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02.11.2017. године 

Н и ш 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ у већу за малолетнике састављеном од судија 

Мирјане Ђорђевић председника већа, Драгане Живадиновић и Саше Бошковића чланова 

већа, са судијским помоћником Јеленом Додић записничарем, у кривичном предмету 

према малолетном, сада пунолетном А.Н из Блаца, због кривичног дела неовлашћено 

држање опојних дрога из чл. 246а ст.1. КЗ, одлучујући о жалби браниоца малолетног, сада 

пунолетног А.Н, адвоката Ивице Павловића из Блаца, изјављеној против решења Вишег 

суда у Прокупљу Км.бр.21/17 од 27.09.2017. године, у седници већа одржаној дана 

02.11.2017. године, једногласно је донео 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ жалба браниоца малолетног сада пунолетног А.Н и ПРЕИНАЧУЈЕ 

СЕ решење Вишег суда у Прокупљу Км.бр.21/17 од 27.09.2017. године, тако што 

Апелациони суд према малолетном, сада пунолетном А.Н, са личним подацима као у 

изреци првостепеног решења, на основу чл. 78. ст. 2. Закона о малолетним учиниоцима 

кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и чл. 18. КЗ у вези чл. 4. 

Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица ОБУСТАВЉА поступак. 

Трошкови поступка падају на терет буџетских средстава суда, у смислу чл. 79. ст. 

1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица. 

Образложење 

Решењем Вишег суда у Прокупљу Км.бр.21/17 од 27.09.2017. године, према 

малолетном сада пунолетном А.Н из Блаца, на основу чл. 4.,9.,10.,12.,17.,78. ст. 3. и 79. 

ст. 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица изречена је васпитна мера појачан надзор од стране органа 

старатељства, која мера ће трајати најмање 6 месеци, а највише 2 године, с тим да ће суд 

накнадно одлучити о њеном евентуалном престанку. 

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац малолетног сада пунолетног 

А.Н, адвокат Ивица Павловић из Блаца, због повреде кривичног закона, са предлогом да 

Апелациони суд у Нишу преиначи побијано решење, јер иако се у радњама малолетног, 

сада пунолетног стичу обележја кривичног дела, исто представља дело малог значаја, 

сходно чл.18. КЗ. због чега постоји основ за искључење кривичног дела. 

Списи предмета достављени су Апелационом јавном тужиоцу у Нишу, који је 

поднеском Ктж.брД 262/17-М од 01.11.2017. године, предложио да Апелациони суд 

одбије као неосновану жалбу браниоца малолетног А.Н и првостепено решење потврди. 



Веће за малолетнике Апелационог суда је одржало седницу већа на којој је 

размотрило све списе овог предмета заједно са побијаним решењем, које је испитало на 

основу чл. 451. ст. 1. Законика о кривичном поступку у оквиру основа, дела и правца 

побијања истакнутих у жалби, па је након оцене навода жалбе, имајући у виду и писани 

предлог Апелационог јавног тужиоца, нашло да побијано решење треба преиначити и 

поступак према малолетном сада пунолетном А.Н обуставити. 

По налажењу Апелационог суда, првостепени суд је повредио закон из чл. 439. тач. 

1. ЗКП, када је малолетном сада пунолетном А.Н за кривично дело неовлашћено држање 

опојних дрога из чл. 246а ст.1. КЗ, изрекао васпитну меру појачан надзор од стране органа 

старатељства, која ће трајати најмање 6 месеци, а највише 2 године, с тим да ће суд 

накнадно одлучити о њеном евентуалном престанку. 

Основано се жалбом браниоца малолетног сада пунолетног А.Н указује да се у 

конкретном случају ради о делу малог значаја, у смислу чл.18 КЗ, с обзиром на малу 

количину опојне дроге канабис, коју је малолетни, сада пунолетни неовлашћено држао 

критичном приликом и то 0,42 грама, што представља незнатну количину опојне дроге. 

Наиме, одредбом чл.18. КЗ, прописано је у ставу првом да није кривично дело оно 

које, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја, а ставом 

другим истог члана да је дело малог значаја ако је степен кривице низак, ако су штетне 

последице одсутне или незнатне иако општа сврха кривичних санкција не захтева 

изрицање кривичних санкција. Дакле дело малог значаја је једно од основа искључење 

постојања дела чија је примена факултативна и суд у сваком конкретном случају оцењује 

испуњеност наведених кумулативно постављених услова за примену овог института. 

С обзиром на наведено, Апелациони суд налази да у конкретном случају због 

карактеристика личности малолетног сада пунолетног А.Н, околности самог догађаја, 

чињеница да је степен кривице малолетног сада пунолетног низак и да су штетне 

последице незнатне, као и да општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање 

кривичне санкције, кривично дело које се малолетном ставља на терет, иако садржи 

обележја кривичног дела, представља дело малог значаја. Ово посебно, зато што 

малолетни сада пунолетни до сада није евидентиран као извршилац кривичних дела, а 

количина од 0,42 грама, представља незнатну количину опојне дроге, која не угрожава 

заштитни објекат предметног кривичног дела, а то је здравље људи, у мери које оправдава 

изрицање кривичне санкције, тим пре што и Кривични законик у чл. 246 а ст.2. КЗ, 

прописује могућност ослобођења од казне. Стога основано се жалбом браниоца указује 

да у конкретном случају постоје субјективне и објективне околности које ово дело чине 

делом малог значаја. 

У контексту наведеног и поред тога што је из изведених доказа и то из одбране мал. 

сада пунолетног А.Н, записника о вештачењу НКТ Центра, Одсека у Нишу од 

20.03.2017.године и потврде о привремено одузетим предметима од 11.02.2017. године, 

утврђено да је малолетни сада пунолетни предузетим радњама остварио обележја 

кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл. 246а ст.1. КЗ, по налажењу 

овог суда у смислу чл.78. ст.2. ЗМ, није целисходно водити поступак према мал. сада 

пунолетном, управо из разлога који се односе на природу кривичног дела, да је за исто 

прописана новчана казна или затвор до три године, дакле казна затвора мања од пет 

година, као и на чињенице да је степен кривице малолетног сада пунолетног низак, да су 



штетне последице незнатне и да општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање 

кривичне санкције 

Дакле и по налажењу Апелационог суда радње малолетног, сада пунолетног А.Н, 

иако садрже обележје кривичног дела, представљају дело малог значаја, у смислу чл.18 

КЗ, те постоји основ за искључење постојања кривичног дела. 

Стога је Апелациони суд усвојио жалбу браниоца малолетног сада пунолетног као 

основану у погледу навода о учињеној повреди закона из чл. 439. тач. 1 ЗКП, преиначио 

побијано решење, тако што је сходно чл. 78 ст.2 ЗМ обуставио поступак према 

малолетном, сада пунолетном Алекси Николићу 

Како је донето решење којим се поступак обуставља, то је у смислу одредбе чл. 79. 

ст. 1. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица, одлучено да трошкови поступка падну на терет буџетских средстава 

суда, о чијој ће висини одлучити првостепени суд посебним решењем. 

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд је на основу чл. 459. Законика о 

кривичном поступку у вези чл. 4. и 43. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела 

и кривичноправној заштити малолетних лица, одлучио као у изреци овог решења. 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ, дана 02.11.2017. године, Кжм.1 67/2017. 

 

Записничар - судијски помоћник                               Председник већа – судија 

   Јелена Додић ,с.р.                                                       Мирјана Ђорђевић,с.р. 


