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ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ 

 

ЗА 

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 

-Већу за малолетнике- 

 

 

 

  Незадовољан побијаном одлуком, малолетни А.Н из Блаца, ул. 

ХХХХХХХХХХХХ, преко браниоца адвоката Ивице Павловића из Блаца, на основу члана 

68 став 1 тачка 11 и члана 439 Законика о кривичном поступку, а у вези  члана 4 закона о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица , у 

законском року изјављује  

 

           Ж     А     Л     Б     У 

 

 - на решење Вишег суда у Прокупљу Км.бр.21/17 од 27.09.2017 године, 

 

  због: 

                        - повреде кривичног закона  

  

  с предлогом да Апелациони суд у Нишу уважи жалбу малолетног А.Н из Блаца, 

ул. ХХХХХХХХХХХХ, и ПРЕИНАЧИ побијано решење.  

 

             О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е 

 

Првостепеном решењем Вишег суда у Прокупљу Км.бр.21/17 од 27.09.2017 године, 

мал. А.Н из Блаца, ул. ХХХХХХХХХХХХ се изриче ВАСПИТНА МЕРА ПОЈАЧАНОГ 

НАДЗОРА ОД СТРАНЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА.  Према мал. А.Н из Блаца, ул. 

ХХХХХХХХХХХХ ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ одузимање предмета и то опојне 

дроге “канабис“ нето масе 0,42 грама.  

Побијано решење је донету уз повреду крвичног закона из члана 439 став 1 тачка 1 

ЗКП-а. 

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

малу количину опојне дроге “канабис“ коју је малолетни А.Н неовлашћено држао у 

количини од 0,42 грама.  

Одредбом члана 18. КЗ прописано је у ставу 1 да није кривично дело оно које, иако 

садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја, а ставом 2 истог члана да је 

дело малог значаја ако степен кривице није висок, ако су штетне последице одсутне или 

незнатне и ако општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције. 
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Дело малог значаја је један од основа искључења постојања дела чија је примена 

факултативна и суд у сваком конкретном случају оцењује испуњеност наведених, 

кумулативно постављених услова за примену овог института. 

По налажењу одбране, кривично дело за које је малолетном А.Н из Блаца, изречена 

васпитна мера, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја. 

Наиме, у овом случају, због конкретних карактеристика малолетног и околности 

самог догађаја, степен кривице малолетног је низак, штетне последице су одсутне, односно 

незнатне, а општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције. Ово 

посебно када се има у виду да се ради о неосуђиваном лицу (нису до сада изрицане васпитне 

мере нити васпитни налози) да количина од 0,42 грама опојне дроге “канабис“ представља 

незнатну количину опојне дроге, далеко испод уобичајене количине за једнократну употребу 

(када се узме у обзир број лица који су имали намеру да користе опојну дрогу), која не 

угрожава заштитни објекат предметног кривичног дела (здравље људи) у мери која 

оправдава изрицање кривичне санкције, тим пре што и Кривични законик у члану 246а став 1 

прописује могућност ослобођења од казне. Осим тога у ставу 2 истог члана, такође се 

предвиђа могућност ослобађања од казне, ако учинилац дела открије од кога је набавио 

опојну дрогу. Малолетни А.Н је полицијским службеницима открио од кога је набавио 

опојну другу “канабис“. У предкривичном поступку је сарађивао са полицијским 

службеницима, опојну дрогу је признао за своју и потписао потврду о привремено одузетим 

предметима у присуству свог оца. 

Малолетни је након спровођења поступка пред Вишим судом у Прокупљу показао 

висок степен кајања за извршено дело, признао кривицу у потпуности и изјавио да више 

никада неће учинити ништа слично. А.Н није зависник од опојних дрога. А.Н је сада постао 

пунолетан и по мишљењу одбране само вођење поступка и предкривични поступак су 

утицали да коригује своје понашање, које је сада друштвено прихватљиво. Такође, 

изрицањем васпитне мере, у овом конкретном случају би довело до слабљења личности код 

малолетник, на васпитање и правилан развој личности , а самим тим не би се остварила сврха 

примене васпитне мере предвиђена чланом 10 ЗМ.  

Све то у конкретном случају указује на постојање и субјективних и објективних 

околности које ово дело чине делом малог значаја. 

Имајући у виду наведено, мишљења сам, да Апелациони суд у Нишу, треба да 

ПРЕИНАЧИ наведено решење, иако се у радњама малолетног, а сада пунолотног Алексе 

Николића, виде бележја кривичног дела, представља дело малог значаја, у смислу члана 18 

КЗ, те тиме и основ за искључење постојања кривичног дела. 

 

Трошковник: За састав жалбе против решења по АТ тарифи,  

                          тарифни број 5...............................= 33.000,00 РСД 

 

 

У Блацу,  18.10.2017 године         Бранилац малолетног А.Н, 

                      ____________________ 

                        Ивица Павловић, адв. 


