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положаја и овлашћења у Републици Србији и Босни и Херцеговини на осно-
ву научних метода (метода анализе садржаја докумената, у овом случају судске 
пресуде општинског суда, аналитичко-синтетичких и општенаучних метода), 
односно анализе извршиоца кривичног дела и судског процеса. Наведено кри-
вично дело је једна од многих правних појава са којима се сусрећемо у правној 
теорији, и у савременој судској пракси. У поступању тужилаштва и судија у вези 
са наведеним кривичним делом неопходна је велику стручност и професионал-
ност, тужилаца и судија, да би се припремиле квалитетне оптужнице, суђења и 
доношења пресуда.
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Злоупотреба службеног положаја припада кривичним делима корупције 
и кривичним делима против службене и друге одговорне функције. Пред-
ставља вид прибављања користи, од стране службене или одговорне особе, 
за себе или неко друго лице. Корист се огледа и у тежим повредама права 
других лица.

Службено или одговорно лице, починитељ овог кривичног дела, посту-
па са умишљајем. Уколико је кривично дело проистекло ван службене дуж-
ности, закон га не препознаје као злоупотребу службеног положаја.
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Ово кривично дело предвиђено је у глави тридесет три, члан 359. Кри-
вичног законика Србије,1 у глави тридесет један, члан 220. Кривичног зако-
на Босне и Херцеговине.2

Кривично дело злоупотребе службеног положаја супсидијарног је ка-
рактера у односу на остала наведена кривична дела против службене дуж-
ности. Говоримо о њему само у оним случајевима, када нема одлика неког 
другог кривичног дела, а ово кривично дело може бити у стицају са осталим 
кривичним делима. Објект заштите огледа се у законитом, савесном и пра-
вилном вршењу службене дужности. Особе које нису вршиоци службене 
дужности не сматрају се починиоцима али се сматрају подстрекивачима или 
помагачима. Службена и одговорна особа сматра се починитељем овог кри-
вичног дела. 

Службена особа може бити:

1. Изабрани или именовани функционер у органима законодавне, из-
вршне и судске власти и у другим органима управе и службама за управу Фе-
дерације, кантона, градова и општина које обављају одређене управне, струч-
не и друге послове у оквиру права и дужности власти која их је основала,

2. Особа која стално или повремено врши службену дужност у овим уп-
равним органима и телима,

3. Овлашћена особа у привредном друштву или у другој правној особи 
која је законом или другим прописом донесеним на основу закона поверено 
обављање јавних овлаштења, а која у оквиру тих овласти обавља одрешену 
функцију,

4. Друга особа која обавља одређену службену функцију на основу 
овлаштења из закона или другог прописа донесеног на основу закона.3

Закон познаје и појам страног службеног лица које је члан, функционер, 
или службеник законодавног или извршног органа стране државе, лице које 
је судија, поротник, члан функционер или службеник суда стране државе 
или међународног суда, лице које је члан, функционер или службеник међу-
народне организације и њених органа, као и лице које је арбитар у страној 
или међународној арбитражи.4

1 Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр, 107/2005 – 
испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016)

2 Кривични закон Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ, бр. 3/2003, 32/2003 – испр, 
37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 
40/2015 и 35/2018)

3 Кривично право – посебни део; Милош Бабић и Иванка Марковић, Бања Лука,  
2005, 323.

4 Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр, 107/2005 
– испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), члан 112, 
став 4.
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Неопходно је дефинисати и појам одговорне особе за коју се, према Зако-
ну, сматра особа која на основу закона, прописа или овлашћења врши одређе-
не послове управљања, надзора или друге послове из делатности правног лица, 
као и лице коме је фактички поверено обављање тих послова.5 Злоупотреба 
положаја одговорног лица подробније је објашњена у члану 227. Кривичног 
законика Републике Србије.6

Оно што је чест проблем у пракси јесте да ли лице починитељ кривичног 
дела има својство службеног или одговорног лица. Одговор произилази из при-
купљених доказа на основу којих суд процењује својство одговорног или служ-
беног лица, с тим да својство лица произилази из његових овлашћења, дакле, 
нужно је да је лицу поверено обављање одређених дужности или овлашћења.

Ово кривично дело јавља се у три облика:

1. Искоришћавање службеног положаја,
2. Прекорачење службеног овлашћења,
3. Невршење службене дужности.

Први облик постоји када службено лице предузима неку радњу са циљем 
прибављања сопствене користи или користи за неко друго правно или фи-
зичко лице. Радња извршења испољава се у облику малициозности или ко-
ристољубивости. Овај облик такође постоји и када је радња учињена злоупо-
требом службеног положаја а сама делатност није везана за службено лице.

Други облик постоји када службено лице прекорачи границе службеног 
овлашћења прибављајући тако корист за себе или другога, или пак наносећи 
штету другоме. Дакле, службено лице има овлашћење да врши неку радњу до 
одређених граница али он те границе прелази.

Трећи облик, невршење службене дужности постоји када службено 
лице вољно и свесно пропушта обављање службене радње из својих овла-
шћења за коју је дужан да је изврши или је обавља на такав начин како кона-
чан циљ не би могао бити остварен.

5 Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр, 107/2005 – 
испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), члан 112, став 5.

6 Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр, 107/2005 – 
испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), члан 227: 

 1) Одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекора-
чењем граница свог овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или 
другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист или другом на-
несе имовинску штету, уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног 
дела, казниће се затвором од три месеца до три године.

 2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која 
прелази износ од четристопедесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од 
шест месеци до пет година.

 3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од милион и петсто 
хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.
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Циљ починиоца је свакако прибављање користи, материјалне или немате-
ријалне, за себе или другога. Материјална корист се огледа у пружању помоћи 
да се добије стипендија, подршка приликом избора на функцију и слично, док је 
нематеријална казивање негативне критике, стварање сукоба у служби и са дру-
гима, нарушавање угледа и слично. За ово дело следује казна затвора од шест 
месеци до пет година, такође, и сам покушај овог кривичног дела је кажњив.7

За ово кривично дело предвиђена је и тежа казна, јер поред основног 
облика прописаног у члану 359. КЗ РС, постоје два утемељена облика: код 
првог се присваја противправна имовинска корист износа преко 450.000,00 
динара, при чему се рачуна тржишна вредност у моменту противправног 
присвајања имовинске користи ради одређивања висине исте. Уколико про-
тивправна имовинска корист није већа од тржишне вредности, одговарајућа 
вредност је она у тренутку чињења кривичног дела. За ово дело следи казна 
затвора у трајању од једне до осам година.

Други тежи облик је прибављање противправне имовинске користи 
за себе или друго лице у износу преко 1 500 000,00 динара. Утврђивање се 
врши у односу на тржишну цену у време вршења кривичног дела а следи 
казна од две до дванаест година. 

Анализом судске праксе уочава се да се у већини случајева ради о 
прибављању имовинске користи. Разна су мишљења теоретичара о самом 
постојању кривичног дела злоупотребе службеног положаја. Неки сматрају 
да није довољан само покушај већ да је заиста прибављена нека корист уз 
неопходно постојање намере починитеља. Други су мишљења да намера по-
чинитеља није неопходна при прибављању користи већ да је само предузета 
нека од радњи којом се чини злоупотреба службеног положаја. Трећи, опет, 
не помињу намеру и сматрају да постоји покушај овог кривичног дела са-
мим предузимањем неке противправне радње. Из наведеног се закључује да 
покушај постоји изостанком последице, тј. чињења штете, а кривично дело 
постоји када је наступила штета, када је противправна радња довршена. Кру-
цијално је да у сваком датом случају постоји директни умишљај јер евентуал-
ни умишљај није довољан.

АНАЛИЗА САДРЖАЈА ЗАПИСНИКА  
О ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ

Пример из судске праксе у вези са злоупотребом службеног положаја и 
овлашћења из записника о главном претресу из „X“ Општинског суда у БиХ:

Приликом отварања главног претреса поступајући судија објављује да 
је исти јаван и да су приступиле све позване особе. Након тога судија особе 

7 < https://scindeks-clanci.ceon.rs >. [17. 10. 2018].
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које су присутне на главном претресу упозорава да се пристојно понашају, 
да не ометају рад суда као и на последице таквог понашања, те странке (оп-
тужене и тужиоца) упозорава да не смеју вређају сведоке, претити им, нити 
доводити у опасност сигурност сведока пред судом у супротном биће упо-
зорене или новчано кажњене.

Судија позива оптужене јер у конкретном случају имамо два оптужена,8 
и у смислу члана 273. став 1. Закона о кривичном поступку,9 узима личне 
податке. Подаци се прво узимају од првооптуженог а затим од другоопту-
женог. Након узимања личних података, судија има обавезу да пита стран-
ке да ли има примедби на поступајућег судију и надлежност суда. Уколико 
странке истакну да немају примедби, судија упућује сведоке ван просторије 
суднице док не буду позвани на сведочење. Затим, судија упозорава опту-
жене да је потребно пажљиво пратити ток главног претреса, поучава их да 
могу износити чињенице и предлагати доказе у своју корист, да могу поста-
вљати питања сведоку и да могу давати образложења у вези исказа сведока 
а уколико током поступка промене адресу становања све до правоснажног 
окончања о томе су дужни обавестити суд. Упозорава их да могу ангажовати 
браниоца, да им суд може поставити браниоца по службеној дужности под 
одређеним условима (уколико им се ставља на терет кривично дело за које 
је запрећена казна затвора 10 и више година и уколико су слабог имовног 
стања), те да могу дати исказ у току доказног поступка у својству сведока па 
ако то одлуче, биће подвргнути директном и унакрсном испитивању и при-
ликом давања таквог исказа неће се заклињати. Након оваквих упозорења, 
судија позива тужиоца да прочита оптужницу број НН, и од ког датума.

Након прочитане оптужнице, судија пита првооптуженог да ли је раз-
умео оптужницу и шта му се ставља на терет. Првооптужени може рећи да 
је оптужницу разумео и шта му се том оптужницом ставља на терет, затим 
говори да ли је ангажовао браниоца и кога и да ће о свакој промени адресе 
до правоснажног окончања поступка обавестити суд. Уколико каже да није 
разумео наводе оптужнице и шта му се истом ставља на терет, судија ће поз-
вати тужиоца да му поново прочита оптужницу.

Када је реч о другооптуженом, поступак који судија спроводи исти је 
као и за првооптуженог.

8 У конкретном случају један оптужени терети се за кривично дело злоупотребе службе-
ног положаја из члана 383. став 1. У вези са чланом 32. и 55. Кривичног закона Федера-
ције БиХ (Службене новине ФБиХ 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 
59/14 и 76/14), а други за исто кривично дело из члана 383. став 1. Кривичног закона 
федерације БиХ. (Службене новине ФБиХ 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 
42/11, 59/14 и 76/14)

9 Закон о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине (Сл. новине ФБиХ бр. 
35/2003, 56/2003 – испр, 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 
12/2010, 8/2013 и 59/2014)
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Даље, судија позива тужиоца да изнесе уводно излагање. Tужилац у 
уводном излагању износи да ће кроз доказе оптужбе – саслушањем сведока 
и читањем материјалне документације доказати чињеничне наводе из оп-
тужнице и затражити од суда да оптужене огласи кривим и да им се изрекне 
казна за ово кривично дело.

Након уводног излагања тужиоца, судија позива браниоца првоопту-
женог па и самог првооптуженог да изнесу уводно излагање уколико желе. 
Уводно излагање прво износи бранилац а затим сам оптужени. Исти посту-
пак следи и за другооптуженог. 

У уводним излагањима бранилац и оптужени увек споре чињеничне на-
воде оптужбе, истичући да ће кроз доказе одбране суд моћи утврдити да оп-
тужени нису починили кривична дела за која се терете.

Следи доказни поступак. У доказном поступку прво се изводе докази 
оптужбе а затим докази одбране. 

Све доказе које тужилаштво предложи у оптужници, изводе се на глав-
ном претресу као што су саслушање сведока, читање материјалних доказа.

Тужилац позива свог сведока. Судија узима личне податке, упозорава 
га на последице лажног сведочења, поучава га да има право да не одгова-
ра на поједина питања уколико би га истинит одговор изложио кривичном 
гоњењу, уколико за то не добије имунитет одлуком тужиоца, упозорава га да 
је дужан обавестити суд све до правоснажног окончања поступка уколико 
промени адресу и сведок затим полаже заклетву:

„Заклињем се – изјављујем да ћу о свему што пред судом будем питан 
говорити истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“.

Након положене заклетве тужилац испитује сведока о наводима из оп-
тужнице, сведок одговара. Када тужилац заврши са директним испитивањем 
сведока, право унакрсног испитивања сведока имају браниоци оптуженог као 
и сами оптужени. Унакрсна питања морају бити у оквиру питања које је поста-
вљао тужилац и уколико изађу из тог оквира, судија иста одбија. Сведоку се 
не смеју постављати ни каприциозна питања. Уколико постоји више сведока, 
саслушање тече истим редоследом. Након завршеног испитивања сведока, уко-
лико постоји потреба за додатним питањима од стране тужиоца, судија ће му 
то дозволити ради разјашњења одређених чињеница које су тужиоцу потребне.

Затим тужилац чита материјалне доказе из оптужнице.
Следе докази одбране. Уколико одбрана има сведоке, исти поступак су-

дија проводи као и са сведоцима оптужбе, с тим што прво сведоке испитује 
бранилац а тужилац врши унакрсно испитивање.

У случају да је сведок оптужбе или одбране ближи сродник оптуженом, 
судија ће га упозорити да сведочење може одбити па је на сведоку да одлучи 
да ли ће користити ту законску могућност.
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Сведок има право надокнаде трошкова за приступ на главни претрес.
Уколико тужилац, браниоци оптужених и оптужени немају више пред-

лога за извођење других доказа, судија констатује да је доказни поступак за-
вршен и реч се даје странкама, по редоследу, тужилац, браниоци оптужених 
и оптужена лица.

Тужилац увек предлаже суду да оптужене казни по закону, те наводи 
да је током главног претреса успео доказати да су оптужени починили кри-
вично дело које им се ставља на терет и то са умишљајем, да је код истих 
постојала воља и свест да себи или другом прибаве корист. Браниоци опту-
жених у својој завршној речи истичу да током главног претреса није утврђе-
но да су оптужени починили кривично дело која им се оптужбом стављају на 
терет и предлажу суду да се исти ослободе. Оптужени се већином придруже 
завршној речи својих бранилаца. Након тога судија констатује да је главни 
претрес завршен и обавештава странке када ће бити објављена пресуда, та-
чно наводећи датум и час објаве.

Анализирајући судску праксу, неспорно је да постоји велики број 
ослобађајућих пресуда где се као разлог најчешће наводе недостаци у 
чињеничном опису оптужнице, као и недостатак доказа. Правоснажно 
осуђујуће пресуде великим делом указују да судска пракса, без обзира да 
ли се ради о више или мање комплексним предметима има крајњи исход 
споразумно признање кривице где се изричу санкције – блажа казна затво-
ра или упозорење. Блага казнена политика је уопштена одлика за починио-
це ових кривичних дела, што се негативно одражава на друштвени систем.. 
При доказивању кривичног дела злоупотребе службене дужности, нужно 
је пре свега одредити да ли је особа имала својство службене или одго-
ворне особе јер је не одређује само руководећи положај него се пажња 
обраћа да ли је особи поверена одређена власт и дужност.10 Потребно је 
нагласити да свака повреда овлашћења није нужно и злоупотреба службе-
ног положаја. Сходно наведеном, у доказном поступку са пажњом се гледа 
да ли постоји кривично дело или се ради о повреди радне дисциплине, што 
не значи да кривична одговорност искључује дисциплинску. 

ЛИТЕРАТУРА

Кривични закон Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ, бр. 3/2003, 32/2003 
– испр, 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 
40/2015 и 35/2018)

Кривични законик Србије (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр, 107/2005 
– испр, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016)

10 <www.analitika.ba/publikacije>. [02. 11. 2018].



Марина Д. Мијатовић и Дражена Б. Пејановић198

Закон о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине 
Федерације БиХ бр. 35/2003, 56/2003 – испр, 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 
53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013 и 59/2014)

Кривично право – посебни део; Милош Бабић и Иванка Марковић
<https://scindeks-clanci.ceon.rs>
<www.analitika.ba/publikacije>



Злоупотреба службеног положаја у Србији и Босни и Херцеговини 199

Marina D. MIJATOVIĆ
Dražena B. PEJANOVIĆ

THE ABUSE OF THE AUTHORITY IN SERBIA  
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

Sum mary

The content of this paper tackles the understanding of the criminal offense of office and 
authority abuse that is reflected in the conscious and willing actions of the perpetrator. This 
criminal act, through time, suffered changes in terms of punishment. It has been observed that 
earlier there were fewer crimes of this kind for the sake of stricter penalties. This practice has not 
been kept up to this day, so we notice that more and more are those who are “free” even though 
they have been convicted.

No matter which country we are studying, Serbia or Bosnia and Herzegovina, it is undis-
puted that the Criminal Code of the Republic of Serbia and the Criminal Code of Bosnia and 
Herzegovina prescribe this criminal offense with certain similarities and differences regarding 
the punishment of perpetrators.

We meet a perpetrator who can acquire unlawful material gain for himself and on behalf 
of another, and may have assistants or instigators as co-perpetrators in the commission of this 
criminal offense.

The judicial system needs improving, with a special emphasis on quality, and not as it used 
to be in previous practice where quantity was of primordial importance. As a result, the number 
of these crimes would be significantly reduced.

Key words: Abuse, official position, responsible person, process.
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