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Основне карактеристике и врсте посебних 
поступака

• У посебним поступцима се решава према посебним 
правилима која су lex specialis у односу на правила 
општег кривичног поступка која су lex generalis 

• У посебне кривичне поступке спадају: 
1. Скраћени поступак 
2. Поступци за примену мера безбедности медицинског 

карактера 
3. Поступак према малолетницима 
4. Поступак за одузимање имовинске користи 
5. Поступци за преиначење правоснажне пресуде 
6. Поступци за остваривање права осуђеног 
7. Поступак за остваривање права лица неосновано лишеног 

слободе или неосновано осуђеног 
8. Поступци за издавање потернице или објаве



1. Скраћени поступак (чл.495-511 ЗКП)

• Основне разлике у односу на општи 
кривични поступак: 

❖Запрећена казна - новчана казна или казна 
затвора до осам година 

❖Судија појединац (изузетак од начела зборности 
кривичног суда) 

❖Краћи рокови 
❖Нема истражног поступка 
❖Посебност у односу на правила о притвору 
❖Не постоји могућност одговора на оптужницу



Притвор у скраћеном поступку (чл.498 ЗКП)

• Неопходно кумулативно испуњење следећих услова: 
1) Основана сумња да је лице учинило кривично дело 

(„Основана сумња“ – скуп чињеница које непосредно указују 
да је одређено лице учинилац кривичног дела) 

2) Неки од алтернативно прописаних општих притворских 
основа (чл.211 ЗКП): 

a) Опасност од скривања или бекства окривљеног; 
b) Опасност од доказне опструкције; 
c) Разлози превенције; 
d) Уколико је окривљеном изречена казна затвора од пет година 

или тежа казна, а одређивање притвора је оправдано због 
посебно тешких околности кривичног дела (за разлику од 
општег кривичног поступка где је за кр.дело запрећено 
казном затвора преко десет година). 



***ПОКРЕТАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (чл.7 ЗКП) 

Кривични поступак је покренут: 
1) Доношењем наредбе о спровођењу истраге (члан 296.); 
2) Потврђивањем оптужнице којој није претходила 

истрага  (члан 341. став 1); 
3) Доношењем решења о одређивању притвора пре 

подношења оптужног предлога у скраћеном поступку 
(члан 498. став 2); 

4) Одређивањем главног претреса или рочишта за 
изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку (члан 
504. став 1, члан 514. став 1 и члан 515. став 1) 

5) Одређивањем главног претреса у поступку за изрицање 
мере безбедности обавезног психијатријског лечења 
(члан 523.) 



Оптужење у скраћеном поступку

• Скраћени поступак се покреће алтернативно   
на основу: 

1) Оптужног предлога јавног тужиоца 
2) Приватне тужбе 

• Увек мора бити испуњен материјални 
услов - постојање оправдане сумње да 
је одређено лице учинило кривично 
дело



• Садржај оптужног акта – обавезни елементи 
(чл. 500 ЗКП) 

1) Име и презиме окривљеног са личним 
подацима уколико су познати; 

2) Кратак опис дела; 
3) Законски назив кривичног дела; 
4) Означење суда пред којим се има одржати 
главни претрес; 

5) Предлог у погледу извођења доказа; 
6) Предлог врсте и мере кривичне санкције и 
мере чије се изрицање тражи.



• Садржај оптужног акта – факултативни 
елементи (чл. 500 ЗКП) 

1) Предлог о стављању окривљеног у притвор 
2) Захтев за заказивање рочишта за изрицање кривичне 
санкције (уколико јавни тужилац на основу прикупљених 
доказа сматра да није потребно одржавање главног 
претреса) 

• Испитивање оптужног акта може бити формално и 
мериторно 

• Испитивање формалног садржаја оптужног акта 
своди се на испитивање испуњености свих 
обавезних елемената, а мериторно испитивање се 
тиче испитивања основаности навода изнетих у 
оптужном акту



• У поступку испитивања оптужног акта судија може: 
➢ Одбацити оптужни акт (уколико нема захтева 
овлашћеног јавног тужиоца, уколико нема потребног 
предлга или одобрења кривичног гоњења или уколико 
постоје друге околности које привремено спречавају 
кривично гоњење – члан 502 ЗКП) 

➢ Одбити оптужни акт (када нема места оптужби, нпр. 
непостојање или застарелост кривичног дела – члан 503 
ЗКП) 

➢Уколико је неопходно боље разјашњење ствари ради 
испитивања основаности оптужног акта – судија 
одређује јавном тужиоцу да предузме одређене доказне 
радње и прикупи одређење доказе – уређење оптужног 
акта (чл.501 ст. 5-7 ЗКП) 

➢ Донети наредбу о одржавању главног претреса 
(уколико се не поступи на неки од претходно наведених 
начина – члан 504 ЗКП)



Одустанак јавног тужиоца од кривичног 
гоњења или оптужбе (чл.497 ЗКП)

• Одустанак од кривичног гоњења – до одређивања 
главног претреса или рочишта за изрицање 
кривичне санкције 

• Одустанак од оптужбе – од одређивања па до 
завршетка главног претреса или рочишта за 
изрицање кривичне санкције 

• У случају одустанка јавног тужиоца од кривичног 
гоњења или оптужбе, оштећени има право на 
подношење приговора непосредно вишем јавном 
тужиоцу и право преузимања кривичног гоњења и 
заступања оптужбе (чл. 51 и 52 ЗКП)



Поступање по приватној тужби - медијација 
у скраћеном поступку

• Посебна могућност када је поднета приватна тужба (вид ресторативног 
правосуђа) 

• Вид посредовања између јавног тужиоца и окривљеног – одвија се пре 
заказивања главног претреса када се окривљеном доставља и препис приватне 
тужбе 

• Могућа су 3 исхода медијације: 
1) Измирење странака и намирење имовинскоправног захтева – приватна тужба 

се сматра повученом 
2) Неуспех медијације – одређивање главног претреса 
3) Неприхватање покушаја медијације – узимање изјава од странака и 

постављање доказних предлога; могућност одлучивања о приватној тужби 
одмах након доношења решења о одређивању главног претреса 

• У случају неодазивања на позив медијације јавног тужиоца, судија решењем 
одбија приватну тужбу, а у случају неодазивања окривљеног или 
немогућности да му се уручи позив, судија одређује главни претрес



Главни претрес у скраћеном поступку

• Наредба о одржавању главног претреса – најкасније у року од 30 дана, у 
случају притвора од 15 дана, рачунајући од дана достављања оптужног 
предлога, односно приватне тужбе окривљеном (члан 504 став 1 ЗКП) 

• Ток главног претреса у скраћеном поступку је знатно сумарнијег 
карактера у односу на главни претрес у општем кривичном поступку 

• Најпре следи излагање оптужног акта 
• Не може се одвијати без присуства овлашћеног тужиоца али 
може без присуства одбране као и без присуства оптуженог уколико су 
кумулативно испуњени следећи услови: 

a. да је у питању дело за које је као главна казна прописана новчана 
казна или казна затвора до 3 године 

b. да оптужени није дошао иако је уредно позван 
c. да је оптужени претходно саслушан 
d. да је оцењено да присуство оптуженог није нужно  
• У случају признања оптуженог на главном претресу (које је потпуно, 

непротивречно, јасно и није у супротности са другим доказима), 
судија након узимања изјава од странака прелази на одлучивање о 
врсти и мери кривичне санкције – посебан лимит кажњавања



Жалба у скраћеном поступку (чл.509-511 ЗКП)

• Против пресуде донете у скраћеном поступку може се 
изјавити жалба у року од 8 дана од дана достављања 
овереног преписа пресуде; у сложеним предметима 
могуће је захтевање продужења рока за изјављивање 
жалбе – до 15 дана (члан 509 ЗКП) 

• Одмах након објављивања пресуде странке и оштећени 
се могу одрећи права на жалбу 

• Није обавезно обавештавање странака и браниоца о 
седници већа другостепеног суда која одлучује и жалби 
уколико није изречена казна затвора (члан 511 ЗКП) 

• Дозвољено је изјављивање ванредних правних 
лекова



Рочиште за изрицање кривичне санкције без 
главног претреса (чл.512-518 ЗКП)

• Главне особености: 
❖Запрећена казна – новчана казна или казна 
затвора до пет година 

❖Постављање захтева од стране јавног тужиоца 
у оптужном предлогу  

❖Оцена на основу сложености предмета да 
одржавање главног претреса није потребно 

❖Само рочиште за изрицање кривичне 
санкције – не и редовни главни претрес



• Ако не донесе решење о одбацивању или 
одбијању оптужног предлога у коме је јавни 
тужилац предложио одржавање рочишта за 
изрицање кривичне санкције, судија испитује 
формалну испуњеност поднетог захтева 

• Могуће су две врсте одлука: 
1) Одређивање главног претреса када нема услова за 
одржавање рочишта за изрицање кривичне 
санкције 

2) Одржавање рочишта за изрицање кривичне 
санкције уколико су испуњени законски услови 

• Наредбом се одређује дан, час и место одржавања 
рочишта, на које се позивају странке и бранилац



• Ток рочишта започиње кратким излагањем јавног 
тужиоца а затим следи излагање оптуженог 

• Упозорење оптуженом да уколико се сагласи са 
наводима јавног тужиоца, не може касније поднети 
приговор или жалбу против првостепене пресуде 

• Уколико се оптужени не сагласи са предлогом јавног 
тужиоца или суд тај предлог не прихвати, наредбом се 
заказује одржавање главног претреса 

• Уколико сагласност постоји или се оптужени који је 
уредно позван није одазвао позиву, а суд предлог 
тужиоца прихвати, одмах након окончања рочишта, 
судија доноси осуђујућу пресуду 

• Пресуда се доставља странкама и браниоцу 
• Две врсте правног средства против осуђујуће пресуде: 
приговор и жалба



• Изјављивање приговора је могуће у року од 8 дана од 
дана достављања пресуде у случају када је пресуда 
донесена због неодазивања оптуженог 

• Уколико судија не одбаци приговор као неблаговремен 
или недозвољен, доноси наредбу којом одређује дан, час 
и место одржавања главног претреса 

• На претресу судија није везан предлозима јавног 
тужиоца са рочишта за изрицање кривичне 
санкције нити забраном reformatio in peius 

• O поднетој жалби одлучује ванпретресно веће 
• Уколико против донесене осуђујуће пресуде не буде 
поднет приговор, пресуда постаје правноснажна



• Код поступка за изрицање судске опомене 
(чл.519-520 ЗКП), законска решења су 
идентична, уз једну терминолошку разлику: 
судска опомена се сада изриче пресудом, а 
не решењем као раније 

• Пресуда се изриче одмах након окончања 
главног претреса или рочишта за изрицање 
кривичне санкције, са битним разлозима за 
њено изрицање



2. Поступци за изрицање мера 
безбедности (чл.522-536 ЗКП)

1. Поступак за изрицање мере безбедности 
обавезног психијатријског лечења 

2. Поступак за изрицање мере безбедности 
обавезног лечења алкохоличара и обавезног 
лечења наркомана 

3. Поступак за изрицање мере безбедности 
одузимања предмета (предмети чије је одузимање 
неопходно ради заштите интереса опште 
безбедности или разлога морала)



2.1. Поступак за изрицање мере обавезног 
психијатријског лечења

• Случај када је окривљени учинио противправно дело које је у закону предвиђено као 
кривично дело у стању неурачунљивости 

• Мера као самостална санкција или уз одлуку о казни (у случају битно смањене 
урачунљивости) 

• Изречена мера није лимитираног трајања 
• У случају неурачунљивости – нема казне затвора 
• Јавни тужилац суду алтернативно подноси: 
❖ Предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 
здравственој установи 

❖ Предлог за обавезно психијатријско лечење окривљеног на слободи 
• Након што се у поступку изнесе предлог за изрицање мере безбедности, обавезна је 
стручна одбрана – окривљени мора имати браниоца 

• Приликом подношења предлога, јавни тужилац уједно може предложити да се 
окривљеном одреди притвор уколико је на слободи из свих разлога предвиђених 
законом али и из посебног превентивног разлога – уколико постоји оправдана 
опасност да би услед душевних сметњи окривљени могао да изврши кривично дело 

• О предлогу, након одржаног главног претреса, одлучује суд који је надлежан за суђење 
у првом степену (чл.523 ЗКП)



• Обавезно је вештачење урачунљивости оптуженог, 
а исти вештак се позива и на главни претрес 

• Присуство оптуженог није неопходно и он ће 
присуствовати и бити саслушан само уколико 
његово стање то дозвољава 

• По завршетку главног претреса суд одмах доноси 
једну од следећих одлука: 

1) Одбијајућу или ослобађајућу пресуду (чл. 422 и 423 ЗКП) 
2) Решење о обустави поступка за примену мере 
безбедности – уколико се утврди да оптужени у тренутку 
извршења дела није био неурачунљив 

3) Решење којим се оптуженом изриче мера безбедности (у 
случају неурачунљивости) 



2.2. Поступак за изрицање мере безбедности 
обавезног лечења алкохоличара или 

обавезног лечења наркомана
• О изрицању мера безбедности одлуку доноси суд 
након прибављања мишљења вештака о 
могућностима за лечење окривљеног 

• Уколико је условном осудом предвиђено лечење на 
слободи, иста се може опозвати или наредити 
лечење у здравственој или другој специјализованој 
установи, ако постоји неки од следећих разлога: 

➢Осуђени се није подвргао лечењу 
➢Осуђени је самовољно прекинуо лечење



2.3.Поступак за изрицање мере безбедности 
одузимања предмета

• Одузимају се предмети чије одузимање 
неопходно ради заштите интереса опште 
безбедности или разлога морала. 

• Одлука се доноси истом пресудом којом се 
окр.оглаша кривим или пак решењем о 
изрицању мере безбедности обавезног 
психијатријског лечења. 

• Решење доноси суд који је судио у првом 
степену.  

• Може и као посебно решење након пресуде.



3. Поступак према малолетницима
• Регулисан Законом о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

• Овај поступак примењује се и према лицима за која постоји 
основана сумња да су учинила кривично дело као 
малолетници, а у време покретања поступка нису навршили 
двадесет и једну годину живота 

• Лице које у време извршења кривичног дела није 
навршило 14 година живота не може кривично 
одговарати 

• У односу на кривична дела за која је прописана новчана 
казна или казна затвора до пет година, широко се примењује 
начело опортунитета, у два вида: 

➢ класични (оцена целисходности кривичног гоњења) 
➢ условљени (налик одлагању кривичног гоњења)



• Правило ексклузивитета кривичног гоњења 
малолетника од стране јавног тужиоца  - нема 
ошт.као тужиоца нити приватног тужиоца 

• Начело хитности поступка - сваких месец дана судија 
за малолетнике је дужан да обавести председника суда о 
поступцима који нису окончани и разлозима тога, а 
председник суда предузима мере за убрзање поступка 

• Током поступка је јавност увек искључена 
• Поступак за малолетнике у првом степену води се пред 
судијом за малолетнике и већем за малолетнике Вишег 
суда (судија  за малолетнике и двоје судија поротника) 

• У другом степену надлежно је веће за малолетнике 
непосредно вишег суда, Апелационог суда 

• Месно надлежан суд пребивалишта, односно боравишта 
малолетника



• Малолетнику се не може судити у одсуству 
• Обавезно присуство браниоца током првог саслушања, и касније у 
току читавог поступка 

• Саветодовну улогу у поступку има орган старатељства (надлежни 
центар за социјални рад); јавни тужилац о покренутом поступку 
према малолетнику увек обавештава надлежни орган старатељства 

• Судија за малолетнике може одредити меру привременог смештаја 
малолетника која је начелно протективног карактера – 
издвајање малолетника из средине у којој је живео, пружање 
помоћи, надзора, заштите и смештаја 

• Притвор се одређује изузетно, када постоји неки од законских 
разлога за одређивање притвора, а жељена сврха се не може 
постићи мером привременог смештаја 

• Трајање притвора: 
 У припремном поступку најдуже месец дана, а из оправданих 
разлога може се продужити за још месец дана. 

 Након завршетка припремног поступка, најдуже шест месеци – 
према старијем малолетнику, најдуже четири месеца – према 
млађем малолетнику.



3.1. Процесне фазе поступка према 
малолетницима

3.1.1. Припремни поступак према малолетнику 
3.1.2. Поступак пред већем за малолетнике 

(одржавање седнице већа или одржавање 
главног претреса) 

3.1.3. Поступак поводом правних лекова



3.1.1. Предистражни и припремни 
поступак према малолетнику

• Може бити саслушан од стране полиције 
• Од малолетника се могу прикупљати одређена 
обавештења, обавити потребна вештачења 

• Информативни разговор са малолетником обавља 
полицајац за малолетнике и разговор се обавља у 
присуству малолетнику блиских лица, тј. родитеља, 
усвојитеља, старатеља 

• Покретање поступка – увек и само по захтеву 
јавног тужиоца; такође је обавезно његово 
учешће и код кривичних дела која се гоне по 
предлогу оштећеног или приватној тужби



• Формални услов отпочињања припремног поступка – 
подношење захтева за покретање припремног поступка 
(оптужног акта) судији за малолетнике од стране јавног 
тужиоца за малолетнике 

• Уколико се судија за малолетнике не сложи са поднетим 
захтевом, о захтеву одлучује веће за малолетнике непосредно 
вишег суда 

• Након разјашњења свих битних чињеница у припремном 
поступку списи предмета се достављају јавном тужиоцу који 
може поступити на следеће начине: 

❖ Захтевати да се припремни поступак допуни 
❖Поднети већу предлог за изрицање кривичне санкције 
малолетнику 

❖Предложити обуставу припремног поступка



3.1.2. Поступак пред већем за 
малолетнике

• Покреће се предлогом јавног тужиоца за 
малолетнике да се малолетнику изрекне кривична 
санкција 

• Обавезни елементи предлога: 
1) Име и презиме малолетника и године живота 
2) Опис и законски назив криивчног дела 
3) Означење доказа из којих произилази да је 
малолетник учинио криивчно дело 

4) Образложење које садржи оцену степена 
зрелости малолетника и својства његове 
личности 

5) Предлог да се малолетнику изрекне кривична 
санкција



• Две процесне форме: 
1) Одржавање седнице већа 
2) Вођење главног претреса 

• Казна малолетничког затвора и заводске мере могу се 
изрећи само по одржаном главном претресу, а остале 
васпитне мере и у седници већа 

• У случају одржавања главног претреса – сходна примена 
општих правила ЗКП о одржавању главног претреса 

• Суд није строго везан оптужбом 
• Одлагање или прекид поступка само изузетно 
• Седница већа за малолетнике увек се окончава решењем, 
а главни претрес се може окончати решењем  или 
пресудом



• Пресуда - у случају изрицања казне малолетничког 
затвора 

• У питању је осуђујућа пресуда која садржи све 
законске елементе којим се окривљени у редовном 
поступку оглашава кривим 

• Решење - у случају обустављања поступка или у 
случају изрицања васпитне мере 

• Предлог јавног тужиоца за обуставу поступка 
може уследити из два алтернативна основа: 

➢ услед општих разлога за обуставу кривичног 
поступка (непостојање доказа, застарелост, 
непостојање кривичног дела итд.) 

➢ нецелисходност кривичног гоњења



3.1.3. Поступак поводом правних 
лекова

• Жалбу могу изјавити сва лица која у редовном 
поступку имају право жалбе, у року од 8 дана од 
дана пријема пресуде или решења и то: 

❖  Против пресуде којом је изречена казна малолетничког 
затвора 

❖  Против решења којим је изречена васпитна мера 
❖  Против решења  којим је обустављен поступак 
• У односу на ванредне правне лекове, основна особеност је 
проширен правни основ за улагање захтева за заштиту 
законитости – у случају повреде закона али и када је 
према малолетнику неправилно изречена казна или 
васпитна мера



4. Поступак за одузимање имовинске користи - 
чл.537-543 ЗКП – одузимање имовинске користи прибављене 
извршењем кривичног дела (само у оном делу који није обухваћен 
имовинско-правним захтевом, чл.538 ЗКП) 

- Суд по службеној дужности утврђује имовинску корист прибављену 
извршењем кр.дела. 

- Може се одузети и од лица на које је имовинска корист пренета без 
накнаде или уз несразмерну накнаду. 

- Одлука у осуђујућој пресуди или у решењу о изрицању мере 
безбедности обавезног психијатријског лечења. 

- Сходна примена одредаба о жалби против одлуке о одузимању 
имовинске користи. 

- Може се изјавити и захтев за понављање кривичног поступка од 
стране физичког или правног лица коме је корист одузета.



5. Поступци за преиначење правноснажне 
пресуде 

5.1.Поступак за опозивање условне осуде 
5.2.Поступак за преиначење одлуке о 
казни 
5.2.1.Поступак за изрицање јединствене 
казне 

5.2.2.Поступак за ублажавање казне



5.1. Поступак за опозивање условне осуде

• Сходно се примењује и када се ради о поступку за 
опозивање условног отпуста 

• Покреће се на захтев овлашћеног тужиоца пред 
судом који је судио у првом степену, у два случаја: 

1) Ако је у условној осуди одређено да ће се казна 
извршити уколико осуђени не врати имовинску корист 
прибављену кривичним делом, не накнади 
проузроковану штету или не испуни друге обавезе 
предвиђене законом у остављеном року; 

2) Ако осуђени коме је одређен заштитни надзор не 
испуњава обавезе које му је суд одредио.



• О опозиву условне осуде одлучује се након 
одржавања посебног рочишта и уз деловање начела 
контрадикторности 

• Наредба о одређивању дана, часа и места 
одржавања рочишта 

• У зависности од обавеза које у конкретном случају 
нису испуњене од стране осуђеног, на рочиште се 
позива оштећени, односно повереник задужен за 
извршење условне осуде са заштитним надзором 

• Рочиште се може одржати и у одсуству осуђеног 
уколико је уредно позван 

• По окончању рочишта доноси се пресуда којом се 
захтев за опозивање условне осуде одбија или 
усваја



5.2. Поступак за преиначење одлуке о казни

5.2.1. Поступак за изрицање јединствене казне (чл. 
552-556 ЗКП) 

• Преиначење правноснажне пресуде у односу на казну 
• Поступак се покреће на захтев јавног тужиоца или осуђеног и његовог браниоца 
• Случајеви подношења захтева: 

➢  непримењивање одредби о изрицању јединствене казне за кривична дела у 
стицају 

➢ обухватање која је већ раније обухваћена у казни изреченој по одредбама о стицају 
у некој ранијој пресуди 

➢ Ако се правноснажна пресуда којом је изречена јединствена казна за више 
кривичних дела у неком делу не би могла извршити због амнестије или 
помиловања 

• О поднетом захтеву одлучује се у седници већа надлежног суда , а пре доношења 
одлуке суд узима изјаву супротне стране 

• Пресудом се одбија или усваја захтев за изрицање јединствене казне



5.2.2. Поступак за ублажавање казне (чл. 557-561 ЗКП) 

• Поступак се покреће на захтев јавног тужиоца посебне 
надлежности,ако је осуђени сарадник онда у складу са 
споразумом из чл.327 ЗКП.  

• Захтев се подноси у року од 30 дана од дана 
правоснажности пресуде. 

• Одлучује се у седници већа суда који је осуђеном 
сараднику судио у првом степену у седници већа. 

• Пре доношења одлуке, суд узима изјаву осуђеног 
сарадника и извршиће увид у списе. 

• Пресудом се захтев одбија (уколико осуђени сарадник није 
испунио све обавезе из споразума о сведочењу) или усваја 
(изрицање нове ублажене казне у складу са споразумом о 
сведочењу између осуђеног сарадника и јавног тужиоца)



6. Поступци за остваривање права осуђеног
6.1. Поступак за пуштање на условни отпуст (у случају издржане две трећине казне, подношење молбе, 
рочиште за одлучивање о молби, могућ опозив) – чл. 563-568 ЗКП 
Одлучује веће првостепеног суда. 
Ако се молба не одбаци (неовлашћено лице, није издржао 2/3 казне или је покушао бекство) тражи се извештај о владању 
осуђеног. 
Одржава се рочиште а одмах након окончања доноси се одлука. Може бити и под ел.надзором. 
Могућ је опозив решења о условном отпусту. 

6.2. Поступци за рехабилитацију (судску или законску) и за престанак мера 
безбедности или правне последице осуде – чл.569-582 ЗКП 
А) Законска рехабилитација -Поступак покреће по службеној дужности орган надлежан за вођење казнене 
евиденције. 
• Претходно испитивање – 1) да ли је извршена споредна казна или још трају мере безбедности и 2) да ли је 
против осуђеног у току кривични поступак за ново кривично дело учињено пре истека рока превиђеног за 
законску рехабилитацију. 

• Орган надлежан за вођење казнене евиденције доноси: 
• решење о непостојању услова за законску рехабилитацију или Решење о законској рехабилитацији. 
Б) Судска рехабилитација 
Покреће се на захтев осуђеног или његовог браниоца 
Претходно испитивање – одбациће се - 1)да је поднета од стране неовлашћеног лица 2) да је осуђеном изречена 
казна затвора преко пет година и 3) да је осуђени у року од десет година од дана издржане , застареле или 
опроштене казне затвора преко три до пет година учинио ново кривично дело. 
В) Поступак за престанак мере безбедности или правне последице осуде 
Покреће се молбом осуђеног или његовог браниоца. 
У свим случајевима против жалбу могу изјавити осуђени, његов бранилац као и јавни тужилац.



 
7. Поступак за остваривање права лица неосновано лишеног 

слободе или неосновано осуђеног – чл. 584-595 ЗКП 

7.1.Поступак за остваривање права на накнаду штете 
Прво Министарству правде захтев па ако се исти одбије тужба суду . Може и у односу на неиспуњени део 
захтева. Право застарева у року од 3 године од дана правноснажности првостепене одбијајуће или ослобађајуће 
одлуке. 

7.2.Поступак за остваривање права на морално 
задовољење 
На захтев лица чије је право повређено суд ће наложити објављивање у средству јавног информисања 
саопштење о одлуци из који произилази неоснованост лишења слободе односно осуде ако је исти претходно 

приказиван путем медија. Може се  поднети и независно од захтева за накнаду штете. 

7.3.Поступак за остваривање права на признавање радног 
стажа или стажа осигурања 
Ако је услед неоснованог лишења слободе или неосноване осуде престао радни однос или својство 
осигураника. 
Ако орган или организација не узму у обзир признат стаж , оштећени може захтевати да налдежни суд 
утврди да је признавањсе овог времена настало по закону. 

Средства за осигурање исплатиће се из буџета.



8. Поступци за издавање потенице или 
објаве – чл. 597-601 ЗКП

• Издавање потернице – уколико се окривљени налази у 
бекству, а постоји наредба за његово довођење или 
решење о одређивању притвора (наредбу одређује суд); 
у случају бекства окривљеног из завода у коме издржава 
кривичну санкцију (наредбу одређује управник завода) 
– чл. 598 ЗКП 

• Издавање објаве – уколико су потребни подаци о 
појединим лицима или предметима који су у вези са 
кривичним делом – чл. 599 ЗКП 

• Расписивање потернице или објаве – задужена 
полиција надлежна по месту суда пред којим се води 
кривични поступак, односно по месту завода 

• Повлачење потернице или објаве – чл. 601 ЗКП 



ТЕХНИКЕ ПИСАЊА 
ОПТУЖНОГ АКТА, 

ПРЕСУДЕ И ПРАВНОГ 
ЛЕКА



ОПТУЖНИ АКТИ

•Приватна тужба  
•Оптужни предлог 
•Оптужница



САДРЖАЈ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ И 
ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА (члан 500 
ЗКП)

•УВОД 
•ИЗРЕКА 
•ПРЕДЛОГ



САДРЖАЈ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ И 
ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА (члан 500 ЗКП)

•УВОД 
-Означење суда пред којим ће се 
водити поступак 

-Име и презиме окривљеног са 
личним подацима



САДРЖАЈ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ И 
ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА (члан 500 ЗКП)

•ДИСПОЗИТИВ 
-Кратак опис кривичног дела, време 
и место извршења, уз навођење 
чињеница и околности које чине 
обележја кривичног дела 

-Законски назив кривичног дела



САДРЖАЈ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ И 
ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА (члан 500 ЗКП)

•ПРЕДЛОГ 
- Предлог врсте и мере кривичне санкције и мере чије се 
изрицање тражи 

- Предлог које доказе треба извести на главном претресу, 
са назначењем чињеница које би се имале доказати и 
којим од предложених доказа 

- Предлог да се окривљени стави у притвор, а уколико је у 
притвору – колико се дуго у притвору налази 
(факултативан елемент) 

- Уколико јавни тужилац сматра да није потребно 
одржавање главног претреса, јавни тужилац може да 
стави предлог да се закаже рочиште за изрицање 
кривичне санкције (факултативан елемент)



САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ 
(члан 332 ЗКП)

•УВОД 
•ИЗРЕКА 
•ПРЕДЛОГ 
•ОБРАЗЛОЖЕЊЕ



САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ (члан 332 ЗКП)

•УВОД 
- Означење суда пред којим ће се водити  
поступак 

-  Име и презиме окривљеног, ЈМБГ окривљеног, 
број личне карте, надимак, име и презиме 
родитеља, девојачко презиме мајке, место 
рођења, пребивалиште, датум рођења, 
држављанство, занимање,породичне прилике, 
писменост, образовање, имовина, осуђиваност, 
да ли се води неки други кривични поступак 
против њега



САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ (члан 332 ЗКП)

•ИЗРЕКА 
-  Кратак опис кривичног дела, време и 
место извршења , уз  навођење 
чињеница и околности која чине 
обележја кривичног дела 

- Законски назив кривичног дела сa 
навођењем одредаба закона које се по 
предлогу тужиоца имају применити



САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ (члан 332 ЗКП)

•ПРЕДЛОГ 
-Предлог о доказима које треба извести 
на главном претресу, уз назначење 
имена сведока и вештака, списа и 
предмета који служе као доказ 

-Предлог за одређивање притвора, 
о дн о с н о п ушт ање н а с л о б о д у 
(факултативан елемент)



САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ (члан 332 ЗКП)

•ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
-Опис стања ствари 
-Докази којима се утврђују 
релевантне чињенице 

-Одбрана окривљеног 
-Становиште тужиоца о одбрани 
окривљеног



ВРСТЕ ПРЕСУДА (члан 421 ЗКП)

•Ослобађајућа 
•Одбијајућа 
•Осуђујућа



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

•УВОД  
•ИЗРЕКА 
•ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
•ПОУКА О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ 

•ПОТПИС ПРЕДСЕДНИКА 
ВЕЋА



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

• УВОД 

- У ИМЕ НАРОДА 

- Означење суда који доноси пресуду 

- Име и презиме председника и чланова већа и записничара 

- Име и презиме окривљеног 

- Кривично дело за које је оптужен 

- Да ли је окривљени био присутан на главном претресу 

- Датум главног претреса и да ли је претрес био јаван 

- Име и презиме тужиоца, браниоца, законског заступника и 
пуномоћника који су били присутни на главном претресу 

- Датум објављивања пресуде 

- Да ли је пресуда донета једногласно или већином гласова 



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

• ИЗРЕКА 
- Име и презиме окривљеног, ЈМБГ, број личне карте, надимак, име и 
презиме родитеља, девојачко презиме мајке, место рођења, 
пребивалиште, датум рођења, држављанство, занимање, породичне 
прилике, писменост, образовање, имовина, осуђиваност, да ли се води 
неки други кривични поступак 

- Одлука којом се оптужба одбија или се оптужени ослобађа од оптужбе 
или се оглашава кривим 

- Кратак опис кривичног дела, уз навођење чињеница и околности која 
чине обележја кривичног дела, време и место извршења 

- Законски назив кривичног дела сa навођењем одредаба закона 
- Казна која се изриче, а у случају стицаја кривичних дела – казне 
утврђене за свако поједино кривично дело и јединствена казну која је 
изречена за дела у стицају  (осуђујућа пресуда) 

- Одлука о трошковима кривичног поступка и о имовинскоправном 
захтеву ако је био постављен



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

• ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
- Разлози доношења пресуде 
- Оцена доказа 
- Тумачење закона 



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

• ДЕЛОВИ ОБРАЗЛОЖЕЊА : 

- УВОД - ко је овлашћени тужилац који је 
поднео оптужни акт, број и датум оптужног 
акта, лице против кога је оптужни акт поднет, 
назначење кривичног дела и одредбе закона 
којим је оно прописано, да ли је оптужни акт 
мењан или прецизиран.



- ОДБРАНА ОКРИВЉЕНОГ - Излаже се суштина 
одбране окривљеног која се тиче одлучних 
чињеница, завршна реч браниоца 

-  ДОКАЗИ - Наводе се докази који су изведени на    
   главном претресу, као и докази чије је извођење    
   одбијено 
- РЕЗУЛТАТ ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА - Образлажу се 
изведени докази и утврђене чињенице на којима се 
заснива пресуда 

- Врши се анализа и оцена сваког доказа 
појединачно, као и у вези са осталим доказима 



-  ОЦЕНА ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ - Да ли и у ком  делу 
суд поклања веру одбрани, разлози прихватања односно 
неприхватања одбране 

-   РАЗЛОЗИ НЕПРИХВАТАЊА ДОКАЗА - Разлози   
    због којих суд није прихватио извођење појединог   
    доказа 
- ПРАВНИ РАЗЛОЗИ ПРЕСУДЕ - Подвођење 
чињеничних закључака под одговарајућу правну норму  

- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О КРИВИЧНОЈ САНКЦИЈИ, 
МЕРИ БЕЗБЕДНОСТИ, ИМОВИНСКОМ ЗАХТЕВУ, 
ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА  

- Ако је оптужба одбијена, у образложењу пресуде ће се 
суд ограничити само на разлоге за одбијање оптужбе



САДРЖАЈ ПИСАНО ИЗРАЂЕНЕ 
ПРЕСУДЕ (члан 428 ЗКП)

• Писано израђена пресуда не мора да садржи образложење: 
- Ако се странке одрекну права на жалбу 
- Ако је окривљеном изречена казна затвора до 3 године, новчана казна, казна рада у јавном 
интересу, одузимања возачке дозволе, условна осуда или судска опомена, а осуда се заснива на 
признању 

• Писано израђена пресуда ће бити делимично образложена: 
- Ако је окривљени признао да је извршио кривично дело – образложење ће се ограничити на 
чињенице и разлоге који говоре у прилог истинитости признања и чињенице које је суд узео у 
обзир приликом опредељивања за врсту кривичне санкције  и меру казне 

- Ако је прихваћен споразум о признању кривичног дела - образложење ће се ограничити на 
разлоге којима се суд руководио приликом прихватања споразума 

- Ако су одмах по објављивању пресуде странке и бранилац изјавили да се одричу права на жалбу, 
а оштећени који се може жалити из свих жалбених разлога, као и лице чији је предмет одузет 
или од кога је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом или имовина проистекла 
из кривичног дела, се нису одрекли тог права – у образложењу ће се навести разлози за одлуку о 
имовинскоправном захтеву и о трошковима кривичног поступка, односно разлози за одузимање 
предмета или имовинске користи прибављене кривичним делом



ПРАВНИ ЛЕКОВИ

• РЕДОВНИ 
- Жалба на пресуду првостепеног суда 
- Жалба на пресуду другостепеног суда 
- Жалба на решење 
• ВАНРЕДНИ 
- Захтев за понављање поступка 
- Захтев за заштиту законитости



РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
*** 

1. ЖАЛБА ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ

• Рок за изјављивање жалбе против пресуде донете у првом степену 
је 15 дана од дана достављања преписа пресуде 

• Благовремено изјављена и дозвољена жалба одлаже извршење 
пресуде – суспензивно дејство 

• Лица овлашћења за изјављивање жалбе су странке 
(окривљени и јавни тужилац), бранилац и оштећени 
(чл.433 ЗКП) 

• Оштећени може изјавити жалбу само због одлуке суда о 
трошковима кр. поступка и о досуђеном имовинскоправном 
захтеву, а ако је јавни тужилац преузео кривично гоњење од 
оштећеног као тужиоца, оштећени може изјавити жалбу због свих 
основа због којих се пресуда може побијати 

• Одрицање и одустанак  од жалбе (чл.434 ЗКП) – није дозвољено у 
случају изречене казне затвора у трајању од 30 до 40 година



• Обавезни елементи жалбе (чл.435 ЗКП): 
1. Означење пресуде против које се изјављује жалба 
2. Основ за изјављивање жалбе (чл.437 ЗКП) 
3. Образложење жалбе 
4. Предлог да се побијана пресуда потпуно или 
делимично укине или преиначи 

5. Потпис лица које изјављује жалбу 
• Жалбени основи (чл.437 ЗКП): 

1. Битна повреда одредаба кривичног поступка 
(чл.438 ЗКП) 

2. Повреда кривичног закона (чл.439 ЗКП) 
3. Погрешно или непотпуно утврђено чињенично 
стање (чл.440 ЗКП) 

4. Одлука о кривичној санкцији и друге одлуке (чл. 
441 ЗКП)





• Одлучивање првостепеног суда о 
жалби (чл.443 ЗКП) 
➢ Неблаговремена, недозвољена или 
неуредна жалба одбацује се решењем 

➢ ***НОВИНА – могућност поновног 
отварања главног претреса и 
наставaк доказног поступка, уколико 
председник већа оцени да чињенице и 
докази изнети у жалби могу допринети 
свестраном расправљању предмета 
доказивања; у супротном 

➢ Достављање жалбе супротној страни ради 
одговора на жалбу (рок од 8 дана)



• Одлуке другостепеног суда по жалби 
(чл.455 ЗКП): 
1. Одбацивање жалбе као неблаговремене, 
недозвољене или неуредне (чл.456 ЗКП) 

2. Одбијање жалбе као неосноване и потврђивање 
првостепене пресуде (чл.457 ЗКП) 

3. Усвајање жалбе, укидање пресуде и враћање 
првостепеном суду на поновно суђење или 
преиначење (чл.458 и 459 ЗКП) 

• Другостепени суд ће сам пресудити уколико је у 
истом предмету пресуда већ једном била 
укинута (чл.455 ст.2 ЗКП) 

• О свим жалбама против исте пресуде, суд 
одлучује по правилу, једном одлуком



2. ЖАЛБА ПРОТИВ ДРУГОСТЕПЕНЕ 
ПРЕСУДЕ

• Жалба се може изјавити само против 
пресуде којом је другостепени суд 
преиначио првостепену пресуду којом је 
оптужени ослобођен од оптужбе и 
огласио оптуженог кривим (чл.463 ЗКП) 

• О жалби против пресуде другостепеног суда 
одлучује Апелациони суд, сходном применом 
одредби ЗКП које важе за поступак у другом 
степену (трећестепени поступак) 



3. ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА

• Против решења органа донесених у првом степену, 
странке бранилац и лица чија су права повређена 
могу изјавити жалбу у свим случајевима када 
законом није изричито одређено да жалба 
није дозвољена (чл.465 ЗКП) 

• Против решења донесеног у истрази и поступку 
оптужења, жалба није дозвољена, осим ако ЗКП није 
другачије одређено 

• Против решења Врховног касационог суда жалба није 
дозвољена 

• Жалба се изјављује органу поступка који је решење 
донео у року од три дана од дана достављања 
решења и има суспензивно дејство



ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
*** 

1. ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

• Лица овлашћена за подношење захтева: странке (окривљени и 
јавни тужилац) и бранилац (чл.471 ст.1 ЗКП) 

• Захтев за понављање кривичног поступка може се поднети и након 
што је осуђени издржао казну, или је дошло до застарелости, 
амнестије или помиловања 

• До доношења одлуке, лице које је поднело захтев може од њега 
одустати 

• Захтев се подноси: већу суда који је у ранијем поступку судио у 
првом степену, а у сл. захтева поднетог на основу чл.473 ст.1 
т.7 већу суда које је после претреса одржаног у одсуству 
окривљеног донело одлуку 

• Садржај захтева за понављање поступка (чл. 472 ЗКП): 
➢Разлог на основу кога се тражи понављање поступка (разлози су 
садржани у чл.473 ЗКП) 

➢Докази којима се поткепљују наведене чињенице



Разлози за понављање кривичног поступка (чл.473 ЗКП) 
• Кривични поступак завршен правноснажном пресудом може се поновити 
само у корист окривљеног: 

1. Ако је пресуда заснована на лажној исправи или на лажном исказу сведока, 
вештака, стручног саветника, преводица, тумача или саокривљеног; 

2. Ако је до пресуде дошло услед кривичног дела јавног тужиоца, судије, судије-
поротника или лица коеј је преузимало доказне радње; 

3. Ако се изнесу нове чињенице или нови докази који могу довести до блаже 
осуде; 

4. Ако је за исто дело више пута суђен или ако је са више лица осуђен за исто 
дело које је могло учинити само једно лице или само нека од њих; 

5. Ако се у сл. осуде за продужено кр.дело или друго кр.дело које по закону 
обухвата више истоврсних или разноврсних радњи изнесу нове чињенице 
или докази који указују да није учинио радњу обухваћену делом из осуде, а 
постојање ових чињеница би довело до примене блажег закона или би битно 
утицало на одмеравање казне; 

6. Ако се изнесу нове чињенице или докази којих није било када је изрицана 
казна затвора или суд за њих није знао, а очигледно би довели до блаже 
осуде (рок: док казна затвора не буде извршена); 

7. Нове чињенице или докази да окривљеном није уредно достављен позив за 
главни претрес који је одржан у његовом одсуству (рок: 6 месеци од 
доношења пресуде жалбеног суда)



Понављање кривичног поступка 
осуђеном у одсуству (чл.479-481 ЗКП)

• Могуће и ван услова прописаних чл. 473 ЗКП ако 
наступи могућност да се суђење спроведе у његовом 
присуству 

• Захтев се подноси у року од 6 месеци од када су 
се стекли услови да се окривљеном суди у његовом 
присуству, и ван услова прописаних чл. 473 ЗКП 

•  Лица овлашћена за подношење захтева су 
окривљени и његов бранилац 

•  Након истека рока од 6 месеци, подношење захтева 
је дозвољено само у оквиру услова дефинисаних  
чл. 473 ЗКП



2. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

➢Захтев се може поднети не само против 
правноснажне одлуке суда, већ и против 
правноснажне одлуке јавног тужиоца, или због 
повреде одредаба поступка који је претходио 
њеном доношењу (чл.482 ст.1 ЗКП) 

➢За подношење захтева, осим Републичког 
јавног тужиоца, који може поднети захтев и 
на штету и у корист осуђеног, овлашћени су и 
окривљени и његов бранилац (чл.483 ст.1) 

➢Окривљени може поднети захтев искључиво 
посредством браниоца (чл.483 ст.3)



Садржај захтева за заштиту 
законитости (чл.484 ЗКП)

Треба да садржи: 
• Разлог подношења овог ванредног правног 
лека 

• Одлуку којом је утврђена повреда или 
ускраћивање људског права или слободе 
окривљеног или другог учесника у поступку 
(уколико се захтев темељи на одлуци 
Уставног суда или Европског суда за људска 
права)



• Разлози подношења захтева за заштиту законитости 
(чл.485 ЗКП): 
1. Повреда закона (рок подношења 30 дана) 
2. Примена закона за који је одлуком Уставног суда утврђено 
да није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним 
правилима међународног права и потврђеним 
међународним уговорима (рок подношења три месеца 
од дана достављања одлуке) 

3. Повреда или ускраћивање људског права и слободе 
окривљеног или другог учесника у поступку, које је 
зајемчено Уставом или Европском конвенцијом о људским 
правима, а то је утврђено одлуком Уставног суда или 
Европског суда за људска права (рок подношења три 
месеца од дана достављања одлуке) 

• Надлежност за одлучивање о захтеву (чл.486 ЗКП) 
➢ О поднетом захтеву одлучује Врховни касациони суд 
➢ Уколико је захтев поднет због повреде закона Врховни 
касациони суд одлучује само ако сматра да је реч о 
питању од значаја за правилну и уједначену 
примену права



• Решење о одбацивању захтева (чл.487 ЗКП): 
➢Ако није поднет у прописаном року 
➢Ако је недозвољен 
➢Ако нема прописани садржај 
➢Ако је поднет због повреде закона која није од значаја за 
правилну или уједначену примену права 

• Уколико не одбаци поднети захтев, Врховни касациони суд у 
седници већа пресудом захтев одбија или усваја 

 - ПРЕСУДА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА (чл.491 ЗКП) - захтев 
се одбија као неоснован уколико се утврди да не постоје 
разлози на које се подносилац у захтеву позива 

 - ПРЕСУДА О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА (чл.492 ЗКП) – 
укидање пресуде у целини или делимично, преиначење или 
само утврђивање повреде закона 

 - УТВРЂУЈУЋА ПРЕСУДА (чл.493 ЗКП) – уколико је захтев 
основан али поднет на штету окривљеног – суд само утврђује 
да таква повреда постоји и не дира у правноснажност одлуке



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


