
   КРИЈУМЧАРЕЊЕ 
                                                            ( члан 230. став 1. КЗ-а ) 
 

 
 Само уношење скривене робе преко царинске линије, или избегавање мера 
царинског надзора на друге начине, представља прекршај који прераста у кривично 
дело уколико су оставрена и друга одређена обележја, у конкретном случају околност 
бављења преношења робе. 
 
 Из образложења 
 
 Пресудом првостепеног суда окривљени РК оглашен је кривим због кривичног 
дела кријумчарење из члана 230. став 1. КЗ, за које дело му је изречена условна осуда и 
утврђена казна затвора од 4 месеца са роком проверавања од 1 године, као и новчана казна 
у износу од 30.000,00 динара, коју је дужан платити у року од месец дана од дана 
правоснажности пресуде. 
 Према ставу другостепеног суда чињенице да се окривљени бави превозом путника 
за Аустрију и Немачку и да често долази у Србију, да је критичном приликом превозио 
путнике у комби возилу, што потврђује сведок СГ, царински службеник који је истакао да 
му је окривљени познат јер је у питању лице код којег су у више наврата проналажене 
цигарете скривене у комби возиу, у међусобном контексту са чињеницом да је код 
окривљеног критичном приликом пронађено 830 паклица цигарета које су биле скривене и 
које окривљени није пријавио царинским органима, те исказом сведока ГС, полицијског 
службеника који је критичном приликом био присутан када су код окривљеног РК 
пронађене цигарете, и који је у исказу навео да му је окривљени познат јер је у питању 
лице код кога су пронађене цигарете сакривене у комбију, без одговарајуће писмене 
документације, дакле потврде о привремено одузетим цигаретама, није дољно за 
несумљив закључак да се окривљени бавио кријумчарење, односно бавио преношењем ове 
робе преко царинске линије избегвсјући мере царинског надзора. 

Ово из разлога што је суд у свакој конкретној кривично правној ствари где је у 
питању постојање једне радње, дужан да на поузданији начин утврди да ли је код 
окривљеног постојао умишљај, односно хтење да се бави радњама које представљају 
обележје конкретног кривичног дела, јер само уношење скривене робе преко царинске 
линије, или избегавање мера царинског надзора на дуге начине, представља прекршај, 
који прераста у кривично дело уколико су оставрена одређена обележја, у конкретном 
случају околност бављења преношења робе. 
 
  

( Пресуда Основног суда у Сомбору бр. К.194/12 од 29.03.2013. године и решење 
Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж.1-2477/13 од 06.02.2014. године) 
 
  
 
 
 
 


