
                  ОДБИЈАЊЕ ОПТУЖБЕ УСЛЕД ЗАСТАРЕЛОСТИ 
        (члан 354. тачка 3. ЗКП-а) 
 
За кривична дела за која је запрећена казна затвора до 3 године протеком 

рока од 6 година наступа застарелост кривичног гоњења па је у том делу 
првостепена пресуда преиначена и оптужба према окривљеном  одбијена. 
 
Из образложења: 
 

Пресудом првостепеног суда окривљени је оглашен кривим због кривичног дела 
злоупотреба службеног положаја из члана 242. став 4 у вези става 1. КЗ за које му је 
утврђена казна затвора у трајању од 5 месеци и кривичног дела фалсификовања 
службене исправе из члана 248. став 3. у вези става 1 КЗ РС, за које му је утврђена 
казна затвора у трајању од 3 месеца, па му је изречена условна осуда, утврђена 
јединствена казна затвора у трајању од 7 месеци са роком провере од 3 године. Против 
ове пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног из свих жалбених разлога, док је 
АЈТ предложио да се жалба као неоснована одбије и пресуда потврди. 

Апелациони суд у Новом Саду је одржао седницу већа на којој је размотрио 
списе и нашао да је у односу на радње описане у изреци под тачком 1 наступила 
апсолутна застарелост кривичног гоњења. 

Под тачком 1 изреке првостепене пресуде окривљеном је стављено на терет да је 
у временском периоду од 20.05.2004. године до 05.11.2004. године извршио кривично 
дело злоупотреба службеног положаја из члана 242. став 4. у вези става 1. истог члана 
КЗ РС, за које је предвиђена казна затвора од 6 месеци до 5 година (према закону који 
је важио у време извршења кривичног дела). Сходно одредби члана 5. став 2. КЗ 
предвиђено је да ако после извршења кривичног дела једном или више пута дође до 
измене закона, да ће се применити закон који је најблажи за учиниоца. Од извршења 
кривичног дела измењен је закон, јер је доношењем Закона о изменама и допунама 
Кривичног законика (Сл. гл. РС број 121/2012 од 24.12.2012. године) у члану 21. 
прописано да се наслов изнад члана 234. мења и гласи – „злоупотреба положаја 
одговорног лица“, према коме ће се одговорно лице које, искоришћавањем свог 
службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог овлашћења или 
невршењем своје дужности, прибави себи или другом физичком лицу или правном 
лицу противправну имовинску корист или другом нанесе имовинску штету, казнити 
казном затвора од 3 месеца до 3 године. Претходно су исте радње биле предвиђене 
одредбама члана 359. став 1. КЗ који је ступио на снагу 01.01.2006. године (Сл. гл. РС 
број 85/05, 88/05, 72/09 и 111/09), међутим чланом 35. Закона о изменама и допунама 
КЗ (Сл. Гл. РС број 121/2012 од 24.12.2012. године) одређено је да се у члану 359. став 
1. КЗ бришу речи „или одговорно“, док је чланом 45. истог закона предвиђено да 
одредбе члана 21. и 35. ступају на снагу 15.04.2013. године. Према наведеном 
произилази да је сада предвиђено кривично дело злоупотреба положаја одговорног 
лица из члана 234. став 1. КЗ блажи за окривљеног, јер је за исте радње запрећена 
блажа кривична санкција (уместо казне затвора од 6 месеци до 5 година, казна затвора 
сада износи од 3 месеца до 3 године), тако да се у односу на окривљеног, сходно члану 
5. став 2. КЗ има применити блажи закон. Одредбом члана 103. став 1. тачка 6. 
предвиђено је да застарелост кривичног гоњења за извршење кривичних дела за која се 
по закону може изрећи казна затвора преко 1 године износи 3 године, а према одредби 
члана 104. истог закона застарелост кривичног гоњења настаје кад протекне двоструко 
време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења – у конкретном случају 
6 година. С обзиром на време извршења кривичног дела (од 20.05.2004. године до 
05.11.2004. године), у конкретном случају протеком рока од 6 година – дана 06.11.2010. 
године наступила је застарелост кривичног гоњења за кривично дело из члана 234. став 
1 КЗ, па је у том делу првостепена пресуда преиначена и оптужба према окривљеном  
одбијена. 
 

(Пресуда Основног суда у Сомбору број К. 100/10 од 19.09.2011. године и 
пресуда Апелационог суда у Новом Саду број Кж. 1505/12 од 19.06.2013. године) 


