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Циљ кривичног поступка је да нико невин не буде осуђен а да се учиниоцу 
кривичног дела иѕрекне кривична санкција под условима које прописује кривични 
ѕакон, на основу ѕаконитог и правично спроведеног поступка. 

 

1.ОСНОВНА НАЧЕЛА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
 

Кривични поступак заснован је на следећим основним начелима (прописаним 
Закоником о кривичном поступку, заштићеним Уставом Републике Србије): 
 

 Претпоставка невиности  

 

*свако се сматра невиним све док се његова кривица за кривично дело не утврди 
правноснажном одлуком суда  
*начело In dubio pro reо  у случају сумње 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 
*Ne bis in idem овом процесном забраном двоструког суђења о истој ствари 

установљено је да нико не може да буде гоњен за кривично дело за које је одлуком 
суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба одбијена или је 
поступак правноснажно обустављен, уз забрану reformatio in peius процесну забрана 
измене правноснажне судске одлуке на штету окривљеног. 
 

 Почетак кривичног гоњења и покретање кривичног поступка  

Почетак кривичног гоњења за кривична дела за која се гони по службеној дужности: 

првом радњом јавног тужиоца, или овлашћених службених лица полиције на основу 
захтева јавног тужиоца, предузетом у складу са овим закоником ради провере основа 
сумње да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинило кривично дело, а 
за кривична дела за која се гони по приватној тужби: подношењем приватне тужбе.  

Покретање кривичног поступка  Редовни кривични поступак: доношењем наредбе о 
спровођењу истраге и потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
Посебни поступци: доношењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога у скраћеном поступку  одређивањем главног претреса или 
рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку, одређивањем главног 
претреса у поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења . 

 Законитост кривичног гоњења  

Еx lege је обавеза јавног тужиоца да предузме кривично гоњење, и то када постоје 
основи сумње да је учињено кривично дело или да је одређено лице учинило 



 

 2 of 124 

кривично дело за које се гони по службеној дужности, (осим када је потребан предлог 
оштећеног, за поједина кривична дела, када је то прописано законом) 

Супротно овом начелу легалитета је начело опортунитета, којим је јавни тужилац 
овлашћен да процењује целисходност кривичног гоњења пре одлуке о предузимању 
кривичног гоњења.  

 Забрана мучења, нечовечног поступања и изнуде 

усмерена је на заштиту личности, физичког интегритета, достојанства и основних 
људских права окривљеног. 

 Заштита слобода и права окривљеног  

предвиђа да пре правноснажне одлуке о изрицању кривичне санкције окривљеном 
могу бити ограничене права и слободе само у мери неопходној за остварење циља 
поступка и под условима прописаним ЗКП. 

 Суђење у разумном року 

обавезује суд да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку 
злоупотребу права на одуговлачење поступка, а прописује и хитно поступање у 
поступку када је окривљени у притвору. 

 Оптужно (акузаторско начело) 

Одредбом којом је изричито прописано да је терет доказивања оптужбе на тужиоцу, 

установљавањем страначке-тужилачке истраге (члан 298 ЗКП), проширењем 
овлашћења одбране у прикупљању доказа и редуковањем доказне иницијативе суда у 
доказном поступку Законик је јасно дао предност оптужном начелу, по којем су три 
основне процесне функције  (оптужење, суђење и одбрана) одвојене и подељене на 
три одвојена прцесна субјекта (тужилац, суд и окривљени).Процесне установе које 
ограничавају дејство овог начела су иако редукована-ипак присутна доказна 
иницијатива суда у доказном поступкуи одговорност суда за тачност и потпуност 
утврђеног чињеничног стања. 

 Начело материјалне истине 

Ово начело представља скуп процесних наредби и установа којима се обезбеђује да 
истина која се у кривичном поступку утврђује мора бити: материјална. Процесне 
установе које ограничавају дејство начела материјалне истине су: везаност суда 
предлозима странака, што је донекле ублажено извесном доказном иницијативом 
суда, ограниченом на: могућност давања налога странци да предложи допунске доказе 
или, изузетно, могућност самосталног одређивања извођења допунских доказа у 
стриктно одређеним процесним ситуацијама (противречност или нејасноћа изведених 
доказа или неопходност ради свестраног расправљања предмета доказивања), као и 
ограничење странкама за предлагање доказа у зависности од фазе поступка прописано 
у одредби да докази који су странкама и оштећеном били познати, али без оправданог 
разлога нису били предложени на припремном рочишту, неће се извести. 

2.СУДСКА НАДЛЕЖНОСТ  
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• Стварна надлежност суда 
 

Стварна надлежност судова у Републици Србији регулисана је Законом о уређењу 
судова, док је састав судских већа прописан ЗКП.  

 

О стварној надлежности суд води рачуна током целог поступка, с тим да се виши 
суд пред којим је главни претрес у току не оглашава ненадлежним за кривично дело 
из надлежности нижег већ спроводи поступак и доноси одлуку, док се нижи суд мора 
огласити ненадлежним. 

 

Питања која суд разматра да би суд одредио своју стварну надлежност у 
кривичном поступку 

-која је запрећена казна за одређено кривично дело, 

-да ли је кривично дело без обзира на запрећену казну стављено у надлежност 
одређеног суда Законом о уређењу судова. 
 

 

Пример решења о стварној ненадлежности 

 

 

K број 1/14 

      
 
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије НН председника већа 
и судија АА и ББ, чланова већа, уз учешће стручног сарадника ЦЦ, као 
записничара, у кривичном поступку против окр.Т.Т., због кривичног дела из 
члана 238 став 1 тачка 4 КЗ, одлучујући о стварној надлежности сходно одредби 
члана 334 став 1 ЗКП, у седници већа одржаној дана 1.08.2014.године донео је,  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

 Виши суд у Београду ОГЛАШАВА СЕ СТВАРНО НЕНАДЛЕЖНИМ за 
поступање у кривичном поступку против окр.Т.Т. због кривичног дела злоупотреба 
овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тачка 4 КЗ, по оптужном предлогу Вишег 
јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од дана 15.07.2014.године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 По правноснажности решења списе предмета доставити Првом основном 
суду у  Београду као стварно и месно надлежном суду. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Оптужним предлогом Вишег јавног тужилаштва Кт.бр.1234 од дана 
15.07.2014..године, окр.Т.Т. стављено је на терет извршење кривичног дела 
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ. 
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 Поступајући судија је доставио  списе предмета Кривичном већу овога суда са 
предлогом да се Виши суд у Београду огласи ненадлежним. 

 

 Кривично веће је размотрило целокупне списе предмета са предлогом 

поступајућег судије, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

 Одредбом члана 238 став 1 тачка 4 КЗ прописано је да одговорно лице у 
предузећу или другом субјекту привредног пословања које има својство правног лица 
или предузетник, које у намери прибављања противправне имовинске користи за 
правно лице у којем је запослено, за друго правно лице или други субјект привредног 
пословања који има својство правног лица или за предузетника средствима којима 
располаже користи противно њиховој намени, казниће се затвором од три месеца 
до пет година. 

 

 Чланом 22 став 1 Закона о уређењу судова прописано је да основни суд суди у 
првом степену за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна 
или казна затвора до десет и десет година. 

 

 Чланом 34 став 1 ЗКП прописано је да је суд дужан да пази на своју стварну и 
месну надлежност и чим примети да није надлежан решењем ће се огласити 
ненадлежним и по правноснажности тог решења упутиће предмет надлежном суду, 
а ставом два истог члана предвиђено да ако у току главног претреса суд установи 
да је за суђење надлежан нижи суд, неће упутити предмет том суду него ће сам 
спровести поступак и донети одлуку. 
 

 Обзиром на наведено, Кривично веће налази да је основан предлог  
поступајућег судије да се овај суд огласи стварно ненадлежним за даље поступање у 
овом кривичном поступку, имајући у виду чињеницу да је окр.Т.Т.стављено на терет 
извршење кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 

тачка 4 КЗ, по оптужном предлогу Вишег јавног тужилаштва Кт.бр.1234 од дана 
15.08.2014.године, за које дело је законом запрећена каѕна затвора од три месеца до 
пет година и за које је, с обзиром на висину запрећене казне, надлежан да поступа 
основни суд. 

 

 Пошто је чланом 23 став 1 ЗКП прописано да је месно надлежан по правилу 
суд на чијем подручју је кривично дело извршено или покушано, те како из оптужног 
предлога Вишег јавног тужилаштва у Београду произлази да су инкриминисане 
радње предузете на територији општине Савски Венац, односно на подручју Првог 
основног суда у Београду, то је, по оцени већа, у конкретном случају за суђење у овом 
кривичном предмету стварно и месно је надлежан Први основни суд у Београду. 
 

        Кривично веће је имајући у виду напред наведено, на основу члана 34 став 1 

ЗКП, у вези члана 23 став 1 ЗКП, сходно овлашћењима већа из члана 21 став 4 ЗКП, 

донело одлуку као у изреци решења.                       

                       

Записничар                                   Председник већа - судија 
      ЦЦ                                                       НН 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба  
Апелационом суду у Београду, а преко  
овог суда у року од 3 дана од дана пријема  
писменог отправка решења. 

 

• Месна надлежност суда   

Месна надлежност регулисана је како ЗКП, тако и Законом о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава.  

О својој месној надлежности суд води рачуна до потврђивања оптужнице. 

Питања која суд разматра да би суд одредио своју стварну надлежност у 
кривичном поступку 

-које је место извршења кривичног дела 
-уколико није познато место извршења кривичног дела, на остала питања предвиђена 
одредбама ЗКП (пребивалиште окривљеног, место рођења окривљеног итд.) 

 

Свакако уколико према одредбама ЗКП није могуће одредити месну надлежност, њу 
одређује у том случају Врховни касациони суд . 
 

 

Пример решења о месној ненадлежности 
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ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије НН 
председника већа и судија АА и ББ, чланова већа, уз учешће стручног сарадника ЦЦ, 

као записничара, у кривичном поступку против окр.М.М., због кривичног дела из 
члана 238 став 1 тачка 4 КЗ, одлучујући о месној надлежности сходно одредби члана 
34 став 1 ЗКП, у седници већа одржаној дана 1.08.2014.године донео је  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
 Први основни суд у Београду ОГЛАШАВА СЕ МЕСНО НЕНАДЛЕЖНИМ за 
поступање у кривичном поступку против окр.М.М., због кривичног дела 
злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тачка 4 КЗ, по оптужном 
предлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од дана 
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 По правноснажности решења списе предмета доставити Трећем основном 
суду у  Београду као стварно и месно надлежном суду. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 
 
 Оптужним предлогом Првог основног јавног тужилаштва у Београду 
Кт.бр.1234 од дана 15.07.2014..године, окр.М.М. стављено је на терет извршење 
кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тачка 4 КЗ 

 

 Поступајући судија је доставио је списе предмета Кривичном већу овога суда 
са предлогом да се Први основни суд у Београду огласи месно ненадлежним за 
поступање у овом  кривичном поступку. 
 

 Кривично веће је размотрило целокупне списе предмета са предлогом 

поступајућег судије, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

 Чланом 34 став 1 ЗКП прописано је да је суд дужан да пази на своју стварну и 
месну надлежност и чим примети да није надлежан решењем ће се огласити 
ненадлежним и по правноснажности тог решења упутиће предмет надлежном суду, 
док је чланом 496 ЗКП прописано да се у скраћеном поступку после заказивања 
главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције суд не може огласити 
месно ненадлежним. 

 

 Пошто је чланом 23 став 1 ЗКП прописано да је месно надлежан по правилу 
суд на чијем подручју је кривично дело извршено или покушано, те како из оптужног 
предлога Првог основног јавног тужилаштва произлази да су инкриминисане радње 
предузете на територији општине Нови Београд, односно на подручју Трећег 
основног суда у Београду, који је према члану 3 став 1 тачка 6 Закона о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава основни суд за територију Земуна, Новог 
Београда и Сурчина, па како главни претрес није заказан, то је, по оцени већа 
основан предлог поступајућег судије, и у конкретном случају за суђење у овом 
кривичном предмету стварно и месно је надлежан Трећи основни суд у Београду,. 
 

        Кривично веће је имајући у виду напред наведено, на основу члана 34 став 1 

ЗКП, у вези члана 23 став 1 ЗКП и члана 3 став 1 тачка 6 Закона о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава, сходно овлашћењима већа из члана 21 

став 4 ЗКП, донело одлуку као у изреци решења.                       

                       

Записничар                                         Председник већа - судија 
      ЦЦ                                                   НН 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба  
Вишем суду у Београду, а преко  
овог суда у року од 3 дана од дана пријема  
писменог отправка решења. 
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• Преношење месне надлежности 
 

Месна надлежност може бити пренета: 
-из разлога спречености надлежног суда да поступа о чему одлучује непосредно 
виши суд 

-из разлога целисходности о чему одлучује Врховни касациони суд 

 

 

Пример решења о преношењу месне ненадлежности 

 

 

К број 3/14 
 
  ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у Већу састављеном од судије НН- председника 
већа и судија АА и ББ - чланова већа, уз учешће стручног сарадника ЦЦ, као 
записничара, у кривичном поступку против окр.Л.Л., због кривичног дела 
злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тачка 4 КЗ, решавајући о 
преношењу месне надлежности сходно одредби члана 32 ЗКП, у седници већа 
одржаној дана 24.10.2014.године, донео је, 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 

 За вођење поступка и доношење одлуке у кривичном поступку против окр.Л.Л. 
због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тач. 4 

КЗ, по оптужном предлогу Основног јавног тужилаштва у Обреновцу Кт.бр.1234 од 
19.04.2014.године, СТВАРНО И МЕСНО ЈЕ НАДЛЕЖАН Први основни суд у 
Београду.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Оптужним предлогом Основног јавног тужилаштва у Обреновцу Кт.бр.1234 
од 19.04.2014.године окр.Л.Л. стављено је на терет извршење кривичног дела 
злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тач. 4 КЗ. 

 

 Решењем Основног суда у Обреновцу Су.бр VII 123 од дана 28.08.2014.године, 

усвојен је захтев поступајућег судије ТТ за  изузимање од поступања у предмету 
Основног суда у Обреновцу К.бр.33/12. 

 

  Председник Основног суда у Обреновцу је дана 28.08.2014 године поднео 
предлог Вишем суду у Београду да одреди други стварно надлежни суд на овом 
подручју за поступање у предмету К.бр.33/12, обзиром да је овај суд из правних 
разлога спречен да поступа. Навео је да у Основном суду у Обреновцу у кривичној 
материји поступа двоје судија и то судија ТТ и судија ОО.  У предмету К.бр.33/12 

усвојен је захтев судије ТТ, па је исти изузет од поступања у наведеном предмету 
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јер је са окривљеним у тазбинском сродству. Судија ОО је 2012.године као 
истражни судија, по претходно важећем закону, поступала у истражном поступку 
у наведеном предмету, па ни она не може да поступа у овом кривичном предмету. 
 

 Одлучујући о преношењу месне надлежности сходно одредби чл. 32 ЗКП, а 
поступајући по предлогу председника Основног суда у Обреновцу, Кривично веће 
Вишег суда у Београду је размотрило списе предмета, па је донело одлуку као у 
изреци решења. 

 

  Законом о уређењу судова и то чланом 22 став 1 предвиђено је да Основни суд 
у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана 
казна или казна затвора до 10 година и десет година, ако за поједина од њих није 
надлежан други суд. 

 

 Члановм 32 ЗКП прописано је да када је надлежни суд из правних или 
стварних разлога спречен да поступа дужан је да о томе извести непосредно виши 
суд који ће решењем одредити други стварно надлежни суд на свом подручју.  
 

 Увидом у списе предмета Основног суда у Обреновцу К.бр.33/12 утврђено је да 
се окривљеном Л.Л.  ставља на терет извршење кривичног дела из чл. 238 ст. 1 тач. 

4 КЗ, за које кривично дело је надлежан Основни суд, па имајући у виду да је месно 
надлежни суд на територији општине Обреновац из правних разлога спречен да 
поступа, обзиром да су судије из кривичне материје изузете од судијске дужности 
да поступају у овом предмету, то је кривично веће одредило да је за вођење 
поступка и доношење одлуке у кривичном поступку против окр.Л.Л. због кривичног 
дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 став 1 тач. 4 КЗ, по оптужном 
предлогу Основног јавног тужилаштва у Обреновцу Кт.бр.1234 од 19.04.2014.године 
стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.  
 

 Обзиром на напред наведено, на основу одредбе члана 32 ЗКП, а сходно 
овлашћењима  Већа из члана 21 став 4 ЗКП, одлучено је као у изреци решења. 

 

Записничар                                   Председник већа-судија 
       ЦЦ                                                                                                      НН 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења жалба није  
дозвољена. 

 

• Сукоб надлежности   
 

Када је једном суду уступљен (достављен) предмет са правноснажним решењем 
којим се други суд оглашава ненадлежним, тај суд, уколико сматра да он није 
надлежан, НЕ МОЖЕ се оглашавати ненадлежним, већ може изазвати сукоб 
надлежности.  

Изузетно: ако је изјављена жалба на решење првог суда, који се огласио 
ненадлежним, и ако је о њој одлучивао исти суд који би требало да решава и сукоб, 

сукоб надлежности се НЕ МОЖЕ изазвати. 
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3.СПАЈАЊЕ И РАЗДВАЈАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
 

Спајање и раздвајање кривичног поступка регулисани су ЗКП-ом, као и Судскоим 
пословником, и то како поступак, тако и разлози. Битно је напоменути код спајања 
поступка да се може радити и о два различита суда, како по стварној тако и по 
месној надлежности. Уколико је за нека кривична дела надлежан виши, а за друга 
нижи суд, за спровођење јединственог поступка надлежан је виши суд, а ако се ради 
о судовима истог ранга, онај на чијем је подручју кривични поступак прво покренут 
у смислу члана 7 ЗКП. 

 

Питања која суд разматра 

 

-води рачуна о томе које су фазе поступка у питању 

-уколико су подигнуте оптужнице, да ли су оне потврђене 
-обавезно да достави предмет надлежном тужиоцу да би одлучио да ли прихвата 
заступање оптужног акта 
 

Пример решења о спајању поступака 

 

К број 4/14 
 

 

 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијe НН, председника 
већа и судија АА и ББ, чланова већа, уз учешће судијског сарадника ЦЦ, као 
записничара, у кривичном поступку против окр.Л.Л., због кривичног дела 
разбојништво из чл. 206 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ, одлучујући о спајању поступака, у 
седници већа одржаној дана 03.03.2014. године, донео је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
  

 СПАЈАЈУ СЕ кривични поступци у предметима Вишег суда у Београду К.бр.4/14, 

који се води против окр.Л.Л. због три кривична дела разбојништво из члана 206 став 2 у 
вези са ставом 1 КЗ, по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 1234 
од 21.02.2013. године и К.бр.22/14, који се води против окр.Л.Л: због кривичног дела 
тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 3 у вези са чл. 33 и 61 КЗ, по оптужници Првог 
основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 1234 од 21.03.2013. године, чије 
заступање је прихватило Више јавно тужилашво у Београду актом Кт.бр. 1234 дана 
18.07.2013. године, па ће се спровести јединствен поступак и донети једна одлука у 
предмету Вишег суда у Београду К.бр. 4/14. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од 21.02.2013. 

године окр. Л.Л. стављено је на терет извршење три кривична дела разбојништво из 
члана 206 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, по којој оптужници се пред Вишим судом у 
Београду води поступак под бројем К.бр. 4/14. 
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  Оптужницом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од 
21.03.2013. године, чије заступање је прихватило Више јавно тужилаштво у Београду 
актом Кт.бр. 1234 дана 18.07.2013. године, окр.Л.Л.  је стављено  на терет извршење 
кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 3 у вези са чл. 33 и 61 КЗ, по којој 
оптужници се пред Вишим судом у Београду води поступак под К.бр. 22/14. 

 

  Решењем кривичног ванпретресног већа Вишег суда у Београду К.бр. 123/14 од 
28.01.2014. године потврђена је оптужница Вишег јавног тужилаштва у Београду 
Кт.бр. 1234 од 21.05.2013. године. 

 

 Решењем кривичног ванпретресног већа Првог основног суда у Београду К.бр. 

124/14 од 28.05.2013. године одбијен је приговор на оптужницу Првог основног јавног 
тужилаштва у Београду Кт.бр. 1234 од 21.03.2013. године. 

 

 Поступајући председник већа у предмету К.бр.4/14 је предложио да кривично 
ванпретресно веће одлучи о спајању поступка у предметима К.бр. 4/14 и К.бр. 22/14. 

 

 Кривично веће размотрило је све списе предмета, са предлогом  поступајућег 
председника већа, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

 Чланом 30 став 2 Законика о кривичном поступку прописано је да се  
јединствени кривични поступак може спровести и у случају кад је више лица 
окривљено за више кривичних дела, али само ако између извршених кривичних дела 
постоји међусобна веза и ако постоје исти докази.  

 

 Чланом 221 Судског пословника прописано је да када се више предмета споји 
ради заједничког расправљања, онда се предмет по коме је доцније покренут 
поступак по правилу спаја са предметом по коме је поступак покренут раније водећи 
рачуна о тежини и сложености предмета који се припаја. 

 

 Имајући у виду чињеницу да се пред истим судом воде два одвојена поступка и 

то један против окр.Л.Л. због три кривична дела разбојништво из члана 206 став 2 у 
вези са ставом 1 КЗ, у предмету К.бр. 4/14, а други против окр. Л.Л. због кривичног дела 
тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 3 у вези са чл. 33 КЗ, у предмету К. бр. 22/14, да 
се лице Л.Л. налази у својству окривљеног у оба предмета, да се у наведеним предметима 
ради о истоврсним кривичним делима, да из садржине оптужница произилази да између 
кривичних дела која се окривљенима стављају на терет постоји временска и просторна 
повезаност, то кривично веће налази да је из разлога целисходности и економичности 
поступка, посебно имајући у виду да се предметни поступци налазе у истој фази, 
неопходно спојити предмете и то у поступку који је раније започео, односно у 
предмету К.бр. 4/14 Вишег суда у Београду, а ради вођења јединственог поступка и 
доношења једне пресуде, па је обзиром на наведено донета одлука као у изреци овог 
решења на основу члана 30 став 2, 3 и 4 Законика о кривичном поступку и члана 221 

Судског пословника, а сходно овлашћењима већа из члана 21 став 4 Законика о 
кривичном поступку. 
 

    Записничар                                           Председник већа-судија 
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         ЦЦ                                   НН 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења жалба није дозвољена.  

 

 

Пример решења о раздвајању поступака 

 

К број 5/14 
 

 

 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијe НН, председника 
већа и судија АА и ББ чланова већа, уз учешће судијског сарадника ЦЦ, као 
записничара, у кривичном поступку против окр.М.М. и др., због  кривичног дела 
разбојништво из чл. 206 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ и др., одлучујући о раздвајању 
поступака, у седници већа одржаној дана 27.01.2014. године, донео је следеће 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
 РАЗДВАЈА СЕ кривични поступак у односу на окр.М.М. због кривичног дела 
тешка крађа из чл. 204 ст. 1 тач. 3 у КЗ, који се води по оптужници Вишег јавног 
тужилаштва у Београду под Кт.бр.1234 од 21.05.2013.године, па ће се у односу на 
окр.М.М. за наведено кривично дело поступак завести под нов број и посебно довршити. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од 21.05.2013. 

године окр. М.М.  је стављено на терет извршење три кривична дела разбојништво из 
члана 206 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, а окр. Ј.Ј. извршење кривичног дела тешка крађа 
из члана 204 став  1 тачка 3 КЗ. 

  

 Кривично веће је по службеној дужности, на основу чл. 31 ЗКП, размотрило 
списе предмета, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

 Чланом 31 став 1 ЗКП предвиђено је да на предлог странака и браниоца или 
по службеној дужности, суд који је по члану 30. овог законика надлежан, може због 
правичности, целисходности или других важних разлога, до завршетка главног 
претреса, одлучити да се кривични поступак за поједина кривична дела или против 
појединих окривљених раздвоји и посебно доврши или преда другом надлежном суду. 
 

 Имајући у виду да је решењем кривичног већа Вишег суда у Београду К.бр. 123/14 

од 27.10.2013.године према окр.М.М. одређен притвор из разлога предвиђених одредбом 
члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП, те расписана потерница, јер окривљени није доступан 
државним органима, као и да до дана доношења овог решења није пронађен нити лишен 
слободе, то су по оцени већа испуњени услови из члана 30 ЗКП да се поступак у односу на 
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њега раздвоји и посебно доврши када именовани буде пронађен. 

 

 Имајући у виду све напред наведено, донета је одлука као у изреци овог 
решења, на основу члана 31 став 1 ЗКП, а сходно овлашћењима већа из члана 24 

став 6 ЗКП. 

 

   Записничар                              Председник већа-судија 
         ЦЦ                                                     НН 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења жалба није дозвољена.    

 
 

4.ИЗУЗЕЋЕ 
 

Ради економичнијег вођења поступка судија би одмах по пријему предмета требало 
да провери евентуално постојање разлога за изузеће од свог поступања у одређеном 
предмету. 

 

Важно (укратко): 

-изузеће могу тражити: судија коме је додељен предмет, странке и бранилац 

-одлуке: одбачај (неуредан или непотпун захтев, без одређеног лица или без тачних 
разлога и доказа, поновљени разлози без нових доказа), усвјање или одбијање захтева 
-одлучују: председник суда, председник непосредно вишег суда, Општа седница 
Врховног касационог суда и изузетно о одбачају од отварања заседања судеће веће 
-жалба: дозвољена је само против решења о одбијању захтева и то до подизања 
оптужбе посебна, а након тога у оквиру жалбе на пресуду, осим ако је одлуку донео 
председник Врховног касационог суда или Општа седница Врховног касационог суда 

 

5.СТРАНКЕ И УЧЕСНИЦИ ПОСТУПКА 

 

• Јавни тужилац 

Јавни тужилац по новом Законику има две улоге 

-органа поступка све до подизања оптужнице,  

-након потврђивања оптужнице наставља поступак као странка у поступку 
пред судом. 

Одустанак од оптужбе могућ је од потврђивања оптужнице па до завршетка 
главног претреса; , као и на претресу пред другостепеним судом где тужилац 
може, с обзиром на резултат претреса, у целини или делимично одустати од 
оптужбе.  

У случају одустанка јавног тужиоца од потврђивања оптужнице па до 
завршетка главног претреса, оштећени има право да преузме кривично гоњење, 
у ком случају постаје странка у поступку (нови Законик је ограничио ово 
овлашћење на период од потврђивања оптужнице до краја главног претреса) 
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Оштећени има могућност приговора у ранијим фазама поступка у којима је 
јавни тужилац орган поступка, а не странка у поступку. 

 

Пример решења о обустави поступка због одустанка тужиоца 

 

К број 6/14  
 
 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ и то судија НН, као судија појединац, 

уз учешће записничара ЦЦ, у кривичном предмету против окривљеног Р.Р. у др., због 
кривичног дела  прикривање из члана 221 став 1 КЗ и др., по оптужници Првог ОЈТ-а 
у Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. године, преименованој у оптужни предлог 
актом Првог ОЈТ-а у Београду Кт. бр. 1234 од 06.08.2013. године, на основу члана 
495 ЗКП, сходно члану 361 ЗКП, донео је дана 10.12.2013. године, следеће: 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОБУСТАВЉА СЕ кривични поступак против окривљеног Р.Р., због 
кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 КЗ, вођен по оптужници Првог ОЈТ у 
Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. године, преименованој у оптужни предлог актом 
Првог ОЈТ-а у Београду Кт. бр. 1234 од 06.08.2013. године,, због одустанка јавног 
тужиоца Првог ОЈТ у Београду од оптужбе. 

 
На основу члана 265 став 1 ЗКП трошкови кривичног поступка у односу на 

окривљеног Р.Р. падају на терет буџетских средстава.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Оптужницом Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. године  

окривљеном Р.Р. стављено је на терет извршење кривичног дела прикривање из 
члана 221 став 1 КЗ. 

 
Заменик јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду је својим актом Кт.бр. 1234 

од 06.08.2013. године, који је суду достављен дана 09.12.2013.године изменио и 
преименовао наведену оптужницу, при чему је одустао од оптужбе против 
окривеног Р.Р., због извршења кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 КЗ, па 
је суд на основу члана 495 ЗКП-а, а сходно члану 361 ЗКП донео одлуку као у ставу I 
изреке решења.  

 
Одлука о трошковима у односу на окривљеног Р.Р. донета је на основу члана 

265 став 1 ЗКП.  

 
  Записничар                                                                                                      Судија 
         ЦЦ                                                                                                                  НН 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба 
у року од три дана од пријема писменог  
отправка решења, Апелационом суду у  
Београду, преко овог суда. 

 

• Оштећени 

•  

Оштећени има права прописана Закоником.  

Ако јавни тужилац одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од 
кривичног гоњења до потврђивања оптужнице: оштећени може да поднесе 
приговор непосредно вишем јавном тужиоцу. Решењем којим усваја приговор 
јавни тужилац ће издати обавезно упутство надлежном јавном тужиоцу да 
предузме, односно настави кривично гоњење. 

Након потврђивања оптужнице-јавни тужилац изјави да одустаје од оптужбе-
оштећени може да преузме кривично гоњење и заступа оптужбу. 

Ситуације за суд: 

-ако на главном претресу јавни тужилац изјави да одустаје суд ће питати 
присутног оштећеног да ли хоће да преузме кривично гоњење 

-ако оштећени није присутан, а уредно је позван или му се позив није могао 
уручити због непријављивања суду промене адресе пребивалишта или 
боравишта суд ће донети решење о обустави поступка, односно пресуду којом се 
оптужба одбија 

-ако оштећени није присутан, а није позван на главни претрес, суд га у року од 
осам дана обавештава и поучава да може да се изјасни да ли хоће да преузме 
гоњење и заступа оптужбу 

Ако оштећени изјави да преузима кривично гоњење суд ће наставити, односно 
одредити главни претрес, а у случају да се оштећени не изјасни у року или 
изјави да не жели да преузме кривично гоњење, суд доноси решење о обустави 
поступка односно пресуду којом се оптужба одбија. 

Изузетак: ако оштећени није обавештен (што би био пропуст суда) - у року од 
три месеца од дана када је јавни тужилац изјавио да одустаје од оптужбе може 
преузети кривично гоњење. 

Предлог за кривично гоњење подноси се у року од три месеца од дана кад је 
оштећени сазнао за кривично дело и осумњиченог ако се ради о кривичним 
делима која се гоне по предлогу оштећеног.  

 

• Оштећени као тужилац 

 

Оштећени као тужилац има права предвиђена Закоником. 
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Поред тога оштећени као тужилац има права која припадају јавном тужиоцу, 

осим оних која јавни тужилац има као државни орган . 

Оштећени као тужилац може својом изјавом суду пред којим се води кривични 
поступак одустати од оптужбе до завршетка главног претреса или претреса пред 
другостепеним судом. Изјава о одустанку је неопозива. Ако оштећени као 
тужилац не дође на припремно рочиште или главни претрес, иако је уредно 
позван или му се позив није могао уручити због непријављивања суду промене 
адресе пребивалишта или боравишта, сматраће се да је одустао од оптужбе и суд 
ће донети решење о обустави поступка, односно пресуду којом се оптужба 
одбија.  

У поступку који се води по оптужби оштећеног као тужиоца, јавни тужилац има 
право да до завршетка главног претреса преузме кривично гоњење и заступање 
оптужбе. 

 

 

Пример решења о обустави поступка због недоласка оштећеног као тужиоца 

 

К број 7/14  
 
 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ и то судија НН, као председник већа 
и судије поротници РР И ПП као чланови већа, уз учешће записничара ЦЦ, у 
кривичном предмету против окривљеног М.М., због кривичног дела  из члана 204 
став 1 тачка 1 КЗ, по оптужници Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. 

године, коју заступа оштећени као тужилац ЕЕ почев од 06.08.2013.године, на 
основу члана 61 ЗКП, донео је дана 10.12.2013. године, 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОБУСТАВЉА СЕ кривични поступак против окривљеног М.М., због 
кривичног дела тешке крађе из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ, вођен по оптужници 
Првог ОЈТ у Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. године, коју заступа оштећени као 
тужилац ЕЕ почев од 06.08.2013.године. 

 
На основу члана 265 став 1 ЗКП трошкови кривичног поступка падају на 

терет буџетских средстава.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Оптужницом Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.1234 од 31.01.2013. године  

окривљеном М.М. стављено је на терет извршење кривичног дела из члана 204 став 
1 тачка 1 КЗ. Како је својим актом од 01.08.2013.године заменик јавног тужиоца 
изјавио да одустаје од од оптужбе против окривеног М.М., због извршења 
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кривичног дела  из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ, а оштећени ЕЕ дана 
06.08.2013.године да преузима гоњење, то је именовани у даљем поступку заступао 
оптужбу. 

 
На главни претрес заказан за 10.12.2013.године оштећени као тужилац ЕЕ, 

као ни његов пуномоћник адвокат ЉЉ, нису приступили иако су о дану и часу 
одржавања главног претреса уредно обавештени на претходно одржаном главном 
претресу дана 02.09.2013.године, када су и упозорени да им саопштење има 
служити уместо позива, као и на последице свог недоласка. 

 
Имајући у виду да уредно позвани оштећени као тужилац ЕЕ није дошао на 

главни претрес, као ни његов пуномоћник, а да свој изостанак није оправдао, нити је 
тражио одлагање, то је суд донео одлуку као у изреци решења, а на основу члана 61 

став 2 ЗКП. 

 
 Одлука о трошковима  донета је на основу члана 265 став 1 ЗКП.  

 
  Записничар                                                                                 Председник већа-
судија 
         ЦЦ                                                                                                                  НН 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба 
у року од три дана од пријема писменог  
отправка решења, Апелационом суду у  
Београду, преко овог суда. 

 

• Приватни тужилац   

Приватни тужилац има права предвиђена Закоником.  

Поред тога приватни тужилац има права која припадају јавном тужиоцу, осим 
оних која јавни тужилац има као државни орган. Такође, на приватног тужиоца 
се сходно примењују одредбе које важе за оштећеног као тужиоца. 

Приватна тужба се подноси у року од три месеца од дана када је оштећени 
сазнао за кривично дело и осумњиченог. Ако је оштећени поднео кривичну 
пријаву или предлог за кривично гоњење, а у току поступка се утврди да се 
ради о кривичном делу за које се гони по приватној тужби, пријава, односно 
предлог сматраће се благовременом приватном тужбом ако су поднети у року 
предвиђеном за приватну тужбу. 

 

• Окривљени 

 

Права 

Суд (а у истрази орган поступка) окривљеног увек пре првог саслушања 
ПОУЧАВА да има право да: 
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-подробно и на језику који разуме буде обавештен о делу које му се ставља на 
терет, о природи и разлозима оптужбе, као и да све што изјави може да буде 
коришћено као доказ у поступку;  

-ништа не изјави, ускрати одговор на поједино питање, слободно изнесе своју 
одбрану,  

-призна или не призна кривицу;  

-се брани сам или уз стручну помоћ браниоца у складу са одредбама овог 
законика; његовом саслушању присуствује бранилац;  

-у најкраћем могућем року буде изведен пред суд и да му буде суђено 
непристрасно, правично и у разумном року;  

-непосредно пре првог саслушања прочита кривичну пријаву, записник о 
увиђају и налаз и мишљење вештака;  

-му се осигура довољно времена и могућности за припремање одбране;  

-разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ; прикупља доказе за 
своју одбрану;  

-се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да износи чињенице 
и доказе у своју корист, да испитује сведоке оптужбе и захтева да се, под истим 
условима као сведоци оптужбе, у његовом присуству испитају сведоци одбране; 

-користи правна средства и правне лекове;  

-предузима друге радње када је то одређено закоником.  

Уколико је окривљени ухапшено лице поред ових права ПОУЧАВА да има 
право да: 

-одмах на језику који разуме буде обавештен о разлогу хапшења;  

-пре него што буде саслушан, има са браниоцем поверљив разговор који се 
надзире само гледањем, а не и слушањем;  

-захтева да без одлагања о хапшењу буде обавештен неко од чланова његове 
породице или друго њему блиско лице, као и дипломатско-конзуларни 
представник државе чији је држављанин, односно представник овлашћене 
међународне организације јавноправног карактера, ако је у питању избеглица 
или лице без држављанства;  

-захтева да га без одлагања прегледа лекар кога слободно изабере, а ако он није 
доступан, лекар кога одреди јавни тужилац, односно суд.  

 

Дужности 

Суд (а у истрази орган поступка) окривљеног увек пре првог саслушања 
ПОУЧАВА да је дужан да: 

-се одазове на позив органа поступка;  

-обавести орган поступка о промени адресе пребивалишта или боравишта, 

односно о намери да промени адресу пребивалишта или боравишта.  

 

• Бранилац 



 

 18 of 124 

Бранилац може бити само адвокат.  

Суд мора водити рачуна ко према одредбама ЗКП не може бити бранилац.  

Суд (а у истрази орган поступка) ће браниоцу дозволити да: 

-са ухапшеним, пре његовог првог саслушања, обави поверљив разговор;  

-непосредно пре првог саслушања осумњиченог прочита кривичну пријаву, 

записник о увиђају и налаз и мишљење вештака; после доношења наредбе о 
спровођењу истраге или после непосредног подизања оптужнице, а и пре тога 
ако је окривљени саслушан, у складу са одредбама овог законика, 

-разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ;  

-са окривљеним који је у притвору на поверљив начин разговара и неометано 
води преписку, осим ако овим закоником није другачије одређено;  

-у корист окривљеног предузима све радње које може предузети окривљени;  

-предузима друге радње када је то одређено закоником.  

Суд (а у истрази орган поступка) ће од браниоца захтевати да: 

-поднесе пуномоћје, без одлагања;  

Пуномоћје могу потписати: (осим ако се томе окривљени изричито противи) 

#окривљени сам,  

#његов законски заступник,  

#брачни друг,  

#сродник по крви у правој линији,  

#усвојитељ, усвојеник,  

#брат, сестра,  

#хранитељ и  

#лице са којим окривљени живи у ванбрачној или каквој другој трајној 
заједници живота, 

-пружи окривљеном помоћ у одбрани стручно, савесно и благовремено;  

-не злоупотреби права у циљу одуговлачења поступка;  

-упозори окривљеног на последице одрицања или одустајања од права;  

-пружа правну помоћ окривљеном у року од 30 дана од дана када је отказао 
пуномоћје, ако пре истека тог рока не буде изабран бранилац. 

Посебна ситуација када окривљени одбија браниоца постављеног по службеној 
дужности и жели да се брани искључиво сам. У том случају бранилац по 
службеној дужности је дужан да: буде упознат са садржајем доказних радњи и 
садржајем и током главног претреса; окривљеном даје објашњења и савете 
писаним путем, ако окривљени одбија да са њим разговара; присуствује 
радњама у поступку и да изнесе завршну реч, ако се окривљени томе изричито 
не противи; на захтев окривљеног или уз његову изричиту сагласност изјави 
редовни правни лек и предузме друге радње у поступку.  

Браниоцу престају права и дужности:  
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-у случају опозива или отказа пуномоћја  

-разрешењем.  

Нови Законик предвиђа могућност разрешења изабраног браниоца: ако је у 
истом предмету поступало као судија, јавни тужилац, заступник оштећеног, 
службеник полиције или друго лице које је предузимало радње у 
предистражном поступку; после опомене и изречене новчане казне настави да 
нарушава ред; против њега буде покренут кривични поступак због основане 
сумње да је у вези са истим предметом учинио кривично дело спречавање и 
ометање доказивања или бекство и омогућавање бекства лица лишеног слободе; 
му је пуномоћје поново дато након опозива или отказа пуномоћја, а до тога је 
очигледно дошло у циљу злоупотребе права; се ради о заједничком браниоцу, а 
окривљени се не споразумеју; се окривљени који има више од пет бранилаца не 
определи које ће браниоце задржати. 

Поред ових разлога бранилац постављен по службеној дужности ће бити 
разрешен ако: окривљени или за то овлашћено лице узме другог браниоца; не 
извршава дужност; су услед промене имовинског стања окривљеног престали да 
постоје разлози за одбрану сиромашних. 

 

• Обавезна одбрана 

 

Суд (а у истрази орган поступка) посебно мора да води рачуна о случајевима 
када је одбрана обавезна, и окривљеног је дужан упозорити на то. 

По ЗКП одбрана је обавезна: 

1.  је нем, глув, слеп или неспособан да се сам успешно брани - од првог 
саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка;  

2. ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна 
затвора од осам година или тежа казна - од првог саслушања, па до 
правноснажног окончања кривичног поступка;  

3. ако је задржан или му је забрањено да напушта стан или је притворен - од 
лишења слободе, па до правноснажности решења о укидању мере;  

4. ако му се суди у одсуству - од доношења решења о суђењу у одсуству, па 
док суђење у одсуству траје;  

5. ако се главни претрес одржава у његовој одсутности због неспособности 
коју је сам проузроковао - од доношења решења да се главни претрес 
одржи у његовој одсутности, па до правноснажности решења којим суд 
утврђује престанак неспособности за учествовање на главном претресу;  

6. ако је због нарушавања реда удаљен из суднице до завршетка доказног 
поступка или завршетка главног претреса - од доношења наредбе о 
удаљењу, па до повратка у судницу или до саопштавања пресуде;  

7. ако се против њега води поступак за изрицање мере безбедности обавезног 
психијатријског лечења - од подношења предлога за изрицање такве мере, 
па до доношења одлуке из члана 526. ст. 2. и 3. ЗКП-а или до 



 

 20 of 124 

правноснажности решења о изрицању мере безбедности обавезног 
психијатријског лечења;  

8. од почетка преговора са јавним тужиоцем о закључењу споразума из 
члана 313. став 1, члана 320. став 1. и члана 327. став 1. ЗКП-а, па до 
доношења одлуке суда о споразуму;  

9. ако се претрес одржава у његовој одсутности (члан 449. став 3.ЗКП) - од 
доношења решења да се претрес одржи у његовој одсутности, па до 
доношења одлуке суда о жалби на пресуду.  

 

Питања која суд (а у истрази орган поступка) разматра: 

-да ли је по Законику одбрана обавезна (постоји неки од напред наведених 
разлога) 

-упозорава окривљеног и даје му рок да себи изабере браниоца 

-ако окривљени не изабере браниоца поставља му браниоца по службеној 
дужности 

 

 

6.ДОКАЗИ 

 

Терет доказивања оптужбе је на тужиоцу, суд изводи доказе на предлог странака.  

Суд може дати налог странци да предложи допунске доказе или изузетно сам 
одредити да се такви докази изведу, ако оцени да су изведени докази противречни 
или нејасни и да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио. 

Суд је дужан да непристрасно оцени изведене доказе и да на основу њих са једнаком 
пажњом утврди чињенице које терете или иду у корист окривљеном. 

Незаконити докази су докази који су прибављени противно овом законику, 

незаконити докази не могу бити коришћени у кривичном поступку. 

 

ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 

• Саслушање окривљеног 

Кад се окривљени први пут саслушава, питаће се за личне податке:  

Битни лични подаци за суд  

1. Име и презиме: ____________________ 

2. Матични број грађана: ЈМБГ _________ 

3. Надимак:_______ 

4. Име и презиме родитеља: отац________    и мајка________ 

5. Девојачко-породично име мајке: ________ 

6. Где је рођен: ____________ 

7. Где станује: пребивалиште у ______________, општина _________, улица ________  

повремено живи у __________ улица _______, Општина ________,  тел. ________,  

8. Дан, месец и година рођења: __________ године 
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9. Држављанин: _____________  

10. Занимање: ___________ 

11. Породичне прилике: ___________ 

12. Да ли је писмен: _________ 

13. Какве је школе завршио:____________ 

14. Шта он и чланови његовог породичног домаћинства поседују од имовине: без 
покретне и непокретне имовине или власник фирме ________, стана од ________ км2 

у улици _______, у ____________, власник аутомобила _______,, осумњичени је 
пензионер са просечним месечним примањима у износу од око _______, супруга 
________ запослена са месечним примањима ________ 

15. Ранија осуђиваност: ________ 

16. Да ли је и када изречена кривична санкција извршена:_________  

17. Да ли се против њега води поступак за које друго кривично дело:__________ 

 

Битна упозорења ухапшеном 

 

-одмах на језику који разуме буде обавештен о разлогу хапшења, 
-пре него што буде саслушан, има са браниоцем поверљив разговор који се назире 
само гледањем, а не и слушањем, 

-захтева да без одлагања о хапшењу буде обавештен неко од чланова његове 
породице или друго њему блиско лице, као и дипломатско конзуларни представник 
државе чији је држављанин, односно представник овлашћене међународне 
организације јавноправног карактера, ако је у питању избеглица или лице без 
држављанства и  
-да захтева да га без одлагања прегледа лекар кога слободно изабере, а ако он није 
доступан, лекар кога одреди јавни тужилац, односно суд,  

 

Битна упозорења окривљеном (права и дужности) 

 

-у најкраћем року, а увек пре првог саслушања, подробно и  на језику који разуме, 
буде обавештен о делу које му се ставља на терет,  
-о природи и разлозима оптужбе као и да све што изјави може да буде коришћено 
као доказ у поступку,  

-да ништа не изјави, ускрати одговор на поједина питања, слободно изнесе своју 
одбрану, призна или не призна кривицу, 

-да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца, у складу са одредбама ЗКП, 

-да његовом саслушању присуствује бранилац,  

-да у најкраћем могућем року буде изведен пред суд и да му буде суђено 
непристрасно, правично и у разумном року, 

-да непосредно пре првог саслушања прочита кривичну пријаву, записник о увиђају и 
налаз и мишљење вештака, 
-да му се осигура довољно времена и могућности за припремање одбране, 
-разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ, 
-прикупља доказе за своју одбрану, 

-да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да износи чињенице и 
доказе у своју корист, да испитује сведоке оптужбе и захева да се, под истим 
условима као сведоци оптужбе, у његовом присуству испитају сведоци одбране, 
-користи правна средства и правне лекове, и 
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-предузима друге радње када је то одређено ЗКП-ом 

-дужан да се одазива на позиве јавног тужиоца   
-да обавести орган поступка о промени адресе пребивалишта или боравишта,  
односно о намери да промени адресу пребивалишта или боравишта и упозорен да у 
супротном против њега могу бити одређене теже мере за обезбеђење присуства 
окривљеног. 

  

Окривљени ухапшени је позван да се изричито изјасни о томе да ли ће узети 
браниоца по свом избору, и упозорен да ће му, ако у случају обавезне одбране из 
члана 74. ЗКП то не учини у року од 24 часа од часа када је поучен о овом праву 
или изјави да неће узети браниоца,  бити постављен бранилац по службеној 
дужности. 

 

Осумњичени ухапшени је упозорен да ће га, уколико не обезбеди присуство 
браниоца у року од 24 часа од часа када му је то омогућено у смислу члана 293. 

став 1. ЗКП или изјави да не жели да узме браниоца, саслушати. 

 

Након овога се узима изјава окривљеног на записник. 

Окривљени се саслушава усмено са пристојношћу и уз пуно поштовање његове 
личности. Окривљени има право да се при саслушању користи својим белешкама. 
Приликом саслушања окривљеном ће се омогућити да се у неометаном излагању 
изјасни о свим околностима које га терете и да изнесе све чињенице које му служе за 
одбрану. Кад окривљени заврши свој исказ, а потребно је да се исказ употпуни или 
разјасни, поставиће му се питања која морају бити јасна, одређена и разумљива, не 
смеју садржати обману, нити се заснивати на претпоставци да је признао нешто што 
није признао и не смеју представљати навођење на одговор.                         

Значајно за суд 

Сви ови подаци који се од окривљеног узимају при првом саслушању и евентуалне 
измене касније, важни су не само за тачну идентификацију окривљеног, већ како за 
вођење самог поступка (нпр.тачна и прецизна адреса становања окривљеног због 
уручења позива, као и тачна адреса радног места из истих разлога и др.) , тако и код 
одлучивања (нпр.подаци о заради и имовини због одлуке о трошковима поступка, 
породичне прилике због одлуке о казни и др.), тако да је потребно да они буду 
прецизни и што комплетнији, као и да се свака измена пажљиво и прецизно наведе 
уколико је пријављена суду.  

Ако окривљени није поучен или му није омогућено да користи права или ако је исказ 
окривљеног добијен противно члану 9. ЗКП-а, на исказу окривљеног не може се 
заснивати судска одлука. 

Саопштавање окривљеном његових права и обавеза у поступку, као и поштовање 
његових права, како права у поступку, тако и његових личних и људских права је 
такође јако важно за сам поступак и то како за ток поступка, тако и за релевантност и 
валидност саме одлуке која ће у поступку бити донета. Најједноставније речено, у 
свакој фази поступка се мора имати у виду да је окривљени заштићен претпоставком 
невиности све до правноснажног окончања поступка. 

 

• Испитивање сведока 
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Способност сведочења има свако лице које може да пренесе своја сазнања или 
опажања у вези са предметом сведочења има способност сведочења, укључујући и 
оштећеног, оштећеног као тужиоца или приватног тужиоца који се могу испитати 
као сведоци.  

Свако лице које се као сведок позива дужно је да се одазове позиву, дужно је и да 
сведочи. 

Сведок се испитује понаособ без присуства осталих сведока. 

Битни лични подаци за суд 

1. Име и презиме: ____________________ 

2. Матични број грађана: ЈМБГ _________ 

3. Име и презиме родитеља: отац________    и мајка________ 

4. Где је рођен: ____________ 

5. Где станује: пребивалиште у ______________, општина _________, улица ________  

повремено живи у __________ улица _______, Општина ________,  тел. ________,  

6. Година рођења:_____________ 

7.Националност: _____________  

8. Занимање:_________ 

9. Однос са окривљеним и оштећеним: ___________ 

 

Битна упозорења сведоку 
 

-да има право да исказ да на матерњем језику, па исти изјави да добро разуме и 
говори српски језик, те да му тумач није потребан. 

-да је дужан да о промени адресе пребивалишта или боравишта обавести јавног 
тужиоца,  у смислу чл. 95 ст. 3 ЗКП-а. 

-у смислу чл. 95 ст. 1 ЗКП-а да је дужан да говори истину, да не сме ништа 
прећутати, као и да давање лажног исказа представља кривично дело у смислу чл. 

335 КЗ-а. 

-у смислу члана 95. став 2. ЗКП, сведок  је упозорен да није дужан да одговара на 
питања ако је вероватно да би тиме себе или лица са којима живи у браку, 

ванбрачној заједници или другој трајној заједници живота, сроднике по крви у правој 
линији, у побочној линији до трећег степена закључно, сроднике по тазбини до 
другог степена закључно, као и усвојенике и усвојитеље изложио тешкој срамоти, 

знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 

-на разлоге за искључење дужности сведочења из члана 93. став 1. ЗКП, и након 
упозорења изјава 
-на разлоге за ослобађања дужности сведочења из члана 94. став 1. ЗКП, и након 
упозорења изјава 

 

 

Заклетва сведока пре сведочења: "Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што 
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати". Сведок заклетву полаже усмено, читањем њеног текста, или потврдним 
одговором након саслушаног садржаја текста заклетве коју је прочитао орган 
поступка. Неми сведоци који знају да читају и пишу потписују текст заклетве, а 
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глуви, слепи или неми сведоци, који не знају ни да читају ни да пишу заклињу се уз 
помоћ тумача.  

Одбијање и разлози одбијања сведока да положи заклетву унеће се у записник. 

Оштећени који се испитује као сведок питаће се да ли жели да у кривичном 
поступку остварује имовинскоправни захтев.  

Значајно за суд 

Лични подаци битни су за правилно саслушање сведока, јер се у супротном може 
догодити да се исказ сведока не може користити при одлучивању јер се рецимо ради 
о сведоку који је ослобођен сведочења а није на то упозорен нити се изјаснио о томе. 

Уколико су лица искључена од дужности сведочења, суд их не позива да сведоче, 
осим изузетно, а уколико је лице ослобођено од сведочења, позива се пред суд, 

узимају се лични подаци, а затим се лицу саопштава да не мора да сведочи уколико 
не жели односно да се може ослободити своје дужности. Тек уколико лице изјави да 
жели да сведочи, и такво упозорење и његова изјава се унесу на записник, лице се 
упозорава као и сваки други сведок, те позива да положи заклетву и саслушава по 
правилима која важе и за остале сведоке. 

Не полаже заклетву сведок који у време саслушања није пунолетан; који због 
душевног стања не може да схвати значај заклетве. 

Посебно осетљиви сведок  

Сведоку који је с обзиром на узраст, животно искуство, начин живота, пол, 

здравствено стање, природу, начин или последице извршеног кривичног дела, 
односно друге околности случаја посебно осетљив, суд (или други орган поступка) 
може по службеној дужности, на захтев странака или самог сведока решењем 
одредити статус посебно осетљивог сведока.  

Посебно осетљивом сведоку питања се могу постављати само преко органа поступка. 

Посебно осетљиви сведок не може бити суочен са окривљеним (изузетно: осим ако 
то сам окривљени захтева, а орган поступка то дозволи водећи рачуна о степену 
осетљивости сведока и о правима одбране) 

Заштићени сведок 

Ако постоје околности које указују да би сведок давањем исказа или одговором на 
поједина питања себе или себи блиска лица изложио опасности по живот, здравље, 
слободу или имовину већег обима, суд може решењем о одређивању статуса 
заштићеног сведока одобрити једну или више мера посебне заштите. Мере посебне 
заштите обухватају испитивање заштићеног сведока под условима и на начин који 
обезбеђују да се његова истоветност не открије јавности, а изузетно ни окривљеном и 
његовом браниоцу, у складу са ЗКП. 

 

• Вештачење 

 

Суд (а у истрази орган поступка) одредиће вештачење када је за утврђивање или 
оцену неке чињенице у поступку потребно стручно знање. Вештачење се не може 
одредити ради утврђивања или оцене правних питања о којима се одлучује у 
поступку. Ово истовремено значи да се вештак не сме изјашњавати о правним 
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питањима већ искључиво о чињеницама, и то оним за које располаже потребним 
стручним знањем. 

Лице које се позива као вештак дужно је да се одазове позиву и да свој налаз и 
мишљење да у одређеном року.  

Одређивање вештачења 

 

Пример наредбе о вештачењу коју је донео суд  

 

К број 8/14 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије ЗЗ, председника 
већа и судија поротника АА и ББ, чланова већа, у кривичном поступку против НН, 

због кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ-а, по оптужници јавног тужиоца ВЈТ у 
Београду Кт број 123/14, на основу члана 113 ЗКП-а, на главном претресу одржаном 
дана 21.01.2015.године, донео је 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ неуропсихијатријско вештачење окривљеног ПП, од оца Саве, 
ЈМБГ 1234567890, са пребивалиштем у Београду, Ул.Седма број 1, на околност 
урачунљивости окривљеног у моменту извршења кривичног дела, те могућност 
окривљеног да управља својим поступцима и схвати значај својих дела. 

 

 Вештачење ће обавити стални судски вештак, неуропсихијатар, Др БМ, 

Неуропсихијатријска болница, Клинички центар, Београд. 

 

 Вештак је дужан да у року од 8 дана од дана пријема ове наредбе обави 
вештачење, те писани налаз и мишљење достави суду у довољном броју примерака 
за суд и странке. 
 

 Упозорава се стални судски вештак да је давање лажног налаза и мишљења 
кривично дело, као и да чињенице које се сазнају приликом вештачења представљају 
тајну. 

 

 

         Председник већа-судија 

 

               ЗЗ 

 

Питања која суд разматра 

-углавном се у пракси одређује да вештак достави писани налаз и мишљење у 
довољном броју примерака, које је потребно одмах доставити странкама 

-странкама је потребно налаз и мишљење доставити уз налог да се у остављеном 
року изјасне 



 

 26 of 124 

-евентуалне примедбе одмах би требало доставити вештаку такође уз налог да се на 
исте изјасни, (чиме се доприноси ефикаснијем вођењу поступка, посебно у току 
главног претреса када је могуће између два заказана термина да и вештак отклони 
примедбе, као и да буде позван на суђење ради саслушања) 

 

• Увиђај 

 

Увиђај се предузима када је за утврђивање или разјашњење неке чињенице у 
поступку потребно непосредно опажање органа поступка. Предмет увиђаја може 
бити лице, ствар или место. О увиђају се сачињава записник. 

Приликом предузимања увиђаја орган поступка ће по правилу затражити помоћ 
стручног лица форензичке, саобраћајне, медицинске или друге струке, које ће, по 
потреби, предузети и проналажење, обезбеђивање или описивање трагова, извршити 
потребна мерења и снимања, сачинити скице, узети потребне узорке ради анализе 
или прикупити друге податке. 

 

Питања која суд разматра 

 

-може ли увиђај допринети разјашњењу неке чињенице 

-колико је времена протекло од догађаја и да ли је то утицало на измену предмета 
увиђаја 

-одредити тачно која стручна лица могу бити од помоћи 

-сачинити што прецизнији и детаљан записник 

 

• Реконструкција догађаја 

Ради проверавања изведених доказа или утврђивања чињеница које су од значаја за 
разјашњење предмета доказивања, орган поступка може одредити реконструкцију 
догађаја, која се обавља тако што ће се поновити радње или ситуације у условима 
под којима се према изведеним доказима догађај одиграо. Ако су у исказима 
појединих сведока или окривљених радње или ситуације различито приказане, 
реконструкција догађаја ће се, по правилу, посебно извршити са сваким од њих. О 
реконструкцији се сачињава записник, а уколико је то целисходно орган поступка ће 
обезбедити и присуство вештака одговарајуће струке. 

 

Питања која суд разматра 

 

-може ли реконструкција допринети разјашњењу неке чињенице 
-колико је времена протекло од догађаја и да ли је могуће створити довоњно сличне 
околности као када се догађај одиграо 

-одредити тачно који вештаци могу бити од помоћи 

-сачинити што прецизнији и детаљан записник 

 

• Исправа 
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Доказивање исправом врши се читањем, гледањем, слушањем или увидом у садржај 
исправе на други начин. 

 

Питања која суд разматра 

 

-благовремено прибавити исправе или наложити њихово достављање, да би сви већ 
били упознати са њеном садржином 

-благовремено обезбедити техничке услове уколико су потребни  

-на поуздан начин проверити веродостојност исправе 

 

• Узимање биометријских узорака  

 

У циљу утврђивања чињеница у поступку од окривљеног се могу и без пристанка 
узети отисци папиларних линија и делова тела, букални брис и лични подаци, 

саставити лични опис и направити фотографија (форензичка регистрација 
осумњиченог). Ради отклањања сумње о повезаности са кривичним делом, од 
оштећеног или другог лица затеченог на месту кривичног дела могу се и без 
пристанка узети отисци папиларних линија и делова тела и букални брис. Ове радњу 
по наредби суда (у истрази и органа поступка) предузима стручно лице.  

 

 

Пример наредбе за узимање биометријских узорака 

 

К број 9/14 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Б.Б., председника 
већа и судија поротника АА и ББ, чланова већа, у кривичном поступку против С.Д., 

због кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ-а, по оптужници јавног тужиоца ВЈТ у 
Београду Кт број 123/14, на основу члана 140 ЗКП-а, на главном претресу одржаном 
дана 21.01.2015.године, донео је 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 

Да се узме букални брис од осумњиченог С.Д. и да се изврши његова 
форензичка регистрација. 

          

Наредбу ће спровести полицијски службеници ПС Земун 

 

  НАЛАЖЕ СЕ  ПС Земун да узети букални брис од осумњиченог С.Д. достави 
Биолошком факултету у Београду.  
 

   

Предесдник већа-судија  
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                                                                                         ББ                                               

    

 

Узимање узорака за форензичко-генетичку анализу  

Ако је потребно ради откривања учиниоца кривичног дела или утврђивања других 
чињеница у поступку, јавни тужилац или суд може наредити узимање узорка за 
форензичко-генетичку анализу. 

У одлуци о изрицању кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, 
првостепени суд може по службеној дужности одредити да се узорак за форензичко-

генетичку анализу узме од: окривљеног коме је за кривично дело учињено са 
умишљајем изречена казна затвора преко једне године; окривљеног који је оглашен 
кривим за умишљајно кривично дело против полне слободе; лица коме је изречена 
мера безбедности обавезног психијатријског лечења.   

 

Пример наредбе за узимање узорка за форензичко генетску анализу 

 

К број 10/14 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије ЗЗ, председника 
већа и судија поротника АА и ББ, чланова већа, у кривичном поступку против Д.М., 

због кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ-а, по оптужници јавног тужиоца ВЈТ у 
Београду Кт број 123/14, на основу члана 140 ЗКП-а, на главном претресу одржаном 
дана 21.01.2015.године, донео је 
 

Н А Р Е Д Б У 

 

 За узимање узорка за форензичко генетичку анализу – букалног бриса од 

осумњиченог  

 

Д.М. од оца Миленка, рођеног 05.02.1984 године у Београду  са пребивалиштем 
у Београду, Ул.Петроварадинска број 8, ЈМБГ 0502984710.… 

 

 

Предесдник већа-судија  

                                                                                           ЗЗ      

 

 

• Провера рачуна и сумњивих трансакција 

 

Ако су испуњени услови из ЗКП-а, јавни тужилац може захтевати да суд одреди 
надзор над сумњивим трансакцијама.  

Надзор одређује образложеном наредбом судија за претходни поступак. У наредби се 
наводе подаци о осумњиченом, ознака рачуна, обавеза банке или финансијске 
организације да доставља периодичне извештаје јавном тужиоцу и трајање надзора. 
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Надзор може трајати најдуже три месеца, а због важних разлога може бити продужен 
највише за још три месеца. Надзор се обуставља чим престану разлози за његову 
примену. 

 

Пример наредбе  

 

КПП број 11/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија за претходни поступак М.М., у 
претходном поступку, на захтев јавног тужиоца ВЈТ у Београду Кт број 123/14, на 
основу члана 143 ЗКП-а, дана 21.01.2015.године, донео је 
 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 

 Одређује се провера рачуна и надзор над трансакцијама преко наведеног 
рачуна број 123-456-789 у Еко Банци а.д.Београд који гласи на име Д.М. од оца 
Миленка, рођеног 05.02.1984 године у Београду  са пребивалиштем у Београду, 
Ул.Петроварадинска број 8, ЈМБГ 0502984710. 

 Еко банка а.д.Београд из Београда, Минска 3, се обавезуједа доставља 
периодичне извештаје јавном тужиоцу Вјт у Београду. 
 Надзор може трајати у периоду од 22.01.2015.године до 22.04.2015.године. 

 Ако јавни тужилац не покрене кривични поступак у року од шест месеци од 
дана када се упознао са подацима добијеним надзором или ако изјави да против 
осумњиченог неће захтевати вођење поступка или ако сматра да прикупљени 
подаци нису потребни за вођење поступка, јавни тужилац ће донети решење о 
уништењу прикупљеног материјала, о чему ће обавестити лице према коме је 
спроведена доказна радња. 

Судија за претходни поступак  

                                                                                          М.М.      

 

 

• Привремено одузимање предмета 

 

Предмете који се по Кривичном законику морају одузети или који могу послужити 
као доказ у кривичном поступку, орган поступка ће привремено одузети и 
обезбедити њихово чување. 

Одлуку о привременом одузимању средстава која су предмет сумњиве трансакције  
из члана 145. ЗКП и њиховом стављању на посебан рачун ради чувања доноси суд.  

Од дужности предаје предмета ослобођен је: окривљени; лице које је искључено од 
сведочења, осим браниоца, осим ако суд другачије не одлучи.  
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Повраћај привремено одузетих предмета - Предмети који су у току поступка 
привремено одузети, вратиће се држаоцу ако престану разлози због којих су 
предмети привремено одузети, а не постоје разлози за њихово трајно одузимање. 

 

• Претресање 

 

Претресање стана и других просторија или лица може се предузети ако је вероватно 
да ће се претресањем пронаћи окривљени, трагови кривичног дела или предмети 
важни за поступак. Предузима се на основу наредбе суда или изузетно без наредбе, 
на основу законског овлашћења.  

Претресање уређаја за аутоматску обраду података и опреме на којој се чувају или се 
могу чувати електронски записи предузима се на основу наредбе суда и, по потреби, 

уз помоћ стручног лица.  

-Претресање на основу наредбе - На образложени захтев јавног тужиоца претресање 
наређује суд. Претресање ће започети најкасније у року од осам дана од дана 
издавања наредбе. Ако не започне у наведеном року, претресање се не може 
предузети и наредба ће се вратити суду. 

 

Пример наредбе за претресање 

 

КПП број 12/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија за претходни поступак М.М., у 
претходном поступку, на захтев јавног тужиоца ВЈТ у Београду Кт број 123/14, на 
основу члана 155 ЗКП-а, дана 21.01.2015.године, донео је 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 

о претресању стана и других просторија у Београду, Ул. Овална бр.19, а које  
користи осумњичени Н.Б., од оца Саве, рођен 03.03.1984. у Београду, ЈМБГ 
0303984710 као и насилни улазак уколико корисник неће доборовољно да отвори 
врата, 

 

 

ради проналажења окривљеног, трагова кривичног дела неовлашћена производња 
држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ.  

 

Претресање стана и других просторија ће обавити овлашћена службена М.М., 

бр.службене легитимације 122 и К.К. бр. лег. 134 без присуства заменика јавног 
тужиоца. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду поднео је судији за претходни 
поступак образложен предлог КТ број 1/15 од 21.01.2015. године за издавање 
наредбе о претресању стана и других просторија као у диспозитиву ове наредбе, јер 
постоји вероватноћа да ће се претресањем стана и других просторија пронаћи, 

трагови кривичног дела или предмети важни за кривични поступак. 

 

Разматрајући предлог у коме се између осталог наводи да постоје основи 
сумње да је осумњичени Н.Б. извршио кривично дело из члана 246 став 1 КЗ,  те да 
постоје основи сумње да ће се у стану односно просторијама на наведеној адреси 
пронаћи трагови или  предмети кривичног дела и да осумњичени неће отворити 
добровољно врата стана, а на основу чл. 155  ЗКП-а донета је одлука као у изреци 
наредбе. 

 

       Судија за претходни поступак  

                                                                           М.М.  

 

-Претресање без наредбе - Јавни тужилац или овлашћена службена лица полиције 
могу изузетно без наредбе суда ући у стан и друге просторије и без присуства 
сведока предузети претресање стана и других просторија или лица која се ту затекну: 

уз сагласност држаоца стана и друге просторије; ако неко зове у помоћ; ради 
непосредног хапшења учиниоца кривичног дела; ради извршења одлуке суда о 
притварању или довођењу окривљеног; ради отклањања непосредне и озбиљне 
опасности за људе или имовину.  

Ако је након уласка у стан и друге просторије предузето претресање, о уласку у 
просторије и извршеном претресању без наредбе суда и присуства сведока биће 
сачињен записник у коме ће се назначити разлози уласка и претресања. 

Претресање лица - Овлашћена службена лица полиције могу без наредбе суда за 
претресање и без присуства сведока предузети претресање лица приликом лишења 
слободе или приликом извршења наредбе за довођење, ако постоји сумња да то лице 
поседује оружје или оруђе за напад или ако постоји сумња да ће одбацити, сакрити 
или уништити предмете које треба од њега одузети као доказ у поступку. 

-Извештај судији за претходни поступак -Кад јавни тужилац или овлашћена 
службена лица полиције предузму претресање стана и других просторија или лица 
без наредбе о претресању дужна су да о томе одмах поднесу извештај судији за 
претходни поступак који цени да ли су били испуњени услови за претресање.  

 

ПОСЕБНЕ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ 

Посебне доказне радње су Закоником ограничене за одређена кривична дела уз услов 

да се на други начин се не могу прикупити докази за кривично гоњење или би 
њихово прикупљање било знатно отежано, а изузетно се могу одредити и према лицу 
за које постоје основи сумње да припрема неко од кривичних дела, а околности 
случаја указују да се на други начин кривично дело не би могло открити, спречити 
или доказати или би то изазвало несразмерне тешкоће или велику опасност (орган 
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поступка мора посебно ценити да ли би се исти резултат могао постићи на начин 
којим се мање ограничавају права грађана) 

Подаци о предлагању, одлучивању и спровођењу посебних доказних радњи 
представљају тајне податке.  

Посебну доказну радњу на образложен предлог тужиоца одређује судија за 
претходни поступак образложеном наредбом. Наредба мора да садржи све 
расположиве податке о лицу према којем се одређује посебна доказна радња, 
законски назив кривичног дела, и детаљан начин спровођења, те разлоге на којима се 
заснива сумња, као и обим и трајање посебне доказне радње. 

Врсте посебних доказних: 

• Тајни надзор комуникације 

• Тајно праћење и снимање 

• Симуловани послови 

• Рачунарско претраживање података 

• Контролисана испорука 

 

Пример наредбе за рачунарско претраживање података 

 

КПП број 13/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија за претходни поступак М.М., у 
претходном поступку, на захтев јавног тужиоца ВЈТ у Београду Ст.пов број 123/14, 
на основу члана 179 ЗКП-а, дана 21.01.2015.године, донео је 

 

Н А Р Е Д Б У 

 
О рачунарском претраживању података због постојања основане сумње да 

се М.Н. ЈМБГ 2512979710, са пребивалиштем у Београду, Ул.Уралска бр.55, 
заједно са другим лицима бави извршењем кривичног дела неовлашћена 
производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.1 КЗ и да користи 
мобилне телефоне бројева 065/1234 567 и 063/1234 567, који су већ похрањени.  
     
          Налаже се мобилним оператерима Теленор, ВИП, ПТТ Србија МТС, да за 
мобилне телефоне број 065/1234 567 и 063/1234 567 доставе полицијским 
службеницима МУП РС, Дирекција полиције ПУ за град Београд, УКП, 
Четврто одељење за период од 24.08.2014. године,  већ похрањене податке и то 
: 

- претрагу (листинг) остварене одлазно-долазне телефонске комуникације 
претплатничких картица 065/1234 567 и 063/1234 567 са базним станицама 
места одакле су остварене комуникације за период од 24.08.2014. године до 
данас 

 
• утврђивање серијских (IMEI) бројева телефона у којима су коришћене 
претплатничке картице са наведеним бројевима телефона и претрагу 
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(листинг) остварене одлазно-долазне телефонске комуникације по 

серијским (IMEI) бројевима у којима су коришћене претплатничке 
картице са наведеним бројевима телефона за период од 24.08.2014. године 
до данас.   

• претрагу (листинг) остварене одлазно-долазне телефонске комуникације 
бројева телефона који су у директној комун икацији са наведеним 

бројевима телефона. 
• податке о регистрованим власницима бројева телефона НН лица и 

власнике телефона који су у директној комуникацији са наведеним 

бројевима телефона. 
• утврђивање локације мобилна терминална опреме корисника са којих су 

комуникације обављене за период од 24.08.2014.године, а које су већ 

похрањене и утврђиване локације мобилне терминалне опреме, које су са 

њима непосредно повезане и са којима обављају најчешћу комуникацију, 
без увида у њихов садржај  

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду поднео је судији за претходни 
поступак образложен предлог Ст.пов број 123/14 од 21.01.2015. године за издавање 
наредбе о рачунарском претраживању података због постојања основане сумње да 
се М.Н. ЈМБГ 2512979710, са пребивалиштем у Београду, Ул.Уралска бр.55, заједно 
са другим лицима бави извршењем кривичног дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.1 КЗ и да користи мобилне 
телефоне бројева 065/1234 567 и 063/1234 567, који су већ похрањени.  

 

Разматрајући предлог у коме се између осталог наводи да постоје основи 
сумње да је осумњичени М.Н. извршио кривично дело из члана 246 став 1 КЗ, те да се 
заједно са другим лицима бави извршењем кривичног дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.1 КЗ и да користи мобилне 
телефоне бројева 065/1234 567 и 063/1234 567,, а на основу чл. 179  ЗКП-а донета је 
одлука као у изреци наредбе 

 

       Судија за претходни поступак  

                                                                           М.М 

 

7.МЕРЕ  ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ПРИСУСТВА  ОКРИВЉЕНОГ  И  ЗА  

НЕСМЕТАНО ВОЂЕЊЕ  КРИВИЧНОГ  ПОСТУПКА 
 

Законик прописује контролисање ових мера у одређеним временским 
размацима, а и без тог обавезног законског контролисања орган поступка може 
и мора реаговати на сваку промену околности која може утицати на 
примењивање одређене мере. Имајући у виду да поједине од ових мера 
ограничавају основна права и слободе окривљеног законодавац је стриктно 
предвидео и да се примењена мера укине и по службеној дужности кад престану 
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разлози због којих је одређена, односно замени другом блажом мером кад за то 
наступе услови.  

 

• Позив  
 

Присуство окривљеног у кривичном поступку обезбеђује се пре свега његовим 
позивањем. Осим окривљеног и присуство учесника у поступку (бранилаца, 

оштећених, сведока, вештака, …) се обезбеђује позивањем. 

 

Питања која суд разматра 

 

-да ли има прецизну адресу пребивалишта/боравишта/радног места окривљеног (или 
другог лица у поступку) 

-да ли је позиве упутио на све расположиве адресе 
-да ли је довољно време за уручење позива 

-да ли су окривљеном (или другом лицу у поступку) уз позив достављена упозорења 
о правима и дужностима у поступку  
 

Упозорење на право да себи ангажује браниоца практично значи да у случају када 
одбрана није обавезна орган поступка неће одлагати саслушање или главни претрес 
због недоласка браниоца имајући у виду да је окривљени још на почетку поступка 
упозорен на своје право на одбрану, тако да ће правилно и законито упозорење 
окривљеног допринети ефикаснијем поступку. Такође упозорење о обавези 
обавештавања суда о промени адресе доприноси како ефикасности поступка, тако 
и евентуалној превенцији примене теже мере обезбеђења присуства окривљеног.  
 

И код позивања других лица је веома битно, због процесне дисциплине и ефикаснијег 
окончања поступка, да учесници буду упозорени на последице свог понашања, 

односно на своју обавезу одазивања позивима, обавештавања о промени адресе, као 
и на последице непоступања по наведеном односно на могућности новчаног 
кажњавања, те евентуално друге последице у зависности од улоге учесника. 

 

-редовна благовремена провера да ли су позиви уредно уручени 

 

 

•  Довођење 
 

Суд (а у истрази орган поступка) може издати наредбу да се окривљени доведе:  
 

-ако уредно позвани окривљени не дође, а свој изостанак не оправда,   
-ако се није могло извршити уредно достављање позива, а из околности очигледно 
произлази да окривљени избегава пријем позива,  
-ако је донето решење о притвору.  

 

Наредба се  издаје се писмено. Наредбу за довођење извршава полиција (према месту 
боравишта или пребивалишта окривљеног).  
 

Питања која суд разматра 
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-да ли су испуњени услови за издавање наредбе 

-да ли је окривљени претходно у поступку уредно упозорен на последице свог 
понашања 

-да ли је наредба за довођење благовремено достављена полицији 

 

 

Пример наредбе за довођење 

 

К број  14/14 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, председник већа судија АА, на основу члана 195 ЗКП-а, 

дана 13.03.2014.године, издао је 
 

 

Н А Р Е Д Б У 
 

 Према: 
 

 окривљеном Г.Л., ЈМБГ 3008965710169, од оца Делјана и мајке Цвете, 
дев.Тошич, рођеном 30.08.1965.године у Драњцима, Сурдулица, са пребивалиштем 
Београду улица Видиковачки венац број 25, 

 

 

НАРЕЂУЈЕ СЕ ДОВОЂЕЊЕ 
 
 На главни претрес заказан за 14.05.2014.године у 10:00 часова у судници 
број 1 на првом спрату, у кривичном поступку који се води по оптужници ВЈТ у 
Београду, због кривичног дела разбојништва из члана 206 став 3 КЗ-а, имајући у 
виду да уредно позвани окривљени није приступио на главни претрес заказан за 
13.03.2014.године у 10:00 часова, нити је свој изостанак оправдао.        

  
 Ову наредбу извршиће Полицијска управа за град Београд, Полицијска станица 
Чукарица. 

 

Председник већа-судија 

                    АА        
 

• Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем  
   

О одређивању ове мере одлучује суд на предлог јавног тужиоца, а после 
потврђивања оптужнице и по службеној дужности под условом да постоје околности 
које указују да би окривљени могао ометати поступак утицањем на оштећеног, 
сведоке, саучеснике или прикриваче или околности да би окривљени могао 

поновити кривично дело, довршити покушано кривично дело или учинити 
кривично дело којим прети.  
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Мера може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, 
односно до упућивања окривљеног на издржавање кривичне санкције која се састоји 
у лишењу слободе.  
  

Суд је дужан да свака три месеца испита да ли је даље трајање мере оправдано.  

 

Питања која суд разматра 
 

-да ли је целисходна ова мера уместо притвора (разлози су као за притвор) 

-да ли је лице којме је забрањено рпилажење и комуникација обавештено о томе 
  

Пример решења 

 
 

К број 15/14 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије З.З., као председника већа 
и судија поротника В.В. и М.М. чланова већа, у кривичном поступку против 
окривљеној Т.Т. и др., збoг кривичног дела из чл.359 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ и др., на 
главном претресу одржаном дана 06.02.2014. године, донео је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 Према:  
 
 окр.Т.Т., рођеној дана 01.01.1966.године у Београду, од оца Пере и мајке 
Стане, са пребивалиштем у Београду, Римска број 4, неосуђиваној, изриче се  
 
МЕРА ЗАБРАНЕ ПРИЛАЖЕЊА, САСТАЈАЊА ИЛИ   КОМУНИЦИРАЊА СА 

ОДРЕЂЕНИМ ЛИЦИМА 
 

 забрањује се окривљеној Т.Т. да прилази, састаје се или комуницира са 
окривљенима К.Д. и Т.С. и сведоком  Е.Е.. 

 

 Наведена изречена мера према окривљеној може трајати док за то постоји 
потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљене 
на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, с тим што је 
суд дужан да свака три месеца испита да ли је трајање мере оправдано.  

 

 Упозорава се окривљена Т.Т. да се према истој, уколико прекрши изречену 
забрану, може одредити тежа мера.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  
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 Оптужницом ВЈТ у Београду Кт бр.38/14 од 30.01.2014 године, окривљенима 
Т.Т., К.Д. и Т.С. стављено је на терет да су извршили по једно кривично дело 
злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ. 

 

 Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду се на главном претресу изјаснио да 
предлаже према Т.Т. изрицање  мере забране из чл. 197 ЗКП. 

 

 Бранилац окривљене Т.Т., адвокат Б.Б. се на главном претресу противио 
предлогу тужиоца наводећи да су сви докази у овом поступку већ прикупљени у 
истрази и да за изрицање мере нема разлога. 

 

 Разматрајући предлоге тужиоца и одбране, као и комплетне списе предмета, 

суд је нашао да је предлог тужиоца основан, обзиром да је окривљена Т.Т., као 
начелник Општинске управе Општине ЅЅ, надређена окривљенима К.Д. и Т.С., као 
руководиоцима Одељења ѕа опште и правне послове Општине ЅЅ, а да је предложени 
сведок Е.Е., према стању у списима предмета, инспектор Одељења за комуналне 
послове Општине ЅЅ, то напред наведене околности у одређеној мери указују на 
бојазан  да би окривљена Т.Т. имајући у виду њен положај у Општини ЅЅ, као и 
положаје осталих наведених лица, а без обзира на фазу у којој се поступак налази, 
могла утицати на напред наведена лица, али да је, по налажењу овог већа, за 
отклањање такве опасности довољно да се према истој изрекне мера забране 
прилажења, састајања и комуницирања са напред наведеним  лицима из чл. 197 ЗКП 
уз упозорење да јој се, уколико прекрши изречену забрану, може изрећи тежа мера, 

због чега је овај суд донео одлуку као у изреци решења, а на основу члана 197 и 198 
ЗКП. 

 

Записничар                                             Председник већа-судија 
С.К.                                                                                       З.З. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА:  
 

Против овог решења дозвољна је жалба  
Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда, у року од три дана,  

од дана пријема писменог отправка.   
 

 

• Забрана напуштања боравишта  
 

За одређивање мере забране напуштања боравишта потребно је да постоје околности 
које указују да би окривљени могао побећи, сакрити се, отићи у непознато место или 
у иностранство. 

Ограничења: не може се ограничити право окривљеног да живи у свом стану, да се 
несметано виђа са члановима породице, блиским сродницима и својим браниоцем. 
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Мера може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности 
пресуде, односно до упућивања окривљеног на издржавање кривичне санкције која 
се састоји у лишењу слободе. 
Суд је дужан да свака три месеца испита да ли је даље трајање мере оправдано. 

 

Питања која суд разматра 

 

-да ли је целисходна ова мера уместо притвора (разлози су као за притвор) 

-да ли ће кретање окривљеног ограничити на место пребивалишта/боравишта или на 
територију Републике Србије 
 

Суд то цени у сваком конкретном случају при чему би суд требало да има у виду све 
околности као на пример посао чињенице као што су посао и ѕанимање окривљеног, 
места боравишта уже и шире породице окривљеног, евентуалне здравствене 
околности и слично. 

 

-да ли ће му евентуално уз ову меру изрећи и неку додатну меру или обавезу 

 

забрањено посећивање одређених места (ово се на пример најчешће примењује код 
кривичног дела насилничког понашања на спортској приредби или јавном скупу) 
наложено да се повремено јавља одређеном државном органу (то може бити 
полиција или центар за социјални рад и др.) 

привремено одузета путна исправа или возачка дозвола. 

 

 

Пример решења 

 

 

К. број 16/14                                         

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, председник већа судија А.А., у кривичном предмету 
окр.М.С. и др., због кривичног дела из чл. 246 став 1 КЗ у вези чл. 33 КЗ, одлучујући 
након подигнуте оптужнице на основе одредби чл.200 ст. 1 ЗКП, дана 01.04.2014. 

године донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

На основу одредбе члана 199. став 1. и 2. ЗКП-а,  

према: 

окривљеном М.С. ЈМБГ 1234567890, од оца Оливера и мајке Анђе, рођене Ђаковић, 

рођеном 01.01.1980. године у Краљеву, са пребивалиштем у Београду, ул. Булевар 
Арсенија Чарнојевића 122,  

ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА БОРАВИШТА 
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па се окривљеном забрањује да без одобрења суда напусти место боравишта – 
територију града Београда. 

НАЛАЖЕ СЕ окривљеном да се сваког првог понедељка у месецу јавља у ПС Нови 
Београд.  

 

Наведена изречена мера према окривљеном може трајати док за то постоји 
потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивња окривљеног 
на издржавање кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, с тим што је 
суд дужан да свака три месеца испита да ли је даље трајање мере оправдано. 

УПОЗОРАВА СЕ окривљени да уколико прекрши изречену забрану против њега 
може бити одређен притвор. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Оптужницом ВЈТ у Београду Кто бр. 1/14 од 27.03.2014.године, окривљеном М.Ц , 

П.П. и О.О. стављено је на терет извршење  кривичног дела неовлашћена 
производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ у вези чл. 33 КЗ.  

 

Дана 01.04.2014.године заменик Вишег јавног тужиоца у Београду ставио је предлог 
да се према окривљеном М.С. одреди мера забране напуштања боравишта.  

 

Председник ваћа је размотрио предлог тужиоца, као и списе предмета и донео 
одлуку као у изреци решења. 

 

Имајући у виду да у току истражног поступка присуство окривљеног  није могло 
бити обезбеђено нити позивањем, нити принудним довођењем преко адресе његовог 
пребивалишта у Београду, ул. Арсенија Чарнојевића 122, због чега му је био одређен 
притвор који је у току истраге решењем судије за претходни поступак укинут, те 
да је у току поступка окривљени М.С. два пута закаснио на главни претрес, због 
чега је главни претрес одлаган, да своје понашање није оправдао, то председник 
ваћа налази да наведене околности указују на опасност да би окривљени, могао 
постати недоступан државним органима, као и да је за отклањање те опасности 
довољно изрицање мере забране напуштања места боравишта, па је, полазећи од 
одредбе члана 189 став 1 и 2 ЗКП-а, којом је прописано да ће орган поступка водити 
рачуна да се не примењује тежа мера ако се иста сврха може постићи блажом 
мером, сходно одредби члана 199 став 1 и 2 ЗКП-а, окривљеном М.С. изрекао меру 
забране напуштања боравишта, којом му је забрањено да без одобрења суда 
напусти територију града Београда и наложено му да се сваког првог понедељка у 
месецу јавља у надлежну ПС Нови Београд, уз упозорење да се против њега може 
одредити тежа мера уколико прекрши изречену забрану, налазећи да је изречена 
мера довољна како би се обезбедило присуство окривљеног и несметано вођење 
кривичног поступка. 

 

 На основу одредбе члана 199 ст. 1 и 2 ЗКП, члана 200 ст. 1 ЗКП, донета је 
одлука као у изреци решења. 
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Записничар                                                                    Председник већа-судија 

С.Н.                                                                                                   А.А.   

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења дозвољена је 
жалба Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда, у року од 3 дана од  
дана пријема писменог отправка.  

Жалба не задржава извршење решења. 
 

        

• Привремено одузимање возачке дозволе  
 

Привремено одузимање возачке дозволе може се одредити и као самостална мера ако 
се поступак води због кривичног дела у вези са чијим извршењем или припремањем 
је коришћено моторно возило или кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја које 
је учињено са умишљајем.  

 

Време за које је возачка дозвола одузета окривљеном урачунаће се у изречену казну 
одузимања возачке дозволе или меру безбедности забране управљања моторним 
возилом.  

 

• Јемство  
 

Јемство се одређује ако 

-окривљени који треба да буде стављен у притвор или је већ у притвору из разлога 
предвиђених закоником 

-лично или неко други за њега пружи јемство да до краја поступка неће побећи  

-сам окривљени, пред  судом пред којим се води поступак, да обећање да се неће 
крити и да без одобрења суда неће напустити боравиште, може се оставити  на  
слободи односно пустити на слободу.  

 

Треба водити рачуна да пре свега притвор мора да буде из тачно одређених разлога 
да би се уопште могло одређивати јемство, као и да су прописана два кумулативна 
услова која треба да буду испуњена да би се одредило јемство. 

 

Јемство увек гласи на новчани износ. 
 

Питања која суд разматра 

 

-степен опасности од бекства и да ли се он може обезбедити јемством уместо 
притвором и који је то износ 
-личне и породичне прилике окривљеног, односно чињенице које га везују за место 
пребивалишта, као и колико лица евентуално издржава , те каква је личност у питању 

-имовно стање лица које даје јемство 

-фаза у којој се поступак налази 

-да ли је јемство положено пре правноснажности решења, посебно уколико је 
окривљени већ у притвору (јер жалба не задржава извршење решења) 
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Ово су све околности које суд цени у конкретном случају, тако да ће при одлучивању 
имати у виду што више околности везаних за напред наведене чињенице на пример 
да ли је окривљени био у бекству дужи временски период, да ли је екстрадиран из 
иностранства или на пример није пријавио промену пребивалишта и поред 
упозорења, да ли га породица везује за место боравишта, да ли има запослење и 
колико зарађује, итд. 

 

Важно је напоменути да је садашњим закоником дата могућност да суд одреди 
јемство и без предлога странака. 
 

 

Пример решења о одређивању јемства 

 

 

К број 17/14 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Ј.Ј., председник већа, са Т.Т., записничарем, у 
кривичном поступку против окривљеног А.А., због кривичног дела разбојништва из 
члана 206 став 2 у вези става 1 КЗ и др., по оптужници јавног тужиоца ВЈТ у 
Београду КТ бр. 20/11 од 08.03.2012. године, одлучујући о предлогу браниоца, 

адвоката Б.Б. за одређивање јемства према окривљеном А.А. од 30.10.2012. године, 

на основу члана 205 ЗКП-а, ван главног претреса, дана 07.11.2014. године, донео је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

   УСВАЈА СЕ се предлог браниоца адвоката Б.Б. за одређивање јемства 
окривљеном А.А., па се према окривљеном А.А., ЈМБГ 1234567890, од оца Мике, 
рођеном 18.10.1960. године у Бору, ОДРЕЂУЈЕ ЈЕМСТВО које гласи на новчани 
износ од 28.000 евра (осамхиљадаевра) у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан исплате, и састоји се у упису хипотеке на: 

 

 - двособном стану број 4, који се налази на првом спрату стамбене зграде 
број 1 у Новом Београду, Ул. Гандијева ЅЅ, површине 50 м2, постојећој на кат.парц. 

222/6, уписаној у лист непокретности бр. 1234 КО Нови Београд, у искључивом 
власништву А.А., са обимом удела 1/1.   

 
с тим што ће се ЗАМЕНИТИ ПРИТВОР који је окривљеном одређен 

решењем истражног судије Вишег суда у Београду, Ки бр. 4/11 од 23.09.2011.године, 

и рачуна му се од 20.09.2011.године, када је лишен слободе, и окривљени ће се 

ПУСТИТИ НА СЛОБОДУ, након пружања доказа суду да је хипотека на 
наведеној непокретности уписана у земљишне књиге у корист Републике Србије 
– Вишег суда у Београду. 
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Ако окривљени прекрши обећање да се неће крити и без одобрења суда неће 
напустити боравиште, суд ће решењем одузети вредност која је дата као јемство 
у корист буџета Републике Србије, а према оптуженом одредиће се притвор.  

 

Уколико се окривљени током овог поступка не одазове на позив суда, а 
изостанак не оправда или ако се против њега појави неки други разлог за 
одређивање притвора, јемство ће се укинути и према окривљеном ће се одредити 
притвор.  

   

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 
 

  Оптужницом јавног тужиоца БЈТ у Београду КТ бр. 20/11 од 08.03.2012. 

године, окривљеном А.А., П.П., У.У. и Д.Д. стављено је на терет извршење 
кривичног дела разбојништва из члана 206 став 2 у вези става 1 КЗ-а. 

 

 Решењем истражног судије Ки бр. 4/11 од 23.09.2011. године, против 
окривљеног А.А. одређен је притвор на основу члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП, који 
му се рачуна од 20.09.2011. године, када је лишен слободе. 
 

 Последњи пут, притвор је против наведеног оптуженог продужен решењем 
кривичног ванпретресног већа Вишег суда у Београду, К бр. 29/14 - Кв.По1 бр. 

631/14 од 28.09.2014. године и то на основу одредбе чл. 211 ст. 1 тач. 1 ЗКП. 

 

Поднеском од 30.10.2012. године, бранилац опт. А.А., адвокат Б.Б. поднео је 
предлог да се према његовом брањенику одреди јемство које гласи на новчани износ 
од 28.000 евра и састоји се у упису хипотеке на непокретности ближе описаној у 
изреци решења, истичући да више не стоје разлози за притвор против овог 
оптуженог и да су испуњени сви услови да се мера притвора замени мером јемства. 

 

 Дана 06.11.2014. године окривљени А.А. је на записник дао изјаву да се у 
потпуности придружује предлогу свог браниоца за одређивање јемства, и да, у 
смислу чл. 202 ст. 1 ЗКП, обећава да се неће крити и да, без одобрења суда, неће 
напустити своје боравиште.  
 

Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду је, поднеском од 30.10.2012. године, 

навео да није сагласан да се прихвати предлог за одређивање јемства, истичући да и 
даље стоје разлози због којих је притвор против оптуженог продужен, због чега 
сматра да овакав предлог оптуженог и његовог браниоца треба одбити.  

 

 Суд је размотрио предлог браниоца окривљеног А.А., адвоката Б.Б. за 
одређивање јемства, заједно са мишљењем заменика јавног тужиоца, па је, након 
увида у списе предмета, донео одлуку као у изреци решења.   

 

Одредбом чл. 202 ст. 2 ЗКП прописано је да јемство увек гласи на новчани 
износ који суд одређује с обзиром на степен опасности од бекства, личне и 
породичне прилике окривљеног и имовно стање лица које даје јемство.  
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Одредбом чл. 203 ЗКП прописано је да се јемство састоји у полагању готовог 
новца, хартија од вредности, драгоцености или других покретних ствари веће 
вредности које се лако могу уновчити и чувати, или у стављању хипотеке за износ 
јемства на непокретна добра лица које даје јемство, или у личној обавези једног или 
више грађана да ће у случају да окривљени прекрши обећање из чл. 202 ст. 1 овог 
законика, платити утврђени износ јемства. 

 

Приликом одлучивања о предложеном јемству за окривљеног А.А. против кога 
је притвор решењем ванпретресног већа последњи пут продужен на основу одредбе 
чл. 211 ст. 1 тач. 1 ЗКП, суд је најпре имао у виду висину  понуђеног јемства које 
гласи на новчани износ од 28.000 еура и састоји се у упису хипотеке на 
непокретности, онако како је то у изреци решења ближе описано, а све у вези са 
начином извршења дела и тежином последице која је наступила, те висином 
прибављене противправне имовинске користи, као и у вези са оправданом сумњом у 
погледу улоге овог лица у извршењу кривичног дела за које се терети. Поред тога, 

када се узме у обзир обећање оптуженог да се неће крити и да, без одобрења суда, 

неће напустити своје боравиште, фаза у којој се овај кривични поступак налази 
односно чињеница да је окривљени А.А. изнео своју одбрану на главном претресу, да 
се ради о неосуђиваном лицу које је у притвору провело више од годину дана и које у 
моменту доношења одлуке има уредно пријављено пребивалиште, његове личне и 
породичне прилике - да се ради о ожењеном, породичном човеку, оцу двоје малолетне 
деце, који заједно са породицом живи у стану који је предмет јемства, те имовно 
стање лица које даје јемство – околност да од непокретности овај окривљени 
поседује једино стан на коме се успоставља хипотека, суд изводи закључак да све 
ове околности у својој међусобној повезаности, пружају довољну гаранцију да ће 
мера јемства бити адекватна и довољна за обезбеђење присуства овог окривљеног 
на главном претресу и даље несметано вођење кривичног поступка. 

 

Истовремено, одлучено је да ће мера притвора бити замењена мером јемства 
и оптужени пустити на слободу, након пружања доказа суду да је хипотека на 
наведеној непокретности уписана у земљишне књиге у корист Републике Србије – 
Вишег суда у Београду. 

 

Уколико оптужени прекрши обећање да се неће крити и да без одобрења суда 
напустити боравиште, суд ће решењем одузети вредност која је дата као јемство 
у корист буџета Републике Србије, сагласно одредби члана 206. ст. 1 ЗКП, а према 
оптуженом одредиће се притвор, применом става 2 исте законске одредбе. 
 

Напослетку, сагласно одредби члана 207 став 1 ЗКП, одређено је да ће се 
јемство укинути, а према оптуженом одредити притвор, ако на уредан позив суда 
не дође, а изостанак не оправда, или ако се против њега појави који други законски 
основ за притвор. 

 

Приликом одређивања мере за обезбеђење присуства оптуженог и несметано 
вођење кривичног поступка, суд се руководио како одредбом члана 210 став 2 ЗКП 
која установљава дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и 
органа који им пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће 
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неопходно време, тако и одредбом члана 189 став 1 ЗКП која прописује да орган 
поступка води рачуна да се не примењује тежа мера ако се иста сврха може 
постићи блажом мером, па је у том смислу одлучио да се не примењује притвор као 
тежа мера јер се, по налажењу суда, иста сврха може постићи јемством, као 
блажом мером.  

 

На основу свега напред наведеног, суд је, применом члана 202, 203 и 205 ЗКП, 

донео одлуку као у изреци решења.  

 

 

  Записничар                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА      
        Т.Т.                                                                                    Ј.Ј.                                                               

  
 
Поука о правном леку: 
Против овог решења дозвољена је жалба 

Апелационом суду у Београду у року од  
3 (три) дана од дана пријема писменог  
отправка решења, а преко овог суда. 

 
Жалба не задржава извршење решења. 
 

Јемство се укида решењем, положени новчани износ, драгоцености, хартије од 
вредности или друге покретне ствари враћају се, а хипотека се скида. 
 

Пример решења о укидању јемства 

 

 

К број 18/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Ј.Ј: председника 
већа и судија С.С. и Т.Т., чланова већа, уз учешће судијског помоћника Г.Г., као 
записничара, у кривичном предмету окр. А.А. и др. због кривичног дела 
разбојништва из члана 206 став 2 у вези става 1 КЗ-а, по оптужници јавног 
тужиоца ВЈТ у Београду КТ бр. 20/11 од 08.03.2012. године, одлучујући о предлогу 
браниоца, адвоката Б.Б. за укидање јемства и брисање хипотеке, на основу одредбе 
члана 189 став 3, у вези са чланом 207 став 3 ЗКП, у седници већа одржаној дана 
18.07.2015. године, донео је 

 

 

               
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 
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УКИДА СЕ мера јемствa одређенa решењем овог суда К бр.29/14 од 
07.11.2014..године, па се СКИДА хипотека која је била прихваћена на име јемства 
за окривљеног А.А., у укупном износу од 28.000 еура, а успостављена на 
непокретности - двособном стану број 4, који се налази на првом спрату стамбене 
зграде број 1 у Новом Београду, Ул. Гандијева ЅЅ, површине 50 м2, постојећој на 
кат.парц. 222/6, уписаној у лист непокретности бр. 1234 КО Нови Београд, у 
искључивом власништву А.А., са обимом удела 1/1 

 
 

             II 
 

  
Налаже се Служби за катастар непокретности Београд, КО Нови Београд да 

изврши испис наведене хипотеке из јавних књига, наведене у ставу I  изреке решења. 

 
 

         
        О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 

Пресудом Вишег суда у Београду К бр. 29/14 од 12.01.2015.године, 

правноснажна пресудом Апелационог суда у Београду Кж бр.12/15од 
05.05.2015.године, окривљени А.А. оглашен је кривим због извршења кривичног дела 
разбојништва из члана 206 став 2 у вези става 1 КЗ и осуђен на казну затвора у 
трајању од 4 године и 6 месеци, у коју му се има урачунати време проведено у 
притвору. 

 

Решењем истражног судије Ки бр. 4/11 од 23.09.2011. године, против 
окривљеног А.А. одређен је притвор на основу члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП. 

Последњи пут против наведеног окривљеног притвор је био продужен решењем 

кривичног ванпретресног већа Вишег суда у Београду, К бр. 29/14 - Кв.По1 бр. 631/14 
од 28.09.2014. године и то на основу одредбе чл. 211 ст. 1 тач. 1 ЗКП. 

 

Решењем Вишег суда у Београду К бр. 29/14 од 07.11.2014. године, усвојен је 
предлог браниоца окривљеног А.А. за одређивање јемства окривљеном А.А., па је 
према окривљеном А.А., ЈМБГ 1234567890, од оца Мике, рођеном 18.10.1960. 

године у Бору, одређено јемство које гласи на новчани износ од 28.000 евра 
(осамхиљадаевра) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан исплате, и састоји се у упису хипотеке на двособном стану број 4, 

који се налази на првом спрату стамбене зграде број 1 у Новом Београду, Ул. 
Гандијева ЅЅ, површине 50 м2, постојећој на кат.парц. 222/6, уписаној у лист 
непокретности бр. 1234 КО Нови Београд, у искључивом власништву А.А., са 
обимом удела 1/1, па је замењен притвор који је окривљеном одређен решењем 
истражног судије Вишег суда у Београду, Ки бр. 4/11 од 23.09.2011.године, након 
чега је окривљени дана 07.11.2014. године пуштен на слободу. 
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Бранилац окривљеног А.А., адвокат Б.Б. је доставио овом суду предлог да се у 
односу на поменутог окривљеног укине мера јемства, а конституисана хипотека на 
наведеним непокретностима, као средство обезбеђења обрише, с обзиром на то да 
је окривљени ступио на издржавање казне затвора. 

 

Председник већа је ставио предлог кривичном ванпретресном већу овог суда 
из члана 21 став 4 ЗКП, ради одлучивања о укидању мере јемства изреченој према 
окр. А.А. поменутим решењем. 

 

Кривично ванпретресно веће размотрило је списе предмета, те је извршило 
увид у наведену пресуду, решење о одређивању мере јемства према окривљеном, као 
и у извештај одељења за извршење кривичних санкција Основног суда у Београду, па 
је донело одлуку као у изреци решења. 

 

Наиме, увидом у извештај одељења за извршење кривичних санкција Основног 
суда у Београду од 07.07.2015. године, веће је утврдило да је окривљени А.А.  дана 
01.07.2015.године, ступио на издржавање казне затвора у КПЗ Ниш, по 
правноснажној пресуди Вишег суда у Београду К бр. 29/14, па имајући у виду одредбу 
члана 207 став 3 ЗКП, којом је прописано да ако је пресудом изречена кривична 
санкција која се састоји у лишењу слободе, јемство се укида тек када осуђени почне 
да издржава кривичну санкцију, као и одредбу члана 189 став 3 ЗКП, којом је 
прописано имеђу осталог и да ће се мера из става 1. овог члана укинути и по 
службеној дужности кад престану разлози због којих је одређена, то су се у 
конкретном случају по оцени већа стекли законски услови за укидање јемства према 
овом окривљеном и брисање хипотеке из јавних књига. 

 

С обзиром на наведено, веће из члана 21 став 4 ЗКП-а је на основу одредбе 
члана 189 став 3 у вези члана 207 став 3 ЗКП донело је одлуку у ставу I и II изреке 
овог решења.  

 
Записничар                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА  
Г.Г.                                                      Ј.Ј. 

 

Поука о правном леку: 
Против овог решења дозвољена је жалба  
Апелационом суду у Београду, у року од  
3 (три) дана од дана пријема преписа решења,  

а преко овог суда. 

 

 

• Забрана напуштања стана  
 

Забрана напуштања стана одређује се уколико постоје неки од разлога због којих се 
одређује притвор према окривљеном АЛИ да суд у конкретној ситуацији оцењује да 
ће се и овом мером која је свакако блажа него мера притвора, омогућити несметано 
вођење кривичног поступка. 
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Суд може забранити окривљеном да без одобрења напусти стан у којем борави и 
одредити услове под којима ће боравити у стану,  као што су: 

а) забрана окривљеном да користи телефон и интернет, или  
б) да прима друга лица у стан.  

 

Окривљени ће се у решењу о изрицању мере забране напуштања стана упозорити да 
се против њега може одредити притвор ако прекрши изречену забрану.  

  

Изузетно, окривљени може и без одобрења напустити свој стан ако је то 
неопходно ради хитне медицинске интервенције у односу на њега или лице са којим 
живи у стану, односно ради избегавања или спречавања озбиљне опасности по живот 
или здравље људи, односно имовину већег обима.  
 

Питања која суд разматра 

 

-да ли је целисходна ова мера уместо притвора (разлози су као за притвор) 

-како се ова мера обично изриче уз електронски надзор суд мора проверити да ли 
има техничких услова за примену електронског надзора везаног 

 

Потребно је да суд пре одлуке прибави податке о власнику стана, уколико то није 
окривљени власник мора дати сагласност, затим извештај Управе за извршење 
кривичних санкција о постојању услова за електронски надзор у конкретном стану.  
 

Пример решења 

 

К бр. 19/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Ш.Ш., као председника 
већа и судија Р.Ј. и А.К.,  чланова већа, уз учешће судијског сарадника С.Л., као 
записничара, у кривичном поступку против окр.А.А. и др., због кривичног дела из чл. 
114 ст.1 тач.3 и 5 КЗ у вези чл. 33 КЗ и др., на основу одредбе чл. 208 ЗКП, у седници 
већа одржаној дана 06.11.2014.године, донео је:  
 

   Р Е Ш Е Њ Е 

 

На основу одредбе члана 209 у вези са чл. 208 ст. 1 и 2 ЗКП, 

 

Према: 

 

Окривљеном А.А., ЈМБГ 1234567890, од оца Љубе и мајке Маре, девојачко Ђековић, 

рођеног 01.01.1966.године у Нишу, са пребивалиштем у  Београду, Крушедолска 
бр.144, неосуђиваном, 

 

изриче се:  
 

         МЕРА ЗАБРАНЕ НАПУШТАЊА СТАНА  
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па му се забрањује да без одобрења суда напусти место становања у Београду, 

Крушедолска бр.144 

 

Изузетно окривљени може и без одобрења суда напустити свој стан ако је то 
неопходно ради хитне медицинске интервенције у односу на њега, или лица са којим 
живи у стану, односно ради избегавања или спречавања озбиљне опасности по 
живот или здравље људи, односно имовине већег обима, при чему је дужан да о 
напуштању стана, разлогу и месту на којем се тренутно налази, без одлагања 
обавести повереника из органа Управе надлежног за извршење кривичних санкција.  

 

Ради контроле поштовања одређене мере, према окривљеном се има 
ПРИМЕНИТИ ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР, који ће обављати Управа за извршење 
кривичних санкција. 
 

Мера забране напуштања стана може трајати док за то постоји потреба, а 
најдуже до правноснажности пресуде, с тим што ће суд свака три месеца 
испитати да ли је даље трајање мере оправдано. 

 

УПОЗОРАВА СЕ окривљени да се против њега може одредити притвор уколико 
прекрши изречену меру забране. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Оптужницом ВЈТ у Београду Кт бр. 777/10 од 08.09.2010.године, окривљеном А.А., 

М.М. и Ф.Ф., стављено је на терет извршење кривичног дела тешко убиство из 
члана 114 став 1 тачка 3 и 5 КЗ у вези чл. 33 КЗ и извршење по једног кривичног дела 
недозвољено ношење ватреног оружја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ. 

 

Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду предложио је да се према окривљеном А.А. 

одреди мера забране напуштања стана имајући у виду да постоје особите 
околности предвиђене чланом 211 став 1 тачка 4 ЗКП-а.  

 

Веће је размотрило предлог тужиоца, те списе предмета, па је нашло да је предлог 
основан. 

 

Наиме, имајући у виду да је у конкретном случају поред тога што је за кривично 
дело тешко убиство, које је окривљеном А.А., између осталог, стављено на терет 
прописана казна затвора у трајању преко 10 година, сам начин и тежина последица 
кривичног дела, и то конкретно да је исти оправдано сумњив да је предметно 
кривично дело извршио у поподневним часовима у башти угоститељског објекта, 

дакле на јавном месту, у присуству већег броја грађана, уз употребу пиштоља и то 
тако што је испалио пројектил у правцу оштећеног, услед чега је код истог 
наступила смртна последица, при чему се предметни догађај одиграо у месту 
Сремчица, те да је реч дакле о малој средини, где се мештани углавном међусобно 
познају, по оцени овог већа, указују на постојање узнемирења јавности које може 
угрозити несметано и правично вођење овог кривичног поступка. Имајући у виду и 
све друге околности конкретног случаја те личност окривљеног који је до сада 
неосуђиван сврха се може постићи изрицањем мере забране напуштања стана из чл. 
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208 ЗКП, па је кривично веће полазећи од одредбе чл. 189 ст. 1 и 2 ЗКП, према 
окривљеном А.А. изрекло меру забране напуштања стана и  одлучило као у изреци 
овог решења.  

 

Приликом доношења одлуке, кривично веће је сходно одредби чл. 190 ЗКП одредило 
да се према окривљеном контрола мере забране напуштања стана изврши уз 
електронски надзор које ће обавити орган државне управе надлежан за извршење 
кривичних санкција. Такође, сходно одредби чл. 208 ст. 2 ЗКП и чл. 209 ст. 3 ЗКП, 

окривљени је поучен да у напред предвиђеним околностима може без одобрења 
напустити свој стан и упозорен да се према њему може одредити притвор уколико 
прекрши изречену забрану.  
 

Због свега изнетог, суд је на основу одредбе члана  209 став 2 и 4 ЗКП-а, а сходно 
овлашћењима већа из члана 21 став 4 ЗКП, одлучио као у изреци решења. 

 

Записничар                                                                    Председник већа-судија 

С.Л.                                                                                                 Ш.Ш. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења дозвољена је 
жалба Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда, у року од 3 дана од  
дана пријема писменог отправка.  

Жалба не задржава извршење решења. 
 

 

• Притвор  
 

О одређивању притвора увек одлучује суд у свакој фази поступка. 
Предуслов за одређивање притвора јесте да постоји основана сумња да је одређено 
лице учинило кривично дело 

Разлози: 

-да се крије или се не може утврдити његова истоветност или у својству оптуженог 
очигледно избегава да дође на главни претрес или ако постоје друге околности које 
указују на опасност од бекства  
-да постоје околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити или 
фалсификовати доказе или трагове кривичног дела или ако особите околности 
указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, саучеснике или прикриваче  
-да особите околности указују да ће у кратком временском периоду поновити 
кривично дело или довршити покушано кривично дело или учинити кривично дело 
којим прети  

-да је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 
десет година, односно казна затвора преко пет година за кривично дело са 
елементима насиља или му је пресудом првостепеног суда изречена казна затвора од 
пет година или тежа казна, а начин извршења или тежина последице кривичног дела 
су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење 
кривичног поступка. 
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Питања која суд разматра 

 

-да ли је неопходно применити ову меру 

-да ли су исцрпљене све друге мере обезбеђења и да ли постоје чврсти разлози за 
одређивање ове мере 
-да обавезно саслуша окривљеног о разлозима за одређивање притвора пре 
доношења одлуке  
Изузетно одлука о одређивању притвора може се донети без саслушања окривљеног 
ако уредно позвани окривљени не дође, а свој изостанак не оправда, ИЛИ се није 
могло извршити уредно достављање позива, а из околности очигледно произилази да 
окривљени избегава пријем позива, ИЛИ постоји опасност од одлагања.  
-да у сваком моменту притвор на предлог странака или по службеној дужности 
замени блажом мером уколико се измене околности и испуне услови за то 

 

 

Пример решења о одређивању притвора 

 

 

К број 20/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од председника већа – судије   НН 
и чланова већа – судија АА и ББ, уз учешће судијског помоћника ЦЦ, као 
записничара, у кривичном поступку против окривљеног Д.Д и др., због кривичног 
дела убиство у саизвршилаштву из члана 113 у вези са чланом 33 КЗ-а, одлучујући о 
предлогу да се према окривљеном Д.Д. одреди притвор, у седници Већа одржаној 
дана 26.09.2014. године донео је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

 
I 
 
 

 Према: 
 

 oкривљеном Д.Д., ЈМБГ 1234567890, од оца Н. и од мајке М., девојачко М., 

држављанину Републике Србије, рођеном 30.03.1991. године у Београду, са 
пријављеним пребивалиштем у Београду, ул. Свилена бр. 7,  

 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРИТВОР 
 
 

 који се окривљеном има рачунати од дана и часа лишења слободе, а који му по 
овом решењу може трајати најдуже 60 (шездесет) дана, 

 

 -по законском основу из члана 211. став 1. тачка 1. ЗКП-а. 
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II 
 

 На основу члана 598. ЗКП-а 
 
 према окривљеном Д.Д., са личним подацима као у ставу првом 

 

 

НАРЕЂУЈЕ СЕ ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ 
 

 Ову наредбу извршиће Полицијска управа за Град Београд – УКП – Одељење за 

потраге. 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234 од 08.08.2012. 

године, окривљенима Д.Д. и П.П. је стављено на терет извршење кривичног дела 
убиство у саизвршилаштву из члана 113 у вези члана 33 КЗ. 

  

 Поступајући председник већа предложио је да се према окривљеном Д.Д. 

одреди притвор сходно одредби члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП. 

 

 Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду је својим актом Кт.бр.123/14 од 
25.09.2014. године изјавио да је сагласан са предлогом поступајућег председника 
већа  да се  према окривљеном Д.Д. одреди притвор. 

 

 Наиме, имајући у виду чињеницу да окривљени Д.Д. није приступио на главни 
претрес дана 01.07.2014.године, нити на реконструкцију заказану за 04.07.2014. 

године, иако је био уредно обавештен на претходном главном претресу, при чему је 
бранилац на претресу дана 01.07.2014.године навео да окривљени није приступио јер 
има здравствених проблема, а у прилог којој чињеници није доставио доказе суду, те 
како присуство окривљеног на главном претресу дана 10.09.2014.године није могло 
бити обезбеђено позивањем преко адресе пријављеног пребивалишта у Београду-

улица Свилена 7, која повратница се вратила са потписом другог лица, а не 
окривљеног, након чега је поступајући судија расписао потрагу за окривљеним, по 
којој наредби је суду достављен извештај Одељења за потраге МУП-а РС – УКП- 

Одељење за потраге од 17.09.2014. године, из кога произилази да окривљени није 
пронађен на адреси у Београду-улица Свилена бр. 7, а да је за именованим расписана 
потрага од стране полицијских службеника ПУ Београд III Одељење због кривичног 
дела из члана 206 КЗ, па посебно имајући у виду чињеницу да је окривљени упознат 
да се против њега води поступак пред Вишим судом у Београду, те да је упозорен да 
је дужан да се одазива на све позиве суда, као и на последице неодазивања у вези са 
чињеницом да је према окривљеном расписана потрага због другог кривичног дела, 

то по оцени већа, све напред наведене околности, у својој међусобној повезаности, 

указују да се окривљени очигледно крије, па се одређивање притвора по законском 
основу из члана 211. став 1. тачка 1. ЗКП-а, у конкретном случају, показује као 
неопходна мера ради даљег несметаног вођења овог кривичног поступка. 
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 Кривично веће је овакву одлуку донело сходно одредби члана 212. став 4. ЗКП-

а, којим је прописано да се изузетно од става 2. истог члана одлука о одређивању 
притвора може донети без саслушања окривљеног, с обзиром да је у конкретном 
случају разлог за одређивање притвора управо немогућност обезбеђења присуства 
окривљеног пред судом. 

 

 Како се против окривљеног Д.Д.  води кривични поступак због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, кривично веће налази да су испуњени услови да 
се према окривљеном нареди издавање потернице, прописани одредбом члана 598. 

став 1. ЗКП-а. 

 

 Због свега изнетог, суд је на основу члана 216. став 1. ЗКП у вези са чланом 
211. став 1. тачка 1. ЗКП-а, одлучио као у ставу првом изреке решења, док је одлуку 
из става другог изреке суд донео на основу члана 598. ЗКП-а, сходно овлашћењима 
већа из члана 21. став 4. ЗКП-а. 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 

       ЦЦ         НН 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је 
жалба Апелационом суду у Београду,  
преко овог суда, у року од 3 дана од  
дана пријема писменог отправка.  

Жалба не задржава извршење решења. 
 

Пример решења о укидању притвора 

 

К број 21/14 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од председника већа - судије НН, и 
чланова већа - судија АА и ББ, уз учешће судијског сарадника ЦЦ као записничара, у 
кривичном предмету окривљеног Л.Л., због кривичног дела из чл.246 став 1 КЗ , 

одлучујући након подигнуте оптужнице о даљим разлозима за задржавање у 
притвору сходно одредби чл.216 ст. 3 ЗКП, у седници већа одржаној дана 30.09.2014. 

године донео је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Према: 

 

окривљеном Л.Л., ЈМБГ 1234567890, од оца Д. и мајке В., девојачко О., рођеном 
27.11.1988 године у Београду, са пребивалиштем у Београду, ул. Тосканска бр. 111,  
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УКИДА СЕ ПРИТВОР  
 

одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.11/14 
од 12.07.2014.године, а који му се рачуна од 10.07.2014.године, када је лишен слободе, 
те се окривљени ИМА ОДМАХ ПУСТИТИ НА СЛОБОДУ. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Оптужницом ВЈТ у Београду Кт.бр.1234 од 29.09.2014.године, окривљеном Л.Л. 

стављено је на терет извршење кривичног дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и кривичног дела напад на 
службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323 ст. 1 КЗ. 

 

Решењем  судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.11/14 од 
12.07.2014. године према окривљеном Л.Л. одређен је притвор из разлога прописаних 
одредбом члана 211 став 1 тач. 2 и 3 ЗКП-а, а који се окривљеном рачуна од 
10.07.2014.године када је лишен слободе. 
 

Последњи пут притвор је према окривљеном продужен решењем судије за 
претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.11/14 од 08.09.2014. године, из 
разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП. 

 

Након подигнуте оптужнице Вишег јавног тужилаштва у Београду у којој је 
стављен предлог да се према окривљеном, продужи притвор из разлога предвиђених 
одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, кривично веће је по службеној дужности у 
смислу одредбе чл.216 ст.3 ЗКП, испитало да ли и даље стоје разлози за притвор 
према окривљеном, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

Наиме, имајући у виду чињеницу да је окривљени млад човек, старости 26 година, те 
да исти није раније осуђиван, што је утврђено увидом у извештај из КЕ за 
окривљеног,  као и да му се ставља на терет извршење свршеног кривичног дела, при 
чему су предмети извршења  кривичног дела из чл. 246 ст. 1 КЗ одузети, а што је 
утврђеноувидом у потврду о одузетим предметима, то по оцени овог већа, имајући 
при томе у виду и малу количину опојне дроге за коју је окривљени основано сумњив 
да је неовлашћено продао и ради продаје држао од укупно 1,76 грама опојне дроге 
хероин, у конкретном случају, више не постоје околности које представљају 
особите околности које указују на оправдану бојазан да ће окривљени, уколико буде 
пуштен на слободу, у кратком временском периоду  поновити кривично дело, због 
чега се његово даље задржавање у притвору по законском основу из чл. 211 ст. 1 

тач. 3 ЗКП не показује као нужно и неопходно.  

 

        Приликом одлучивања, веће је имало у виду и да је, сходно одредби члана 210 

ЗКП, дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа који им 
пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће неопходно време, 

односно да ће се притвор укинути чим престану разлози на основу који је био 
одређен, па је, обзиром да по налажењу већа, у конкретном случају не стоје ни други 
законом прописани разлози за задржавање окривљеног у притвору, на одредбе члана 
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216 став 3 ЗКП и члана 210 став 3 ЗКП, а сходно овлашћењима већа из члана 21 

став 4 ЗКП, донело одлуку као у изреци решења. 

 

Записничар                                               Председник већа-судија 

    ЦЦ                                                                          НН 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења дозвољена је 
жалба Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда, у року од 3 дана од  
дана пријема писменог отправка.  
Жалба не задржава извршење решења. 

 

8.УЛОГА СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК 

 

У предистражном и истражном поступку одлучује судија за предходни поступак. 

Законик предвиђа бројне ситуације у којима је поступа судија за предходни 
поступак, које ћемо кратко приказати на једном месту: 

 - подноси предлог за преношење надлежности у фази истраге ( члан 33 ЗКП ). 
 - лице ухапшено без одлуке суда, односно лице ухапшено на основу одлуке 
суда које није саслушано, мора бити без одлагања, а најкасније у року од 48 часова, 

предато судији за предходни поступак ( члан 69. став 2. ЗКП ) (или ако се то не 
догоди, пуштено на слободу) 

 - у току истраге доноси решење о одређивању, продужењу и укидању забране 
прилажења, састајања или комуницирања с одређеним лицем (члан 198. став 2. ЗКП 
), забрани напуштања боравишта (члан 200. став 2. ЗКП ) и забрани напуштања стана 
(члан 209. став 2. ЗКП ).  
 - у току истраге доноси решење о одређивању, продужењу и укидању притвора 
( члан 214.  до  216.  ЗКП). 

 - одлучује о захтеву окривљеног који према свом имовном стању не може да 
плати награду и трошкове браниоца у току истраге ( члан 77. став 2. ЗКП ). 
 - одлучује о разрешењу баниоца у току истраге  ( члан 81. став 1. ЗКП ). 
 - поступање са незаконитим доказима подразумева њихово издвајање из списа, 
стављање у посебан запечаћен омот и предају се судији за предходни поступак на 
чување до правоснажног окончања кривичног поступка ( 84. став 2. ЗКП). 

 - доноси одлуку о одређивању статуса заштићеног сведока у току истраге ( 

члан 108. став 1. ЗКП ). 
 - подаци о истоветности заштићеног сведока и њему блиских лица, као и они 
који могу довести до откривања њихове истоветности, стављају се у посебан 
запечаћени омот  и предају се на чување судији за предходни поступак ( члан 110. 

став 1. ЗКП ). 
 - одлучује о жалби у року од 48 часова у случају да јавни тужилац донесе 
решење да не прихвати предлог за одређивање вештачења окривљеног или његовог 
браниоца (члан 117. став  3.  ЗКП ).  
 - може по службеној дужности или на предлог странке или вештака, решењем 
одредити смештање окривљеног у здравствену установу ако је то неопходно за сврху 
медицинског вештачења ( члан 122. став 1. ЗКП ). Ако се у здравствену установу 



 

 55 of 124 

смешта окривљени који се налази у притвору обавестиће  руководиоца  установе о 
разлозима због којих је одређен притвор, да би се предузеле мере потребне за 
остварење сврхе притвора ( члан 122. став 5. ЗКП ).  
 - одлучује о жалби против решења којим је одбијен  захтев за постављање 
стручног саветника ако је такво решење донео јавни тужилац ( члан 125. став 4. 

ЗКП). 

 - одређује надзор над сумњивим трансакцијама образложеном ( члан 145. став 
2. ЗКП ) и доноси решење о уништењу прикупљеног материјала а о томе обавештава 
лице према коме је спроведена доказна радња ( члан 145. став 6. ЗКП ). 
 - може наредити банци или другој финансијској организацији да привремено 
обустави извршење сумњиве трансакције под закоником прописаним условима ( члан 
146 ЗКП ) 
 - одлучује о жалби против решења о новчаном кажњавању држаоца предмета ( 
члан 149. став 3. ЗКП ). 
 - цени да ли су били испуњени услови за претресање кад јавни тужилац или 
овлашћена службена лица полиције предузму претресање стана и других просторија 
или лица без наредбе о претресању ( члан 160 ЗКП ). 
 - доноси решење о уништењу прикупљеног материјала ако јавни тужилац не 
покрене кривични поступак у року од шест месеци од дана када се упознао са 
материјалом прикупљеним коришћењем посебних доказних радњи или ако изјави да 
га неће користити у поступку, односно да против осумњиченог неће захтевати 
вођење поступка, а материјал се уништава под његовим надзором и о томе саставља 
записник (члан 163 ЗКП ). 
 - одређује посебну доказну радњу, тајни надзор комуникације, образложеном  
наредбом ( члан 167. став 1. ЗКП ) , а одлучује и о предлогу да се накнадно одобри 
проширење тајног надзора комуникације у року од  48 часова  од  пријема предлога и  
о томе саставља белешку у записнику ( члан 169 став 2 ЗКП ) 
 - одређује посебну доказну радњу тајно праћење и снимање, посебну доказну 
радњу симуловани послови, као и рачунарско претраживање података образложеном 
наредбом 

 - одлучује о предлогу за одређивање прикривеног иследника, ако усвоји 
предлог доноси образложену наредбу, а у случају да одбије предлог то чини 
решењем (члан 184 ЗКП) 

 - врши позивање, ако јавни тужилац не позове сведока, вештака или другог 
учесника у поступку, на захтев окривљеног и његовог браниоца ( 193 ЗКП ) 
 - решењем  може привремено ограничити или у потпуности ускратити право 
коришћења штампе притворенику, уколико је вероватно да би то довело до ометања 
истраге ( члан 218. став 4. ЗКП ).  
 - на захтев притвореника, уз сагласност управника завода, може му дозволити 
да ради у кругу завода на пословима који одговарају његовим психичким и физичким 
својствима, под условом да то није штетно за вођење поступка ( члан 218. став 5. 

ЗКП). 

 - по његовом одобрењу и под његовим  надзором или надзором лица које он 
одреди, у границама кућног реда завода, притвореника могу посећивати блиски 
сродници, а по његовом захтеву - лекар и друга лица, а поједине посете могу се 
забранити ако је вероватно да би оне могле довести до ометања истраге.( члан 219. 

став 1. ЗКП). 
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 - притвореник се може дописивати с лицима ван завода са знањем и под 
његовим надзором, а може забранити одашиљање и примање писама и других 
пошиљки ако је вероватно да би то довело до ометања истраге ( члан 220. став 1. 

ЗКП ). 
 - доноси решење о издвајању записника и доказа у списима ако  докази не 
могу бити коришћени у кривичном поступку или се на њима не може засновати 
судска одлука, по службеној дужности или на предлог странака и браниоца, а по 
правноснажности решења,  издвојени записници се стављају у посебан запечаћени 
омот  и  чувају код судије за претходни поступак одвојено од осталих списа и не 
могу се разгледати нити се могу користити у поступку  ( члан 237 ЗКП ). 
 - одлучује о предлогу за одређивање привремене мере посебним решењем у 
истрази( члан 257. став 2. ЗКП ). 
 - даје одобрење полицији да од притвореног лица може прикупљати 
обавештења ( члан 288 став 7 ЗКП ). 
 - одлучује када јавни тужилац одбије предлог одбране или о њему не одлучи у 
року од осам дана од дана подношења предлога, уколико му се обрати одбрана  ради 
заштите својих интереса, а ако усвоји предлог осумњиченог и његовог браниоца, 
налаже јавном тужиоцу да предузме доказну радњу у одређеном року (члан 302 ЗКП) 

 - одлучује о споразуму о признању кривичног дела пре потврђивања 
оптужнице ( члан 315 ЗКП ) 
 - одлучује о споразуму о сведочењу окривљеног дела пре потврђивања 
оптужнице ( члан 322 ЗКП ) 
 - одлучује о споразуму о сведочењу окривљеног дела пре потврђивања 
оптужнице ( члан 329 ЗКП ) 

 

9.СПОРАЗУМИ 

• Споразум о признању кривичног дела-Одлуке суда 

Одлука се доноси на рочишту, без присуства јавности, а позивају се јавни тужилац, 

окривљени и бранилац. 

Одбацивање споразума 

Суд ће решењем одбацити споразум о признању кривичног дела ако не садржи све 
обавезне елементе које прописује Законик или на рочиште заказано поводом 
споразума није дошао окривљени који је уредно позван, а који није оправдао 
изостанак. Жалба против овог решења није дозвољена. 

Прихватање споразума  

Споразум о признању кривичног дела прихвата се пресудом којом ће се окривљени 

огласити кривим ако утврди: да је окривљени свесно и добровољно признао 
кривично дело, односно кривична дела која су предмет оптужбе,  да је окривљени 

свестан свих последица закљученог споразума, а посебно да се одриче права на 
суђење и да прихвата ограничење права на улагање жалбе против одлуке суда 
донесене на основу споразума, да постоје и други докази који нису у супротности са 
признањем окривљеног да је учинио кривично дело, да је казна или друга 
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кривична санкција, односно друга мера у погледу које су јавни тужилац и 
окривљени закључили споразум предложена у складу са кривичним или другим 
законом.  

Поред обавезних елемената које садрже увод и изрека пресуде којом се окривљени 
оглашава кривим  пресуда донета на основу потврђеног  споразума о признању 
кривичног дела садржи и разлоге којима се суд руководио приликом прихватања 
споразума.  

Одбијање споразума  

Суд ће решењем одбити споразум о признању кривичног дела ако постоје разлози за 
обуставу поступка или ако није испуњен један или више услова за прихватање 
споразума.  Жалба против овог решења није дозвољена. 

У овом случају споразум о признању кривичног дела и сви списи у вези са њим 
уништавају се у присуству судије који је донео решење и о томе се саставља 
записник, а поступак се враћа у фазу која је претходила закључењу споразума. 
Судија који је учествовао у поступку одлучивања о споразуму  који је одбијен не 
може учествовати  у даљем току поступка.  

• Споразум о сведочењу окривљеног-Одлуке суда 

Одлука се доноси на рочишту, без присуства јавности, а позивају се јавни тужилац, 

окривљени и бранилац. 

Одбацивање споразума  

Суд ће решењем одбацити споразум о сведочењу окривљеног ако не садржи све 
обавезне елементе које прописује Законик или на рочиште заказано поводом 
споразума није дошао окривљени који је уредно позван, а који није оправдао 
изостанак. Жалба против овог решења није дозвољена. 

Прихватање споразума  

Суд споразум о сведочењу окривљеног прихвата решењем ако утврди да је 
окривљени свесно и добровољно пристао да сведочи под условима из постигнутог 
споразума, да је окривљени у потпуности свестан свих последица закљученог 
споразума, а посебно да се одриче права на улагање жалбе против одлуке суда 
донесене на основу споразума, да је казна или друга санкција или мера, ослобођење 
од казне или одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења предложен у складу са 
одредбама овог законика или кривичног закона.  

Одбијање споразума 

Суд ће решењем одбити споразум о сведочењу окривљеног ако постоје разлози за 
обуставу поступка или ако није испуњен један или више услова за прихватање 
споразума.  Жалба против овог решења није дозвољена. 

Споразум о сведочењу и сви списи у вези са њим, након правоснажноти решења 
којим је одбијен споразум о сведочењу окривљеног,  уништавају се у присуству 
судије  који је донео решење и о  томе  се  саставља  записник. Судија  који је 
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учествовао у поступку одлучивања о споразуму не може учествовати у даљем току 
поступка.  

• Споразум о сведочењу осуђеног-Одлуке суда 

Споразум о сведочењу осуђеног у писаном облику, суду може бити поднет све до 
завршетка главног претреса.  

Одлуке могу бити о одбацивању, одбијању или прихватању споразума и све су у 
форми решења, а примењују се све одредбе као код споразума о сведочењу 
окривљеног. 

Прихваћени споразум о сведочењу осуђеног је обавезујући за суд приликом 
доношења одлуке о кривичној санкцији у поновљеном поступку, под условом да је 
осуђени сарадник у потпуности испунио обавезе из споразума.  

 

10.ОПТУЖЕЊЕ 

• Подношење оптужнице суду 

Оптужница се подноси ванпретресном већу које одмах по пријему испитује да 
ли је оптужница прописно састављена. Уколико веће установи да оптужница није 
прописно састављена, вратиће је тужиоцу да у року од три дана исправи недостатке. 
Рок се може продужити на захтев тужиоца из оправданих разлога.  

Питања која суд разматра 

 

-да ли су наведени сви лични подаци прописани законом 

-да ли је прецизно наведено време и место извршења, предмет, средство 

-да ли је описана радња из које произилазе законска обележја кривичног дела 
-постоји ли предлог доказа 

-да ли је оптужница образложена у складу са законом 

-постоји ли предлог везан за притвор 

 

Ако је у оптужници стављен предлог да се против окривљеног одреди притвор или 
да се пусти на слободу о томе ванпретресно веће решава одмах, а најкасније у року 
од 48 часова. 

Ако се окривљени налази у притвору, а у оптужници није стављен предлог да се 
пусти на слободу, веће ће по службеној дужности, у року од три дана од дана 
пријема оптужнице испитати да ли још постоје разлози за притвор и донети 
решење о продужењу или укидању притвора. 

 

Пример враћања непрописно састављене оптужнице 
 
 
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
К.бр. 22/14 
Кв.бр. 3/14 
Дана 25.11.2014. године 
Б е о г р а д 
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    ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ 
          Веза:  Кто.бр. 6/14 
 

                   НАРЕДБА 
 

На седници већа из члана 21 став 4 ЗКП Вишег суда у Београду, састављеног 
од судије З.З., председника већа и судија М.М. и И.И., чланова већа, уз учешће 
судијског сарадника Д.Д., као записничара, одржаној дана 25.11.2014. године, у 
кривичном поступку против окр. Ђ.Ђ. и др., због кривичног дела разбојништво из чл. 
206 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ и др., по оптужници Вишег јавног тужилаштва у 
Београду Кто.бр. 6/14 од 21.11.2014. године, поступајући на основу члана 333 став 2 

ЗКП, утврдило да предметна оптужница није прописно састављена, а у смислу 
члана 332 став 1 тачка 2 и 6 ЗКП, обзиром да: 

- се погрешно наводи место извршења кривичног дела јер се као адреса наводи 
улица Борска, а из доказа који се налазе у списима предмета произилази да је реч о 
Битољској улици; 

- нису прецизно наведене радње окр. К.К. које јој се стављају на терет, јер се 
наводи да је иста подстрекла окр. Ђ.Ђ. тако што га је у разговору информисала о 
имовинском стању оштећене, са ким иста живи и где држи новац, не и начин на 
који га је продстрекавала  

- није наведено који окривљени је према коме употребио силу и претњу, те 
није наведено у чему се састоји претња која је критичном приликом упућена;  

- се у диспозитиву оптужнице наводи да је кривично дело извршено у групи, 

при чему у образложењу оптужнице није наведено, сходно члану 112 тачка 22, да ли 
је група повезана ради трајног или повременог вршења кривичних дела и да ли иста 
има дефинисане улоге својих чланова, континуитет чланства или развијену 
структуру; 

- се у диспозитиву оптужнице наводи да је критичном приликом одузет новац 
у динарској противвредности преко 1.500.000,00 динара, али се не наводи тачан 
износ одузетог новца у динарској противвредности, 

 то jе донета наредба да се иста враћа Вишем јавном тужилаштву у 
Београду, да у року од три дана од дана пријема наредбе исправи уочене 
недостатке, а ако јавни тужилац пропусти наведени рок, веће ће решењем 
одбацити оптужницу на основу чл. 333 ст. 3 ЗКП. 

            Председник већа – судија 

                                     З.З. 
 

 

Рок за исправку или допуну оптужнице је преклузивни и пропуштањем овог 
рока од стране јавног тужиоца имаћеза последицу одбачај оптужнице решењем 
донетим од стране ванпртресног већа, а пропуштањем овог рока од стране приватног 
тужиоца сматраће се да је одустао од гоњења и оптужба ће бити решењем одбијена. 

 

Пример решења о продужењу притвора након пријема оптужнице 

 

К број 23/14 
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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије НН као председника већа 
и судија АА и ББ, чланова већа, уз учешће судијског помоћника ЦЦ, као записничара, 

у кривичном поступку против окривљеног Л.Л., због кривичног дела из члана 246 

став 1 КЗ, преиспитујући разлоге за даље задржавање окривљеног у притвору након 
подигнуте оптужнице, а сходно одредби чл.216 ст. 3 ЗКП, у седници већа одржаној 
дана 19.06.2014. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Према:  

 

окр.Л.Л., који се налази у притвору по решењу судије за претходни поступак Вишег 
суда у Београду Кпп.бр.2/14 од 22.01.2014 године, а који притвор се окривљеном 
рачуна од 20.01.2014 године, када је лишен слободе.  
 

ПРОДУЖАВА СЕ притвор који му по овом решењу може трајати најдуже 30 

(тридесет) дана 
 

По законском основу из чл.211 ст. 1 тач. 3 ЗКП. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Оптужницом ВЈТ у Београду Кт.бр.1234 од 18.06.2014 године окривљеном Л.Л. 
стављено је на терет извршење кривичног дела неовлашћена производња и 
стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ. 

 

Решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.2/14 од 
22.01.2014. године, према окривљеном Л.Л. одређен је притвор из разлога прописаних 
одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, а који се окривљеном рачуна од 20.01.2014 

године, када је лишен слободе. 
 

Последњи пут притвор је према окривљеном Л.Л: продужен решењем Апелационог 
суда у Београду Кр.бр.12/14 од 17.04.2014 године по законском основу из чл. 211 ст. 1 

тач. 3 ЗКП.   

 

Након подигнуте оптужнице јавног тужиоца ВЈТ у Београду Кт.бр.222/14 од 
18.06.2014 године у којој је стављен предлог да се према окривљеном продужи 
притвор на основу одредбе чл. 211 ст. 1 тач. 3 ЗКП, Кривично веће је по службеној 
дужности у смислу одредбе чл. 211 ст. 1 тач. 3 ЗКП испитало да ли и даље стоје 
разлози за притвор према окривљеном, па је донело одлуку као у изреци решења.  

 

По налажењу Кривичног већа,  и даље стоји законски разлог за задржавање окр. 

Л.Л. у притвору прописаног одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, имајући у виду 
чињеницу да је окривљени Л.Л. основано сумњив да је неовлашћено продавао 

супстанце које су проглашене за опојну дрогу и то опојну дрогу хероин у укупној 
количини од 2.100,00 грама, упаковане у два пластична пакета црне боје, као и смесе 
парацетамола и кофеина у укупној количини од 900,00 грама упаковане у једну ПВЦ 
кесу, па имајући у виду врсту, количину, и место проналаска предметне опојне дроге, 
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као и чињеницу да је поред предметне дроге  пронађена и већа количина смесе 
парацетамола и кофеина, а које супстанце служе за увећавање масе и 
разблаживање опојне дроге хероин, у вези са чињеницом да је окривљени основано 
сумњив да је инкриминисане радње кривичног дела које му је стављено на терет 
предузимао ради стицања имовинске користи, а све у вези са чињеницом да је 
окривљени незапослено лице, без сталних прихода, без икакве имовине, као и да је 
раније осуђиван три пута од чега једанпут због истоврсног кривичног дела, а што је 
утврђено увидом у  извештаје из КЕ за окривљеног, то по оцени овог већа напред 
наведене околности, у својој међусобној повезаности, представљају особите 
околности које указују да ће окривљени, уколико се буде нашао на слободи, у 
кратком временском периоду поновити кривично дело, због чега је његово даље 
задржавање у притвору по овом законском основу нужно и неопходно. 

 

Због свега изнетог, суд је на основу члана 216 став 3 ЗКП у вези чл.211 ст. 1 тач. 3 

ЗКП, сходно овлашћењима већа из члана 21. став 4. ЗКП-а, одлучио као у изреци 
решења. 

 

Записничар                                                            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 

    ЦЦ         НН 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:  

Против овог решења дозвољена је жалба 

Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда у року од три дана  
од дана пријема писменог отправка решења.  

Жалба не задржава извршење решења.  

 

 
 

• Испитивање оптужнице и одлучивање 

Ванпретресно веће, испитујући оптужницу у року од 15 дана од истека рока за 
подношење одговора на оптужницу може утврдити: 

- надлежност другог суда,(огласиће се ненадлежним) 
- потребу за бољим разјашњењем ствари, (наредиће јавном тужиоцу да уз 
одређени рок допуни, односно спроведе, истрагу или приватном тужиоцу да 
прикупи одређене доказе ) 

- постојање записника и доказа у списима који не могу бити коришћени у 
кривичном поступку или се на њима не може засновати судска одлука (доноси 
решење о њиховом издвајању из списа) 

 

Питања која суд разматра 

 

-своју стварну и месну надлежност 
-да ли је стање ствари довољно јасно да се може на основу прикупљених доказа 
одлучити о основаности оптужнице 

-да ли постоје такозвани недопуштени докази 
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Пример наредбе донете поводом испитивања оптужнице (допуна истраге) 
  

К број 24/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Т.Т., председника 
већа и судија М.М. и У.У., чланова већа, уз учешће судијског сарадника М.М., као 
записничара, у кривичном поступку против окр. Г.Г., због кривичног дела 
фалсификовање хартија из чл. 224 ст. 2 у вези са ст. 1 КЗ, по оптужници Вишег 
јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/14 од 10.03.2014. године, која је 
исправљена 22.04.2014. године, поступајући на основу члана 337 Законика о 
кривичном поступку, у седници већа одржаној дана 15.05.2014. године, донео је 
 

 

Н А Р Е Д Б У 
 

 

Да Више јавно тужилаштво у Београду у року од три дана од дана пријема 
преписа наредбе донесе наредбу о допуни истраге ради бољег разјашњења стања 
ствари да би се испитала основаност оптужнице Кто.бр. 9/14 од 10.03.2014. 

године, која је исправљена 22.04.2014. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/14 од 
10.03.2014. године, која је исправљена 22.04.2014. године, окр. Г.Г стављено је на 
терет извршење кривичног дела фалсификовање хартија од вредности из чл. 224 ст. 2 у 
вези са ст. 1 КЗ. 

 

Веће из члана 21 став 4 ЗКП, поступајући у складу са својим овлашћењима из 
члана 337 став 1 ЗКП, приступило је испитивању предметне оптужнице. Након 
извршеног увида у списе предмета и одговор браниоца окривљеног, адв. В.В., веће 
налази да је у конкретном случају, због бољег разјашњења ствари, а како би се 
испитала основаност предметне оптужнице, потребно да се: путем међународне 
правне помоћи затражи додатно изјашњење од Панамског банкарског савета на основу 
чега је утврђено да су чекови који су им достављени у фотокопији лажне хартије, те да 
ли постоји евиденција да су хартије од вредности са овим серијским бројевима издате у 
Панами и ако јесу када, при чему ће се наведеном органу доставити документ који је 
бранилац доставио суду дана 22.04.2014. године. 

 

Више јавно тужилаштво у Београду ће у року од три дана од дана пријема 
преписа ове одлуке донети наредбу о допуни истраге, а све у циљу бољег 
разјашњења стања ствари да би се испитала основаност оптужнице, а самим тим 
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и постојање оправдане сумње да је окривљени учинио кривично дело које му се 
ставља на терет. 

 
 Због свега напред наведеног, веће из члана 21 став 4 ЗКП је, на основу члана 
337 став 3 у вези става 1 у вези става 4 ЗКП, донело одлуку као у изреци наредбе. 

 

 

          Записничар            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
              М.М.                                                                             Т.Т.  

 

 

Пример решења донетог поводом испитивања оптужнице (издвајање списа) 
 

К број 25/14 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од председника већа - судије В.В., и 
чланова већа - судија  Н.Н. и О.О., уз учешће судијског сарадника М.М., као 
записничара, у кривичном поступку против окр. Ш.Ш., због кривичног дела 
неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и 
др., по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто. бр. 2/13 од 
29.11.2013. године, у седници већа одржаној дана 04.03.2014. године, донео је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

ИЗДВАЈА СЕ из списа предмета записник о претресању стана и других просторија 
Полицијске станице Врачар од 25.07.2013. године. 

 

По правноснажности решења издвојени записник ће се ставити у посебан 
запечаћени омот и предати судији за претходни поступак ради чувања одвојено од 
осталих списа, те се исти не може разгледати нити се може користити у 
поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто. бр. 2/13 од 29.11.2013. 

године окр. Ш.Ш. стављено је на терет извршење кривичног дела неовлашћена 
производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ, а окр. Ф.Ф. 

извршење кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл. 246а ст. 1 КЗ. 

 

Веће из чл. 21 ст. 4 ЗКП је размотрило целокупне списе предмета, па је, поступајући 
по службеној дужности, донело одлуку као у изреци решења.  

 

Чланом 237 ст. 1 Законика о кривичном поступку прописано је да када је у овом 
законику прописано да одређени доказ не може бити коришћен у кривичном 
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поступку или да се на њему не може засновати судска одлука, судија за претходни 
поступак ће по службеној дужности или на предлог странака и браниоца донети 
решење о издвајању записника о овим радњама из списа одмах, а најкасније до 
завршетка истраге.  
 

Чланом 337 став 6 Законика о кривичном поступку прописано је да ако веће утврди 
да се у списима налазе записници или обавештења из члана 237 став 1 и 3 овог 
законика, донеће решење о њиховом издвајању из списа. 

 

Имајући у виду да се у списима предмета налази записник о претресању стана и 
других просторија Полицијске станице Врачар од 25.07.2013. године, да је у истом 
наведено да претресању стана присуствују пунолетни грађани као сведоци и то 
Ф.Ф. и С.С. и да су наведена лица потписала записник, те да је чл. 79 ст. 3 Законика 
о кривичном поступку, који је био на снази у време када је исти састављен, 

прописано да претресању стана присуствују два пунолетна грађанина као сведоци, 

те да се, сходно духу Законика о кривичном поступку, као сведоци који присуствују 
претресању стана не могу узети лица која се не могу испитати као сведоци, јер се 
касније у току поступка може учинити потребним да се у својству сведока 
саслушају грађани који присуствују претресању стана, а како је у конкретном 
случају као сведок претресању стана присуствовао Ф.Ф., лице које је 
другоокривљено у овом поступку, то је на основу чл. 337 ст. 6 у вези са чл. 237 ст. 1 

ЗКП донета одлука о издвајању наведеног записника из списа предмета. 

 

ЗАПИСНИЧАР                            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
М.М.                                                                    В.В. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се изјавити жалба,  

у року од 3 дана од дана  пријема писменог отправка истог, 
Апелационом суду у Београду, а преко овога суда.  

 

 

Уколико не донесе неко од претходних решења Веће након испитивања оптужнице 
може донети одлуке: 
 

• Обустава кривичног поступка  

Решењем ће се одлучити да нема места оптужби и кривични поступак ће се 
обуставити ако дело које је предмет оптужбе није кривично дело (а нема услова за 
примену мере безбедности) постоје  околности које трајно искључују кривично 
гоњење (нрп. застарелост кривичног гоњења, амнести ја, помиловање и др) нема 
довољно доказа за оправдану сумњу потребну за оптужење. 

 

 

• Одбијање оптужбе  



 

 65 of 124 

Ако веће установи постојање претходно описаних разлога, у случају подигнуте 
непосредне оптужнице или приватне тужбе, решењем ће одбити оптужбу, с тим да ако 
обуставља из разлога недостатка доказа, онда је неопходно да су предузете доказне 
радње. 

• Одбацивање оптужнице 

Ако веће установи да  нема захтева овлашћеног тужиоца, потребног предлога или 
одобрења за кривично гоњење, или да постоје друге околности које привремено 
спречавају гоњење, решењем ће оптужницу или приватну тужбу одбацити. 

• Потврђивање оптужнице 

Ако не донесе ниједно од претходно описаних решења, веће ће решењем потврдити 
оптужницу. У истом решењу веће ће одлучити о предлозима за спајање и раздвајање 
поступка. 

 

Пример решења о потврђивању оптужнице 

К број 26/14 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије А.А., председника 
већа и судија К.К. и Л.Л., чланова већа, уз учешће судијског сарадника Х.Х., као 
записничара, у кривичном поступку против окр. М.М., због кривичног дела убиство 
из члана 113 у вези са чл. 30 Кривичног законика, испитујући оптужницу Вишег 
јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/14 од 10.12.2014. године, на основу члана 
337 Законика о кривичном поступку, у седници већа одржаној дана 24.12.2014. 

године, донео је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ оптужница Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 

9/14 од 10.12.2014. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/14 од 

10.12.2014. године окр. М.М. стављено је на терет извршење кривичног дела 
убиство из члана 113 у вези са чл. 30 КЗ . 
 

У складу са чланом 336 ЗКП, одговор на оптужницу благовремено је поднео 
бранилац окривљеног, адв. Џ.Џ., у којем је навео да не постоје докази да је окр. М.М. 
починио кривично дело које је предмет оптужнице и да оптужница није заснована 
на закону и лишена је доказа изведених у току досадашњег поступка. Објашњава да 
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је тужилац приликом састављања оптужнице сувишне произвољно донео закључак 
да је окр. М.М. извршио кривично дело које му се ставља на терет, а у списима 
предмета се не налазе докази за све оно што је обухваћено оптужницом а односи се 
на окривљеног, обзиром да у току досадашњег поступка није утврђена ниједна 
чињеница, нити је изведен било какав доказ који би окривљеног инкриминисао као 
учесника кривичног дела. Додаје да је поднео приговор на психијатријско вештачење 
окривљеног и медицинско вештачење и да је предложио да тужилац донесе наредбу 
о допуни поменутих вештачења, те је тражио да се обави вештачење телефона 
окривљеног, имајући у виду његов исказ у којем наводи постојање доказа у телефону 
који могу помоћи у његовој одбрани. Предлаже да веће одлучи да нема места 
оптужби против окр. М.М., јер нема довољено доказа да је исти починио кривична 
дела која му се стављају на терет, те да се кривични поступак према окривљеном 
обустави или да се предмет врати на допуну истраге ради бољег разјашњења 
одређених чињеница. 

 

Испитујући оптужницу Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/14 од 
10.12.2014. године на основу члана 337 ЗКП, веће из члана 21 став 4 ЗКП је 
размотрило списе предмета заједно са поднетим одговором на оптужницу 
браниоца окривљеног, адв. Џ.Џ., па је нашло да су прикупљени докази довољни да би 
се одлучивало о основаности оптужнице, те да није потребно да се истрага допуни 
ради прикупљања нових доказа, као и да скуп чињеница наведених у оптужници, а 
које произилазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, 
непосредно поткрепљују оправдану сумњу да је окривљени учинио кривична дела која 
му се стављају на терет. 

 

Наиме, у конкретном случају постојање оправдане сумње да је окривљени      
извршио кривично дело убиство из чл. 113 у вези са чл. 30 КЗ које му је стављено на 
терет предметном оптужницом, произилази пре свега из дела одбране окр. М.М. са 
записника о саслушању осумњиченог од 15.10.2013. године, исказа сведока С.Ц. са 
записника о испитивању сведока од 21.10.2013. године, исказа сведока Г.Х. са 
записника о испитивању сведока од 21.10.2013. године, исказа сведока Г.У. са 
записника о испитивању сведока од 21.10.2013. године, исказа сведока Н.Н. са 
записника о испитивању сведока од 05.12.2013. године, који су сви децидирано 
описали критични догађај јер су му присуствовали, односно ради се о сведоцима који 
су очевидци, као и писмене документације и то две службене белешке о форензичком 
прегледу лица места Одељења за оперативну криминалистичку технику од 
14.10.2013. године, записника о увиђају од 14.10.2013. године, налаза и мишљења 
судског вештака Др Ј.Ј. од 07.11.2013, писменог налаза и мишљења судског вештака 
Др О.О. од 19.11.2013. године и фотодокументације која се налази у списима 
предмета. 

 

Ценећи наводе из одговора на оптужницу у којем су истицане примедбе на 
обављена вештачења, кривично ванпретресно веће налази да ће такве примедбе 
бити предмет оцене већа на главном претресу, заједно са оценом других доказа који 
ће у доказном поступку бити изведени, те да оне у овој фази кривичног поступка 
нису таквог квалитета и значаја да би довеле у сумњу основаност оптужења, при 
чему је у досадашњем току поступка прибављен велики број доказа на основу којих 
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произилази да је окривљени оправдано сумњив да је извршио кривично дело које је 
предмет оптужбе.  

 

Доносећи одлуку као у изреци решења, веће из члана 21 став 4 ЗКП је 
искључиво ценило да ли има довољно доказа да се основана сумња да је окривљени 
учинио кривична дела која му се стављају на терет подигне до нивоа оправдане 
сумње, која је услов за подизање оптужнице, те није унапред утицало на решавање 
оних питања која ће бити предмет расправљања на главном претресу, обзиром да је 
судеће веће овлашћено да врши оцену сваког доказа, како појединачно тако и у вези 
са осталим доказима, а нарочито противречних доказа, након што исти буду 
изведени на главном претресу, и да на бази те оцене донесе одлуку у погледу кривице 
окривљеног за кривична дела која су предмет оптужбе.  

 

Како веће налази да прикупљени докази током предистражног и истражног 
поступка дају довољно основа за закључак да је окривљени оправдано сумњив да је 
учинио кривична дела која су предмет оптужбе и како веће није утврдило да је у 
конкретном случају потребно боље разјашњење ствари да би се испитала 
основаност оптужнице, нити да се истрага допуни, а при томе није нашло ни да 
постоје законски разлози који би могли да доведу до обуставе кривичног поступка 
односно одбијања оптужбе у конкретном случају, то је донело одлуку да се потврди 
оптужница Вишег јавног тужилаштва у Београду Кто.бр. 9/13 од 10.12.2013. 

године.  

 

Због свега напред наведеног, веће из члана 21 став 4 ЗКП је на основу члана 
337 став 1 ЗКП у вези са чланом 341 став 1 ЗКП донело одлуку као у изреци решења.   

 

 

            Записничар          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
                   Х.Х.                                                                              А.А. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
Против овог решења жалбу може изјавити окривљени 

Апелационом суду у Београду у року од 3 (три) дана 

од дана пријема преписа решења, а преко овог суда. 

 

 

 

 

 

11.ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 

• Припреме за главни претрес 

Председник већа одмах после пријема потврђене оптужнице и списа предмета : 
заказује припремно рочиште  
одређује главни претрес  
доноси друге одлука које се односе на управљање поступком 
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• Припремно рочиште 
 
Сврха:  

 

-странке се изјашњавају о предмету оптужбе 
-образлажу се докази који ће бити изведени на главном претресу  
-предлажу нови докази 

-утврђују се чињенична и правна питања која ће бити предмет расправљања на 
главном претресу 

-одлучује се о споразуму о признању кривичног дела 
-одлучује о притвору 

-одлучује о обустави кривичног поступка 
-одлучује о другим питањима за која суд оцени да су од значаја за одржавање 
главног претреса. 
 

Припремно рочиште се одржава пред председником већа, без присуства јавности. 

 

Одређивање:  

 

Председник већа ће одредити припремно рочиште најкасније у законом 
предвиђеном року. 

Изузетно, ако је оптужница подигнута за кривично дело за које је прописана казна 
затвора до дванаест година и ако председник већа сматра да одржавање припремног 
рочишта није потребно, наредбом ће одредити главни претрес.  
Ако председник већа утврди да се у списима налазе записници који садрже доказе 
који не могу бити коришћени у кривичном поступку или се на њима не може 
засновати судска одлука односно обавештења која се морају издвојити из судских 
списа донеће решење о њиховом издвајању из списа.  
 

Позив за припремно рочиште:  
 

Обавезно се позивају странке и бранилац, оштећени, законски заступник и 
пуномоћник тужиоца и оштећеног. 
По потреби се позивају преводилац и тумач.  

У позиву за припремно рочиште странке ће бити упозорене да на припремном 
рочишту могу предложити нове доказе ако су за њих сазнале након потврђивања 
оптужнице, а ако је потребно да се за припремно рочиште прибаве списи, исправе 
или предмети који се налазе код суда или код другог државног органа, председник 
већа ће на предлог странака наложити да се ти предмети или исправе благовремено 
прибаве. 

 

Почетак:  

 

Председник већа проверава да ли су присутна сва позвана лица, а у случају 
недоласка неког од њих да ли су испуњени услови прописани овим закоником да се 
припремно рочиште може одржати у њиховом одсуству. 
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Изузетно од овог правила, председник већа може одлучити да се припремно рочиште 
одржи и у одсуству оптуженог, уколико су кумулативно испуњени следећи услови: 

ако је оптужени уредно позван, оптужени није дошао на припремно рочиште нити је 
свој изостанак оправдао, ако је присутан бранилац одсутног оптуженог. 
 

Ток:  

 

Ако су испуњени законски услови за одржавање припремног рочишта, председник 
већа проверава  личне податке окривљеног, као и о томе да ли се и од кад налази у 
притвору и колико је провео у притвору или се налази на слободи. 

 

Оштећеног који није поднео имовинскоправни захтев председник већа ће поучити у 
о праву да поднесе такав захтев, као и доказе за његово остваривање и о праву 
предлагања привремених мера за обезбеђење поднесеног имовинскоправног захтева  
 

Ако су јавни тужилац и оптужени закључили споразум о признању кривичног дела 
обавестиће о томе председника већа који ће поступити у складу са законским 
одредбама које се односе на споразум о признању кривичног дела.  
 

Изјашњавање странака:  

 

Припремно рочиште у садржинском смислу започиње изјашњавањем странака. 
 

Јавни тужилац излаже из оптужнице опис дела из ког произлазе законска обележја 
кривичног дела, законски назив кривичног дела и наводи доказе који поткрепљују 
оптужницу, а може предложити изрицање одређене врсте и мере кривичне санкције.  
 

Ако је оштећени присутан, може поднети имовинскоправни захтев, а ако није 
присутан, председник већа ће прочитати тај захтев, ако је поднет.  
 

Након што је окривљеног поучио о његовим правима и дужностима (чл. 68 и 70 

ЗКП), председник већа ће га позвати да се изјасни о оптужби што се чини на исти 
начин на који се оптужени о оптужби изјашњава на главном претресу. Упозориће га 
да ће се на главном претресу изводити само докази у вези са оспореним делом 
оптужнице. 

Изјашњавање оптуженог на припремном рочишту има, односно може имати врло 
озбиљне консеквенце по даљи ток поступка, па и процесну „судбину“ оптуженог, јер 
је основно правило да се у даљем поступку докази изводе само у односу на део 
оптужбе који оптужени оспорава.  
 

Предлагање доказа:  

 

Председник већа позива на припремном рочишту странке, браниоца и оштећеног да 
образложе предложене доказе које намеравају да изведу на главном претресу. 

Упозорава их да се неће извести они докази који су им били познати, али их без 
оправданог разлога на припремном рочишту нису предложили.  Изузетно 
председник већа може и без предлога странака, браниоца и оштећеног наредити 
прибављање нових доказа. 
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Већ на припремном рочишту свака странка изјаснити о предлозима супротне странке 
и оштећеног. 
 

Ако с обзиром на предложене доказе, чињенице које ће бити предмет доказивања и 
правна питања о којима ће се расправљати председник већа сматра да се у складу са 
одредбама  Законика може одржати главни претрес, након узимања изјава од 
странака донеће решење о одржавању главног претреса. 
 

Одлучивање о притвору:  
 

На припремном рочишту председник већа може, уз сагласност странака, укинути 
притвор или га заменити блажом мером. Против тог решења жалба није дозвољена. 
Наиме, на припремном рочишту се, када је реч о притвору, таква мера може 
модификовати једино у „блажем“ тј. за окривљеног „повољнијем“ смеру, што значи 
да се притвор једино може укинути или заменити блажом мером, а за обе такве 
одлуке је потребна сагласност странака као conditio sine qua non из чега произилази 
ratio legis непостојања права жалбе против решења о укидању притвора на овај начин 
односно против решења којим је притвор замењен блажом процесном мером. 

 

Обустава поступка: 

 

Председник већа ће решењем обуставити кривични поступак ако је  

• тужилац одустао од оптужбе или је оштећени одустао од предлога за гоњење 
(деловање начела акузаторности, односно неиспуњеност услова за кривично 
гоњење); 

• уколико је оптужени за исто кривично дело већ правноснажно осуђен, ослобођен 
од оптужбе или је оптужба против њега правноснажно одбијена или је поступак 
против њега правноснажно обустављен (деловање начела ne bis in idem);  

• да је оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од гоњења или се 
кривично гоњење не може предузети због застарелости или неке друге околности 
која га трајно искључује (деловање других процесних сметњи трајног карактера). 

Против овог решења је дозвољена жалба Већу из чл. 21 ст. 4 ЗКП-а. 

 

 

 
Питања која суд разматра 

 

-да ли је потребно припремно рочиште уколико није обавезно 

-да поштује рокове за заказивање одређене законом (у супротном да обавести 
председника суда о померању рока), посебно ако је окривљени у притвору 

-да лица, чије је присуство обавезно, буду уредно позвана и да ли позиви садрже 
упозорења 

-да провери чињенице везане за околности због којих је лице у притвору (прибави на 
пимер нови извештај из казнене евиденције и сл.) 

-да ли је окривљени закључио споразум са тужиоцем 

-да ли ће евентуално бити могућности за одржавање главног претреса 

-да ли има разлога за обуставу поступка (да евентуално прибави на пример 
правноснажну пресуду или решење, и сл.) 
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• Одржавање главног претреса 
 

Питања која суд-председник већа разматра када је одредио дан, час, време и место 
главног претреса 

 

-да ли су у суду обезбеђени сви услови да се претрес одржи ( да ли су уредно 
обавештени чланови већа, да ли има одговарајуће техничке услове на пример за 
извођење доказа репродуковањем снимка, и сл.) 

-да ли је позвао сва лица  
-да ли су позиви уредно и благовремено уручени (оставња довоњно времена за 
припремање одбране, кроз евиденције проверава уручење позива и евентуално 
понављање и сл.) и да ли садрже потребна упозорења 

-да ли је достављена наредба за довођење окривљеног уколико је он у притвору 

-да ли је одбрана у поступку обавезна и да ли окривљени има браниоца 
-издваја евентуалне незаконите доказе уколико постоје у списима 

-доноси решење о обустави кривичног поступка ако тужилац одустане од оптужбе 
пре почетка главног претреса 

 

Позивање:  

 

-позваће се оптужени и његов бранилац, тужилац и оштећени и њихови законски 
заступници и пуномоћници, а по потреби и преводилац и тумач.  

-предложени сведоци и вештаци, осим оних за које председник већа сматра да 
њихово испитивање на главном претресу није потребно или је на припремном 
рочишту утврђено да се не позивају. 

Када није реч о обавезној одбрани, окривљени ће се у позиву поучити да има право 
да узме браниоца, али да се главни претрес неће одложити због недоласка браниоца 
на главни претрес или због тога што је оптужени узео браниоца тек на главном 
претресу.  

Оштећеног који се не позива као сведок, суд ће у позиву обавестити да ће се главни 
претрес одржати и у његовом одсуству, а да ће се његова изјава о имовинскоправном 
захтеву прочитати. Оштећени ће се упозорити и на то да ће се, ако не дође, сматрати 
да неће да продужи кривично гоњење, ако јавни тужилац одустане од оптужбе. 
Оштећени као тужилац и приватни тужилац упозориће се у позиву да ће се, ако 
на главни претрес не дођу, нити пошаљу пуномоћника, сматрати да су одустали од 
оптужбе. 

Оптужени, сведок и вештак упозориће се у позиву на последице недоласка на 
главни претрес. 
 

Предлагање доказа:  

 

Ако није одржано припремно рочиште странке, бранилац и оштећени могу после 
одређивања главног претреса ставити образложен предлог за извођење доказа. 
Изузетно и председник већа може и без предлога странака и оштећеног наредити 
прибављање нових доказа за главни претрес. 
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Изузетно Председник већа одлучује о испитивању сведока или вештака чије 
испитивање су предложиле странке, а који не могу доћи на главни претрес због 
болести или других оправданих разлога. 
Ако је оптужени у притвору, о потреби његовог присуства испитивању сведока или 
вештака, одлучује председник већа. 
Изузетно Из важних  оправданих разлога, председник већа може, на предлог 
странака и браниоца или по службеној дужности, одложити наредбом почетак 
главног претреса најдуже до 30 дана. О одлагању ће се одмах обавестити сва лица 
која су позвана на главни претрес. Дакле, овде се не ради о временском 
дисконтинуитету у одржавању главног претреса, као што је то случај са 
одлагањем или прекидом главног претреса (што подразумева да је главни претрес 
већ започео), већ се у овом случају одлаже само започињање главног претреса. 

 

Јавност главног претреса: 

 

Јавност:  

 

Главни претрес је јаван. Решење већа о искључењу јавности мора бити образложено 
и јавно објављено, а у том решењу веће одлучује и о томе којим лицима је, осим 
оних на које се искључење не односи, дозвољено да главном претресу присуствују. 

 

Питања која суд разматра 

 

-да ли има разлога за искључење јавности 

-којим лицима ће евентуално дозволити присуство ако искључује јавност ( 

представнику центра за социјални рад на пример и сл.)  

 

 

 

Искључење јавности: 

 

Разлози интерес националне безбедности; јавни ред и морал; интерес малолетника; 
приватност учесника у поступку; други оправдани интереси у демократском 
друштву. 

Изузеци од искључења јавности Никад не односи на странке, браниоца, оштећеног и 
његовог заступника и пуномоћника тужиоца, а веће може дозволити да главном 
претресу на коме је јавност искључена присуствују поједина службена лица, научни, 

стручни и јавни радници, а на захтев оптуженог може то дозволити и његовом 
брачном другу, блиским сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној или другој 
трајној заједници живота. 
Посебан случај постоји у вези са испитивањем једне посебне категорије даваоца 
исказа –тзв. „кооперативних сведока“ односно јавни тужилац може предложити суду 
да се јавност искључи са главног претреса приликом испитивања окривљеног 
сарадника или осуђеног сарадника.  
 

Пример решења 
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К број 27/14 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије ЗЗ, председника 
већа и судија поротника АА и ББ, чланова већа, у кривичном поступку против НН, 

због кривичног дела из члана 180 став 1 КЗ-а, по оптужници јавног тужиоца ВЈТ у 
Београду Кт број 1/14, на основу члана 365 ЗКП-а, на главном претресу одржаном 
дана 21.01.2014.године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

ИСКЉУЧУЈЕ СЕ јавност у предмету Вишег суда у Београду К број 99/15. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 Оптужницом јавног тужиоца ВЈТ у БеоградуКт број 1/14 од 01.01.2014 
окривљеном НН стављено је на терет извршење кривичног дела обљуба са 
дететом. 
 
 На предлог заменика јавног тужиоца, а након изјашњења окривљеног 
Н.Н. и његовог браниоца Т.Т., који су се сагласили са предлогом заменика 
јавног тужиоца, на главном претресу дана 21.01.2015.године донета је одлука да 
се искључи јавност, имајући у виду интересе малолетног оштећеног Л.Л.. 
Наиме, како је малолетни Л.Л. рођен 2001.године, па имајући у виду природу 
кривичног дела којим је оштећен, као и његов узраст, то је суд оценио да је ради 
заштите интереса малолетног оштећеног потребно искњучити јавност са 
главног претреса. С тога је донета одлука као у изреци решења, а на основу 
члана 365 ЗКП-а. 
 

 Записничар                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – 
СУДИЈА 
          Х.Х.                                                                                           З.З. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : 
Против овог решења није  
дозвољена посебна жалба. 

 

Руковођење главним претресом: 

• Овлашћења председника већа:  

-утврђује да ли је веће састављено у складу са одредбама Законика и да ли постоје 
разлози због којих се чланови већа и записничар морају изузети 
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-утврђује да ли су испуњене претпоставке за одржавање главног претреса 
-стара се о одржавању реда и о примени мера за спречавање ремећења реда у 
судници 
-стара се о томе да поступак тече без одуговлачења и разматрања питања која не 
доприносе свестраном расправљању предмета доказивања 
-одлучује о одступању од редовног тока поступка утврђеног Закоником, услед 
посебних околности 
-даје реч члановима већа, странкама, браниоцу, оштећеном, законском заступнику и 
пуномоћнику, сведоку, вештаку и стручном саветнику 
-одлучује о предлозима странака ако о њима не одлучује веће 
-даје налог странци да предложи допунске доказе 
-преноси у записник садржај рада и цео ток главног претреса 
-предузима потребне мере за заштиту сведока у складу са законским правилима  
-решава о другим питањима у складу са правилима Законика. 

• Овлашћења већа-одлуке о:  

-предлогу о коме не постоји сагласност странака и о сагласним предлозима странака 
које не прихвати председник већа 

-приговору против мере председника већа која се односи на руковођење главним 
претресом; 

-томе да се, без обзира на дозволу за оптичка снимања, из оправданих разлога 
поједини делови главног претреса не снимају; 

-удаљењу из суднице, о искључењу браниоца или пуномоћника, и о настављању, 

прекиду или одлагању главног претреса због одржавања реда и управљања главним 
претресом; 

-извођењу допунских доказа, уколико оцени да је то неопходно да би се отклониле 
противречности или нејасноће у изведеним доказима и да је то неопходно да би се 
предмет доказивања свестрано расправио; 

- другим питањима у складу са Закоником о кривичном поступку. 

Мере за одржавање реда: 

• опомена 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

Опомиње се бранилац адв П.П. да не омета ред у судници узимањем речи без дозволе 
суда и вређањем заменика јавног тужиоца, под претњом новчаног кажњавања и 
удаљења 
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• новчана казна до 150.000 динара ( не за јавног тужиоца- о нарушавању реда од 
стране јавног тужиоца или лица које га замењује, председник већа ће известити 
надлежног јавног тужиоца и Државно веће тужилаца, или ће прекинути главни 
претрес и од надлежног јавног тужиоца затражити да одреди друго лице да у 
наставку главног претреса заступа оптужницу, уз обавезу обавештавања суда о 
предузетим мерама)  

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

Новчано се кажњава бранилац адв П.П. новчаном казном у износу од 25.000,00 

динара, те се обавезује да у року од 8 дана од дана правноснажности решења 
уплати наведену казну, под претњом принудног извршења. 

Образложење 

Браниоцу адв П.П. изрећена је опомена због ометања реда у судници узимањем речи 
без дозволе суда и вређањем заменика јавног тужиоца, под претњом новчаног 
кажњавања и удаљења. 

Како је бранилац и након изречене опомене наставио да вређа заменика јавног 
тужиоца упућујући му разне погрдне речи, то је суд донео одлуку као у изреци овог 
решења. 

Писмени отправак решења биће достављен накнадно 

• удаљење оптуженог из суднице може га удаљити до краја доказног поступка и 
одредити, ако постоји таква могућност, да оптужени из посебне просторије путем 
техничких средстава за пренос звука и слике прати ток поступка. Ако није било 
техничких средстава за праћење тока поступка, током периода удаљења оптуженог 
из суднице:  

1. обавестити оптуженог о току доказног поступка за време док је био удаљен из 
суднице         

2. упознати га са исказима претходно саслушаних саоптужених, односно  
3. омогућити му да прочита записнике о тим исказима, ако то оптужени жели 
4.  позвати га да се изјасни о оптужби, ако то није раније већ учинио. 

 
Може га поново удаљити из суднице без права да присуствује главном претресу до 
његовог завршетка, а у том случају председник већа или судија члан већа, саопштиће 
оптуженом пресуду у присуству записничара( ако нема браниоца, поставиће му 
браниоца по службеној дужности) 

• искључење браниоца или пуномоћника може га искључити из даљег поступка и 
позвати странку или заступано лице да узме другог браниоца, односно 
пуномоћника и о томе обавестити надлежну адвокатску комору. 
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• удаљење других лица из суднице оштећеног као тужиоца или приватног тужиоца 
или њиховог законског заступника који након изрицања казне настави да нарушава 
ред, веће може удаљити из суднице до краја доказног поступка и за даљи ток 
поступка ће му поставити пуномоћника.  

Веће може наредити да се из суднице удаљи и друго лице, ако настави да нарушава 
ред и после опомене или новчане казне, а може га удаљити уз истовремено изрицање 
новчане казне. Веће може одредити да се из суднице удаље сва лица која присуствују 
главном претресу, ако се мерама за одржавање реда предвиђеним Закоником не би 
могло обезбедити несметано одржавање главног претреса. 

Мере за спречавање одуговлачења поступка:  

Браниоцу, оштећеном, законском заступнику, пуномоћнику, оштећеном као тужиоцу 
или приватном тужиоцу који предузима радње очигледно усмерене на одуговлачење 
поступка, веће ће изрећи опомену. О неблаговременом или неодговарајућем 
поступању јавног тужиоца или лица које га замењује, а којим се проузрокује 
одуговлачење поступка, председник већа ће известити надлежног јавног тужиоца и 
Државно веће тужилаца, уз обавезу обавештавања суда о предузетим мерама. 

Кривично дело учињено на главном претресу:  

Ако оптужени или друго лице на главном претресу учини кривично дело за које се 
гони по службеној дужности, председник већа обавестиће о томе надлежног јавног 
тужиоца. 

• Претпоставке за одржавање главног претреса 

Присуство на главном претресу:  

-лица која обављају судску функцију, као и помоћно-техничку функцију у односу на 
суд, где спадају председник претресног већа, чланови већа и записничар морају 
непрекидно бити присутни на главном претресу  

-лица која су позвана на главни претрес, а без којих главни претрес не може да се 
одржи, странке  

-друга лица која се позивају, као што су сведок или вештак,  

наравно, присуство таквих лица не мора увек да буде неопходно да би се главни 
претрес одржао, што некада зависи и од конкретне ситуације, као када се ради о 
случају недоласка појединих сведока, али при том постоји могућност да се на 
главном претресу изводе и неки други докази, односно испитују други сведоци, или 
када није присутан бранилац, а не ради се о случају обавезне одбране итд.  

Отварање заседања: 

Ако је веће у пуном саставу, председник већа спроводи следеће активности  
1. отвара заседање 
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(на записнику) Отвара се заседање у предмету К број 23/14 пред Вишим судом у 
Београду у кривичном поступку који се води по оптужници ВЈТ у Београду Кто број 
22/14  

 
2. објављује састав већа  

 
(на записнику) Веће суди у саставу, председник већа Т.Т. и чланови већа М.М. и П.П. 
Да ли има примедби на састав већа? 

 
3. објављује предмет главног претреса 

 
(на записнику) Кривични поступак се води против окривљеног Л.Л: због кривичног 
дела из члана 206 став 1 КЗ 

 
4. утврђује да ли су дошла сва позвана лица, и да ли су лица која нису дошла уредно 
позвана као и да ли су  лица која нису присутна, свој изостанак оправдала 

 
(на записнику)  Утврђује се да су на главни претрес приступили јавни тужилац ВЈТ 
у Београду О.О., окривљени Л.Л. са браниоцем Ц.Ц., пуномоћник оштећеног А.А. 
    Утврђује се да на главни претрес није приступио оштећени К.К., 

уредно позван, изостанак оправдао поднеском од 12.02.2014. 
     Утврђује се да на главни претрес није приступио сведок П.П., позив 
примио уредно што се утврђује увидом у доставницу од 12.02.2014. године, 

изостанак није оправдао  (ова доставница се здружује списима предмета-лепи се уз 
записник) 

 
 
Изостанак тужиоца: (уредно позван) Председник већа ће о томе обавестити 
надлежног јавног тужиоца и затражити да одмах одреди замену. Ако то није могуће, 
председник већа ће одредити да се главни претрес не одржи и о томе ће обавестити 
надлежног јавног тужиоца и Државно веће тужилаца, који имају обавезу да обавесте 
суд о предузетим мерама. 
Ако на главни претрес не дође оштећени као тужилац или приватни тужилац, нити 
њихов пуномоћник, који су уредно позвани, а изостанак нису оправдали, веће ће 
решењем обуставити поступак. 

Изостанак оптуженог: (уредно позван) Не дође на главни претрес нити свој 
изостанак оправда, веће ће наредити да се (одмах) доведе (примарно поступање 
већа). Ако се довођење не би могло одмах извршити, веће ће одлучити да се главни 
претрес не одржи и наредити да се оптужени доведе на идући главни претрес 
(секундарно поступање већа). 

Ако оптужени оправда изостанак пре него што довођење буде извршено, веће може 
опозвати наредбу за довођење и ослободити оптуженог обавезе да сноси трошкове 
који су настали услед неодржавања главног претреса. 

Суђење у одсуству: Оптуженом се може судити у одсуству само када су 
кумулативно испуњени следећи услови: 
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1. услови фактичког карактера 

а) неопходно је да постоје нарочито оправдани разлози да се оптуженом суди 
иако је одсутан 
б) мора се радити о оптуженом који је у бекству или није доступан државним 
органима 
2. услов формалног карактера - потребно је да веће усвоји предлог тужиоца  да 
се оптуженом суди у одсуству, што се манифестује тиме што суд доноси решење 
о суђењу у одсуству, из чега произилази да решење о суђењу у одсуству доноси 
веће, на предлог тужиоца 

 
Пример решења о суђењу у одсуству 

 
К број 28/14 

 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије З.З., председника већа и 
чланова већа - судија М.М. и Н.Н., уз учешће судијског сарадника Б.Б. као 
записничара, у кривичном поступку против окр. Л.Л:, због кривичног дела из члана 
178 став 1 КЗ, одлучујући о предлогу ВЈТ у Београду да се окривљеном суди у 
одсуству, у седници већа одржаној дана 31.03.2014. године донео је: 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ суђење у одсуству према окр. Л.Л., због кривичног дела 
силовање из члана 178 став 1 КЗ, по оптужници ОЈТ у Београду Кт.бр. 123/95 од 
дана 20.03.1995.године, измењеном у погледу личних података окривљеног лица 
актом ВЈТ у Београду Кт. бр. 123/95 од 09.01.2012. године и у погледу правне 
квалификације кривичног дела дана 21.03.2014.године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 

 Оптужницом ОЈТ у Београду Кт. бр.123/95 од 20.03.1995. године, измењеном у 
погледу личних података окривљеног лица актом ВЈТ у Београду Кт. бр. 123/95 од 
09.01.2012. године, окр. Л.Л. стављено је на терет извршење кривичног дела 
силовање из чл. 103 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом противприродни блуд  
из чл. 110 ст.1 КЗ РС, а иста је измењена у погледу правне квалификације кривичног 
дела дана 21.03.2014.године па је окривљеном ставњено на терет извршење 
кривичног дела силовање из чл. 178 ст.1 КЗ. 

 

 Решењем Вишег суда у Београду К.бр.1195/11 – Кв.бр.339/12 од 
20.02.2012.године, правноснажно дана 12.03.2012.године, покренут је поступак за 
уступање Републици Македонији кривичног гоњења окр.Бојковски Марјана због 
кривичног дела силовање из чл. 103 ст.1 КЗ РС у стицају са кривичним делом 
противприродни блуд  из чл. 110 ст.1 КЗ РС, по оптужници  ОЈТ у Београду Кт. 
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бр.177/95 од 20.03.1995. године, измењеној у погледу личних података окривљеног 
лица актом ВЈТ у Београду Кт. бр. 177/95 од 09.01.2012. године, а сходно одредби 
члана 52 став 1 тачка 3 Закона о  међународној правној помоћи у кривичним 
стварима. 

 

 Решењем Вишег суда у Београду К.бр.123/11-Кв.бр.123/13 од 04.04.2013. године 
према окр. Л.Л. одређен је притвор из разлога прописаних одредбом члана 142 став 1 

тачка 1 ЗКП, по ком решењу окривљени још увек није лишен слободе. Истим 
решењем наређено је и расписивање потернице према окривљеном сходно члану 566 

ЗКП. 

 

 Из извештаја Министарства правде и државне управе, Сектор за нормативне 
послове и међународну сарадњу, Одељење за међународну правну помоћ у кривичним 
стварима од 13.08.2013.године, произилази да је према окривљеном Л.Л. расписана 
ИНТЕРПОЛ-ова потерница, по решењу Вишег суда у Београду К.бр.123/11-

Кв.бр.123/13 од 04.04.2013. године. 

 

 Заменик јавног тужиоца ВЈТ у Београду је својим актом Кт.бр.123/95 од 
21.03.2014.године предложио да се донесе решење о суђењу у одсуству према Л.Л., 

обзиром да у конкретном случају постоје оправдани разлози да му се суди у одсуству 
јер је кривично дело извршио 1995.године и исти се налази у бекству и није доступан 
државним органима, због чега је према окривљеном и одређен притвор решењем 
Вишег суда у Београду К.бр.123/11-Кв.бр.123/13 од 04.04.2013. године. 

 

 Кривично веће је размотрило списе предмета заједно са предлогом јавног 

тужиоца, па је донело одлуку као у изреци решења. 

 

 Одредбом члана 381 ЗКП прописано је да се оптуженом може судити у 
одсуству само када постоје нарочито оправдани разлози да му се суди иако је 
одсутан, под условом да је у бекству или није доступан државним органима. 

 

 По оцени кривичног већа, како је према окр. Л.Л., у овом кривичном поступку, 
решењем Вишег суда у Београду К.бр.123/11-Кв.бр.123/13 од 04.04.2013. године, 

одређен притвор и наређено издавање потернице, по ком решењу окривљени још увек 
није лишен слободе, дакле како је исти недоступан државним органима у дужем 
временском периоду, те се, према извештају Одељења за потраге од 
20.06.2013.године, налази у иностранству, због чега је према истом расписана и 
међународна потерница, па имајући у виду и чињеницу да се исти у предметном 
поступку већ налазио у притвору по решењу истражног судије Окружног суда у 
Београду Ки.бр.123/95 од 07.03.1995.године, и то од 05.03.1995.године до 
27.10.1995.године, при чему је окр.Л.Л. у поступку пријавио и користио неистините 
личне податке, лажно се представљајући као Ј.М., због чега је Ј.М. дана 
12.12.2011.годне и лишен слободе, и то по решењу о одређивању притвора Окружног 
суда у Београду К.бр.123/97 - Кв.бр.123/97 од 10.12.1997. године, у ком притвору се 
налазио до 23.12.2011.године, када му је исти укинут, па ценећи тежину и начин 
извршења кривичног дела, које се окривљеном ставља на терет, те чињеницу да је 
кривично дело извршено 1995.године, те да протиче рок застарелости кривичног 
гоњења, наведене чињенице у међусобној повезаности представљају нарочито 
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оправдане разлоге да се окр. Л.Л. суди у одсуству. 
 

 Имајући у виду наведено, суд је на основу члана 381 ЗКП, сходно овлашћењима 
већа из члана 21 став 4 ЗКП, одлучио као у изреци решења. 

 

Записничар                              Председник већа - судија 
Б.Б.                                             З.З. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба 

Апелационом суду у Београду, преко овог  
суда, у року од 3 дана од дана пријема  
писменог отправка решења. 

Жалба не задржава извршење решења. 

 

Изостанак браниоца: (уредно позван) не дође и не обавести суд о разлогу 
спречености чим је за тај разлог сазнао, или без одобрења суда напусти главни 
претрес, председник већа позваће оптуженог да одмах узме другог браниоца, а ако 
оптужени то не учини, веће може одлучити да се главни претрес одржи и без 
присуства браниоца. 

Насупрот напред наведеном, у оваквој ситуацији, веће ће одлучити да се главни 
претрес не одржи или, ако је започео, да се прекине или одложи ако је реч о 
обавезној одбрани  а нема могућности да оптужени одмах узме другог браниоца или 
да суд без штете за одбрану одмах постави браниоца по службеној дужности. 

 
Када се ради о случају да је бранилац био уредно позван на главни претрес, а свој 
изостанак није оправдао, што је довело до неодржавања или одлагања главног 
претреса решењем, које ће са кратким образложењем унети у записник, кажњава 
браниоца новчаном казном до 150.000 динара, истим решењем одређује да трошкови 
који су проузроковани неодржавањем или одлагањем главног претреса падају на 
терет браниоца, о недоласку уредно позваног браниоца и последицама које су због 
тога наступиле, обавештава надлежну адвокатску комору, која има обавезу да 
обавести суд о предузетим мерама. 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

да се главни претрес не одржи због недостатка процесних претпоставки, имајући у 
виду недолазак браниоца чије је присуство неопходно због обавезне одбране 

За овим суд на основу члана 382 став 3 ЗКП-а доноси 

РЕШЕЊЕ 
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НОВЧАНО СЕ КАЖЊАВА  бранилац окривљеног Л.Л., адвокат Н.Н., те се 
обавезује да плати новчану казну у износу од 50.000,00 динара и трошкове 
одлагања главног претреса у износу од 960,00 динара, на име довођења 
окривљеног и у износу од 2.000,00 динара на име паушала, све у року од 15 дана 
од правноснажности решења, под претњом принудног извршења. 
 
Образложење 
 
На главни претрес заказан за 31.03.2014. године у 10:00 часова бранилац 

окривљеног Л.Л., адвокат Н.Н. није приступио, а уредно је позван на главни 
претрес. Наиме, увидом у записник са претходно одржаног главног претреса 
утврђено је да је о дану и часу одржавања главног претреса обавештен, те да је 
упозорен да му обавештење има служити уместо позива и упозорен на последице 
свог недоласка, а свој изостанак није оправдао 
 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

Следећи главни претрес одређује се за 02.02.2014.године у 10:00 часова 

што је свим присутним лицима саопштено, с тим да им ово саопштење има 
служити уместо позива, при чему су сви присутни упозорени на послдице свог 
недоласка 

Позвати:браниоца уз писмени отправак решења о новчаном кажњавању 

Пример решења о новчаном кажњавању(писмени отправак) 

 
 

К број 29/14 
 
 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије З.З., председника већа и 
чланова већа - судија поротника М.М. и Н.Н., у кривичном поступку против окр. 
Л.Л:, због кривичног дела из члана 206 став 2 КЗ, на основу члана 382 став 3 ЗКП , 
на главном претресу дана 31.03.2014. године донео је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

 НОВЧАНО СЕ КАЖЊАВА  бранилац окривљеног Л.Л., адвокат Н.Н., те 
се обавезује да плати новчану казну у износу од 50.000,00 динара и трошкове 
одлагања главног претреса у износу од 960,00 динара, на име довођења 
окривљеног и у износу од 2.000,00 динара на име паушала, све у року од 15 дана 
од правноснажности решења, под претњом принудног извршења. 
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О б р а з л о ж е њ е  
 

На главни претрес заказан за 31.03.2014. године у 10:00 часова бранилац 

окривљеног Л.Л., адвокат Н.Н. није приступио, а уредно је позван на главни 
претрес. Наиме, увидом у записник са претходно одржаног главног претреса 
утврђено је да је о дану и часу одржавања главног претреса обавештен, те да је 
упозорен да му обавештење има служити уместо позива и упозорен на последице 
свог недоласка, а свој изостанак није оправдао. 
Како је одбрана у овом поступку обавезна имајући у виду чињеницу да се 
окривљени Л.Л. налази у притвору, као и висину запрећене казне за кривично 
дело које му је стављено на терет, па како је из тих разлога недолазак браниоца 
довео до неодржавања главног претреса, то је суд донео одлуку као у изреци 
решења, а на основу члана   382 став 3 ЗКП. 
 
 

Записничар                              Председник већа - судија 
Б.Б.                                             З.З. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења дозвољена је жалба 

Апелационом суду у Београду, преко овог  
суда, у року од 3 дана од дана пријема  
писменог отправка решења.  

 

ИЗУЗЕТАК-Одржавање главног претреса без присуства оптуженог или браниоца: Када 
по одредбама Законика постоје услови за одлагање главног претреса због изостанка 
оптуженог или браниоца, веће може одлучити да се главни претрес одржи ако би се, према 
доказима који се налазе у списима, очигледно морале донети одлуке којима се 
кривични поступак окончава, а које су повољне за оптуженог и то решење којим се 
оптужба одбацује или пресуда којом се оптужба одбија . 

Изостанак сведока, вештака или стручног саветника: (уредно позван) не дође 
сведок, а изостанак није оправдао, веће може наредити да се одмах доведе, може 
казнити новчаном казном до 150.000 динара,  наредити да се на идући главни претрес 
доведе, одредити да трошкови које је проузроковао падају на његов терет. У 
оправданом случају веће може ове одлуке опозвати. 

• Ток главног претреса 

Почетак и трајање главног претреса:  

Почиње доношењем решења да се главни претрес одржи. Одржава се непрекидно 
током радног времена једног или више узастопних радних дана. 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  
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РЕШЕЊЕ 

да се главни претрес одржи 

Прекид главног претреса:  

Прекид главног претреса представља краћи временски дисконтинуитет у одржавању 
главног претреса и може трајати због одмора најдуже два часа у току једног радног 
дана, због истека радног времена до наредног радног дана, а из осталих разлога 
најдуже 15 дана. 

1) потребе за одмором; 2)истек радног времена; 3)прибављање одређених доказа у 
кратком року; 4)припремање оптужбе или одбране; 5)других оправданих разлога. 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

да се главни претрес прекине због прибављања извештаја из казнене евиденције 

Главни претрес ће се наставити дана 02.02.2014.године у 10:00 часова 

што је свим присутним лицима саопштено, с тим да им ово саопштење има 
служити уместо позива, при чему су сви присутни упозорени на послдице свог 
недоласка 

Питања која суд разматра 

 

-увек мора бити наведен разлог прекида главног претреса 
-убек мора бити одређено време наставка 
-наставља се увек пред истим већем 

Одлагање главног претреса:  

Одлагање главног претреса је дужи временски дисконтинуитет у његовом 
одржавању, до чега долази у одређеним случајевима посебно предвиђеним у 
Законику: 

1) уколико треба извести нове доказе који се не могу прибавити у кратком року; 

2)ако се у току главног претреса утврди да је код оптуженог после учињеног 
кривичног дела наступило душевно обољење или душевна поремећеност или друга 
тешка болест због које не може учествовати у поступку; 3)уколико постоје друге 
сметње да се главни претрес успешно спроведе. 
Главни претрес се одлаже решењем претресног већа у којем се по правилу одређује 
време и место када ће се главни претрес наставити. Против решења о одлагању 
главног претреса жалба није дозвољена. 

 

Пример (на записнику са главног претреса) 
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Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

да се главни претрес одложи због ради саслушања сведока П.П. 

Следећи главни претрес одређује се за 02.02.2014.године у 10:00 часова 

што је свим присутним лицима саопштено, с тим да им ово саопштење има 
служити уместо позива, при чему су сви присутни упозорени на послдице свог 
недоласка 

Питања која суд разматра 

 

-увек мора бити наведен разлог одлагања главног претреса 
-убек мора бити одређено време следећег наставка (пред истим већем) или новог 
почетка (ако се изменио састав већа), осим ИЗУЗЕТНО 

-наставља се увек пред истим већем 

Претходне провере и поука о правима:  

Када суд одлучи да се главни претрес одржи  

• позива оптуженог да изнесе личне податке да би се уверио у његову истоветност, 
као и да се изјасни о својој ранијој осуђиваности ако то није учинио на 
припремном рочишту; 

• упозорава и поучава окривљеног: 
#да пажљиво прати ток главног претреса,  
#да је дужан да предлоге за извођење појединих доказа изнесе одмах или у најкраћем 
року по сазнању да је њихово извођење потребно, 
#о његовим правима и дужностима, а посебно о праву да износи чињенице и 
предлаже доказе у прилог своје одбране, поставља питања саоптуженом, сведоку, 

вештаку и стручном саветнику, и ставља примедбе и даје објашњења у вези са 
изведеним доказима, и питата се да ли је поуку разумео. 

 

• оштећени присутан, поучава га о правима која оштећени има у кривичном 
поступку, а ако оштећени још није поставио имовинскоправни захтев, упутиће га 
да такав захтев може поставити у кривичном поступку 

Поступање са позваним лицима:  

-упутиће сведоке и остала позвана лица изван суднице на место на коме ће сачекати 
да буду позвани ради испитивања 

-сви оптужени остају у судници током читавог главног претреса  
-оштећени као тужилац или приватни тужилац који би требало да буду испитани као 
сведоци, неће се удаљити из суднице.  

Изузетно, веће може одлучити да се оптужени удаљи из суднице ако саоптужени или 
сведок одбије да даје исказ у његовом присуству или околности указују да његово 
присуство утиче на наведена лица. По повратку оптуженог прочитаће му се исказ дат 
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у његовом одсуству и он може саоптуженом или сведоку постављати питања и дати 
примедбе на исказ. 
 

 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Окривљени Л.Л. о себи даје следеће личне податке: 

Констатује се да су лични подаци окривљеног као са записника из истраге од 
22.03.2014.године, с тим што додаје: У међувремену сам постао отац, породила ми 
се супруга и имам сина од 3 месеца 

Упозорава се окривљени на његова права и обавезе из члана 68 и 70 ЗКП-а, као и да 
пажљиво прати ток главног претреса, да је дужан да предлоге за извођење 
појединих доказа изнесе одмах или у најкраћем року по сазнању да је њихово 
извођење потребно, а посебно о праву да износи чињенице и предлаже доказе у 
прилог своје одбране, поставља питања саоптуженом, сведоку, вештаку и 
стручном саветнику, и ставља примедбе и даје објашњења у вези са изведеним 
доказима. 

Упитан од стране суда да ли је упозорења и поуку разумео окривљени Л.Л. изјави: 

Разумео сам 

Оштећени К.К. поучен о његовим правима у кривичном поступку, те упознат са тим 
да има право да постави имовинско правни захтев 

За овим су сведоци П.П. и О.О: удаљени из заседања до позивања 

Излагање оптужбе:  

Тужилац чита оптужницу или приватну тужбу, али председник већа може уместо 
тога дозволити тужиоцу да усмено изложи садржај оптужбе.  

Оштећени може на главном претресу поставити имовинскоправни захтев, а у његовој 
одсутности, ако је такав захтев поставио, захтев ће прочитати председник већа. 

Изјашњавање оптуженог:  

Након излагања оптужбе, председник већа ће упитати оптуженог: 

-да ли је оптужбу разумео, а ако се увери да је није разумео, поново ће му изложити 
њену садржину на начин који је за оптуженог најразумљивији; 
-да ли жели да се изјасни о оптужби, и о имовинскоправном захтеву ако је поднесен; 
-да ли признаје да је учинио кривично дело за које је оптужен, а ако се увери да 
оптужени није разумео шта значи признање, објасниће му значење и последице 
признања кривичног дела на начин који је за оптуженог најразумљивији 
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Оптужени није дужан да се изјасни о оптужби и да одговара на постављена питања, 
из чега произилази да је право окривљеног на одбрану, у сваком процесном 
стадијуму, искључиво право, а никада дужност оптуженог. 

 
 

Уводна излагања: (уколико то није учињено на припремном рочишту)  

После излагања оптужбе и изјашњавања оптуженог, председник већа позваће 
тужиоца, а потом браниоца или оптуженог који се брани сам, да изнесу уводна 
излагања, осим ако је на припремном рочишту дошло до изјашњења странака и 
предлагања доказа. 

Уводна излагања по садржини: чињенице које ће бити предмет доказивања, излагање 
доказа које ће странака извести, правна питања о којима ће расправљати. 

Председник већа може уводна излагања ограничити на одређено време. 
После уводних излагања, оштећени може укратко образложити имовинскоправни 
захтев. 

Почетак и предмет доказног поступка:  

Започињање доказног поступка се формално манифестује одговарајућом активношћу 
председника већа, који објављује почетак доказног поступка. 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

отвара се доказни поступак 

Ако оптужени на главном претресу призна да је учинио кривично дело, изводе 
се само докази од којих зависи оцена да ли признање испуњава претпоставке да 
се сматра процесно валидним што значи да уколико је оптужени признао извршење 
кривичног дела, докази о учиниоцу и кривичном делу и даље прикупљају само ако 
постоји нека од алтернативно прописаних околности и то 1) основана сумња у 
истинитост признања или 2)мањкавост признања (која постоји када се ради о 
признању које је непотпуно или противречно или нејасно или у супротности са 
другим доказима), као и докази од којих зависи одлука о врсти и мери кривичне 

санкције. 

Предлагање доказа:  

Странке, бранилац и оштећени могу до завршетка главног претреса предлагати да се 
изведу нови докази, а могу поновити предлоге који су раније одбијени, а о извођењу 
доказа који су предложени одлучује председник већа. 

Редослед извођења доказа:  
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После саслушања оптуженог, председник већа одређује време у којем се најпре 
изводе докази које предложи тужилац, потом докази које предложи одбрана, након 
тога докази чије извођење је одредило веће по службеној дужности и по предлогу 
оштећеног, а на крају докази о чињеницама од којих зависи одлука о врсти и мери 
кривичне санкције. Ако постоје оправдани разлози председник већа може одредити 
другачији редослед и продужити време за извођење доказа. 

 
Ако оштећени који је присутан треба да се испита као сведок, његово испитивање ће 
се обавити пре осталих сведока. 
После извођења сваког доказа, председник већа упитаће странке, браниоца и 
оштећеног да ли поводом изведеног доказа имају примедбе. 

Изношење одбране:  

Председник већа поучиће оптуженог да се може изјаснити о свим околностима које 
га терете и да може да изнесе све чињенице које му иду у корист и позвати 
оптуженог да изнесе одбрану. Оптужени своју одбрану износи према правилима која 
по овом законику важе за његово саслушање. 

Пример (на записнику са главног претреса) 

Окривљени Л.Л.поучен да се може изјаснити о свим околностима које га терете и 
да може да изнесе све чињенице које му иду у корист, позван да изнесе одбрану, 
изјави: 

……… 

Упитан од стране суда да ли има у своју одбрану још нешто да наведе, изјави: 

Не 

Након што му је предочено одступање од његовог раније датог исказа, те прочитан 
део записника из истраге од 22.03.2014.године, упитан за разлоге одступања, 

изјавиЧ 

…….. 

Саслушање оптуженог:  

Када оптужени заврши изношење одбране (које се састоји у слободном излагању 
оптуженог у односу на оптужне наводе), питања му могу постављати најпре његов 
бранилац, потом тужилац, после њега председник већа и чланови већа, а затим 
оштећени или његов законски заступник и пуномоћник, саоптужени и његов 
бранилац, и вештак и стручни саветник. 

Председник већа може увек оптуженом поставити питање које доприноси 
потпунијем или јаснијем одговору на питање постављено од стране других учесника 
у поступку. 



 

 88 of 124 

Оптужени има право да се у току главног претреса саветује са својим браниоцем, али 
се не може са својим браниоцем, или са било којим другим лицем, договарати о томе 
како ће одговорити на већ постављено питање.  

 
Пример (на записнику са главног претреса)  

 
На питање браниоца Са ким је био критичног дана и у ком периоду? окривљени  
Л.Л.изјави: 

…… 

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

Забрањује се одговор на питање браниоца: Да ли је окривљени Л.Л. критичног дана 
отишао у Лесковац заједно са М.М. у 14:00 часова? 

За овим бранилац захтева да о дозвољености питања одлучи веће. 

Констатује се да су сви удаљени из заседања ради доношења одлуке већа. 

Веће доноси  

РЕШЕЊЕ 

потврђује се одлука председника већа о забрани одговора као недозвољеног 

Констатује се да су сви враћени у заседање и да им је саопштена одлука већа 

Поступање са саоптуженима: Ако је оптужницом обухваћено више лица, са њима 
ће се поступити на начин који је иначе, прописан за изношење одбране оптуженог и 
његово саслушање н главном претресу, а према редоследу из оптужнице. 

Оптуженог који је изнео одбрану, председник већа упитаће да ли има нешто да 
изјави поводом исказа саоптуженог који је касније изнео одбрану. Сваки оптужени 
има право да поставља питања саоптуженима.  

 
Председник већа може суочити саоптужене чији се искази о истој околности 
разликују. 

 
Пример (на записнику са главног претреса)  

Суд доноси  

РЕШЕЊЕ  

одређује се извођење доказа суочењем окривљених М.М. и Л.Л. на околност разлике 
навода ко је присуствовао критичном догађају 
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Констатује се да су М.М. и Л.Л. удаљени на око 2 м окренути један према другом , 
лице у лице, те да изјављују: 

М.М.:…. 

Л.Л.:…. 

М.М.:… 

…… 

Констатује се да је извођење доказа суочењем завршено 

Присуство сведока, вештака или стручног саветника извођењу доказа:  

Сведок који није испитан, по правилу, неће присуствовати извођењу доказа пре првог 
испитивања. 

Испитани сведоци, вештаци или стручни саветници остају у судници ако их 
председник већа, након изјашњења странака, сасвим не отпусти. 
Ако се као сведок испитује лице млађе од 14 година, веће може одлучити да се за 
време његовог испитивања искључи јавност. Ако лице млађе од 16 година 
присуствује главном претресу као сведок или оштећени, удаљиће се из суднице чим 
његово присуство није више потребно. 

Упозорење сведока, вештака или стручног саветника:  

Пример (на записнику са главног претреса)  

 
Сведок Н.Н. са личним подацима као на записнику из истраге од 12.03.2014.године, 

са окривљеним није у сродству није у завади, упозорен да лажно сведочење, 
представља кривично дело; да је дужан да током испитивања говори истину и да не 
сме ништа да прећути, упозорен да није дужан да одговара на питања ако је 
вероватно да би тиме себе или лица са којима живи у браку, ванбрачној заједници 
или другој трајној заједници живота, сроднике по крви у правој линији, у побочној 
линији до трећег степена закључно, сроднике по тазбини до другог степена 
закључно, као и усвојенике и усвојитеље изложио тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, након што је положио заклетву, 

изјави: 
….. 

 
Вештак Б.Б. са личним подацима као на листи сталних судских вештака, упозорен 
да лажно давање налаза и мишљења, представља кривично дело; да је дужан да 
током испитивања тачно и потпуно изнесе свој налаз и мишљење, након што је 
упозорен на положену заклетву, изјави: 
…… 

Испитивање сведока, вештака или стручног саветника:  

На главном претресу се сведок, вештак или стручни саветник испитује према 
правилима која по овом законику важе за њихово испитивање. 
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Сведоку, вештаку или стручном саветнику непосредно постављају питања странке и 
бранилац, председник већа и чланови већа, а оштећени или његов законски заступник 
и пуномоћник, а вештак или стручни саветник могу непосредно постављати питања 
уз одобрење председника већа. 

Редослед постављања питања сведоку је формално уређен зависно од тога која је 
странка прва предложила испитивање конкретног сведока. Тада та странка врши 
основно испитивање, а супротна странка има могућност унакрсног испитивања. 

Ако обе странке предложе испитивање истог сведока или исто вештачење, 
сматраће се да је доказ предложила странка чији је предлог први заведен у суду. 

 
Ако је суд одредио испитивање сведока или вештачење без предлога странака, 

питања први постављају председник и чланови већа, потом тужилац, оптужени и 
његов бранилац и вештак или стручни саветник.  

 
Оштећени или његов законски заступник и пуномоћник имају право да поставе 
питања сведоку, вештаку или стручном саветнику након тужиоца, увек када 
тужилац има право на испитивање. 

 
основно испитивање 
врши странка која је предложила сведока 
ако је суд одредио сведока, прво испитује веће, па тужилац, окривљени, бранилац 
 
унакрсно испитивање 
супротна странка која није предложила сведока има ову могућност 

 
по одобрењу председника већа могу се постављати додатна питања. 
 
Треба имати у виду да се забрана постављања сугестивних питања односи 
искључиво на основно и додатно испитивање, док се таква питања МОГУ 
постављати приликом унакрсног испитивања сведока. 
 
Пример (на записнику са главног претреса)  

 
Сведок И.И. са личним подацима као на записнику из истраге од 12.08.2014.године,  
са окривљеним није у сродству није у завади, упозорен да лажно сведочење, 
представља кривично дело; да је дужан да током испитивања говори истину и да не 
сме ништа да прећути, упозорен да није дужан да одговара на питања ако је 
вероватно да би тиме себе или лица са којима живи у браку, ванбрачној заједници 
или другој трајној заједници живота, сроднике по крви у правој линији, у побочној 
линији до трећег степена закључно, сроднике по тазбини до другог степена 
закључно, као и усвојенике и усвојитеље изложио тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, након што је положио заклетву, 

изјави: 

…….. 

 

Основно испитивање: 
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На питање браниоца Где је и са ким био критичног дана? сведок изјави: 

 

Не знам не сећам се тачно прошло је неко време од тада. 

 

Суд доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

 

Забрањује се одговор на питање браниоца: Да ли је тачно да је сведок критичног 
дана био заједно са окривљеним у Новом Саду у 14:00 часова па све до 19:00 часова? 

 

За овим бранилац захтева да о дозвољености питања одлучи веће. 
 

Констатује се да су сви удаљени из заседања ради доношења одлуке већа. 

 

Веће доноси  
РЕШЕЊЕ 

потврђује се одлука председника већа о забрани одговора као недозвољеног 
Констатује се да су сви враћени у заседање и да им је саопштена одлука већа 

 

Унакрсно испитивање: 
 

На питање тужиоца Да ли је тачно да сте критичног дана били у Италији и да ли 
је тачно да Вас је окривљени звао телефоном и замолио за услугу коју сте му 
учинили? сведок изјави: 

 

Не знам да ли смо разговарали, али му услуге нисам чинио..  

 

Тужилац: 

Имамо транскрипт Вашег разговора са окривљеним. 

 

На питање тужиоца Послали сте му критичног дана пакет који је стигао из 
Колумбије преко ДХЛ, зашто? сведок изјави: 

 

Мислим да нисам. 

 

На питање тужиоца Ви сте знали да се у пакету налазе наркотици, зашто сте 
слали пакет? сведок изјави: 

…….. 

Упознавање са садржином налаза и мишљења вештака:  

Ако се због природе вештачења не могу очекивати, или нису потребна, потпунија 
објашњења веће може одлучити да се, уместо позивања и испитивања вештака, 
изврши увид у приложени налаз и мишљење, или да се прочита, из чега произилази 
да се вештак не мора обавезно испитивати на главном претресу. Веће може одредити 
непосредно испитивање вештака. 
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Извођење доказа ван главног претреса:  

Ако се на главном претресу сазна да сведок или вештак не може да дође пред суд 
или да му је долазак знатно отежан, веће може, ако сматра да је његов исказ важан, 

наредити да га ван главног претреса испита председник већа или судија члан већа 
непосредно или путем техничких средстава за пренос слике и звука. Странке, 
бранилац, оштећени и стручни саветник биће обавештени о месту и времену 
предузимања доказних радњи које се врше ван главног претреса и упозорени да 
током њиховог извођења имају права на учествовање. 

Упознавање са садржином писмена и снимака:  

У записнике о увиђају ван главног претреса, о претресању стана и других просторија 
или лица и потврде о привремено одузетим предметима, као и исправе које служе као 
доказ, извршиће се увид, или ће, ако веће оцени да је то потребно, председник већа 
укратко изнети њихову садржину или их прочитати.  

Оптички или тонски снимак или електронски запис који се користе као доказ, биће 
на главном претресу репродукован тако да се присутна лица могу упознати са 
његовим садржајем. 

Предмети који могу служити разјашњењу ствари, на главном претресу биће показани 
оптуженом, сведоцима или вештацима, а ако показивање има значај препознавања, 
поступа се у складу са општим правилима препознавања у кривичном поступку. 

Упознавање са садржином записника о исказима:  

Осим у случајевима посебно прописаним у овом законику, упознавање са садржином 
записника о исказима сведока, саоптужених или већ осуђених саучесника у 
кривичном делу, као и записника о налазу и мишљењу вештака, може се по одлуци 
већа обавити сходном применом чл. 405 овог Законика ако: 

 

• су испитана лица умрла, душевно оболела или се не могу пронаћи, или је њихов 
долазак пред суд немогућ или знатно отежан због старости, болести или других 
важних разлога; 

• су странке сагласне да се тако поступи уместо непосредног испитивања сведока 
или вештака који није присутан, без обзира да ли је био позван или не; 

• је сведок или вештак испитан непосредно пред истим председником већа или у 
складу са одредбом о извођењу доказа ван главног претреса; 

• сведок или вештак без законског разлога неће да да исказ на главном претресу; 

• је реч о исказу саоптуженог према којем је кривични поступак раздвојен или је већ 
окончан правноснажном осуђујућом пресудом 

 

Записници о ранијем испитивању лица која су ослобођена дужности сведочења не 
смеју се извести на овакав начин ако та лица нису уопште позвана на главни претрес 
или су на главном претресу изјавила да неће да сведоче. 
 

У записнику о главном претресу биће наведени разлози због којих се доказ изводи на 
начин који представља одступањеод начела непосредности у извођењу доказа, а 
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председник већа саопштиће да ли је сведок или вештак који је дао исказ чија се 
садржина излаже на главном претресу, положио заклетву. 

 
Пример (на записнику са главног претреса)  

 
Суд доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
чита се исказ сведока И.И. са записника из истраге од 22.02.2014.године, ради 
упознавања са садржином записника о исказу сведока И.И., имајући у виду да се 
према извештају Клиничког центра сведок и даље налази на Онколошком одељењу 
где је хоспитализован 22.12.2013.године, те да је по оцени већа његов долазак 
отежан 

Издвајање незаконитих доказа:  

Веће ће решењем одлучити да се из списа издвоје и одвојено чувају: 

1)  записници о ранијем испитивању лица који се не могу прочитати из разлога који 
су у Закоику предвиђени као основ за одступање од начела непосредности у 
објективном смислу, 

2) записници или обавештења која се према општим законским правилима сматрају 
доказно невалидним, јер садрже „доказе“ у погледу којих је Закоником прописано 
да не могу бити коришћени у кривичном поступку или се на њима не може 
засновати одлука суда. 

Допуна и завршетак доказног поступка:  

После извођења последњег доказа председник већа упитаће странке, браниоца и 
оштећеног да ли имају предлоге за допуну доказног поступка. Ако нико не предложи 
допуну доказног поступка или предлог буде одбијен, а веће не одреди извођење 
доказа, председник већа ће објавити да је доказни поступак завршен. 

Пример (на записнику са главног претреса)  

 
Нових доказних предлога нема. 
Примедби нема 

 
Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

доказни поступак је завршен  

 

Измена или подношење нове оптужнице: 

Тужилац може у току главног претреса, ако оцени да изведени докази указују да је 
чињенично стање другачије од оног изнетог у оптужници, изменити оптужницу или 
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предложити да се главни претрес прекине ради припремања нове оптужнице. Против 
измењене оптужнице односно новоподнесене оптужнице не може се поднети одговор 
нити она може бити испитивана према општим законским правилима која се односе 
на судску контролу оптужнице. Суд ће оптуженом и његовом браниоцу, на њихов 
захтев, ако оцени да је потребно, обезбедити довољно времена за припремање 
одбране. 

Проширење оптужнице: 

Ако се у току главног претреса открије раније учињено кривично дело оптуженог, 
веће ће по оптужници овлашћеног тужиоца, која може бити и усмено изнесена, 
проширити главни претрес и на то дело или одлучити да се за то кривично дело 
посебно суди 
Против проширене оптужнице може се поднети одговор. Ако је за пресуђење 
кривичног дела садржаног у новој оптужници, стварно надлежан виши суд, веће ће 
одлучити да ли ће му уступити и предмет по коме води главни претрес.  

Накнадна допуна доказног поступка:  

После измене, подношења нове или проширења оптужнице, странке и бранилац могу 
предложити допуну доказног поступка у односу на чињенице које таква оптужба 
садржи и које у ранијем току поступка нису биле предмет доказивања. 

Завршна реч: После објављивања да је доказни поступак завршен, председник већа 
даје завршну реч тужиоцу, потом оштећеном или његовом законском заступнику или 
пуномоћнику, после њега браниоцу, а на крају оптуженом Последња реч увек 
припада оптуженом. 

Председник већа може, након изјашњења странака, одредити трајање завршних речи. 

Наставак доказног поступка:  

После завршних речи, веће може одлучити да се доказни поступак настави ради 
извођења још неких доказа. После завршетка „настављеног“доказног поступка, 

председник већа ће поступити по законским правилима којима се регулише редослед 
приликом давања завршних речи. 

Завршетак главног претреса:  

Ако веће после завршних речи не одлучи да настави доказни поступак, председник 
већа објавиће да је главни претрес завршен. После објављивања да је главни претрес 
завршен, веће ће се повући на већање и гласање ради доношења одлуке. Ако у току 
већања и гласања веће одлучи да се главни претрес поново отвори и доказни 
поступак настави ради извођења још неких доказа, поступиће у складу са правилима 
која се и иначе, односе на настављени поступак, након што су дате завршне речи. 

Пример (на записнику са главног претреса)  

 
Питања нема. 
Примедби нема 
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Суд доноси  

РЕШЕЊЕ 

главни претрес је завршен  

Одбацивање оптужнице 

Разлози за одбацивање оптужнице 

У току или по завршетку главног претреса веће ће решењем одбацити оптужницу ако 
утврди: 
1) да суд није стварно надлежан; 
2) да се поступак води без захтева овлашћеног тужиоца, без предлога оштећеног или 
одобрења надлежног државног органа, или се појаве друге околности које 
привремено спречавају вођење кривичног поступка; 
3) да је код окривљеног наступило душевно обољење или душевна поремећеност или 
друга тешка болест због које трајно не може учествовати у поступку 
У образложењу решења о одбацивању оптужнице суд се неће упуштати у оцену 
главне ствари, него ће се ограничити на разлоге за одбацивање оптужнице. Oвакво 
решење нема дејство у смислу начела ne bis in idem. 

Настављање кривичног поступка 

Решење о одбацивању оптужнице се темељи на разлозима који су по правилу 
привременог карактера, те таква одлука суда, наравно, не делује у смислу начела ne 

bis in idem, што значи да се кривични поступак у којем је решењем оптужница 
одбачена, веома једноставно наставља на захтев овлашћеног тужиоца: 
1) пред стварно надлежним судом ако је оптужница одбачена због стварне 
ненадлежности суда  
2) кад престану разлози ако је оптужница одбачена због непостојања захтева 
овлашћеног тужиоца, предлога оштећеног, одобрења надлежног државног органа, 
других околности које привремено спречавају вођење кривичног поступка или због 
душевног обољења, душевне поремећености или друге тешке болести окривљеног. 
Кривични поступак се неће наставити само када је оптужница одбачена због 
непостојања одобрења надлежног државног органа, а тај државни орган повуче 
одобрење за кривично гоњење које је накнадно дао. 

 
 

12.ПРЕСУДА 

Питања која разматра суд 

 

-да мора да реши цео предмет оптужбе и према свим окривљенима 

-да није везан правном квалификацијом, али да не сме ни прекорачити оптужбу, нити 
повредити њен идентитет 
-да закони под одређеним условима предвиђа ОБАВЕЗАН опозив условне осуде, те 
је потребно благовремено прибавити пресуде којима је изречена условна осуда са 
клаузулом правноснажности 
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-да мора да донесе одлуку о притвору, која ће бити садржана у посебном решењу, 

чак и ако се окривљеном суди у одсуству и није лишен слободе 
-да мора да донесе одлуку о трошковима, чак и ако ће о њиховој висини да одлучује 
посебним решењем 

-да мора да донесе одлуку о имовинско правном захтеву уколико је постављен 

-када објави пресуду да ОБАВЕЗНО упозори окривљеног за обавезу пријаве промене 
адресе (да евентуално на записник овласти браниоца за пријем писмена) 
 

  

• Врсте пресуда 

ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА 

Пресуду којом се оптужба одбија суд ће изрећи ако је: 

- тужилац од започињања до завршетка главног претреса одустао од оптужбе 

или је оштећени одустао од предлога за гоњење; 

- оптужени за исто кривично дело већ правноснажно осуђен, ослобођен од 

оптужбе или је оптужба против њега правноснажно одбијена или је против њега 

поступак обустављен правноснажном одлуком суда; 

- оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од кривичног гоњења, 

или се гоњење не може предузети због застарелости или неке друге околности које 

трајно искључују кривично гоњење. 

Пример одбијајуће пресуде 

     

К број 30/14 
 
 

У    И М Е   Н А Р О Д А 
 
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, и то судија С.А., као судија 
појединац, са записничарем Б.П., у кривичном предмету против окривљеног М.М. 
због кривичног дела насилничко понашање из чл. 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ, по 
оптужном предлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт. бр. 123/11 

од 29.03.2012. године, након одржаног главног и јавног претреса  дана 25.09.2014. 

године у присуству заступника јавног тужиоца Првог ОЈТ-а у Београду В.С. и 
окривљеног М.М., дана 25.09.2014. године донео је и јавно објавио 

 
 
             П Р Е С У Д У 
 
 
 
       Окр. М.М. ЈМБГ 1234567890, од оца М. и мајке Д., девојачко Р., рођен 
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08.09.1979 године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Ул. Палмотићева бр. 

129, држављанин Републике Србије, неожењен, без деце, писмен, завршио гимназију, 
по занимању таксиста, запослен, остварује месечну зараду у износу од око 40.000,00 

динара, неосуђиван, не води се поступак за неко друго кривично дело, 

 

         На основу чл. 422 тач. 2 ЗКП-а 
 
 

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА  
 
      

 Да је: 
 
        Дана 11.02.2010. године у Београду у Ул. Доњој, у стању урачинљивости, 

свестан свога дела и његове забрањености, хтео његово извршење, грубим 
вређањем, врешењем насиља према другом, дрским и безобзирним понашањем 
значајније угрозио спокојство грађана и теже реметио јавни ред и мир, при чему је 
оштећеном Р.Р. нанео лаку телесну повреду, тако што је на коловозу наведене улице 
зауставио своје возило, изашао из истог, пришао возилу оштећеног Р.Р. и у 
тренутку када је исти излазио из свог возила, ухватио га руком за врат, оборио на 
асфалт и шутирао ногом свуда по телу, а када је из возила Р.Р. изашао и оштећени 
Д.Д. окривљени прилази истом и отвореном шаком га удара по телу, када се поново 
обратио оштећеном Р.Р. у речима “шта је, јеси ти кренуо по пиштољ” и потом га 
ударио ногом у главу, након чега је оштећени пао на асфалт, те је задобио лаке 
телесне повреде у виду нагњечења поглавине и лица и нагњечења трупа, 

 

       -чиме би извршио кривично дело насилничко понашање из чл. 344 ст.  2 у 
вези ст. 1 Кривичног законика. 
 
       На основу члана чл. 265 ст. 1 ЗКП-а трошкови кривичног поступка падају на 
терет буџетских средстава.   

   

 

                  О б  р а з л о ж е њ е  
 

 Оптужним предлогом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 

123/11 од 29.03.2012. године, окр. М.М. стављено је на терет извршење кривичног 

дела насилничко понашање из чл. 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ, те је предложено да га суд 

огласи кривим и изрекне му условну осуду тако што ће му утврдити казну затвора у 

трајању од 6 (шест) месеци са роком проверавања у трајању од најмање 1 (једне) 

године. 

  У доказном поступку, суд је саслушао окривљеног М.М., те је, уз сагласност 

странака, прочитао записник о саслушању сведока Р.Р. из претходног поступка од 

27.05.2011. године, записник о саслушању сведока Д.Д. од 26.01.2012. године, писмени 

налаз и мишљење судског вештака медицинске струке др С.С. од 05.02.2012. године, 

да се изврши увид у списе Првог основног суда у Београду К 123/12, извештај лекара 
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специјалисте КЦС од 12.02.2010. године, потврду о наступању привремене 

спречености за рад од 16.02.2010. године, извештај лекара специјалисте ДЗ “Др. 

Милутин Ивковић” од 17.02.2010. године, упут лекарској комисији од 13.03.2010. 

године, извештај лекара специјалисте од 25.03.2010. године, извештај лекара 

специјалисте психијатра за децу од 22.02.2010. године, записник о увиђају 

саобраћајне незгоде од 11.02.2010. године, службену белешку сачињена дана 

25.09.2014. године, извештај из КЕ за окривљеног. 

 Према диспозитиву оптужног акта, окривљеном М.М. се ставља на терет да 

је  Дана 11.02.2010. године у Београду у Ул. Доњој, у стању урачинљивости, свестан 

свога дела и његове забрањености, хтео његово извршење, грубим вређањем, 

врешењем насиља према другом, дрским и безобзирним понашањем значајније 

угрозио спокојство грађана и теже реметио јавни ред и мир, при чему је оштећеном 

Р.Р. нанео лаку телесну повреду, тако што је на коловозу наведене улице зауставио 

своје возило, изашао из истог, пришао возилу оштећеног Р.Р. и у тренутку када је 

исти излазио из свог возила, ухватио га руком за врат, оборио на асфалт и шутирао 

ногом свуда по телу, а када је из возила Р.Р. изашао и оштећени Д.Д. окривљени 

прилази истом и отвореном шаком га удара по телу, када се поново обратио 

оштећеном Р.Р. у речима “шта је, јеси ти кренуо по пиштољ” и потом га ударио 

ногом у главу, након чега је оштећени пао на асфалт, те је задобио лаке телесне 

повреде у виду нагњечења поглавине и лица и нагњечења трупа, 

 

        Након што је извео доказни поступак и савесно оценио сваки доказ 
појединачно, а у вези са осталим доказима, суд је на основу резултата целокупног 
поступка, донео одлуку као у изреци пресуде. 

          Окр. М.М. у својој одбрани не признаје извршење кривичног дела које му се 

ставља на терет, те објашњава да је поступак који је вођен против њега по 

приватној тужби Р.Р., а у којем поступку су сведоци дали лажан исказ, окончан у 

његову корист.  

 Увидом у списе предмета Првог основног суда у Београду К.бр. 123/12 

утврђено је да дана 07.05.2010. године поднета приватна тужба приватног 

тужиоца Р.Р., против окр. М.М. због кривичног дела увреде из чл. 170 ст. 1 КЗ. 

Пресудом Вишег суда у Београду Кж1.бр. 223/14 од 07.04.2014. године преиначена је 

пресуда Првог основног суда у Београду К.бр. 123/13 од 23.12.2013. године, па је 

према окр. М.М. одбијена оптужба да је дана 11.02.2010. године, око 21,30 часова у 

Београду у улици Доњој, при чему је могао да схвати значај свог дела и могао да 

управља својим поступцима, након што су обојица изашли из својих возила, 

приватног тужиоца Р.Р. увредио, тако што му је упутио речи “кретену, мајмуне, 

будало, глуп си”, а затим га увредио тако што га је ухватио рукама за врат и 

снажно га гурнуо, при чему је био свестан свога дела и хтео његово извршење и био 

свестан да је његово дело забрањено, дакле поступао је у урачинљивом стању и са 

умишљајем, чиме би извршио кривично дело увреде из 170 ст. 1 КЗ. 

             Читањем службене белешке која је сачињена пред овим судом дана 

25.09.2014. године, а која је сачињена након увида у списе предмета Прекршајног 

суда у Београду Пр.бр. 123456/10, утврђено је да је правноснажним решењем  
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Прекршајног суда у Београду Пр.бр. 123456/10 од 20.02.2012. године обустављен 

прекршајни поступак покренут и вођен против окр. М.М. због сумње да се дана 

11.02.2010. године око 21,50 часова у Београду, Ул. Доњој, дрско и безобзирно 

понашао, тако што је својим возилом препречио пут Д.Д. и његовом сувозачу Р.Р., а 

потом је изашао из возила и упућивао увреде Драгојлову речима: “будало пијана, 

кретену, мајмуне, јеси ли нормалан, хоћеш да ме убијеш”, где је при том отвореном 

шаком задао више удараца истоме у пределу главе, а затим је пришао  Р.Р. који је 

изашао из кола и затвореном шаком задао више удараца у пределу главе, од којих је 

исти пао на асфалтну подлогу, а затим ногом задао више удараца истом у пределу 

тела, чиме би учинио прекршаје из чл. 12 ст. 1 и чл. 6 ст. 3 Закона о јавном реду и 

миру, због наступања застарелости за вођење прекршајног поступка. 

 Имајући у виду чињенични опис захтева за покретање прекршајног поступка 

по ком захтеву је решењем Градског судије за прекршаје правноснажно обустављен 

прекршајни поступак, као и диспозитив приватне тужбе приватног тужиоца Р.Р. 

који поступак је правноснажно окончан доношењем пресуде Вишег суда у Београду, 

произилази да се предметни прекршајни и кривични поступак који су вођени против 

окр.М.М. водили поводом истог догађаја од 11.02.2010. године који је и предмет ове 

кривично-правне ствари у којој се окривљеном ставља на терет извршење кривичног 

дела насилничко понашање из чл. 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ. При томе, догађај из 

прекршајног поступка, који поступак је правноснажно окончан и догађај који је 

предмет овог кривичног поступка су правно и чињенично један те исти догађај. 

Такође, догађај поводом кога је поднета приватна тужба, који је такође 

правноснажно окончан и догађај који је предмет овог кривичног поступка су 

чињенично један те исти догађај. 

          Кривично процесни принцип “Ne bis in idem”дефинисан у чл. 4 ЗКП у ставу 

један овог члана, као начело непоновљивости својства окривљеног у истој кривичној 

ствари, прописује да нико не може да буде гоњен за кривично дело за које је одлуком 

суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба  правноснажно 

одбијена или је поступак правноснажно обустављен. 

 Устав Републике Србије као једно од основних начела људских права и слобода 

везаних за правну сигурност у казненом праву у чл. 34 ст. 4 овај принцип дефинише 

тако да нико не може бити гоњен, нити кажњен за кривично дело за које је 

правноснажном пресудом ослобођен или осуђен, или за које је оптужба 

правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен, нити судска 

одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном 

леку, а ова оставна одредба даље прописује да истим забранама подлеже и вођење 

поступка за неко друго кривично дело. Само изузетно, како је то одређено у ставу 5 

члана 34 Устава РС понављање поступка је допуштено у складу са казненим 

прописима, ако се открије докази о нових чињеницима које су, да су биле познате у 

време суђења, могле битно да утичу на њихов исход, или ако је у ранијем поступку 

дошло до битне повреде која је могла утицати на његов исход. 

 Такође, чланом 16 став 2 Устава Републике Србије одређено је између осталог 

да је саставни део правног поретка Републике Србије Европска конвенција о људским 

правима од 04.11.1950. године заједно са Протоколом број 7 који је донет 22.11.1984. 
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године који је наша држава ратификовала. У члану 4 Протокола број 7 Европске 

конвенције о људским правима прописано је да се никоме не може поново судити, 

нити се може поново казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе, 

за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и 

кривичним поступком државе пред којим се поступак води. Наведеним чланом се 

спречава двоструко кажњавање од стране различитих органа исте државе – два 

различита суда или казнена органа за исти догађај, наравно ако се догађај или правна 

природа преступа могу поистоветити. 

 Имајући у виду чињенични опис дела које се окривљеном оптужним актом 

Првог ОЈТ у Београду ставља на терет, те чињеницу да је за исти догађај вођен и 

правноснажно окончан прекршајни поступак, као и кривични поступак по приватној 

тужби, дакле за догађај који је предмет овог кривичног поступка, па је суд на основу 

чл. 422 тачка 2 ЗКП одбио оптужбу према окривљеном. При томе, суд је имао у виду 

да је последица код прекршаја из чл. 6 ст. 3 и чл. 12 ст. 1 Закона о јавном реду и миру 

угрожавање спокојства грађана и ремећење јавног реда и мира, док је последица дела 

насилничко понашање значајније угрожавање спокојства грађана или теже 

ремећење јавног реда и мира, те се према томе у конкретном случају ради о истом 

делу јер су у конкретном случају и радња и последица исте, због чега је суд нашао да 

се ради о пресуђеној ствари. 

 
 Имајући у виду одлуку суда, на основу одредбе чл. 265 ст. 1 ЗКП-а, одређено је 
да трошкови кривичног поступка падну на терет буџетских средстава. 

 

 Приликом доношења одлуке, суд је ценио и друге изведене доказе и наводе 
странака, које није посебно образлагао јер је, с обзиром на несумњиво утврђено 
чињенично стање, изнете разлоге и правно становиште суда, нашао да немају 
карактер одлучујућих околности за евентуално другачије пресуђење. 
 

            Записничар                                         Судија  
                    Б.П.                                                      С.А. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове пресуде може се изјавити жалба  
Вишем суду у Београду, а преко овог суда,  

у року од 8 дана од дана пријема  
писменог отправка пресуде. 
 

ОСЛОБАЂАЈУЋА ПРЕСУДА 

Пресуду којом се оптужени ослобађа од оптужбе суд ће изрећи ако: 

- дело за које је оптужен по закону није кривично дело, а нема услова за 

примену мере безбедности 

- није доказано да је оптужени учинио дело за које је оптужен 
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Пример ослобађајуће пресуде 

 

 

 К број 31/14 

 
У    И М Е   Н А Р О Д А 

 
 
 ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, и то судија С.А., као судија 
појединац, са записничарем Б.П., у кривичном поступку против окр. Б.Т.,  због 
кривичног дела крађа из члана 203 став 1 КЗ, по оптужном предлогу Првог 
основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.123/08 од 19.01.2011. године, након 
одржаног главног и јавног претреса започетог дана 23.01.2014. године, те 
настављеног и окончаног дана 22.05.2014. године у присуству заступника јавног 
тужиоца И.С. и у одсуству уредно позване окр. Б.Т., донео је и истог дана јавно 
објавио 

  

 

                                 П Р Е С У Д У 
 
 
 Окр. Б.Т. ЈМБГ 1234567890, од оца Ж. и мајке С., девојачко Б., рођена дана 

31.07.1983. године у Нишу, са пребивалиштем у Новом Саду, Ул.Мирочка 233, 

држављанин Републике Србије, по занимању трговац, неудата, мајка једног 
малолетног детета, писмена, завршила Средњу економску школу, без 
непокретности, незапослена, издржава се од повременог рада, осуђивана и то 
пресудом Окружног суда у Београду К.бр.1234/04 од 26.10.2005 године због 
кривичног дела из чл.245 ст.3 ОКЗ на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци 
условно на 3 (три) године, пресудом Основног суда у Краљеву К.бр.222/2011 од 
07.02.2012. године због кривичног дела из чл.204 ст.1 тач.1 КЗ  у вези чл.30 КЗ на 
казну затвора у трајању од 1 (једне) године, не води се поступак за неко друго 
кривично дело  

 

 На основу члана 423 став 1  тачка 2 ЗКП-а  
 

ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ 
 

 Да је: 
 

Дана 31.07.2008. године око 13,00 часова у Београду, у Булевару Краља 
Александра бр.1666-просторијама „Мекс“ одузела један мобилни телефон „Samsung 

SGX 170C“ са претплатничком картицом бр. 063/123456 са припадајућим пуњачем и 
једну футролу у којој се налазио новац у износу од 1500 динара, власништво ошт. 

М.М., у намери да себи прибави не малу противправну имовинску корист, при чему је 
била способна да схвати значај дела и управља својим поступцима и свесна 
забрањености дела, на тај начин што је искористила одсутност запослених и из 
канцеларије правне службе која се налази на првом спрату, узела наведене ствари, 
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након чега се удаљила са места догађаја  

 
    - чиме би извршила кривично дело крађа из чл.203 ст.1 Кривичног законика. 
 

На основу чл.258 ст.3 ЗКП-а, суд је оштећена М.М се ради остварењеа 
имовинскоправног захтева упућује на парнични поступак. 

 

На основу чл. 265 ст. 1 ЗКП-а, трошкови кривичног поступка падају на терет 
буџетских средстава суда. 

 

                   О б  р а з л о ж е њ е  

Оптужним предлогом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 

12345/08 од 19.01.2011. године окр. Т.Б. стављено је на терет извршење кривичног 
дела крађа из члана 203 став 1 КЗ. У завршној речи заступник јавног тужиоца 
Првог ОЈТ-а у Београду је предложио да суд окр. Т.Б.  огласи кривом и осуди на 
новчану казну у износу од најмање 100.000,00 динара. 

На основу чл.507 ст.2 ЗКП-а, суд је, након узимања изјаве од тужиоца, донео 

решење да се главни претрес настави у одсуству уредно позване окр. Т.Б., с обзиром 

на то да окривљена није приступила на главни претрес иако је уредно позвана, 

налазећи да њено присуство није нужно и да је окривљена претходно саслушана.  

 

Суд је у доказном поступку саслушао окр. Т.Б., те је, на основу чл.406 ст.1 

тач.3 ЗКП-а, извршио увид у записник о испитивању као сведока ошт. М.М. ван 
главног претреса дана 03.11.2011. године, записник о испитивању сведока Н.Д. ван 
главног претреса од 13.02.2013. године, те је прочитао потврду о привремено 
одузетим предметима ПС Врачар од 19.08.2008. године, потврду о враћеним 
предметима ПС Врачар од 19.08.2008. године и  извештај из КЕ за окривљену. 
  

Након што је извео доказни поступак и савесно оценио сваки доказ 
појединачно, а у вези са осталим доказима, суд је, на основу резултата целокупног 
поступка, утврдио чињенично стање, па је, применом материјалног права на такво 
утврђено чињенично стање, донео одлуку као у изреци пресуде. 

 

Окривљена Т.Б. у својој одбрани негира извршење кривичног дела које јој је 
стављено на терет, те истиче да није од оштећене одузела предметни мобилни 
телефон и новчаник и објашњава да је критичног дана, са сведоком Н.Д., отишла у 
посету код његовог брата, те да је оштећеној однела цвеће. Даље је навела да је 
сведок Д.Н., док су седели код брата, у једном тренутку узео од брата неки 
телефон. Након што су отишли и док су се налазили у возу зазвонио је предметни 
телефон, тек је тада у возу схватила да предметни телефон није од сведока Д.Н., а 
по садржини разговора.  

 

 Оштећена М.М., испитана у својству сведока, у свом исказу је навела да је 
радила у управи, у којој је био и брат сведока, те да је сведок Д.Н. више пута 
долазио код ње, јер је било потребно да донесе разну документацију, а критичног 
дана са њим је била и окривљена, и том приликом сведока Д.Н. је упутила код 
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колегинице у канцеларију која је повезана са њеном, а окривљена је остала на 
вратима њене канцеларије, у ком тренутку је изашла на два минута из канцеларије 
и у повратку је на степеништу срела сведока Д.Н. и окривљену, а када је ушла у 
своју канцеларију приметила је да јој је нестао мобилни телефон, који је стајао на 
њеној ташни  поред радног стола и новчаник из ташне, при чему је напоменула да је 
врло кратко била одсутна из канцеларије, а колегиница јој је рекла да нико осим њих  
двоје није улазио у канцеларију, при чему она није могла да види њен сто, јер је била 
окренута леђима. Након тога је потрчала за њима, али их није стигла, па је 
пронашла број телефона Д.Н., те га  је позвала и рекла нешто у смислу како га није 
срамота да јој краде телефон и новац, када  му она помаже да обезбеди осигурање, 
на шта јој је он одговорио да није он. Њој је после извесног времена враћен 
предметни телефон. Није придружила кривичном гоњењу, али је истакла 
имовинскоправни захтев у износу од 1500,00 динара.   

 

Суд је исказ сведока оштећене М.М. оценио као јасан, логичан, искрен и 
довољно одређен, а како је исти усаглашен и са осталим изведеним доказима, пре 
свега потврдом о привремено одузетим предметима и потврдом о враћеним 
предметима ПС Врачар од 19.08.2008. године, са којима чини логичну целину и 
представља чињнични склад, те му је поклонио пуну веру и прихватио га.  

  

 Сведок Д.Н. у свом исказу је навео да је са окривљеном више пута ишао код 
брата, који је преминуо дана 19.02.2009. године, те да је критичног дана отишао 
код оштећене у канцеларију, како би се договорио нешто око осигурања, а 
окривљена је после пар минута је дошла у канцеларију, и док је он разговарао са 
оштећеном, окривљена се  шеткала по канцеларији, при чему се не сећа да ли је 
оштећена у било ком тренутку излазила из канцеларије. Након тога он и окривљена 
су отишли, а окривљена му је, након пар дана, продала телефон, не зна за који износ, 
при чему му није рекла одакле јој телефон. Потом је навео да га оштећена није 
позвала критичног дана. Предметни телефон је, када су га позвали, однео у 
полицију, те је исти од њега уз потврду одузет. 

 

Суд је ценио исказ сведока Д.Н. па је исти прихватио, осим у делу у којем 
наводи да ми је окр. Б.Т. продала телефон након пар дана, налазећи да је у овом делу 
исказ сведока неискрен и дат искључиво ради избегавања кривице, као и да га 
оштећена није позвала критичног дана, имајући у виду да је оштећена, чији исказ је 
суд прихватио, објаснила да је одмах по нестанку предметног телефона наведеног 
сведока позвала и објаснила му шта се догодило, при чему је и сам сведок, након 
што му је предочен исказ оштећене, навео да је могуће да се догађај одиграо на 
начин како је описала оштећена и да се свих детаља овог догађаја не сећа. 

 

 Из потврде о привремено одузетим предметима ПС Врачар од 19.08.2008. 

године, утврђено је да је овлашћено службено лице од Н.Д. одузело мобилни телефон 
марке „Samsung SGX 170C“ серијског броја 356528017060666. 

 

 Из потврде о враћеним предметима ПС Врачар од 19.08.2008. године, 

утврђено је да је овлашћено службено лице М.М. вратило телефон марке „Samsung 

SGX 170C“ серијског броја 356528017060666.  
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   Имајући у виду све напред наведено, суд налази да током поступка није 
доказано да је окр. Т.Б. извршила кривично дело крађа из чл.203 ст. 1 КЗ, односно 
није доказано да је окривљена, искористивши одсутност запослених, критичном 
приликом одузела предметни телефон као и футролу са новцем. 

 

 Наиме, суд је ценио одбрану окривљене, која је негирала да је од оштећене 
одузела предметни телефон и новчаник, па налази да таква одбрана окривљене није 
оповргнута ни једним изведеним доказом. При томе, ни из једног изведеног доказа 
суд није могао да дође до несумњивог закључка да је управо овде окривљена на начин 
како је то описано у оптужном акту извршила кривично дело. Пре свега, оштећена 
је у свом исказу објаснила да није видела ко јој је одузео предметне ствари, обзиром 
да је кратко била одсутна, а да су у канцеларији остали, како окривљена, тако и 
сведок Н.Д., као и да то није видела ни њена колегиница, која се налазила у суседној 
канцеларији. Надаље, читањем потврде о привремено одузетим предметима од 
19.08.2008. године, несумњиво је утврђено да је предметни телефон одузет од Н.Д., 

који је након тога и враћен ошт. М.М.. Имајући у виду напред наведено, те чињеницу 
да је окривљена у својој одбрани истакла да јој је предметни телефон дао псведок 
узео од покојног брата, те чињеницу да није било непосредних очевидаца овог 
догађаја, те да телефон није одузет од овде окривљене, суд налази да током 
поступка није на несумњив начин доказано да је управо овде окривљена извршила 
кривично дело које јој је стављено на терет, па је на основу члана 423 став 1 тачка 
2 донета одлука као у изреци пресуде којом је окривљенљ ослобођена од оптужбе да 
је учинила кривично дело које јој је стављено на терет. 

 

 На основу чл.258 ст.3 ЗКП-а, суд је, с обзиром да је окривљену ослободио од 
оптужбе, оштећену М.М. за остварење имовинскоправног захтева упутио на 
парнични поступак. 

 

 Како је суд окривљену ослободио од оптужбе, на основу одредбе чл. 265 ст. 1 

ЗКП, одређено је да трошкови кривичног поступка падну на терет буџетских 
средстава суда. 

 

     Приликом доношења одлуке суд је ценио и друге изведене доказе и наводе 
странака, које није посебно образлагао јер је, с обзиром на несумњиво утврђено 
чињенично стање, наведене законске прописе, изнете разлоге и правно становиште 
суда, нашао да немају карактер одлучујућих околности за евентуално другачије 
пресуђење. 

 

 

     ЗАПИСНИЧАР                                                               СУДИЈА 
       Б.П.                                                      С.А. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове пресуде може се изјавити жалба 

Вишем суду у Београду, а преко овог суда,  

у року од 8 дана од пријема писменог отправка пресуде 
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ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА 

Изрека пресуде којом се оптужени оглашава кривим садржи: 

1. Дело за које се оглашава кривим, уз назначење чињеница и околности које 

чине обележја кривичног дела, као и оних од којих зависи примена 

одређене одредбе кривичног закона 

2. Законски назив кривичног дела и које су законске одредбе примењене 

3. Казну на  коју се оптужени осуђује или се ослобађа од казне  

4. Условну осуду  - уколико суд оптуженом изрекне илиопозове  условну осуду 

или ословну отпуст, одлуку о томе ће унети у изреку осуђујуће пресуде 

5. Меру безбедности – одлуку о мери безбедности, о одузимању имовинске 

користи или одузимању имовине проистекле из кривичног дела 

6. Имовинскоправни захтев – одлуку о имовинскоправном захтеву 

7. Трошкове – одлуку о трошковима 

Пошто је суд изрекао пресуду, председник већа ће је одмах јавно објавити, а може 
одложити објављивање пресуде највише за три дана, а у нарочито сложеним 
предметима највише за осам дана и одредиће време и место објављивања пресуде. 
Присуство странака објављивању није обавезно. 

Сви присутни саслушаће читање изреке пресуде стојећи. 

По објављивању пресуде, председник већа ће поучити странке о праву на жалбу, као 
и о праву на одговор на жалбу, а ако је оптуженом изречена условна осуда, 

председник већа ће га упозорити на сврху условне осуде и на услове којих се мора 
придржавати. 

Председник већа ће упозорити странке да до правноснажног окончања поступка о 
свакој промени адресе обавесте суд.  

 
Пример осуђујуће пресуде 

 

К број 32/14 

 

У ИМЕ НАРОДА 
 

 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија О.О као судија појединац, са 
записничарем Д.К., у кривичном поступку против окривљеног Б.Б., због кривичног 
дела тешка крађа у покушају из члана 204 став 1 тачка 3 Кривичног законика у вези 
члана 30 Кривичног законика, по оптужном акту Првог основног јавног тужилаштва 
у Београду Кт.бр.123/10 од 20.08.2012. године, преименованом и прецизираном на 



 

 106 of 124 

главном претресу дана 20.03.2014. године, након одржаног јавног и главног претреса 
дана 08.04.2014. године, у присуству заменика јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду 
Т.Т., окривљеног  Б.Б. и браниоца окривљеног - адвоката И.С., донео је и истог дана 
јавно објавио 

 

 

П Р Е С У Д У 
 
 

Окривљени Б.Б., ЈМБГ 1234567890, од оца Д. и мајке Д., девојачко С., рођен 
17.09.1992. године у Београду, са пребивалиштем у  Београду, улица Ковачка бр.38, 

држављанин Републике Србије, писмен, завршио фризерску школу, неожењен, 

неосуђиван 
К р и в  ј е 

                       

          

Што је: 
 
 Дана 12.11.2010. године око 18,00 часова, у Београду, у улици Нишкој 2, са 
умишљајем покушао да на нарочито дрзак начин одузме туђу покретну ствар – 
златне ланчиће власништво оштећеног Ј.Ј. у намери да тим присвајањем прибави 
себи не малу противправну имовинску корист, иако је могао да свати значај свог дела 
и могао да управља својим поступцима, свестан свог дела, чије је извршење хтео, 

свестан да је његово дело забрањено, на тај начин што је од оштећеног затражио да 
му покаже тетоважу на рамену, када је окривљени истргао и  покидао два златна 
ланчића која је оштећени носио око врата, али је оштећени задржао ланчиће и 
ставио их у џеп, због чега окривљени умишљено започету радњу кривичног дела није 
довршио, 

 

- чиме је извршио кривично дело тешка крађа у покушају из члана 204 став 1 
тачка 3 Кривичног законика у вези члана 30 Кривичног законика, 
 

 Па му суд применом напред наведених законских прописа и одредби чл. 4, 42, 45, 

54, 56, 57, 64, 65 и 66  Кривичног законика, и з р и ч е: 
 

 

УСЛОВНУ  ОСУДУ 
 
 
 Којом му утврђује казну затвора у трајању од 10 (десет) месеци и 
истовремено одређује да се овако утврђена казна неће извршити уколико окривљени 
за време проверавања у трајању од 3 (три) године од правноснажности пресуде не 
изврши неко ново кривично дело. 

 

 На основу члана 264 став 4 ЗКП-а окривљени се ослобађа дужности да 
накнади трошкове кривичног поступка. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Оптужницом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 123/10 од 
20.08.2012. године, прецизираној у погледу правне квалификације и преименоване у 
оптужни предлог на главном претресу дана 20.03.2014. године, окривљеном Б.Б. 
стављено је на терет извршење кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 

тачка 3 Кривичног законика у вези члана 30 Кривичног законика. 

  

  Износећи своју одбрану током поступка, окривљени Б.Б. је навео да није тачно 
да је оштећеном Ј.Ј. отргао златне ланчиће. Истакао је да је дана 12.11.2010. године 
око 18,00 часова, док се враћао из школе срео Ј.Ј. и питао га шта је причао о њему, те 
да су у једном тренутку почели да се туку рукама и то затвореном шаком, али да не 
зна ко је први почео као ни где је ударао оштећеног, ни колико су удараца разменили. 

Истакао је да је у једном тренутку дошао и његов друг П.П. и да  не зна шта је он 
радио у том тренутку. Након пет минута су престали са тучом и свако је отишао 
својој куђи. 

 

   Суд је у доказном поступку испитао у својству сведока – оштећеног Ј.Ј., 
сведоке Р.Р. и П.П. и прочитао извештај из КЕ за окривљеног. 
 

 На изведене доказе није било примедби, нити даљих доказних предлога у допуни 
доказног поступка. 

 

 Испитан у својству сведокa оштећени Ј.Ј. навео је да се у јесен 2010.  године, 

негде око 18,00 часова налазио на улици , када га је окривљени Б.Б. позвао да оде иза 
зграде школе како би му нешто показао, али није пристао и рекао му је да нема шта 
да му каже и да га не познаје. Кренуо је кући заједно са братом Р.Р. и још неким 
друштвом из разреда и у једном тренутку иза њих појавило се Б.Б., позвао га да се 
издвоји из групе како би га нешто питао. Након што се издвојио из групе и стао са 
окривљеним, Б.Б. га је питао зашто је причао неке ствари о њему, одговорио је да га 
је сигурно помешао са неким, да ништа о њему није причао јер га и не познаје. У том 
тренутку окривљени га је  питао да ли има тетоважу на рамену, одговорио је да 
нема и кренуо да му то покаже, да би окривљени истргнуо и покидао два ланчића која 
је успео да задржи и стави у џеп. Кренули су свако на своју страну, да би га 
окривљени поново напао на аутобуској станици и запретио речима: „Видећеш ти у 
понедељак“. Сведок се није придружио кривичном гоњењу окривљеног и није истакао 
имовинско правни захтев.    
  

 Испитан у својству сведока Р.Р. навео је да се у јесен 2010. године око 18,00 

часова враћао из школе заједно са својим братом Ј.Ј. кад им је пришао окривљени Б.Б. 

Окривљени је његовог брата Ј.Ј. питао шта је то о њему причао, на шта му је Ј. 
одговорио да није ништа причао и да је вероватно нешто погрешио. Б.Б. је тврдио да 
његов брат има тетоважу на левом рамену и у тренутку када му је Ј.Ј. показивао 
раме окривљени му је отргнуо два златна ланчића који је Ј.  успео да му узме те је Б.Б. 

у том тренутку почео да удара Ј.Ј.. Друг од Б.Б., П.П. је за то време ударио њега. 

Након овог догађаја долазили су у школу у пратњи родитеља јер су се плашили да се 
сличан догађај не понови, о чему је био обавештен и директор школе, а због овог 
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догађаја пропустили су доста од наставе. Није се придружио кривичном гоњењу 
окривљеног, нити је истакао имовинско прави захтев. 
 

 Испитан у својству сведокa П.П. је навео да се критичног дана Б.Б. издвојио 
Ј.Ј. и са њим нешто разговарао док је он чекао са стране све док није приметио да се 
Б.Б. и Ј.Ј. туку. У том тренутку Р.Р. је „кренуо на њега“,  ударио га затвореном 
шаком у пределу главе, узвратио је ударац и ту су се потукли.  Навео је да је склон 
тучи.  Навео је и то да није видео тренутак када је Б.Б. отргнуо златне ланчиће Ј.Ј., 
с обзиром  на то да је био удаљен од места где су они стајали. 

 

Суд је исказе сведока оштећеног Ј.Ј. и сведока Р.Р. оценио као јасне, логичне и 
довољно одређене, а како су њихови искази у битним елементима међусобно 
усаглашени и као такви чине логичну целину и представљају чињенични склад, што их 
чини и убедљивим, то им је поклонио пуну веру и прихватио их у целости. 

 

 Суд је прихватио исказ сведока П.П., налазећи да је животан и логичан, те у 
складу са осталим изведеним доказима. 

 

 Из извештаја из КЕ за окривљеног, суд је утврдио да исти до сада није 
осуђиван. 

 

 Анализирајући сваки доказ посебно и све доказе заједно, те одбрану 
окривљеног, суд налази за утврђено да је окривљени извршио кривично дело које му је 
оптужним актом стављено на терет, те да је крив за ово дело. 

 

Ценећи одбрану окривљеног Б.Б. суд је нарочито ценио наводе одбране 
окривљеног да оштећеном Ј.Ј. није отргао златне ланчиће, налазећи да је одбрана 
окривљеног у овом делу неуверљива, оповргнута исказима сведока оштећеног и 
сведока Р.Р., које је суд из напред образложених разлога у целости прихватио, због 
чега је овакве наводе одбране окривљеног оценио као усмерене на избегавање кривице 
у овој кривично правној ствари. Ово тим пре што ни сведок П.П. који је друг од 
окривљеног, такве његове наводе није могао да потврди, а што оштећени по оцени 
суда није имао ни једног разлога да неосновано терети окривљеног за кривично дело 
тешке крађе у покушају. 
 

Правном квалификацијом овако утврђеног чињеничног стања, суд је нашао да 
су се у радњама окривљеног стекла сва законска обележја кривичног дела тешка 
крађа у покушају из члана 204 став 1 тачка 3 КЗ у вези члана 30 КЗ,  и то кривично 
дело тешка крађа извршено на нарочито дрзак начин, извршено у време, на начин и 
месту како је то ближе утврђено у изреци пресуде, при чему обележја кривичног дела 
у покушају у смислу члана 30 Кривичног законика произилазе из чињенице да је 
окривљени са  умишљајем започео извршење кривичног дела, али да га није довршио 
јер је оштећени успео да поврати отете златне ланчиће. Суд је оценио да је за 
квалификацију чињеничног стања ирелевантна изјава окривљеног да, након што је 
оштећени повратио своје златне ланчиће и ставио их у џеп, више није покушавао да 
исте одузме обзиром да су се у првом покушају стекли сви елементи бића кривичног 
дела. 
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 Ценећи психичко-вољни однос окривљеног Б.Б. према извршеном  кривичном 
делу тешка крађа у покушају из члана 204 став 1 тачка 3  КЗ у вези члана 30 КЗ, суд је 
утврдио да је окривљени био свестан свог дела и да је хтео његово извршење, што 
значи да је поступао са директним умишљајем, док је намеру окривљеног управљену 
на  прибављање противправне имовинске користи која није мала, суд утврдио из 
објективног понашања окривљеног, предузетих радњи, и околности под којима су 
исте предузете, како је то детаљно описано у изреци пресуде, па га је за наведено 
кривично дело огласио кривим, будући да није било околности које би искључивале 
његову кривицу, при чему је окривљени био свестан забрањености свог дела. 

 

Одлучујући о врсти и висини кривичне санкције, суд је имао у виду све 
околности из члана 54 Кривичног законика које утичу да кривична санкција буде 
правилно одабрана, а њена висина правилно одмерена. Од олакшавајућих околности 
на страни окривљеног Б.Б., суд је ценио да је у питању млад човек који раније није 
осуђиван, док отежавајућих околности на страни окривљеног суд није нашао. Ценећи 
олакшавајуће околности а у одсуству отежавајућих, те имајући у виду посебно да се 
ни оштежени није придружио кривичном гоњењу нити је истакао имовинско правни 
захтев, суд налази да све ове околности оправдавају примену члана 56 и 57 Кривичног 
законика, те је окривљеном законом запрећену казну ублажио по мери и применом 
чл.45 Кривичног законика окривљеном утврдио казну затвора у трајању од 10 (десет) 
месеци, а потом применом чланова 64, 65 и 66 Кривичног законика исту условио 
временом проверавања од 3 (три) године, у уверењу да ће у овом периоду и сама 
претња утврђеном казном у довољној мери утицати на окривљеног да убудуће не 
врши оваква и слична кривична дела, чиме ће бити остварени ефекти генералне и 
специјалне превенције, те остварена сврха изрицања кривичних санкција и сврха 
кажњавања из члана 4 и 42 Кривичног законика. 

  

 На основу члана 264 став 4 ЗКП, суд је окривљеног Б.Б. ослободио дужности 
да накнади трошкове кривичног поступка, налазећи да би обавезивањем окривљеног 
на плаћање трошкова била доведена у питање његова егзистенција. 

 

 Приликом доношења одлуке, суд је ценио и остале изведене доказе и наводе 
странака, али их није посебно образлагао, јер је с обзиром на утврђено чињенично 
стање, изнете разлоге и правно становиште суда, нашао да немају карактер 
одлучујућих околности за евентуално доношење другачије одлуке у предметној 
кривично правној ствари. 

 

 

 

Записничар                                                                                                    Судија 

Д.К.            О.О. 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове пресуде дозвољена је жалба 

у року од 8 дана од дана пријема писменог 
отправка исте, Апелационом суду у Београду, 
а преко овог суда. 
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• Садржај пресуде 
 

УВОД 

 

-у име народа, назив суда,  

-име и презиме председника и чланова већа и записничара,  
-име и презиме окривљеног,  
-кривично дело за које је окривљен и по чијем оптужном акту 

-дан главног претреса и да ли је главни претрес био јаван,  

-име и презиме тужиоца, браниоца, законског заступника и пуномоћника који су 
били присутни на главном претресу и  
-дан објављивања изречене пресуде,  
-да ли је пресуда донета једногласно или већином гласова 

 

ИЗРЕКА 

 

-личне податке окривљеног  
 

-одлуку којом се решава оптужба (као што је наведено код врста пресуда, одбијајућу, 

ослобађајућу или осуђујућу) 

 

У случају стицаја кривичних дела, изрека пресуде садржи казне утврђене за свако 
поједино кривично дело и јединствену казну која је изречена за сва дела у стицају. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

У образложењу пресуде суд ће изнети разлоге за сваку тачку пресуде 

  

• Одбијаућа пресуда: 

У образложењу пресуде ће се суд ограничити само на разлоге за одбијање оптужбе 

• Ослобађајућа или осуђујућа пресуда: 

У образложењу пресуде суд ће изнети 

-  чињенице које је утврдио у кривичном поступку  
-  из којих разлога их узима као доказане или недоказане,  
-  из којих разлога није уважио поједине предлоге странака,  
-  оцену веродостојности противречних доказа,  
- којим разлозима се руководио при решавању правних питања, а нарочито при 
утврђивању да ли је оптужени учинио кривично дело и при примењивању одређених 
одредаба закона на оптуженог и кривично дело. 

 • Ослобађајућа пресуда - у образложењу пресуде ће се навести и из којих разлога 
ослобађа 

 • Осуђујућа пресуда - у образложењу ће се навести  

-које чињенице је суд узео у обзир при одмеравању казне,  
-којим разлозима се руководио када је нашао да треба изрећи строжу казну од 
прописане, или да казну треба ублажити или оптуженог ослободити од казне,  
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-којим разлозима се руководио када је наша да треба изрећи казну рада у јавном 
интересу или одузимање возачке дозволе, или да треба изрећи условну осуду или 
судску опомену или меру безбедности, или одузимање имовинске користи или 
одузимање имовине проистекле из кривичног дела или опозвати условни отпуст. 
 

 

• Достављање пресуде 
 

Оверени препис пресуде доставиће се: тужиоцу, оптуженом и његовом браниоцу. 

Оверени препис пресуде суд ће доставити оштећеном који има право на жалбу, лицу 
чији је предмет одузет или лицу од кога је одузета имовинска корист прибављена 
кривичним делом или имовина проистекла из кривичног дела. 
Ако је суд, применом одредаба о одмеравању јединствене казне за кривична дела у 
стицају, изрекао казну узимајући у обзир и пресуде које су донели и други судови, 

доставиће оверени препис пресуде тим судовима. 

 

• Притвор након изрицања пресуде 
 

Када је реч о притвору након изрицања пресуде постоје две ситуације: 
 

-окривљени је на слободи 

 

Кад изрекне пресуду на казну затвора испод пет година, веће ће оптуженом који се 
брани са слободе одредити притвор ако постоје разлози из члана 211. став 1. тач. 1) 

и 3) овог законика, 
 

-окривљени је у притвору 

укинуће притвор ако за притвор више не постоје разлози због којих је био одређен 

 

увек укинути и наредити да се оптужени пусти на слободу ако је ослобођен од 
оптужбе или је оптужба одбијена или ако је оглашен кривим, а ослобођен од казне 
или је осуђен само на новчану казну, на казну рада у јавном интересу или на казну 
одузимања возачке дозволе или му је изречена судска опомена или је условно 
осуђен или је због урачунавања притвора казну већ издржао или је оптужба 
одбачена, осим због стварне ненадлежности 

 

нађе да још постоје разлози због којих је притвор био одређен или да постоји разлог 
из члана 211. став 1. тачка 4) овог законика, донеће посебно решење о  продужењу 
притвора.  

 

Притвор који је одређен или продужен по одредбама овог члана, може трајати до 
упућивања оптуженог, односно осуђеног у завод за извршење кривичних санкција, 
али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди. 

 

• Трошкови 
 
Трошкови кривичног поступка су издаци учињени поводом поступка од његовог 
покретања до његовог завршетка. 



 

 112 of 124 

 

Уколико суд у моменту доношења пресуде не поседује податке о висини трошкова, 
одлучиће о томе ко сноси трошкове, а о њиховој висини че одлучити накнадно 
посебним решењем. Такође у случају ослобађајуће и одбијајуће пресуде, пошто 
одреди да трошкови падају на терет буџетских средстава суда, суд накнадно на 
основу захтева окривљеног лично или преко браниоца, одлучује о трошковима 
посебним решењем. 

 

Питања која суд разматра 

 

-да ли има релевантне законите податке о висини учињених издатака 

-да ли су сведоци доставили валидне рачуне о својим трошковима или је извршена 
службено провера (на пример: аутобуска карта на увид или о цени аутобуске карте за 
превоз сачињена службена белешка) 
-да ли су вештаци, тумачи и стручна лица и установе доставили трошковнике са 
спецификацијом учињених трошкова у складу са Правилником о накнади трошкова у 
судском поступку (на пример: утрошени сати, материјални трошкови, на име награде 
и сл.) 

-да ли су установе доставиле спецификацију трошкова за превоз лица 
-да ли постоји доказ о трошковима лечења са спецификацијом (на пример: лекови, 

цена, хоспитализација, цена, и сл.) 

-у случају о слобађајуће и одбијајуће пресуде, трошкови се УВЕК досуђују 
окривљеном, а када бранилац има специјално пуномоћје за исплату даје се наредба 
рачуноводству да по правноснажности решења трошкове исплати браниоцу 

-у изреку решења о трошковима се НИКАДА не уносе сувишни подаци као што су 
назив банке, број рачуна и слично, јер изрека треба да буде извршива, већ се ти 
подаци уносе у наредбу која се даје  рачуноводству да по правноснажности решења 
трошкове исплати одређеном лицу, на одређен рачун у одређеној банци 

 

 

Трошкови кривичног поступка обухватају: 
1) трошкове за сведоке, вештаке, стручне саветнике, преводиоце, тумаче и стручна 
лица и трошкове увиђаја; 
2) трошкове превоза окривљеног;  
3) издатке за довођење окривљеног;  
4) путне трошкове службених лица; 
5) трошкове лечења окривљеног за време док се налази у притвору, као и трошкове 
порођаја, осим трошкова који се наплаћују из фонда за здравствено осигурање; 
6) трошкове техничког прегледа возила, анализе узорака (чл. 140. до 142.) и превоза 
леша до места обдукције; 
7) награду вештаку, награду стручном саветнику, награду и нужне издатке браниоца, 
нужне издатке приватног тужиоца и оштећеног као тужиоца и њихових законских 
заступника, као и награду и нужне издатке њихових пуномоћника; 
8) нужне издатке оштећеног и његовог законског заступника, као и награду и нужне 
издатке његовог пуномоћника; 
9) паушални износ, за трошкове који нису обухваћени тач. 1) до 8) овог става. 
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Паушални износ се одређује према трајању и сложености поступка и имовном стању 
лица обавезног да плати овај износ. 
 
 

13.СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК 

У поступку за кривична дела за која је као главна казна прописана новчана казна или 
казна затвора до осам година, води се поступак по одредбама за скраћени поступак, а 
ако у тим одредбама  није нешто посебно прописано, сходно ће се применити остале 
одредбе ЗКП за редован поступак. Поступа судија појединац. 

*Оцена месне надлежности  

-до заказаног главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције. 
 

*Одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења или оптужбе   

У случају одустанка јавног тужиоца оштећени има право на приговор до 
потврђивања оптужног предлога и право да преузме кривично гоњење и заступа 
оптужбу ако након потврђивања оптужног предлога јавни тужилац изјави да 
одустаје од оптужбе. 
  

*Притвор  
Притвор се може одредити против лица за које постоји основана сумња да је 
учинило кривично дело  
-ако се крије или се не може утврдити његова истоветност или у својству оптуженог 
очигледно избегава да дође на главни претрес или ако постоје друге околности које 
указују на опасност од бекства,  
-постоје околности које указују да ће унишити, сакрити, изменити или 
фалсификовати доказе или трагове кривичног дела или ако особите околности 
указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, саучеснике или прикриваче,   
-да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело или довршити 
покушано кривично дело којим прети (члан 211. став 1. тачка 1.  до 3. ЗКП )  
-је окривљеном изречена казна затвора од пет година или тежа казна  и  ако  је  то 
оправдано због посебно тешких околности кривичног дела. 
 

Пре подношења оптужног предлога притвор може трајати само онолико колико је 
потребно да се спроведу доказне радње, али не дуже од 30 дана, док  на  образложени 
предлог јавног тужиоца, а  ради  прикупљања доказа који из оправданих разлога нису 
прикупљени, притвор се може продужити највише  за  још 30 дана  само ако се  
поступак води за кривично дело  за  које  се може изрећи  казна затвора од пет 
година или тежа казна. 
 

Пример решења 

 

К број 33/13 

 

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије В.В. председника већа 
и судија Н.Н. и С.С., чланова већа, уз учешће судијског сарадника К.К., као 
записничара, у кривичном поступку против окр.И.И., због кривичног дела из 
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члана 247 став 1 у вези члана 30 КЗ, одлучујући о даљим разлозима за 
задржавање окривљеног сходно одредби члана 498 ЗКП у вези члана 216 став 3 
ЗКП, у седници већа одржаној дана 18.10.2013. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Према: 
 
окр. И.И., који се налази у притвору по решењу истражног судије Вишег суда у 
Београду Ки.бр. 123/13 од 02.07.2013. године, који му се рачуна од 
04.06.2013.године, када је лишен слободе, 
 
ПРОДУЖАВА СЕ притвор који му по овом решењу може трајати најдуже 30 
(тридесет) дана, 
 
-по законском основу из члана 498 у вези члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 
Оптужним предлогом ВЈТ у Београду Кт.1234/13 од 18.10.2013. године, окр.И.И. 
стављено је на терет извршење кривичног дела омогућавање уживања опојних 
дрога у покушају из члана 247 став 1 у вези члана 30 КЗ. 
 
Решењем истражног судије Вишег суда у Београду Ки.бр. 123/13 од 02.07.2013. 
године према окр.И.И. одређен је притвор из законских разлога прописаних 
одредбом члана 142 став 1 тачка 2 и 3 ЗКП, који му се рачуна од 
04.06.2013.године, када је лишен слободе. 
 
Последњи пут према окривљеном продужен је притвор решењем Апелационог 
суда у Београду Кр бр.123/13 од 29.09.2013.године, из разлога предвиђеног 
одредбом члана 142 став 1 тачка 2 и 3 ЗКП. 
 
Кривично веће је по службеној дужности у смислу одредбе члана 498 ЗКП у вези 
члана 216 став 3 ЗКП испитало да ли и даље стоје разлози за притвор према 
окривљеном, па је донело одлуку као у изреци решења. 
 
Наиме, имајући у виду да је окр.И.И. основано сумњив да је омогућио П.П. да 
ужива опојну дрогу-хероин у количини од 0,1 грама, а која опојна дрога је према 
наводима оптужног предлога пронађена у хотелској соби у којој је боравила 
П.П., па имајући у виду врсту опојне дроге коју је окривљени према наводима 
оптужног акта омогућио П.П. да ужива, обзиром да је између осталог, реч о 
опојној дроги хероин која представља једну од најтежих врста опојне дроге, и 
која као таква ствара најтежи облик зависности, а све у вези са чињеницом да је 
окривљени раније осуђиван, и то укупно пет пута, између осталог и због 
извршења кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ, дакле дела које је истоврсно у 
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односу на дело које му је стављено на терет у предметном поступку, као и због 
кривичних дела чије је битно обележје стицање противправне имовинске 
користи, то по налажењу већа све напред наведене околности у својој 
међусобној повезаности, представљају особите околности које указују на 
оправдану бојазан да ће окривљени, уколико буде пуштен на слободу, у кратком 
временском периоду, поновити, односно довршити покушано кривично дело, 
због чега се његово даље задржавање у притвору по законском основу из члана 
498 ЗКП у вези члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП показује као нужно и неопходно. 

          Међутим, имајући у виду да је против окр.И.И. поднет оптужни предлог, 
те да је истражни поступак у току ког су саслушани предложени сведоци 
окончан, то по налажењу већа више не стоје околности које указују да ће 
окривљени, боравком на слободи утицати на неиспитане сведоке, те на тај 
начин ометати даљи ток поступка, због чега више не стоји законски основ из 
члана 498 у вези члана 211 став 1 тачка 2 ЗКП за његово даље задржавање у 
притвору. 

 
Имајући у виду наведено, а на основу одредбе члана 498 ЗКП у вези  члана 216 
став 3 ЗКП-а, у вези са чланом 498 ЗКП у вези члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП-а, а 
сходно овлашћењима већа из члана 21 став 4 ЗКП-а, донета је одлука као у 
изреци. 
 
Записничар                                                                         Председник већа-судија  
К.К.                                                                     В.В. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:   
Против овог решења дозвољена је жалба  
Апелационом суду у Београду,  
а преко овог суда у року од 3 дана  
од дана пријема писменог отправка.  
Жалба не задржава извршење решења.  
 

 

 

*Оптужење  

Скраћени поступак се покреће, на основу оптужних аката: 

1) оптужог предлога  или 

2) приватне тужбе. 

 

 

Испитивање оптужног акта 
#одмах ће испитати да ли је прописно састављен, па ако установи да није, вратиће га 
тужиоцу да  у  року  од три дана исправи недостатке.  Ако јавни тужилац пропусти 
рок од три дана,  судија ће решењем одбацити оптужни предлог, а у случају да 
приватни тужилац пропусти поменути рок, сматраће се да је одустао од гоњења и 
приватна тужба ће решењем бити одбијена.  
#ако је оптужни акт прописно састављен, судија ће испитати да ли је 



 

 116 of 124 

-суд надлежан,  

-да ли је потребно боље разјашњење стања ствари да би се испитала основаност 
оптужног акта  (ако судија утврди да је потребно боље разјашњење стања ствари 
да би се испитала основаност оптужног акта, наредиће да се предузму одређене 
доказне радње или да се прикупе одређени докази) 

-да ли постоје разлози за одбацивање или одбијање оптужног предлога, односно 
приватне тужбе: 

Одбачај 

• нема захтева овлашћеног тужиоца; 
• предлога или одобрења за кривично гоњење; или  
• постоје друге околности које привремено спречавају гоњење. 
Одбијање и утврђивање да нема места оптужби 

• дело које је предмет оптужбе није кривично дело, а нема услова за примену мере 
безбедности; 

• кивично гоњење застарело, или да је дело обухваћено амнестијом или 
помиловањем, или постоје друге околности које трајно искључују кривично 
гоњење;  

• нема довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио дело које је 
предмет оптужбе.  

  

*Главни претрес 
Одређивање главног претреса 
Ако судија не донесе ниједно од наведених решења, најкасније ће  у року од 30 дана, 

а ако је одређен притвор, у року од 15 дана рачунајући од дана достављања оптужног 
предлога, односно приватне тужбе окривљеном,  наредбом  одредити  дан, час и 
место одржавања главног претреса. 

Поступање по приватној тужби 
Пре одређивања главног претреса за кривична дела за која се гони по приватној 
тужби, судија ће позвати приватног тужиоца и окривљеног да одређеног дана дођу у 
суд ради упознавања са могућношћу упућивања на поступак медијације.  
Приватна тужба ће се сматрати повученом и судија ће  донети  решење о одбијању 
приватне тужбе ако у поступку медијације дође до : 

• измирења приватног тужиоца и окривљеног, 
• намирења имовинскоправног захтева,  
Ако се приватни тужилац не одазове на уредно достављен позив, а изостанак не 
оправда, судија ће решењем одбити приватну тужбу.  

Окривљени који се не одазове на уредан позив  или му се позив није могао уручити 
због непријављивања суду промене адресе пребивалишта или боравишта, судија 
појединац ће одредити главни претрес. 
 

Позивање и присуство на главном претресу  
Судија позива на главни претрес: 

• оптуженог и његовог браниоца; 
• тужиоца;  
• оштећеног и њихове законске заступнике и пуномоћнике;  
• сведоке; 
• вештаке;  
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• стручног саветника; 
• преводиоца;  и  
• тумача.  
Позив оптуженом мора се доставити тако да између достављања позива и дана 
главног претреса остане довољно времена за припремање одбране, а најмање осам 
дана. У позиву ће се оптужени упозорити да ће се главни претрес одржати и у 
његовом одсуству ако за то постоје законски услови. Главни претрес се може 
изузетно одржати у одсутности позваних странака ако судија оцени да би се, према 
доказима који се налазе у списима, очигледно морало донети решење којим се 
оптужба одбацује или одбијајућа пресуда.  
 

Ток  главног претреса  
1. главни претрес почиње објављивањем главне садржине оптужног предлога или 
приватне тужбе и довршава се по могућности без прекидања:  
2. ако оптужени коме се суди за кривично дело за које је као главна казна прописана 
новчана казна или казна затвора до три године не дође на главни претрес, иако је 
уредно позван, судија може одлучити, након узимања изјаве од тужиоца, да се главни 
претрес одржи у одсуству оптуженог под условом да његово присуство није нужно и 
да је пре тога био саслушан;  

3. у случају признања оптуженог на главном претресу које испуњава претпоставке из 
члана 88. ЗКП, судија може, након узимања изјава од странака, прећи на извођење 
доказа од којих зависи одлука о врсти и мери кривичне санкције, те за кривична дела 
за која је као главна казна прописана новчана казна или казна затвора до пет година 
изрећи казну затвора до три године, а за кривична дела за која је прописана казна 
затвора до осам година може изрећи казну затвора до пет година; 
4. ако у току главног претреса судија нађе да је за суђење надлежно веће, образоваће 
се веће и главни претрес ће почети изнова; 
5. по завршетку главног претреса, судија ће одмах изрећи пресуду и објавити је, уз 
навођење битних разлога због којих је одлука донета, а пресуда ће се писмено 
израдити и послати у року од 15 дана од дана објављивања; 

6. против пресуде  странке имају  право на жалбу која  се може изјавити у року 
од осам дана од  дана достављања овереног преписа пресуде, а у  сложеним 
предметима, странке и бранилац могу по објављивању пресуде захтевати 
продужење рока за изјављивање жалбе  о чему  одмах одлучује судија  
појединац решењем против којег жалба није дозвољена. Ако усвоји захтев 
судија може продужити рок за изјављивање жалбе до 15 дана; 

7. одмах по објављивању пресуде странке и оштећени се могу одрећи права на 
жалбу 

 

14.СУДСКА ОПОМЕНА 

 Судија ће приликом објављивања пресуде упозорити оптуженог да му се за 
кривично дело које је учинио не изриче казна, јер се очекује да ће и судска опомена 
на њега довољно утицати да више не врши кривична дела. У образложење  пресуде 
ће се унети наведено упозорење и ако је пресуда објављена у одсуству оптуженог, 
као и разлози којима се судија руководио при изрицању судске опомене. 
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Пример пресуде којом се изриче судска опомена 

К број 34/14 

 У    И М Е   Н А Р О Д А 

 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, и то судија С.А., као судија појединац, са 
записничарем Б.П., у кривичном предмету против окр. И.М. због кривичног дела 
угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.3 у вези става 1 КЗ, по оптужном 
предлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234/12 од 
02.02.2013. године, након одржаног главног и јавног претреса, започетог дана 
21.05.2014. године, настављеног дана 24.06.2014. године, те настављеног и 
окончаног дана 07.07.2014. године, у присуству заступника јавног тужиоца Првог 
ОЈТ-а у Београду А.К., окр. И.М. и браниоца окривљеног адв. В.М.,  донео је и истог 
дана јавно објавио 

 

   П Р Е С У Д У 

 

Окр. И.М., ЈМБГ 123456789, од оца С. и мајке С., девојачко П., рођен 09.01.1975. 

године у Београду, са пребивалиштем у Београду, улица Пиротска број 254, по 
занимању возач, неожењен, без деце, писмен, завршио основну школу, без непокретне 
имовине, запослен у Еко банци Београд, месечно остварује зараду у износу од 
40.000,00 динара, неосуђиван, не води се поступак за неко друго кривично дело 

 

 К Р И В   Ј Е 

 

Што је: 
 

Дана 09.07.2012. године, око 08:20 часова у Београду, на коловозу улице Светог Саве 
код броја 333, као учесник у саобраћају на путевима није се придржавао 
саобраћајних прописа и тиме тако угрозио јавни саобраћај да је довео у опасност 
тело људи, па је услед тога код другог наступила лака телесна повреда, управљајући 
возилом марке „Skoda octavia”, регистарског броја БГ 123 ОО, крећући се улицом 
Светог Саве код броја 333 супротно члану 23 ст.1 ЗОБС-а на путевима, те није 
обратио пажњу на пешака који се налазио на коловозу, свестан да својом радњом 
може учинити дело, али је олако држао да до тога неће доћи, свестан 
забрањености свога дела, да би на наведеном месту дошло до контакта предњег 
десног точка наведеног возила са левом ногом пешака оштећеног И.И., који се 
налазио на коловозу, непосредно иза тролејбуса гар. броја 2000, који је претходно 
зауставио ради намештања леве тролне мотке, услед чега је оштећени задобио лаку 
телесну повреду у виду нагњечења у пределу левог стопала,  

 

- чиме је извршио кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из чл.289 ст.3 у 

вези ст.1 Кривичног законика 
 

           Па му суд применом напред наведених законских прописа и чл. 4, 64 и 77 КЗ-а  

и  чл.519 ЗКП-а изриче 
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 С У Д С К У    О П О М Е Н У 

  

На основу чл.258 ст.4 ЗКП-а, оштећени И.И. се за остварење имовинскоправног 
захтева према окривљеном упућује на парнични поступак. 

  

На основу чл.264 ст.1 ЗКП-а, обавезује се окривљени да суду накнади трошкове 
кривичног поступка у износу од 15.000,00 динара, те да оштећеном надокнади 
трошкове на име награде и нужних издатака пуномоћника оштећеног, а о чијој 
висини ће одлучити накнадно посебним решењем, као и судски паушал у износу од 
3.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под 
претњом принудног извршења.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Оптужним предлогом Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1234/12 

од 02.02.2013. године, окр. М.И. стављено је на терет извршење кривичног дела 
угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ-а, те је 
предложено да суд окривљеног огласи кривим и осуди на казну затвора у трајању од 
3 (три) месеца са роком проверавања у трајању од 1 (једне) године.  

 

У доказном поступку суд је саслушао окривљеног И.М., испитао сведока оштећеног 
И.И. и сведока М.В., те је, уз сагласност странака, прочитао записник о увиђају 
саобраћајне незгоде од 09.07.2012. године са скицом лица места и 
фотодокументацијом, писмени налаз и мишљење судског вештака др М.Ј. од марта 
2013. године, медицинску документацију за оштећеног, очитану електронску 
саобраћајну дозволу рег.ознака БГ 123 ОО, полису ауто-каско осигурања бр.012345, 

полису осигурања од аутоодговорности бр.0123456 од 20.12.2011. године, путни 
налог бр.0123456 за месец јул 2012. године и извештај из КЕ и ПЕ за окривљеног.  
 

Након што је извео доказни поступак и савесно оценио сваки доказ појединачно, а у 
вези са осталим доказима, суд је, на основу резултата целокупног поступка, 

утврдио чињенично стање, па је, применом материјалног права на такво утврђено 
чињенично стање, донео одлуку као у изреци пресуде. 
 

Окривљени И.М. у својој одбрани признаје извршење кривичног дела које му је 
стављено на терет. Објашњава да је запослен као возач у Еко банци у улици Светог 
Саве и критичног дана, управљајући моторним возилом "Skoda octavia" рег.ознака БГ 
123 ОО власништво Еко банке, око 08,00 часова, кренуо је из банке, угледао је 
оштећеног који је намештао мотке на тролејбусу, а налазио се иза тролејбуса 
држећи каблове који су повезивали мотке на тролејбусу и лицем је био окренут 
према тролејбусу, те је прошао поред њега али је точковима прешао преко његовог 
стопала, а оштећени је остао на ногама када је прошао поред њега.                   

 

Оштећени И.И. у свом исказу је навео да је критичног дана, због квара на 
тролејбусу, исти зауставио у улици Светог Саве и изашао је да намести мотке. 
Стајао је иза тролејбуса, лицем окренут ка тролејбусу и шипком намештао мотку, 
а поред њега је, са његове леве стране пролазила колона возила. У једном тренутку 
возило га је прво ударило предњим браником у пределу левог глежња, а затим му 
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предњим десним точком прешао преко левог стопала, услед чега је пао, с тим што 
је у претходном поступку навео да му је возило окривљеног дошло одпозади, при 
чему га није видео пре него је остварен контакт. Придружио се кривичном гоњењу и 
истакао је имовинскоправни захтев.  
 

Суд је исказ оштећеног И.И. оценио као јасан, логичан, искрен, довољно одређен и 
категоричан, а исти је током поступка био децидиран да је критичном приликом 
дошло до контакта возила окривљеног и његове леве ноге, при чему је на основу 
налаза и мишљења судског вештака др М.Ј. несумњиво утврђено да је оштећени 
критичном приликом задобио лаку телесну потврду у виду нагњечења у пределу 
левог стопала, а која повреда је настала дејством тупе механичке силе изазване 
тупином чврстог предмета и то динамичким компресивним дејством исте и 
контакта са предметним делом тела, па је исказу оштећеног поклонио пуну веру и 
прихватио га.  

 

Сведок М.В., полицијски службеник, у свом исказу је навео да је као полицијски 
службеник у Управи саобраћајне полиције у наведеном периоду радио на пословимс 
регулисања саобраћаја, уопште се не сећа критичног догађаја, често се дешава да 
тролејбуси буду у квару, односно таква врста незгода, тако да  заиста не може да 
се сети шта се десило дана 09.07.2012. године. Напомиње да често има такве 
интервенције и овог догађаја не може да се сети.  

 

Суд је исказ сведока М.В. оценио као јасан, логичан, искрен и довољно одређен, али 
његовом исказу није придавао већи значај, имајући у виду да је наведени сведок 
изјавио да се уопште не сећа критичног догађаја.  

 

Читањем  записника о увиђају саобраћајне незгоде број од 09.07.2012, те увидом у 
скицу лица места  и фотодокументацију,  утврђено је да се саобраћајна незгода 
догодила дана 09.07.2012. године око 08:20 часова у улици Светог Саве код броја 
333, у виду незгоде са повређеним лицима-пешака И.И. од стране путничког возила 
црне боје, регистарских ознака БГ 123 ОО, којим је управљао И.М., на асфалтном 
коловозу који је био гладак и сув. 
 

Читањем очитане електронске саобраћајне дозволе рег.ознака БГ 123 ОО, полисе 
ауто-каско осигурања бр.0123458 од 10.01.2012. године и полисе осигурања од 
аутоодговорности бр.0123456 од 20.12.2011. године  утврђено је да је „Еко банка“ 
а.д. Београд, власник путничког возила марке „SKODA“ модел „OCTAVIA A5 

ELEGANCE 2.0 TDI“, црне металик боје, регистарских ознака БГ 123 ОО. 

 

 

Читањем писменог налаза и мишљења судског вештака др Милоша Јоковића из 
марта 2013. године, утврђено је да је критичном приликом оштећени задобио 
повреду у виду нагњечења у пределу левог стопала, које се у судскомедицинском 
смислу квалификује као лака телесна повреда, која по својој природи није могла 
оставити трајне последице по здравље оштећеног, а   настала је дејством тупе 
механичке силе изазване тупином чврстог предмета, и то динамичким 
компресивним дејством исте и контакта са предметним делом тела. 
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Писмени налаз и мишљење судског вештака др. М.Ј.,  суд је оценио као јасан, 

логичан, детаљно образложен и дат у свему у складу са правилима струке и науке, а 
како ни странке на овако дат налаз и мишљење нису имале примедбе, то му је 
поклонио пуну веру и прихватио га у целости. 

  

Читањем извештаја из КЕ и ПЕ за окривљеног И.М. утврђено је да исти до сада 
није осуђиван, нити је прекршајно кажњаван.  

 

Анализом изведених доказа које је суд у изнетим деловима прихватио, јер нису 
доведени у сумњу ни одбраном окривљеног, нити било којим другим доказом, суд је 
на несумњив начин утврдио чињенично стање како је то описано у изреци пресуде, 
па је полазећи од тако утврђеног чињеничног стања закључио да се у радњама 
окривљеног стичу сви објективни елементи кривичног дела за које се терети. 

 

Суд је ценио одбрану окривљеног, па је исту прихватио јер је по налажењу суда 
јасна и искрена, те поткрепљена другим доказима изведеним у току поступка, а пре 
свега је суд имао у виду да је одбрана окривљеног идентична опису догађаја од 
стране оштећеног, те да скупа са осталим доказима представља јединствену и 
логичну целину. 
 

 

Прелазећи на психички однос окривљеног према учињеном кривичном делу, суд је, на 
основу утврђеног чињеничног стања, утврдио да је окривљени био свесан да не 
придржавајући се прописа из чл.23 ст.1  Закона о  безбедности саобраћаја на 
путевима може тако да угрози јавни саобраћај да доведе у опасност тело људи, на 
тај начин што управљајући путничким возилом марке „Skoda octavia“ рег.бр. БГ 123 

ОО, крећући се Ул.Светог Саве код броја 333 није обратио пажњу на пешака- 

оштећеног И.И. који се налазио на коловозу, чиме је проузроковао ову саобраћајну 
незгоду, тако што је дошло до контакта предњег десног точка његовог возила са 
левом ногом оштећеног, услед чега је оштећени И.И. задобио лаку телесну повреду у 
виду нагњечења у пределу левог стопала, олако држећи да до тога неће доћи, дакле 
да је поступао са свесним нехатом, свестан забрањености свога дела.   

 

Према томе, у радњама окривљеног стичу се сви битни, како објективни, тако и 
субјективни, елементи кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја из чл.289 ст.3 

у вези ст.1 КЗ.  

 

Приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције коју у конкретном случају 
треба применити према окривљеном, суд је ценио степен кривице окривљеног, као и 
друге околности предвиђене одредбом члана 54 КЗ. Од олакшавајућих околности на 
страни окривљеног, суд је имао у виду  ранији живот окривљеног, односно чињеницу 
да исти до сада није осуђиван, нити прекршајно кажњаван, као и његово коректно 
држање пред судом. Отежавајућих околности на страни окривљеног суд није 
нашао. 

 

Имајући у виду напред наведене олакшавајуће околности, тежину учињеног 
кривичног дела, степен кривице окривљеног, а посебно имајући у виду његово 
коректно држање пред судом, чињеницу да до сад није осуђиван, нити је прекршајно 
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кажњаван, као и чињеницу да повреда коју је критичном приликом задобио 
оштећени није оставила последице, те да је у питању ситуационо кривично дело, 

које по оцени суда представљају такве олакшавајуће околности које предметно 
кривично дело чине нарочито лаким, па како је за кривично дело које је окривљеном 
стављено на терет прописана новчана казна или затвор до једне године, суд је, 
налазећи да су у конкретном случају испуњени сви услови прописани одредбом чл.77 

КЗ-а за изрицање судксе опомене, окривљеном због извршења предметног кривичног 
дела изрекао судску опомену.   
 

Суд сматра да је изречена судска опомена у потпуности сразмерна тежини 
извршеног кривичног дела, као и личности окривљеног као учиниоца, те да ће се са 
њом у потпуности остварити сврха изрицања кривичних санкција из чл.4 ст.2 КЗ-а, 

као и сврха судксе опомене из чл.64 КЗ-а, односно да ће и само упозоретње довољно 
утицати на окривљеног да више не врши кривична дела. 

 

На основу члана 258 став 4 ЗКП-а, суд је оштећеног И.И. ради остваривања 
имовинскоправног захтева упутио на парнични постипак, имајући у виду да подаци 
кривичног поступка нису пружили поуздан основ ни за потпуно ни за делимично 
пресуђење. 

  

На основу чл.264 ст.1 ЗКП-а, суд је окривљеног обавезао да накнади трошкове 
кривичног поступка у износу од 15.000,00 динара, на име судско медицинског 
вештачења, као и да накнади трошкове пуномоћнику оштећеног и то на име 
награде и накнаде за заступање, а о чијој висини ће бити одлучено посебним 
решењем, као и судски паушал у износу од 3.000,00 динара, у року од 15 дана од дана 
правноснажности пресуде, с тим што је приликом одмеравања паушалног износа 
имао у види трајање и сложеност поступка са једне стране и имовно стање 
окривљеног са друге стране. 
 

Приликом доношења одлуке, суд је ценио и друге изведене доказе и наводе странака, 

које није посебно образлагао јер је, с обзиром на несумњиво утврђено чињенично 
стање, изнете разлоге и правно становиште суда, нашао да немају карактер 
одлучујућих околности за евентуално другачије пресуђење. 
 

 

    ЗАПИСНИЧАР                                                                       СУДИЈА 

     Б.П.                 А.А. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове пресуде може се изјавити жалба  
Вишем суду у Београду, а преко овог 
суда, у року од 8 дана од дана пријема писменог 
отправка пресуде. 
 

 

15.ПОТЕРНИЦА 
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Издавање потернице може се наредити ако: 

-се окривљени против кога је покренут кривични поступак због кривичног дела за 
које се гони по службеној дужности налази у бекству 

-постоји наредба за његово довођење или решење о одређивању притвора 

 

 
Пример наредбе за издавање потернице  

 

К број 35/14 

 
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија В.В.- председника већа и 
судија З.З. и У.З.- чланова већа, уз учешће судијског сарадника Бојане Станковић, као 
записничара, у кривичном поступку против окр.Г.С., због кривичног дела силовање 
из члана 178 став 1 КЗ, одлучујући на основу одредбе члана 598 ЗКП о издавању 
потернице према окривљеном, у седници Већа одржаној дана 13.03.2014.године, 
издао је: 
 

 

Н А Р Е Д Б У 
 

 Према: 
 

 окр.Г.С., ЈМБГ 1234567890, од оца Д. и мајке Ц., дев.Т., рођеном 
12.09.1965.године у Лесковцу, са пребивалиштем Београду улица Вилина број 2, 

 
   НАРЕЂУЈЕ СЕ ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ 

  
 Ову наредбу извршиће Полицијска управа за град Београд, УКП - Одељење за 
потраге. 

 

 По проналаску окривљеног истог принудно довести у Виши суд у Београду 

сваког радног дана у периоду од  9 до 14 часова. 

 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Оптужницом ВЈТ у Београду Кт.бр.123/06 од 07.11.2006.године, прецизираном 
дана 09.10.2013.године, окр.Г.С. је стављено је на терет извршење кривичног дела 
силовањеиз члана 178 став 1 КЗ. 

 

 Поступајући судија доставио је списе предмета Кривичном већу са предлогом 

да се према окр.Г.С. нареди издавање потернице. 
 

 Одлучујући о наведеном предлогу, Кривично веће је извршило увид у списе, па је 
донело одлуку као у изреци решења.  

 

 Наиме, из списа предмета произилази да окривљени Г.С. није приступио на 
главни претрес заказан за 31.10.2013.године, иако је уредно позван, што произлази из 
повратнице здружене списима, након чега присуство окривљеног није могло бити 
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обезбеђено на главном претресу дана 28.11.2013.године и дана 21.01.2013.године, ни 
принудним довођењем са адресе пребивалишта у улици Вилина број 2 нити са адресе 
познате суду у Камена број 12, будући да из извештаја ПС Врачар од дана 
21.01.2014.године, произилази да исти није затечен на адреси у Каменој број 12, а да 
се на позиве службеника полиције нико није одазивао и отворио врата, при чему је 
провером кроз ЈИС РС утврђено да је окривљени пријављен на адреси у улици Вилина 
број 2,  а из извештаја  ПС Вождовац од дана 20.01.2014.године, произилази да 
окривљени на адреси у улици Вилина број 2 није пронађен, док је из разговора са С.Д. 
у стану број 65, утврђено да иста станује на наведеној адреси више од три године 
као подстанар а да окривљени живи у Београду али не зна адресу, након чега 
окривљени није принудно доведен ни на главни претрес дана 05.02.2014.године, док је 
у извештају ПС Врачар од дана 05.03.2014.године, констатовано да исти поново 
није затечен на адреси у улици Каменој број 12 и да нико од укућана није одговарао 
нити отварао врата. 

 

 Како се пред Вишим судом у Београду против окр. Г.С. води кривични 
поступак због извршења кривичног дела које се гони по службеној дужности, а 
присуство окривљеном није могло бити обезбеђено ни позивањем нити принудним 
довођењем, па како из списа произилази да се окривљени очигледно налази у бекству, 
при чему је био је упознат да је против њега у току кривични поступак и да је 
дужан да се одазива позивима суда и саопшти сваку промену адресе или намеру да 
промени боравиште, у складу са којом обавезом није поступио, то је кривично веће 
нашло да постоје услови за издавање потернице прописани одредбом чл.598 ст.1 и 2 

ЗКП. 

 

 

Записничар,                  Председник већа-судија, 
Б.С.                                                                                                          В.В.  
 


