
ОДЛУКА ВОЈНО - ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА И ПРЕСУЂЕНА СТВАР 
( члан 4 став 1. ЗКП ) 

 
 

 Није искључена могућност вођења кривичног поступка за утврђивање 
кривичне одговорности за учињено кривично дело и вођења дисциплинског 
поступка за утврђивање дисциплинске одговорности, ако се у истим радњама налазе 
обележја дисциплинског и кривично одговорног кажњивог дела, обзиром да је према 
општим одредбама о одговорности припадника војске прописано да припадници 
Војске Србије (ВС) одговарају за кривична дела, привредне преступе и прекршаје по 
општим прописима,  да се дисциплински поступак води без обзира на ток кривичног 
поступка, а да је припадник војске дисциплински одговоран за повреде дужности из 
службе. 
 

Из образложења: 
 

Пресудом Основног суда у Сомбору бр. К.1402/13 од 20.11.2013. године према 
окривљеном, сагласно члану 422. став 1. тачка 2. ЗКП, одбијена је оптужба јер је суд 
нашао да се ради о пресуђеној ствари, након што је утврђено да је окривљени пресудом 
Војно-дисциплинског суда за истоветну радњу извршења правоснажно осуђен 
дисциплинском казном умањења зараде за 20% у трајању од 6 месеци, налазећи да је већ 
кажњен за истоветно дело у оквиру поретка исте државе. 

Другостепени суд сматра да је овакав став првостепеног суда неприхватљив јер 
није искључена могућност вођења кривичног поступка за утврђивање кривичне 
одговорности за учињено кривично дело и вођења дисциплинског поступка за утврђивање 
дисциплинске одговорности, ако се у истим поступцима налазе обележја дисциплинског и 
кривично одговорног кажњивог дела. 

Према општим одредбама о одговорности припадника ВС прописано је да 
припадници војске одговарају за кривична дела, привредне преступе и прекршаје по 
општим прописима, да се дисциплински поступак води без обзира на ток кривичног 
поступка, а да је припадник војске дисциплински одговоран за повреде дужности из 
службе.Пресудом првостепеног Војно-дисциплинског суд у Београду, која је правоснажна 
и извршна, окривљени је као подофоцир ВС на служби у Б. оглашен кривим због 
дисциплинског преступа из чл. 149. тач. 32. Закона о војскци Србије, обзиром да је његово 
поступање ван службе било противно прописима и добрим обичајима, јер се његовим 
понашањем наноси штета угледу припадника ВС, због чега је осуђен на дисциплинску 
казну умањења зараде од 20% у трајњу од 6 месеци. 

Војни дисциплински суд је дисциплински орган који спроводи дисциплински 
поступак и изриче дисциплинске мере због учињених дисциплинских преступа, док 
кривични суд изриче кривичну санкцију за учињено кривично дело.Ни словом Устава није 
искључена могућност истовременог вођења кривичног поступка за утврђивање кривичне 
одговорности за учињено кривично дело и вођење дисциплинског поступка ради 
утврђивања дисциплинске одговорности, ако се у истим радњама налазе обележја 
кривичног и дисциплински кажњивог дела. 

 
 ( Пресуда Основног суда у Сомбору бр. К.1402/13 од 20.11.2013. године и решење 
Вишег суда у Сомбору бр. Кж.3/14 од 27.01.2014. године ) 
 
  


