
                                           ПРАВОСНАЖНО ПРЕСУЂЕНА СТВАР 
                                                  ( члан 354. став 1. тачка 2. ЗКП-а ) 
 

 
 Ако је против окривљеног вођен прекршајни поступак поводом прекршаја, 
односно истог чињеничног догађаја као што је описан у диспозитиву пресуде, тада 
оптужбу треба одбити. 
 
 Из образложења 
 
 Пресудом првостепеног суда окривљени ЈМ оглашен је кривим због извршења 
кривичног дела лаке телесне повреде из члана 122. став 2. у вези става 1. КЗ, те му је 
изречена условна осуда и утврђена казна затвора у трајању од 2 месеца, са роком 
проверавања од једне године.Против ове пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног 
из свих жалбених разлога, док је АЈТ предложило да се жалба одбије као неоснована а 
првостепена пресуда потврди. 
 Апелациони суд у Новом Саду поводом изјављене жалбе, а по службеној дужности, 
нашао је да је против окривљеног вођен прекршајни поступак поводом прекршаја,  
односно истог чињеничног догађаја као што је описан у диспозитиву пресуде, те сматра  
да из тог разлога оптужбу треба одбити. 
 Наиме, Општински орган за прекршаје у Сомбору донео је решење којим је 
окривљеног ЈМ прогласио одговорним због прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном 
реду и миру, због чега је кажњен новчаном казном од 8.000,00 динара. 
 Имајући у виду да је ОЈТ Сомбор поднело оптужни предлог против окривљеног ЈМ 
због кривичног дела лаке телесне повреде из члана 122. став 2. у вези става 1. КЗ, против 
кога је вођен и окончан прекршајни поступак поводом прекршаја који је везан за исти 
животни догађај као и догађај за који је против окривљеног поднет оптужни предлог, а 
имајући у виду прихваћену праксу Апелационог суда у Новом Саду да се у ситуацији када 
је за неки догађај прекршајни поступак правоснажно окончан, сматра да је ствар 
пресуђена и да је немогуће покренути кривични поступак за исти догађај који у свему 
одговара описаном прекршају, односно када одступања око битних обележја не постоје 
или нису од суштинске важности, тада ствар у вези које постоји правоснажна одлука 
органа за прекршаје искључује суђење за кривично дело у истој ствари, те се стога 
оптужба против окривљеном има одбити. 
 
 ( Пресуда Основног суда у Сомбору бр. К.414/11 од 31.01.2012. године и 
Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж.1-2251/12 од 07.11.2012. године ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


