривични поступак може се најјасније 
рашчланити у следеће елементе: а) предмет доказа (чињенице важне за 
судску одлуку, на пример чињеница којом се остварује законско обележје 
кривичног дела или чињеница важна за поступак), б) доказ (садржај из 
које се утврђује чињеница која је предмет доказа који може бити исказ, 
садржај исправе, снимак), ц) доказно средство (процесна радња којом се 
прибавља доказ).13 Чињеница и доказ, у процесном смислу су нераздвојно 
повезани и условљени, јер нема чињенице без доказа, а сваки доказ 
потврђује неку чињеницу14. 

Одредба члана 89. став 2. Закона о прекршајима15 прописује да је 
терет доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности на 
подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка. Сходно 
наведеном, одлучне чињенице које чине обележја прекршаја и које су 
предмет доказивања, подносилац захтева мора да докаже. 

 

 
 

                                                 
11  М. Јеличић, (2017а), Терет и предмет доказивања у прекршајном поступку и сходна примена 

одредаба Законика о кривичном поступку, у: Зборник радова "Реформски процеси и поглавље 
23 (годину дана после) – кривичноправни аспекти", LVII Саветовање Српског удружења за 
кривичноправну теорију и праксу, Златибор, стр. 595. 

12  Чињенице на основу којих суд утврђује постојање умишљаја или нехата, односно 
урачунљивости (или њеним модалитетима) и свести о противправности, јесу одлучне чињенице 
које су предмет доказивања у прекршајном поступку. М. Јеличић, (2017б), Процесни аспекти 
прекршајне кривице, Годишњак Факултета безбедности, Београд, стр. 353. 

13  Б. Павишић, et. al., (2001), Коментар Закона о казненом поступку са прилозима, књига прва, 
друго издање, Правни факултет Свеучилишта, Ријека, стр. 545. 

14  Б. Петрић, (1982), Коментар Закона о кривичном поступку, Графосрем, Шид, стр. 801. 
15  Закон о прекршајима - ЗОП, ("Сл. гласник РС" бр. 65/13 и 13/16). 



Билтен Врховног касационог суда 

 376

4. Терет доказивања прекршаја и примери из судске праксе 

4.1. Кратак осврт на правила о терету доказивања 

Подносилац захтева је дужан да у свом захтеву укаже на доказе 
којима се доказује извршење прекршаја и одговорност учиниоца за тај 
прекршај16. Оквир доказног поступка омеђен је предлозима подносиоца 
захтева изнетим у захтеву за покретање прекршајног поступка и у току 
поступка, предлозима окривљеног и извођењем доказа од стране суда по 
службеној дужности. Треба подсетити да је у адверзијалној конструкцији 
прекршајног поступка суд непристрасан арбитар пред којим се одвија 
доказни двобој странака.  

При реализацији терета доказивања у пракси, спорна је одредба 
члана 89. став 6. ЗОП, по којој суд може извести допунске доказе ако 
оцени да су изведени докази противречни или нејасни и да је то 
неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио. У доктрини 
се указује да дужност суда да истинито и потпуно утврђује чињенице 
произилази из жалбеног основа прописаног у члану 263. став 1. тачка 3. 
ЗОП (погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање)17 али овој 
могућности не треба често прибегавати да се не би довела у питање 
судијска непристрасност, а самим тим и правичност поступка у целини.18 
Доказна иницијатива суда по службеној дужности мора бити врло 
рестриктивна и утемељена на стварној потреби. Законодавац примену 
члана 89. став 6. ЗОП условљава постојањем кумулативно предвиђених 
услова: квалитетом изведених доказа (противречни или нејасни докази) и 
неопходношћу свестраног расправљања предмета доказивања. То 
подразумева да је суд након прелиминарне оцене изведених доказа у току 
поступка закључио да постоје аномалије у квалитету доказа. Затим, да је 
извођење допунских доказа неопходно да би се предмет доказивања 
свестрано расправио. Оправдано се наглашава да првостепени и 
другостепени судови често процењују да је неопходно извести одређене 
доказе који нису предложени од подносиоца захтева, са циљем да се 
"предмет доказивања свестрано расправи", што је углавном на штету 

                                                 
16  Ђ.Ђорђевић, (2015), Прекршајно право, Криминалистичко полицијска академија, Београд, стр. 246. 
17  Н.Мрвић Петровић, (2014), Коментар новог Закона о прекршајима, са специјалним прилогом, 

Параграф, Београд, стр. 76. 
18  Н. Делић, В. Бајовић, (2018), op. cit., стр. 137. 
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окривљених и води доношењу осуђујуће пресуде19. У доктрини 
кривичнопроцесног права се истиче да је право суда на извођење доказа 
ex officio увек комплементарно и супсидијарно. Право је комплементарно 
утолико што суд на овај начин не може да изводи доказе у иницијалном 
смислу и на изворан начин, ако о околностима које су предмет 
доказивања већ нису изведени докази. Оно се односи искључиво на 
надопуњавање или употпуњавање постојећег доказног фундуса. Право је 
супсидијарно јер суд није овлашћен да притиче у помоћ тужиоцу и од 
њега преузима терет доказивања. Суд не би смео да интервенише ради 
отклањања противречних или нејасних места у доказима оптужбе, или 
ради употпуњавања доказа чија је непотпуност искључиво последица 
пропуста, празнина и недостатака у оквиру тужиочевог терета 
доказивања20. 

Брана неоправданом проширењу доказне иницијативе суда 
извођењем доказа по службеној дужности јесте начело непристрасности 
судије. Јер, судија је позван да правично суди и буде непристрасан. То је 
његова дужност и одговорност према повереној функцији. Само на тај 
начин ће судска власт бити бастион одбране права грађана, који ће знати 
да о њиховим правима и oбавезама одлучује непристрасан судија21. 
 

4.2. Примери из судске праксе 

Од више алтернативно предвиђених радњи извршења разматраног 
прекршаја, као најчешћe у пракси појављују се коришћење и превожење 
робе која по тврдњама подносиоца захтева спада у робу којом је извршен 
неки од царинских прекршаја. 

Власницима или корисницима путничких аутомобила ставља се на 
терет да је возило којим су управљали страна роба приспела на царинско 
подручје Републике Србије без плаћених дажбина. Такође, против 
правних лица, одговорних лица у правним лицима и возача (курирске и 

                                                 
19  М. Поповић, (2017), Доказни поступак, дилеме и недостаци у пракси, Билтен Врховног 

касационог суда бр. 2, Интермекс, Београд, стр. 304. 
20  Г. П. Илић, et. al., (2014), Коментар Законика о кривичном поступку, седмо измењено и 

допуњено издање, Службени гласник, Београд, стр. 118, 119. 
21  М. Јеличић, (2019б), Impartiality of the Judge in the Misdemeanor Procedure of the Republic of 

Serbia, у : International Scientific Conference "Towards a Better Future: Democracy, EU Integration 
and Criminal Justice, Faculty of Law – Kicevo, University "St. Kliment Ohridski" Bitola, Republic of 
North Macedonia, стр. 57.  
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поштанске службе) подносе се захтеви за покретање прекршајног 
поступка због превожења робе за коју подносилац захтева сматра да је 
предмет неког од побројаних царинских прекршаја. Анализом ова два 
примера уз навођење конкретних случајева из судске праксе, указаћемо на 
тешкоће реализације терета доказивања предметног прекршаја. 

Радња извршења прекршаја, као први од наведена три битна 
обележја прекршаја која су предмет доказивања, не показује се као 
проблематична у пракси. Окривљени најчешће не споре да су управљали 
возилом на којем је накнадном контролом утврђено да је неисправан број 
шасије или мотора, односно, да је извршен превоз одређене робе. 

Спорна су преостала два битна обележја прекршаја: својство робе 
и субјективни однос окривљеног (одговорног лица у правном лицу, 
предузетника или физичког лица) према овој чињеници.  

У првом случају, подносилац захтева указује на постојање 
неисправности на шасији возила или мотору, опредељујући ову чињеницу 
као доказ да је у питању роба којом је извршен неки од царинских 
прекршаја. Уз захтев се прилаже криминалистичко техничка 
документација о прегледу возила у којој су констатоване одређене 
аномалије (најчешће у односу на број шасије или мотора), са тврдњом да 
је то морало бити познато окривљеном. Међутим, једној објективној 
чињеници као што је утврђена неисправност броја шасије или мотора, не 
може се дати карактер одлучне чињенице која потврђује да се ради о роби 
којом је извршен неки од царинских прекршаја22. 

Поставља се питање шта је у оваквим ситуацијама доказ да је 
возило страна роба приспела на царинско подручје Републике Србије без 
плаћених дажбина? Само тврдња подносиоца захтева о постојању ове 
чињенице није довољна за постојање прекршаја и прекршајне 
одговорности. Приложена криминалистичко техничка документација о 
неисправности шасије или мотора није доказ да је возило страна роба која 
је предмет царинског прекршаја. Наиме, тек посредством доказа нека 
чињеница престаје да буде спорна; она стиче атрибут доказане или 

                                                 
22  Ова чињеница може указивати на постојање кривичног дела фалсификовање исправе из члана 

335. Кривичног законика – КЗ ("Службени гласник РС", бр. 85/05, 88/05 - испр. 107/05 - испр. 
72/09, 111/09, 121/12, 104/13,108/14, 94/16 и 35/19). 
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атрибут недоказане чињенице (поуздане или непоуздане).23 Подносилац 
захтева је дужан да приложи доказе о овој чињеници, што се у пракси не 
дешава. На претпоставкама подносиоца захтева не може се заснивати 
прекршајна одговорност окривљеног јер је у питању услов без којег 
прекршај не постоји. 

Подносиоци захтева погрешно повезују аномалије на броју шасије 
или мотора са чињеницом да се ради о страној роби, приспелој на 
царинско подручје Републике Србије без плаћених дажбина, При томе, по 
ставу судске праксе, превиђају да се и шасија или мотор домаћег порекла 
могу фалсификовати, односно да се може уништити оригиналан број и 
накнадно утиснути други број, уколико се евентуално ради о украденом 
мотору24. 

Другостепени суд је указао да је за постојање прекршаја за који се 
окривљени терети било нужно да несумњив начин утврдити да је спорно 
возило у поседу и власништву окривљеног унето преко граничног прелаза 
у царинско подручје и да је у питању царинска роба. Међутим, 
подносилац захтева није пружио никакве доказе да је спорни аутобус 
марке "ФАП" непријављен приспео на царинско подручје Републике 
Србије без уплате царина и других увозних дажбина25. Такође, 
другостепени суд правилно констатује да се неосновано у изјављеној 
жалби наводи да је доказ да је спорна шасија страна роба, односно роба 
страног порекла, чињеница да су оригиналне бројне ознаке шасије 
уништене брушењем услед чега је дошло до прилагођавања, односно 
фалсификовања броја шасије и уподобљавања саобраћајној дозволи за 
возило домаће регистрације, јер подносилац захтева уопште није 
предложио нити доставио доказе на основу којих би се несумњиво могло 
утврдити да наведена шасија представља страну робу у смислу одредаба 
ЦЗ, која је у царинско подручје Републике Србије унета без пријаве 
надлежном органу26. Исти суд прихвата становиште првостепеног суда да 

                                                 
23  З. Јекић, (1989), Докази и истина у кривичном поступку, Правни факултет Универзитета у 

Београду, Београд, стр. 26.  
24  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 23812/17 од 20.12.2017. 

године. 
25  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 3261/19 од 26.2.2019. 

године. 
26  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 4503/19 од 25.3.2019. 

године. 



Билтен Врховног касационог суда 

 380

није спорно да је приликом криминалистичко-техничког прегледа возила 
утврђено да се у истом налази мотор неоригиналних бројева, али та 
околност сама за себе не указује на чињеницу да је наведени мотор 
царинска роба и да је на царинско подручје Републике Србије приспео без 
плаћених дажбина, те да се ради о претпоставци подносиоца захтева који 
није презентовао доказе да је предметни мотор царинска роба27. Такође, 
исправно је констатовано да околност истакнута у жалби да је у питању 
страно возило због чињенице да број шасије није оригиналан јер се 
наведена бројна ознака налази на делу лима исеченог са другог возила, 
који је накнадно убачен (заварен) на предметно возило, није од значаја за 
другачије одлучивање у овој прекршајној ствари. Ово из разлога што на 
основу доказа није било могуће утврдити оригиналан број конкретне 
шасије, па самим тим ни да ли је конкретна шасија унета у царинско 
подручје Републике Србије као страна роба, без пријаве царинским 
органима или се ради о шасији која је већ била пријављена и оцарињена и 
као таква се налазила у Републици Србији28. Правилно се указује и да 
околност да су оригиналне бројне ознаке саме шасије уништене 
брушењем не мора нужно да значи да је то извршено у циљу прикривања 
страног порекла возила, већ то може бити извршено у циљу 
уподобљавања броја шасије са бројем шасије уписаним у саобраћајну 
дозволу за неко одређено возило домаће регистрације29. 

Додуше, постоје и другачија схватања другостепеног суда30, који 
je прихватио наводе жалбе да затечено возило које је окривљени критичне 
прилике користио није домаће возило већ друго страно возило непознатог 
броја шасије које је очигледно страног порекла, јер марка "Волксваген" 
указује да се ово возило не производи у Републици Србији. У одлуци је 
наглашено да нема доказа да је ова страна роба стекла статус домаће робе 
стављањем у слободан промет. Доказ о томе не може бити број шасије 
уписан у саобраћајној дозволи регистрованог возила јер је очигледно да 

                                                 
27  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 813/18 од 27.2.2018. 

године. 
28  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 6915/19 од 9.5.2019. 

године. 
29  Већ цитирана пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 4503/19 од 

25.3.2019. године. 
30  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 4692/18 од 13.3.2018. 

године. 
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бројна ознака није оригинална, с обзиром да се налази на делу лима 
исеченог са другог возила који је накнадно убачен (заварен) на предметно 
возило. Другостепени суд је закључио да су основани наводи у жалби да 
је према свим околностима окривљени био дужан и могао бити свестан 
могућности наступања забрањене последице и да је тиме учинио прекршај 
из нехата. Према стању ствари неспорно је да је окривљени власник како 
возила домаћих регистарских ознака, с обзиром да поседује саобраћајну 
дозволу, али и власник затеченог возила јер није оспорио власништво над 
њим. У одлуци се наводи да је очигледно да се ради о другом страном 
возилу непознатог броја шасије, јер бројна ознака на шасији која је 
истоветна бројној ознаци шасије уписаној у саобраћајној дозволи није 
оригинална на том возилу, већ се налази на делу лима који је исечен са 
другог возила и накнадно заварен у предметно возило које је окривљени 
критичном приликом користио у јавном саобраћају, под видом домаћег 
возила за које има издату саобраћајну дозволу.  

У овој одлуци, другостепени суд је превидео да марка возила не 
може бити доказ о страном пореклу возила јер се у Републици Србији 
могу купити возила страних произвођача, а констатација да нема доказа 
да је ова страна роба стекла статус домаће робе њеним стављањем у 
промет, није у складу с теретом доказивања. Наиме, подносилац захтева 
мора да докаже да је предметно возило страна роба којом је извршен неки 
од царинских прекршаја. Не може се претпостављати да је у питању 
страна роба јер нема доказа о томе да је роба стекла статус домаће робе. 
Овакве тврдње супротне су претпоставци невиности, установљеној 
одредбом члана 34. став 3. Устава31 и начелу in dubio pro reo.32 
Напослетку, доказно непоткрепљен је закључак другостепеног суда о 
постојању два возила јер се "очигледно ради о другом страном возилу" 
због аномалија на шасији и поседовања издате саобраћајне дозволе за 
домаће регистровано возило. Из овакве тврдње произилази да је 
окривљени имао два возила исте марке, типа и годишта јер се у 

                                                 
31  Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06). 
32  У доктрини се указује да уколико суд остане у сумњи у погледу постојања неке чињенице која 

терети окривљеног, он мора по правилу in dubio pro reo узети као да та чињеница не постоји, 
односно мора сматрати да постојање те чињенице није утврђено. Међутим, уколико суд остане 
у сумњи у погледу постојања неке чињенице која иде у корист окривљеног, он мора узети као 
да таква чињеница постоји, односно мора сматрати да је постојање те чињенице утврђено. Ђ. 
Лазин, (1985), "In dubio pro reo" у кривичном поступку, Научна књига, Београд, стр. 90. 
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саобраћајној дозволи наводе подаци о овим чињеницама и они се морају 
поклапати, при чему о овој чињеници не постоје докази. Посебно треба 
указати да појам "очигледно" не представља процесно прихватљив 
термин који са извесношћу указује на постојање одређене чињенице, у 
ситуацији када исти није доказно поткрепљен.  

У другој одлуци, другостепени суд је констатовао да се у овим 
случајевима не ради о возилу које је имало одређени број шасије и које је 
регистровано, већ је у питању возило непознатог броја шасије које је само 
прилагођено броју шасије који је одговарао возилу које је претходно 
регистровано и које је било власништво окривљеног. Не ради се о истом 
возилу, већ о возилу чији је број шасије уподобљен броју шасије возила 
чији је власник окривљени већ био. Има се сматрати да је окривљени 
возило непознатог броја шасије набавио управо у периоду од последње 
регистрације па до дана када је затечен у поседу и власништву наведеног 
возила33. И овом закључку34 другостепеног суда може се упутити 
примедба да се заснива на претпоставкама а не на доказима који са 
извесношћу морају да укажу да је окривљени набавио и користио возило 
које је предмет царинског прекршаја. 

Затим, посебно је споран субјективни однос окривљеног у односу 
на својство робе. У пракси се окривљени бране тако што истичу да им ова 
чињеница није била позната, да је возило више година уредно 
регистровано и да на техничком прегледу нису примећене неправилности. 
Криминалистички техничари – сведоци по правилу наводе да су потребна 
посебна знања и вештине да би се уочиле неисправности на шасији или 
мотору, које не поседује окривљени нити радници који обављају технички 
преглед. У вези с наведеним, поставља се питање на основу којих 
чињеница се може извести закључак да је окривљени знао или је имајући 

                                                 
33  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Прж. 10061/18 од 26.6.2018. 

године. 
34  Закључивање, у свом најосновнијем облику, представља групу исказа од којих се за један или 

више њих (премисе) тврди да пружају подршку једном од других исказа, или разлоге за 
веровање у њега (закључак). Премисе су искази који износе разлоге или сведочанство, а 
закључак је исказ за кога се тврди да га сведочанство поткрепљује или имплицира. Закључак је 
исказ за кога се тврди да следи из премиса. П. Харли, (2012), Кратак увод у логику, Завод за 
уџбенике, Београд, стр. 1, 2. 
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у виду дате околности морао знати да је у питању роба која је предмет 
прекршаја према чл. 265-268. ЦЗ?35 

У пракси су чести случајеви да су окривљени за овај прекршај 
правна лица која пружају поштанске услуге, одговорна лица у правним 
лицима и возачи који су превозили робу за коју се у захтеву тврди да је 
предмет неког од наведених прекршаја из ЦЗ. У овим предметима се по 
правилу појављује више спорних питања, а нека од њих се односе на 
правно уређење ове делатности.  

Одредбом члана 41. ст. 1. и 2. Устава прописано је да је тајност 
писама и других средстава комуницирања неповредива. Одступања су 
дозвољена само на одређено време и на основу одлуке суда, ако су 
неопходна ради вођења кривичног поступка или заштите безбедности 
Републике Србије, на начин предвиђен законом. Одредбом члана 4. став 
1. тачка 5. Закона о поштанским услугама,36 као једно од основних начела 
на којима се заснива уређење односа у области поштанских услуга 
предвиђена је неповредивост поштанских пошиљака и тајност података. 
Одредба члана 34. став 1. истог закона прописује да пошиљалац има 
право да располаже послатом поштанском пошиљком до уручења те 
пошиљке примаоцу, док је чланом 27. став 1. тачка 1. прописана обавеза 
за пошиљаоца да за пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају, чију 
садржину чине предмети за чији је пренос потребно одобрење надлежних 
државних органа, такво одобрење приложи. Уколико се ради о 
пошиљкама у међународном поштанском саобраћају чија садржина 
подлеже царинском прегледу, односно девизној контроли, поступа се у 
складу са царинским, односно девизним прописима, што предвиђа тачка 
2. То заправо значи да је пошиљалац дужан да царинским и девизним 

                                                 
35  У образложењу пресуде Прекршајног суда у Шапцу Пр. 6755/17 од 15.7.2019. године између 

осталог је наведено: "Неспорна је чињеница да је предметно возило више пута регистровано до 
момента откривања прекршаја, код надлежних органа Републике Србије. Из саобраћајне 
дозволе произилази да је у истој наведен као број шасије управо онај број за који је накнадним 
вештачењем утврђено да није оригиналан. Ова чињеница указује да стручно оспособљена лица 
за проверу техничке исправности возила нису утврдила да су евиденционе ознаке возила 
неоригиналне. То је утврђено тек накнадним вештачењем, при чему су коришћене технике и 
знања која нису позната нити доступна окривљеном, али и радницима који обављају технички 
преглед. Из изнетог јасно произилази да окривљени према свим околностима овог случаја 
никако није могао имати сазнања да возило у чијем се поседу налази дуги низ година не 
поседује оригинални број шасије."  

36  Закон о поштанским услугама - ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 30/10 и 62/14). 
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органима достави сву документацију коју поседује, с обзиром да је он 
власник пошиљке и с њом располаже до уручења примаоцу. Из 
цитираних законских одредби неспорно произилази да поштански 
оператер нема овлашћења да проверава садржину пошиљки. Такође, 
наведени закон не прописује обавезу слања пратеће документације уз 
пошиљку (на пример, доказа о плаћеним царинским обавезама) а није 
прописана обавеза пошиљаоца да у домаћем поштанском саобраћају 
доставља документацију о пореклу садржаја пошиљки, нити поштански 
оператер сме да утврђује садржај пошиљке. Треба указати и да је 
одредбом члана 97. став 1. тачка 1. Закона о поштанским услугама 
предвиђена прекршајна одговорност уколико јавни односно други 
поштански оператор или друго правно лице не обезбеди неповредивост 
поштанских пошиљака и тајност података. С друге стране, Кривични 
законик одредбом члана 142. прописује кривично дело повреду тајности 
писма и других пошиљки. 

Већ на први поглед може се констатовати да је у овим ситуацијама 
споран субјективни елемент бића прекршаја. Поставља се питање на који 
начин би окривљени знали или морали знати за садржину пошиљки које 
превозе, када су на основу Устава, Закона о поштанским услугама и 
Кривичног законика дужни да обезбеде тајност и неповредивост 
пошиљки? Поред тога, на основу којих параметара би утврдили да је у 
питању роба којом је извршен неки од царинских прекршаја, чак и ако би 
имали увид у садржину пошиљки? Трагом оваквог схватања креће се и 
судска пракса, па се наводи да окривљени као возач није имао разлога да 
сумња да се у пакетима налази страна роба која је на територију 
Републике Србије унета без пријаве надлежном царинском органу, већ је 
напротив робу преузео утоварену у возило, упаковану у пакете у 
магацину у Новом Пазару са налозима за утовор-истовар, које попуњава 
пошиљалац, те је био у обавези да као возач изврши превоз већ 
примљених пакета као поштанских пошиљки37. 

Недостатак доказа о чињеници да је робом извршен неки од 
царинских прекршаја и у овим предметима је посебно изражен. У судској 
пракси се правилно указује да се у поднетом захтеву за покретање 
прекршајног поступка наводи да је вршен превоз робе видно страног 
                                                 
37  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Крагујевцу Прж. 10684/18 од 12.7.2018. 

године.  
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порекла, без доказа о томе, уз паушалну констатацију да је у питању 
очигледно страна роба, за коју није обезбеђена исправна документација 
која прати робу. При томе се из записника о извршеној царинској 
контроли и потврди о привремено одузетим предметима, као и из изјаве 
овлашћеног представника подносиоца захтева, не може несумњиво 
утврдити на основу чега је подносилац захтева сматрао и навео да је реч о 
роби страног порекла38. Другостепени суд је оправдано указао да је 
неразумљиво како шест женских јакни, тридесет женских сукњи и 
петнаест женских сакоа, без означења иностраног прозвођача, упућују да 
се ради о предметима произведеним у иностранству, а не у домаћој 
фабрици у Новом Пазару или сашивеним од кројачице из било ког места у 
Србији, посебно због тврдње да део робе повређује право интелектуалне 
својине, односно да није реч о оригиналној роби39. На овом месту треба 
подсетити на одредбу члана 135. став 1. ЦЗ у којој је наведено да се 
сматра да сва роба у царинском подручју Републике Србије има царински 
статус домаће робе, осим ако није утврђено да је страна роба. У 
конкретним случајевима, роба се најчешће шаље из једног места у друго 
место у Републици Србији, па је законска претпоставка да је у питању 
домаћа роба. Подносилац захтева мора да докаже да је у питању роба 
којом је извршен неки од царинских прекршаја јер само истицање 
чињеница да је у питању роба страног порекла, без доказа о томе, није 
довољно за постојање прекршаја.  

 

5. Закључна разматрања 

Одредба члана 99. ЗОП, као једно од основних начела 
прекршајног поступка предвиђа да се на прекршајни поступак сходно 
примењују одредбе Законика о кривичном поступку40, осим ако овим или 
другим законом није друкчије одређено. Одредба члана 3. став 1. ЗКП 
предвиђа да се свако сматра невиним све док се његова кривица за 
кривично дело не утврди правноснажном одлуком суда. Одредбом члана 
16. став 4. ЗКП предвиђено је да суд пресуду може засновати само на 
чињеницама у чију је извесност уверен, док се под извесношћу сматра 

                                                 
38  Пресуда Прекршајног апелационог суда Прж. 5843/17 од 13.4.2017. године. 
39  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељење у Нишу Прж. 22091/17 од 26.1.2018. године. 
40  Законик о кривичном поступку-ЗКП, ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 

32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/19). 
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закључак о несумњивом постојању или непостојању чињеница заснован 
на објективним мерилима расуђивања (члан 2. став 1. тачка 20. ЗКП). 
Напослетку, сумњу у погледу чињеница од којих зависи вођење 
кривичног поступка, постојање обележја кривичног дела или примена 
неке друге одредбе кривичног закона, суд ће у пресуди, или решењу које 
одговара пресуди, решити у корист окривљеног, што прописује одредба 
члана 16. став 5. ЗКП, којом је утемељено начело in dubio pro reo. 
Наведене законске одредбе које своје место нису нашле у ЗОП, морају се 
примењивати у прекршајном поступку. 

За разлику од кривичног поступка у којем ванпретресно веће 
испитује доказну утемељеност оптужнице утврђујући да ли постоји 
оправдана сумња да је окривљени извршио кривично дело, у прекршајном 
поступку иницијално испитивање доказне поткрепљености захтева за 
покретање прекршајног поступка није предвиђено. С тим у вези, 
логичком анализом бића разматраног прекршаја долази се до суштинског 
питања квалитета доказа потребних за доказивање прекршаја и 
прекршајне одговорности.  

За постојање прекршаја из члана 270. ЦЗ нужан услов је својство 
робе. Законодавац користи термин "предмет прекршаја из чл. 265-268. 
Царинског закона", што имплицира да је робом извршен неки од 
наведених прекршаја. Међутим, сем правноснажне осуђујуће пресуде 
којом је утврђено да је роба наведена у захтеву за покретање прекршајног 
поступка била предмет извршења неког од прекршаја из члана 265-268. 
ЦЗ, није јасно који би то докази упућивали на закључак да је у питању 
роба која је предмет неког од побројаних царинских прекршаја41. Постоји 
могућност да је роба предмет неоткривеног царинског прекршаја али 
опет, сходно претпоставци невиности, увек се полази од тога да прекршај 
није учињен, а не да је учињен. У свим наведеним ситуацијама када нема 
доказа да роба има потребно својство и суд не може да са извесношћу 
констатује постојање ове чињенице, мора се донети ослобађајућа пресуда 
на основу члана 250. став 1. тачка 3 ЗОП42. 

                                                 
41  Примера ради, основ за понављање прекршајног поступка одлука заснована на лажној исправи 

или на лажном исказу сведока или вештака, при чему се ове чињенице доказују правноснажном 
судском одлуком. Видети одредбу члана 280. став 1. тачка 1. и став 2. ЗОП. 

42  У пракси је ово најчешћи основ за доношење ослобађајуће пресуде јер суд прво испитује да ли 
је испуњен наведени битан услов постојања прекршаја – својство робе. 
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Поред наведеног, подносилац захтева мора да докаже и постојање 
субјективног односа окривљеног према прекршају. У питању је 
чињенично питање јер се утврђују субјективне чињенице. Закључак о 
постојању облика виности произилази из ових чињеница и представља 
правно питање. Треба подсетити да је централни појам субјективне 
прекршајне одговорности прекршајна кривица, она представља "мост" 
који спаја објективни појам прекршаја, као противправног дела 
објективизованог у реалности и прекршајну одговорност, као неопходног 
услова примену прекршајне санкције.43 Спољашња манифестација 
прекршајног дела, уколико није праћена унутрашњим односом учиниоца 
према делу, не може засновати прекршајну одговорност субјеката који 
одговарају по принципу субјективне одговорности. Тај однос је 
неопходан услов за релевантност радње са аспекта одговорности44. Из 
одговорности физичког лица произилази прекршајна одговорност правног 
лица у овим предметима. У судској пракси се понекад не прави разлика 
између недоказаности дела и основа за искључење прекршајне 
одговорности, као модалитетима ослобађајуће пресуде. Указује се да када 
код одговорног лица није доказана виност ни у виду несвесног нехата као 
најблажег облика виности, чиме није доказана ни одговорност правног 
лица, тада није доказано да су окривљени учинили прекршај из члана 294. 
став 1. тачка 1. и у вези става 2. Царинског закона.45 У доктрини 
кривичнопроцесног права се истиче да овакво резоновање није оправдано, 
јер ако није доказано да оптужени није имао умишљај, мора се сматрати 
да умишљај није постојао, а ако не постоји умишљај, тада нема ни 
кривице, па ни кривичног дела.46 Преведено на поље прекршајне 
одговорности, када код окривљеног није утврђено постојање виности, то 
искључује постојање прекршајне кривице и самим тим прекршајне 
одговорности, па ослобађајућу пресуду треба донети на основу члана 250. 

                                                 
43  М. Јеличић, (2017б), op. cit., стр. 349. 
44  М. Јеличић,(2017в), Виност и терет доказивања у прекршајном поступку, у: Зборник радова са 

саветовања судија прекршајних судова Републике Србије, Кладово, стр. I-5.  
45  Пресуда Прекршајног апелационог суда, одељења у Новом Саду Прж. 13786/17 од 22.8.2017. 

године, којом је преиначена првостепена пресуда и окривљени ослобођени одговорности на 
основу члана 250. став 1. тачка 3. ЗОП. 

46  М. Шкулић, (2011), Коментар Законика о кривичном поступку, Службени гласник, Београд, 
стр. 1020. 
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став 1. тачка 2. ЗОП47. Такође, последица аномалија у чињеничној 
идентификацији прекршаја јесте доношење ослобађајуће пресуде на 
основу члана 250. став 1. тачка 1. ЗОП, јер дело које је окривљеном 
стављено на терет по пропису није прекршај48. 

Из свега наведеног произилази да анализирани прекршај поставља 
пред подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка високе 
захтеве у реализацији терета доказивања. Обавеза суда је да непристрасно 
суди и одлуку донесе на основу изведених доказа и чињеница у чију је 
извесност уверен.  
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