
Пресуда којом се прихвата споразум о признању кривице (члан 317. ЗКП-а) 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИШИ СУД У ___________ 

број _____________ 

место ____________ 

датум _______________ 

 

 

 

У ИМЕ НАРОДА 

 

ВИШИ СУД У _________________, председник већа судија _________________, са 

записничарем Б_________________, у кривичном предмету против опт. 

_________________, због кривичног дела _________________ из члана ___. ст. _., у вези 

са ставом _. КЗ-а и др, по оптужници јавног тужиоца __________________, број 

_________________од _________________ године, која је измењена дана 

_________________. године, након рочишта одржаног у смислу члана 315. ЗКП-а дана 
_________________. године донео је и јавно објавио 

 

 

П Р Е С У Д У  

  

На основу члана 317. ст. 1. ЗКП-а ПРИХВАТА СЕ споразум о признању кривичног 

дела прецизиран актом бр. __________ од _________________ године од 

_________________ године, закључен између заменика тужиоца за организовани 

криминал и оптуженог _________________ са браниоцем адв. _________________, а по 

Оптужници Тужилаштва _________________ бр. _________________од 

_________________, измењеној актом од _________________. године, па: 

 

Оптужени ______________, рођен/а дана _________________ године у 

_________________, од оца _________________ и мајке _________________, рођене 

_________________, са пријављеним пребивалиштем у _________________, 

држављанин Републике Србије, ЈМБГ _________________, неожењен, са завршеном 

средњом школом, по занимању _____________________, осуђиван пресудом 

_________________ суда у _________________ К.бр. _________________ од 

_________________. године, због кривичног дела из члана __. ст. _. КЗ-а РС, којом му је 

изречена условна осуда у трајању од 6 месеци са роком проверавања од годину дана, 

налази се у притвору, почев од _________________. године, по решењу 

_________________ суда у _________________ бр. ____________од 

_________________. године 

 

I  

 

К Р И В  Ј Е  



Што је: 

___________________________________________ (опис дела) 

– чиме је учинио кривично дело _________________ из члана __. ст. _. Кривичног 

законика. 

 

Па га суд применом наведеног законског прописа и применом чланова 4, 42, 45. и 54. 
КЗ-а: 

 

О С У Ђ У Ј Е  

На казну затвора у трајању од 5 (пет) година, 

применом члана _. КЗ-а у изречену казну оптуженом ће се урачунати време проведено 

у притвору почев од _______________. године, па до даље одлуке суда. 

На основу члана 87. Кривичног законика, оптуженом К.К., изриче се 

 

 

МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА 

Од оптуженог се одузима: 

___________________________________________ (навести предмете који се 
одузимају) 

На основу члана 29. ст. 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 

од оптуженог К. К., 

 

На основу чл. 91. и 92. Кривичног законика од оптуженог К.К. 

ОДУЗИМА СЕ ИМОВИНСКА КОРИСТ ПРИБАВЉЕНА КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ 

– девизни новац у готовини у износу од _________________ евра, који је привремено 

одузет од окр. _________________, по потврди МУП-а Републике Србије од 

_________________ године; 

 

 

ТРАЈНО СЕ ОДУЗИМА ИМОВИНА 

И то: 

– стан бр. __, на првом спрату стамбене зграде у ул. _________________ у 

_________________, по структури двособан, површине _________________, изграђен 

на кат. парцели бр. _________________ КО _________________, уписан у лист 

непокретности бр. _________________ који је привремено одузет од окр. К.К., 

правноснажним решењем _________________ бр. ______________ од 
_________________. године; 

На основу члана 29. ст. 4. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. 

На основу члана 261. и 264. ЗКП-а обавезује се оптужени К.К. да на име трошкова 

кривичног поступка плати и на име вештачења износ од _________________динара, на 

име довођења окривљеног _________________ динара и судског паушала 

_________________динара. Све укупно окривљени је дужан да плати износ од 
_________________динара, у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде. 

 

 



II 

На основу члана 422. тач. 1) ЗКП-а према оптуженом _________________. 

 

ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА 

Да је: 

___________________________________________ (опис дела) 

– чиме би учинио кривично дело _____________________ из члана __. ст. __. 

Кривичног законика, 

 

На основу члана 265. ЗКП-а трошкови кривичног поступка у овом делу падају на терет 

буџетских средстава суда. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Оптужницом тужиоца _________________, број ___________ од ___________. године, 

која је измењена дана ___________. године, опт. ___________. стављено је на терет 

извршење кривичног дела _______________________ из члана __. ст. _. у вези са 

ставом _. Кривичног законика и кривично дело ___________из члана _. ст. _. 

Овом суду дана ___________. године поднет је споразум о признању кривичног дела 

бр. __________ од ___________. године, закључен између заменика јавног тужиоца 

тужиоца и оптуженог ___________са браниоцем адв. ___________, који се односи на 

кривична дела за која се оптужницом окривљени терети, којим су се странке сагласиле 

да окривљени ___________ признаје да је извршио кривично дело ___________из члана 

_. ст. _, у вези са ст. 1. КЗ-а и да му се за то дело изрекне казна затвора у трајању од 5 

(пет) година. Поред тога, заменик тужиоца за организовани криминал и окривљени 

споразумели су се да се окривљеном на основу члана 87. Кривичног законика изрекне 

мера безбедности одузимање предмета који су ближе наведени у изреци ове пресуде. 

Надаље, споразумом је одређено да се од окривљеног одузме имовинска корист у 

износу од ___________ евра. Такође, заменик јавног тужиоца и окривљени 

_____________ сагласили су се да окривљени плати трошкове кривичног поступка, у 

износу који суд одреди. Наведеним споразумом странке су се сагласиле у погледу 

одузимања имовине проистекле из кривичног дела и то да се од оптуженог 

___________ трајно одузме стан ближе описан у изреци ове пресуде. 

У наведеном споразуму заменик тужиоца за организовани криминал изјавио је да 

одустаје од кривичног гоњења окр. ___________ за кривично дело ___________ из 

члана _. ст. _, Кривичног законика, описаног у тачки II изреке пресуде. Наведеним 

споразумом заменик јавног тужиоца и окривљени са браниоцем сагласили су се да се 

одричу права на жалбу против одлуке суда којом се у потпуности прихвата овај 
споразум, осим у случају из члана 319. ст. 3. ЗКП-а. 

Пред овим судом одржано је рочиште на коме је окривљени ___________ изјавио да је 

свесно и добровољно признао извршење кривичног дела, да ово признање није дато у 

заблуди, да је у потпуности свестан свих последица закљученог споразума, а посебно 

да у потпуности разуме да се споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе 

против одлуке суда, донесене на основу споразума, након чега је суд, прихватио 
споразум о признању кривичног дела. 

У односу на кривично дело чије је извршење окривљени признао и у односу на које је 

закључен споразум о признању кривичног дела, суд је утврдио да у списима предмета 



постоје докази којима поткрепљују признање извршења кривичног дела од стране 

окривљеног ___________. 

Казна затвора и мера безбедности одузимања предмета о којој су се заменик тужиоца за 

организовани криминал и окривљени споразумели, предложена је у складу са 

Кривичним закоником, па је стога на ту казну окривљени и осуђен овом пресудом. 

Такође, суд је прихватио и део споразума који се односи на трајно одузимање имовине 

и одузимање имовинске користи јер је и тај део споразума закључен у складу са 
законом. 

У односу на кривично дело ___________ из члана ___. ст. __. КЗ-а, за које је тужилац у 

наведеном споразуму одустао од кривичног гоњења, према оптуженом К.К. на основу 
члана 422. тач. 1) ЗКП-а одбијена је оптужба за то кривично дело. 

Имајући у виду све наведено, суд је на основу одредбе члана 317. ст. 1. и 2. ЗКП-а, 

донео одлуку као у изреци ове пресуде. 

 

 

Записничар  

  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-

СУДИЈА 
 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове пресуде жалба се може изјавити Апелационом суду у ______________, у 

року од 8 дана од дана достављања пресуде, због постојања разлога из члана 338. ст. 1. 

ЗКП-а или ако се пресуда не односи на предмет споразума. 


