
Споразум о признању кривице 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

__________  јавно тужилаштво у ______________ 

__. бр.________/__________ 

___  ___  ____ год. 

__________________ 

 

Јавни тужилац/заменик јавног тужиоца _______ јавног тужилаштва у ______________   

и   окривљени ______,   од  оца   ________ и  мајке _____,  девојачко ______, 

рођеног_______  у __________, ЈМБГ___________________, са пребивалиштем у 

______________, улица ______________, дана _________ у ________ часова, у 

просторијама _______ на основу члана 282б Законика о кривичном поступку, 

закључују: 

 

С П О Р А З У М  О  П Р И З Н А Њ У  К Р И В И Ц Е  

 

због извршења кривичног/их дела за које/а се окривљени  

____________________________ терети (кривичном пријавом или захтевом за 

спровођење истраге), бр. ____________ од _____. 

Овај Споразум о признању кривице заснива се на потпуној сагласности ________, 

јавног тужиоца/заменика јавног тужиоца    ________  јавног тужилаштва у ______ и 

окривљеног _______ о свим законом предвиђеним елементима за закључење 

Споразума. 

 

Констатује се да је окривљени/а пре закључења овог Споразума упознат/а са правима, 

обавезама и последицама закључења Споразума о признању кривице садржаним у 

Поуци о правима. 

 

Прилог: Поука о правима. 

Члан  1.  

Окривљени _______ признаје да је: 

Диспозитив 

________________________________________________________________________ 

чиме би извршио/ла кривично дело/а ________  из  члана _____________ (навести 

закон којим је предвиђено конкретно кривично дело, водећи рачуна о примени блажег 

закона, члан 5. КЗ-а). 

Прилог: Записник о признању кривице. 

Члан 2.  

Јавни тужилац/заменик јавног  тужиоца и окривљени сагласни су да ________ суд у 

_______, као стварно и месно надлежан суд, окривљеном ________________, по 

подигнутој оптужници за кривично дело/а из  члана 1. овог споразума изрекне 

кривичну санкцију/е: ________________________________________. 

Члан 3.  



Јавни тужилац/заменик јавног  тужиоца и окривљени сагласни су да окривљени  на  име 

трошкова  кривичног  поступка  плати  износ од ___________ динара на рачун 

_____________________ /ослобађа се плаћања трошкова кривичног поступка. 

Члан  4.  

Заменик јавног тужиоца/јавни тужилац и окривљени сагласно се одричу права на жалбу 

против одлуке суда донесене на основу овог споразума. 

Члан 5.  

Јавни тужилац/заменик јавног тужиоца и окривљени сагласни су да јавни тужилац 

одустане од кривичног гоњења за кривично/а дело/а описано/а под тачком _______ 

кривичне пријаве/захтева за спровођење истраге број ____ од ______  

Диспозитив ____________. 

Члан 6.  

Јавни тужилац/заменик јавног  тужиоца и окривљени сагласни су да окривљени испуни 

обавезу/е, односно започне са испуњавањем обавезе/а из члана 236. став 1. Законика о 

кривичном поступку у односу на кривично/а дело/а које/а је/су предмет овог споразума, 

до подношења Споразума о признању кривице суду. 

 

Прилог: Извештај о уплати новчаног износа, започетом друштвено корисном раду, 

започетом подвргавању одвикавања од алкохола и сл. 

Члан 7.  

Јавни тужилац/заменик јавног тужиоца и окривљени сагласни су да окривљени врати 

имовинску корист стечену извршењем кривичног/их дела у износу од _______, односно 

да врати предмет кривичног/их дела ___________ у року од __________, ако је 

постигнута сагласност. 

 

Прилог: Записник о преговарању уколико је постигнута сагласност о 

имовинскоправном захтеву оштећеног. 

Члан 8.  

Уколико окривљени/а не испуни неку од преузетих обавеза из члана ______________ 

Споразума, овај споразум нема правно дејство. 

Члан 9.  

Овај споразум о признању кривице закључен је дана __ у _____________ часова и 

сачињен у пет истоветних примерака, од којих окривљени задржава један примерак, 

док преостале примерке задржава______________ јавно тужилаштво у ___________ за 

потребе кривичног поступка. 

 

 

Јавни тужилац/ Заменик јавног тужиоца 

_______________________________ 
  

Окривљени 

_________________ 

 

(Напомена Редакције: Чл. 1, 2, 3. и 4. Споразума јесу обавезни елементи, а чланови 5. 

6. и 7. факултативни) 


