
ОДГОВОРИ НА СПОРНА ПИТАЊА ПОДРУЧНИХ СУДОВА КОЈИ СУ 
ДЕФИНИСАНИ  НА СЕДНИЦИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 

21.10.2016.ГОДИНЕ

Дана  08.07.2016.године  одржан  је  састанак  свих  Виших  судова   са  територије 
Апелационог суда у Нишу и разматрана спорна правна питања  у  циљу уједначавања судске 
праксе.  Апелациони  суд  у  Нишу  је  о  тим  спорним  питањима   расправљао  на  седници 
кривичног одељења   21.10.2016.године и дао одговоре на следећи начин:

Питање  са подручја Вишег суда у Прокупљу:

У ситуацији када јавни тужилац у оптужном акту оптужи окривљеног за кривично 
дело крађе из чл.203.КЗ и наведе да је  одузео  туђу покретну ствар у намери да њеним 
присвајањем прибави противправну имовинску корист коју је и прибавио у износу већем од 
15.000,00 динара, а дело је извршено пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама 
КЗ,   при  чему  у  спроведеном  поступку  није  обављено  вештачење  и  утврђена   висина 
противправне  имовинске користи,  да  ли  је  нужно и  неопходно  вештачење и  утврђивање 
висине противправно прибављене имовинске користи.

Виши судови су у својим одговорима били подељени и нису имали јединствен став.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

У  конкретној  процесној  ситуацији  може  се  вршити   вештачење,   али  не  и 
обавезно. Зависно од конкретног случаја ако долази у обзир постојање кривичног дела 
ситно дело крађе из чл.210.КЗ односно ако постоји  могућност да је учинилац ишао за 
тим да прибави себи малу имовинску корист онда ће  вештачење увек да се обави.

На чији терет падају трошкови настали у поступку одлучивања о условном отпусту, а 
односе се на довођење окривљеног и долазак представника КПЗ на рочиште за одлучивање о 
молби за условни отпуст ?

Виши судови се нису сагласили око одговора на ово питање.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Ови  трошкови падају на  терет буџетских средстава суда.

Питања  са подручја Вишег суда у Врању:

Одредбом чл.150.ЗМ прописано је да веће суди пунолетним учиниоцима таксативно 
набројаних  кривичних  дела,  ако  је  оштећени  у  кривичном  поступку  малолетно  лице,  а 
чл.154.истог закона прописује да малолетно лице као оштећени мора имати пуномоћника од 
првог  саслушања  окривљеног.  Како  поступити  у  другостепеном  поступку  када  се  ова 
повреда не истиче жалбом, односно да ли би другостепени суд упркос неистицању наведене 
повреде требало да разматра исту.

Виши судови немају сагласност око одговора на ово питање.



Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Наведена битна повреда одредаба кривичног поступка се разматра само уколико 
се жалбом укаже на њу, а не по службеној дужности.

Имајући у виду да је за постојање кривичног дела повреда права по основу рада и 
права  из  социјалног  осигурања  из  чл.163.КЗ,  неопходан  директни  умишљај,  као  једини 
облик кривице, да ли ће на страни оптуженог постојати умишљај, ако се привредно друштво 
налази у блокади и постоји немогућност уплаћивања доприноса радницима, а  редовно се  
врши обрачун истих и како  у том контексту посматрати постојање умишљаја, а самим тим и 
предметно кривично дело.

Сви  Виши  судови  се  слажу  да  у  датој  процесној  ситуацији  нема  умишљаја  за 
извршење кривичног дела.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Ради се о чињеничном питању и сваки предмет је специфичан за себе, тако да се 
неможе  прихватити  уопштено  одговор  да  у  конкретном  случају  нема  умишљаја  за 
извршење кривичног дела.

У великом броју предмета се појављује дилема код судија када су у питању кривична 
дела злоупотреба службеног положаја из чл.359.КЗ, злоупотреба положаја одговорног лица 
из чл.234. КЗ, спречавање службеног лица у вршењу службене радње из чл.322.КЗ и напад 
на  службено лице у  вршењу службене дужности из  чл.323.КЗ,  око утврђивања  својства 
службеног или одговорног лица, а посебно када  су у питању монтери Електродистрибуције, 
шалтерски радници Поште,  водовода и  других јавних предузећа,  те  се  поставља питање 
дали ова лица имају својство службеног или одговорног лица.

Ово је уједно и садржина  питања  Вишег суда у Пироту.

Сви Виши судови нису заузели јединствен став поводом овог питања.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Питање је непрецизно, не ради се о конкретном питању, због чега ни одговор не 
може  бити  конкретан,  а  из  садржине  питања  произилази  да  се  мешају  својства 
оштећених лица и окривљених. Одредба чл.112.КЗ и анализа садржине тог члана даје 
одговор на ово питање. 

Обзиром да се у последње  време дешава да малолетници буду саслушани у полицији, 
уз  присуство родитеља,  али без  браниоца и  о  томе буде  сачињена службена  белешка о  
обавештењу примљеним од  грађана,   па  иста  буде  од  стране   тужилаштва  уз  захтев  за 
покретање припремног поступка према том малолетнику прослеђена суду, како у том случају 
треба  да поступи судија за малолетнике.  

Сви Виши судови  су сагласни у одговору да  би судија за малолетнике требало такву 
белешку да издвоји из списа предмета.

Апелациони суд је сагласан са оваквим одговором.



 Да ли је извршено кривично дело пореска утаја из чл.229.КЗ уколико оптужени у току 
године за  одређени податак да  лажне податке о законито стеченим приходима и исте  не 
пријави или пак прекрива податке који се односе на утврђивање пореске обавезе за  средње 
предузеће,  које  на  крају  године  подлеже  ревизији,  у  којој  се  морају  утврдити  ове 
неправилности  и  наложити   власнику  предузећа  да  пријави,  обрачуна  и  плати  пореску 
обавезу.  

Сви  Виши  судови  су  сагласни  са  одговором  Вишег  суда  у  Врању  да  у  оваквој 
ситуацији неможе бити извршено кривично дело пореска утаја из чл.229.КЗ.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

У  оваквој  процесној   ситуацији  се  ради  о  чињеничном  питању,  те  је  битно 
разлучити да  ли је  давање нетачних података  плод  грешке или намере   да  се  дају 
лажни подаци или да се исти прикрију. Према томе, у датој процесној ситуацији ће 
постојати кривично дело из  чл.229.КЗ уколико оптужени у  току године за  одређени 
период да лажне податке о законито стеченим приходима или исте не пријави или пак 
прикрива  податке  који  се  односе  на  утврђивање  пореске  обавезе.  То  што   средња 
предузећа на крају године подлежу ревизији, није од утицаја на постојање кривице код 
учиниоца.

Питање  са подручја Вишег суда у Неготину

Да ли судија појединац или председник већа који је учествовао у доношењу решења о 
одбацивању  споразума  о  признању   кривичног  дела  може  учествовати  у  даљем  току 
поступка јер одредбом чл.316.ЗКП није изузет из даљег поступања у предмету. 

Сви  Виши судови су сагласни да у датој процесној ситуацији судија појединац или 
председник већа требају бити изузети.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Нема  сметње  да  судија  појединац  или  председник  већа  који  је  учествовао  у 
доношењу решења о одбацивању споразума о признању кривичног дела учествује у 
даљем  току  поступка.  Он  није  мериторно  одлучивао  о  споразуму  већ  само 
константовао  непостојање  одређених  процесних  претпоставки  за  прихватање 
споразума, што је резултирано одбацивањем истог, а не одбијањем.

Питање  са подручја Вишег суда у Лесковцу   

НН лице је осуђено на казну затвора у трајању од шест месеци и одређено је да ће се 
иста извршити у просторијама у којима станује. Након што је осуђени прекршио одредбе 
чл.46.ЗКП и у два наврата  без одобрења напуштао просторије у којима  станује и доношења 
решења којим се одређује да  се остатак казне  изврши у Заводу, поставља се питање  да ли  
је у предметном решењу неопходно  да буде наведено до када ће му се  рачунати време 



проведено на издржавању казне затвора у просторијама у којима станује и од када ће му се  
рачунати  време у Заводу. 

 Сви судови су сагласни да предметно решење не мора да садржи време до када ће се  
осуђеном рачунати време проведено на издржавању казне затвора у просторијама у којима 
станује и од  када ће му се рачунати време  у Заводу.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је сагласан са заједничким ставом свих Виших судова.

Према  окривљеном  је  одређен  притвор  у  скраћеном  поступку  и  у  току  трајања 
притвора  бранилац  ставља предлог да се притвор укине, па се поставља питање  да ли 
судија  „мора-треба-може“  да  донесе  формално  решење  којим  ће  одлучити  о  предлогу 
браниоца. 

Став  свих  Виших судова је да не мора да донесе посебно решење.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Уколико суд укида притвор окривљеном онда мора донети посебно решење, а 
ако сматра да нису испуњени услови да се притвор укине не треба да донесе посебно 
решење.

Након објављивања пресуде притвор против оптуженог продужен је до упућивања на 
издржавање казне затвора одређен у пресуди. Обзиром да је у чл.275.ст.2.ЗКП одређено да 
пресуда постаје извршна од дана достављања  поставља се питање када је пресуда извршна 
за окривљеног, да ли од дана када је окривљеном достављена пресуда или од дана када је 
достава извршена свима којима је обавезна по закону.

Став  свих  Виших судова је да  извршност пресуде наступа када  је исту примио  
окривљени  на кога се односи.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је  сагласан са датим одговором  Виших судова.

Донета је пресуда којом су два лица у једном делу оглашена кривим и осуђена, а у 
другом  ослобођена  оптужбе,  те  се  поступак  водио  по  оптужним  предлозима  ВЈТ  и  по 
приватној кривичној тужби. Једно лице је осуђено за једно кривично дело за које  се гони по 
службеној дужности и за једно кривично дело за које  се гони по приватној кривичној тужби,  
а друго је осуђено  због кривичног дела које се гони по приватној  кривичној тужби, а истом 
пресудом оба лица су ослобођена од оптужбе да су учинила кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, приликом  чега је вођен јединствен поступак. Поставља се питање да 
ли осуђена лица имају право да траже трошкове кривичног поступка на терет  буџетских 
средстава  суда  за  ослобађајући  део,  тј.за  кривична  дела  за  која  се  гони  по  службеној 
дужности. 

Сви  Виши  судови  имају  јединствен  став  да  се  доноси  јединствена  одлука  о 
трошковима, али да се трошкови по ослобађајућој пресуди  могу издвојити ако је њихово 
издвајање могуће.



Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је сагласан са  јединственим одговором Виших судова.

Осуђени се у току трајања поступка налази у притвору, донета је пресуда којом је 
оглашен кривим и осуђен на  казну затвора,  а  у  притвору је  провео  више од  2/3 казне  
затвора на  коју је  осуђен,  па се  поставља питање  да ли осуђени има право на условни 
отпуст  или  мора  да  ступи на  издржавање преостале  казне  затвора,  да  проведе  одређено 
време на издржавању казне и да онда поднесе молбу за условни отпуст.

Сви Виши судови су сагласни да осуђени има право да поднесе молбу за условни 
отпуст и пре него што  ступи на издржавање преостале казне затвора.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је сагласан са заједничким ставом свих Виших судова.

Да ли  се  очух,  маћеха,  као  и  ванбрачни супруг  рођене  сестре,  ако  живе  у  истом 
домаћинству сматрају чланом породице у смислу  члана 112.ст.28.КЗ.

Сви Виши судови  су сагласни да  наведена  лица  јесу  чланови  породице  у  смислу 
чл.112.ст.28.КЗ.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је сагласан са заједничким ставом свих Виших судова.

Да ли приликом осуде окривљеног на казну рад у јавном интересу треба применити 
одредбе чл.56.и 57.КЗ.

Сви Виши судови су сагласни да се у конкретном случају морају применити одредбе 
чл.56.и  57.КЗ.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

У конкретној ситуацији примењују се одредбе чл.56. и  57.КЗ, али уз примену 
одредбе чл.52.ст.1.КЗ, а то је да се казна рада у јавном интересу може изрећи само за 
кривична дела за која је прописан затвор до 3-три године или новчана казна, при чему 
се наведена казна изриче у границама које су прописане у чл.52.ст.3.КЗ.

Уколико пред истим судом постоји већи број предмета против истог окривљеног који 
је  недоступан државним органима из разлога што је у бекству где не постоји могућност 
спајања   и   предмет   дуже  различите  судије,  да  ли  у   случају  када  постоји  могућност 
одређивања притвора о свим предметима по истом основу постоји могућност да се само у 
једном од предмета одреди притвор, а да  ванпретресно кривично веће у другим предметима 
службеним   белешкама  констатује  да  нема  разлога  за  одређивање  притвора  и  у  другим 
предметима јер је већ притвор одређен према том лицу или је неопходно да се у сваком 



предмету одреди притвор па уколико за то постоје разлози, да се накнадно у најстаријем 
предмету где је прво одређен притвор одлучује о истом, а да се после у осталим предметима 
притвор укине.

Јединствен  став свих судова је да се у сваком предмету мора поступати по предлогу 
за  одређивање притвора,  при чему се  мора водити рачуна  уколико је  притвор одређен у 
различитим предметима у погледу одређивања почетка  трајања притвора у сваком наредном 
предмету тако да се почетак трајања притвора у наредном предмету одређује од момента 
укидања притвора у претходном или претходним предметима.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд је сагласан са заједничким ставом свих Виших судова.

Да ли у ситуацији када се приватном кривичном тужбом или другим  оптужним актом 
надлежног тужиоца окривљеном не ставља на терет субјективни елемент кривичног дела за 
које је оптужен или уопште оптужни акт  не садржи елемент противправности који је у 
конкретном случају саставни елемент посебног бића кривичног дела за које је  оптужено 
неко  лице  суд  након  спроведеног  главног  претреса  треба  да  донесе  одлуку  којом  се  
оптужени ослобађа од оптужбе применом чл.423.ст.1.тач.1.ЗКП или у конкретном случају 
може након спроведеног  главног  претреса и евентуалног неспорног утврђења да постоји  
одређени облик кривице окривљеног противправност  његовог дела,   исте елементе бића 
кривичног дела унети у изреку пресуде.  

Виши суд у Пироту је става да би уношењем елемента бића кривичног дела  била 
прекорачена оптужба, те је једина могућност ослободити окривљеног од оптужбе, јер дело за 
које је оптужен није кривично дело.

Став  осталих  Виших  судова  је  да  у   конкретном  случају  оптужба  не  би  била 
прекорачена.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Суд  не  треба  у  изреку  пресуде  да  уноси  самоиницијативно  елементе  бића 
кривичног дела,  али то не  значи да дело које се окривљеном ставља на терет није 
кривично дело  и да треба оптуженог ослободити због тога оптужбе, већ је довољно да 
се у образложењу дају разлози о постојању субјективног елемента  кривичног дела на 
страни учиниоца (уколико они постоје) што ће бити довољно за  образложење осуђујуће 
пресуде, што се тиче субјективног односа учиниоца према извршеном делу.

Питања са подручја Вишег суда у Нишу

Шта  суд  да  ради  са  оптужним  актом  у  процесној  ситуацији  када   окривљени  и 
бранилац  истакну  процесни  приговор  за  вођење  поступка,  јер  поступак  одлагања  није  
окончан, будући да нису примили решење- наредбу о одлагању. 

Сви  Виши  судови  су  сагласни  са  одговором   Вишег  суда  у  Нишу  да  је  у  овој 
процесној ситуацији најисправније применом чл.502.ЗКП  одбацити оптужни предлог.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:



Одлагање кривичног гоњења није обавеза већ само могућност да јавни тужилац 
уколико оцени да није  оправдано  кривично гоњење понуди осумњичном да  испуни 
одређену  друштвено  корисну  обавезу  и  да  након  њеног  испуњења  одустане  од 
кривичног гоњења. Уколико је јавни тужилац поднео оптужни предлог, то подразумева 
да не жели да примени принцип  опортунитета, па у конкретној процесној ситуацији 
нема места примени чл.502. ЗКП и одбацивању оптужног предлога по већ поднетом 
оптужном  акту  суд  треба  да  поступа.  У  тој  фази  поступка  постоји  само  могућност 
склапања споразума  о  признању кривице,  што  је  другачији  институт од  одлагања 
кривичног гоњења.

Да ли је дозвољен исказ сведока или оштећеног који је примио  (посредно)  сазнања 
од лица -сведока који је у смислу чл.94.ЗКП ослобођен од сведочења. Да ли се такав исказ  
може користити као доказ.

Виши судови нису постигли сагласност око овог питања.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Апелациони суд сматра да се у конкретној процесној ситуацији такав исказ може 
користити као доказ.

Када  првостепени  суд  на  основу  чл.429.ст.1.тач.2.ЗКП  донесе  пресуду  на  основу 
признања окривљеног и изрекне му  одређену кривичну санкцију, па окривљени  на такву 
пресуду изјави жалбу на одлуку о кривичној санкцији како поступити са  таквом жалбом, да 
ли је  другостепени суд  овлашћен да  у  том случају утврђује  олакшавајуће  и  отежавајуће 
околности.

Сагласан одговор свих Виших судова је да се у конкретној ситуацији у случају да се 
странка не поучи приликом  објављивања пресуде да може захтевати достављање  писмено 
израђене  пресуде  која   садржи   образложење,  таква  пресуда  укида  због   битне  повреде 
одредаба кривичног поступка из чл.438.ст.2.ЗКП, а у супротном уколико се странке поуче о 
том праву, жалбу треба одбити као неосновану. 

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

Другостепени  суд  ће  на  основу  података  из  списа  предмета  испитати 
првостепену пресуду у оквиру жалбених навода. 

Када окривљени употребом силе према оштећеној на тај начин што је ухвати рукама 
испод пазуха, баци на кревет, насилно скине гардеробу и доњи веш,  при чему оштећена 
пружа отпор,  прстима шаке насилно врши пенетрацију у полни орган оштећене, да ли се 
ради о правној квалификацији кривичног дела силовање или недозвољене полне радње.

Сагласан одговор свих  Виших судова је да се у конкретном случају ради о кривичном 
делу  силовање, а не недозвољене полне радње.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:



Одговор на ово питање не може да буде искључив и једноставан јер исти зависи 
од  многих  околности  конкретног  случају  из  чега  произилази  да  се  ради  и  о 
чињеничном  питању.  Наиме,  у  ситуацији  да  се  ради  о  пенетрацији  која  је  била 
једнократна или чак краће трајала, извршена на спољним гениталијама женске особе 
при чему није оставила никаве повреде на гениталијама или девичњаку, а радње су 
усмерене на повређивање моралних осећања оштећене, онда би се радило о кривичном 
делу недозвољене полне радње. Овакав став је заузет у пресуди Апелационог суда у 
Нишу 1Кж.1.1077/15 од 21.01.2016.године. Са друге стране када извршилац кривичног 
дела гура прсте дубоко у полни орган оштећене, то чини дужи временски период при 
чему су настале и повреде код оштећене а све се чини ради задовољења полног нагона, 
онда се ради о чину изједначеном са обљубом те ће постојати кривично дело силовања. 
Такав  став  је  заузет  у  пресуди  Апелационог  суда  у  Нишу  8КЖ.1.232/15  од 
20.5.2015.године.

Да ли се не основу одредбе чл.567.ст.2.ЗКП осуђеном  у решењу о условном отпусту 
може одредити електронски надзор сам по себи и да ли се тиме осуђеном казна затвора 
мења у казну затвора без напуштања просторија  у којима осуђени станује са електронским 
надзором.

Став Вишег суда у Нишу је да сама примена електронског надзора  не значи да се 
осуђеном мења казна затвора  у казну кућног затвора уз примену електронског надзора, јер 
би  тиме  осуђени  био  лишен  слободе  кретања,  што  без  изричите  судске  одлуке  није 
дозвољено. 

Став свих  осталих Виших судова  је да може да се донесе одлука да се осуђеном 
мења казна затвора у казну кућног затвора уз примену електронског надзора, али само уз 
посебну обавезу на пример меру забране приласка,  меру забране одласка на утакмице и 
слично.

Одговор Апелационог суда у Нишу је следећи:

На  основу  чл.567.ст.2.ЗКП  могуће  је  осуђеном  у  решењу  о  условном  отпусту 
одредити  електронски надзор, али то није замена казне затвора у казну кућног затвора  
уз  примену  електронског  надзора,  јер   се  осуђеном  не  може  ограничавати  слобода 
кретања осим ако му није одређена нека посебна обавеза која подразумева ограничење 
слободе кретања.

     Председник кривичног одељења-судија

Зоран Поповић


