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СУОЧЕЊЕОКРИВЉЕНОГУКРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ–ПРИКАЗСЛУЧАЈЕВАИЗ

ПРАКСЕПОЈЕДИНИХСУДОВА

Сажетак:Су о че ње је сло жен ин сти тут кри вич но про це сног пра ва 
ко јег чи не нор ма тив ни, кри ми на ли стич ки и пси хо ло шки аспек ти. Ра ди ње
го вог пот пу ног са гле да ва ња, сма тра мо да је ну жно ука за ти на ње го ве 
прак тич не аспек те о ко ји ма се до са да ни је пи са ло. У ра ду је при ка зан из бор 
слу ча је ва са ко ји ма се ау тор су сре тао то ком свог ра да у пра во су ђу. Циљ 
ра да је да на осно ву за пи сни ка са глав ног пре тре са и обра зло же ња суд ских 
пре су да по ка же на ко ји на чин је суд спро во дио су о че ња, ка кве су би ле из ја ве 
су о че них ли ца, као и на ко ји на чин је суд це нио це нио ове ис ка зе по је ди нач но 
и у ме ђу соб ној ве зи, али и у све тлу дру гих до ка за. По себ но је при ка за но на 
ко ји на чин је суд опи си вао ре ак ци је су о че них и ка кве за кључ ке је из то га 
из во дио.

Кључнеречи:окри вље ни, су о че ње, оце на ис ка за, прак тич ни аспек ти.

1.УВОД

Већинаправапознајумогућностсуочењасведокасаокривљеним(али
исаокривљенихмеђусобно)услучајупротивречностињиховихисказа.Оносе
огледаунепосреднојрасправиизмеђудвалицакојасудалаисказе,онесла
гањимаупогледуважнихчињеницаиоколностидабисеутврдилаистина.1

Прикупљајућии анализирајућистручнулитературутокомписањара
даонормативним,криминалистичкимипсихолошкимаспектимасуочења
окривљеног,ауторједошаодозакључкадајенеоправданозанемаренпрак
тичниаспектовепроцеснерадње.Неспорноједајезаразумевањеприроде

1БркићСнежана,„Мерезаштитесведокапутемспречавањафизичкогсусретаокри
вљеногисведока“,Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,3/2005,60.
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одређеногправногинститутанезаобилазнопроучавањењеговихтеоријских
аспеката.Међутим,сматрамодасепотпунасликаосуштинииоправдано
стинекогправногинститутастичетекондакадасеукажеинањеговупрак
тичнупримену.

Улитературисмојединипрактичниприказтокасуочењазаснованогна
једномфиктивномслучајупронашликодВодинелића2,докосталиаутори
овајинститутобрађујууглавноммањедетаљно,најчешћекрозњеговнор
мативниаспектуоквирусаслушањаокривљеног3илипакуделукојијеу
везисапроверомверодостојностиисказаокривљеног.4Стогајеауторкроз
приказенекихслучајеваизсудскепраксесакојимасесусретаоусвомраду,
покушаодадочарапрактичниаспектизвођењаовепроцеснерадњеокојем
сенијеписало.Крозизводесазаписникасаглавногпретреса,напрактич
нимпримеримајеприказанонакојиначинјесудодређиваосуочење,како
јетекладискусијаизмеђусуоченихлицаинакојеоколности,текакојесуд
цениоисказесуоченихлица.Изобразложењапресудајеприказанокакоје
судцениодржањеирекацијесуоченихинакојиначинјеутврдиокојиисказ
имаобележјеистинитости.

Уосновнојситуацијиукојојдолазидосуочења,општајепретпоставка
даједноодсуоченихлицаговориистину,адругоне,јернамерножелида
обманеорганпоступкадајућилажнеизјаве.5

2.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–КРИВИЧНОДЕЛОКРАЂАУПОКУШАЈУ
ИЗЧЛ.203СТ.2УВЕЗИСАСТ.1КРИВИЧНОГЗАКОНИКА6

ОкривљениБ.С.иК.Д.суоглашеникривимадасудана14.12.2010.
године,око01,00час,уКикинди,покушалидаодузмудругомтуђупокрет
нустварунамеридањенимприсвајањемприбавесебиидругомпротив
правнуимовинскукорист,такоштосузаједносамлдб.П.Д.дошлидокуће
оштећеногкојасеналазиуУлицибр.,гдесуушлиунеограђенодвориште

2Вид.VladimirVodinelić,Kri mi na li sti ka,Beograd1996,str.238.
3Таконапример:DragoljubDimitrijević,Kri vič no pro ce sno pra vo,Beograd1972,str.

209201;VojislavĐurđić,Kri vič ni po stu pak Sr bi je,Niš2006,str.86;МиланШкулић,Кри вич но 
про це сно пра во,Београд2014,стр.200;СтанкоБејатовић,Кри вич но про це сно пра во,Београд
2014,стр.303.

4Таконапример:TihomirVasiljević,Si stem kri vič nog pro ce snog pra va SFRJ,Beograd
1971,str.283284;МомчилоГрубач,Кри вич но про це сно пра во,Београд2004,стр.266267;
СнежанаБркић,Кри вич но про це сно пра во I,НовиСад2014,стр.321322.

5CsabaFenyvesi,„Theconfontationfromcriminalpsychologicalaspect“,Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,1/2010,220.

6Сл. гла сник РС,бр.85/05,88/05,107/05,72/09,111/09,121/12,104/13,108/14и94/16.
Удаљемтексту:КЗ.
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куће,пришликућиипокушалидафизичкомснагомдемонтирајуиодузму
7мбакарноголука,укупневредности30.000,00динара,алисунапустили
лицеместа,јерсууочилипатролуполиције,чимесуучиниликривично
делокрађаупокушајуизчл.203ст.2увезисаст.1КЗ.7

ОкривљениБ.С.јенаглавномпретресуизјавиодаостајеприсвојој
одбраниизпретходногпоступка,којомприликомјеупотпуностипризнао
извршењекривичногдела,истовременотеретећиокривљеногК.Д.Том
приликомјеокривљениБ.С.изјавиодајеупретходномпоступкурекао
истину,анијеоспорионивредностпредметакривичногдела.Међутим,
приликомсуочењасаокривљенимК.Д.,којинијесаслушантокомпретход
ногпоступкаикојијенаглавномпретресунегираоизвршењекривичног
дела,окривљениБ.С.јеизненадапромениоодбрануирекаодаК.Д.ипак
критичномприликомнијебиосањимималолетнимсаизвршиоцем.При
томе,окривљениБ.С.јепотврдиодајењеговпотписназаписникуистра
жногсудије,гдејеизјавиодапризнајесвојеучешћеуизвршењукривичног
дела,алииучешћеокривљеногК.Д.Навеоједајеразлогпризнањатошто
сугаполицајцитуклиупросторијамаполицијскестанице,ненаводећикоји
сутополицајци.

Токсуочењаконстатованназаписникусаглавногпретресајеизгледао
овако:

„Суддоноси:

РЕШЕЊЕ

ОдређујесеивршидоказивањесуочењемизмеђуокривљеногБ.С.и
окривљеногК.Д.

Окренутилицемулицеједанпремадругом,окривљениБ.С.изјављује:
Тинисибиосанамакадасмомлдб.П.Д.ијаизвршилиовокривично

дело.
ОкривљениК.Д.изјављује:
Нисамизвршиокривичнодело.
Напитањесудије,окривљениБ.С.изјављује:
Тојемојпотпискојисеналазиназаписникукојимипредочавате.
КонстатујеседасеокривљеномБ.С.предочавазаписникистражногсу

дијеОсновногсудаКикиндаосаслушањуокривљеног1Ки.161/11од19.9.2011.
године:

Исказкодистражногсудијесамдаозбогтогаштосумеполицајциту
клиуполицији.Затосаммораодапризнам.Незнамкојисутополицајци.

Напитањесудије,окривљениБ.С.изјављује:
Кадсамдаваоисказупретходномпоступку,нијеметуклаистражни

судијадабихпризнао.
7ПресудаОсновногсудауКикиндибр.1К203/12оддана13.августа2012.године.

ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,2/2017
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НапитањезаменикаОЈТ,окривљениБ.С.изјављује:
Токомноћисуметуклиуполицији,асутрадансамдаоисказкодистра

жногсудије.
Немогудасесетимколикојепрошловременаизмеђупредметногдо

гађајаимогсаслушањауполицији.
Даљихпитањанема.
Примедбинема.“
Наведеномпресудом,обојицаокривљенихсуосуђениназатворскека

зне.ИзменуодбранеокривљеногБ.С.суднијеприхватио,јерјеочигледно
дајеовајокривљенихтеодапомогнеокривљеномК.Д.,којисебраниода
нијезаједносањимимлдб.П.Д.учествоваоуизвршењукривичногдела.
Судјеуобразложењупресудеконстатоваодајеобјашњењеизменеодбране
потпунонеприхватљиво,јерБ.С.ниједаониједанваљанаргумент,којиби,
порезонупросечногчовека,могаодаоправдаизмену.Онниједаоимена
полицајацакојисуганаводнотукли,такодабисудњиховимиспитивањем
могаодапроверињеговутврдњу,ачакидајетоистина,кодистражногсу
дијеганиконијетукао,штонијениспорно,папрематоме,својимвољом
једаоисказкодистражногсудијеипризнаодело,сасвимдетаљима,који
очигледнонисумоглибитипознатибилокоме,осимонимакојисуучество
валиуњеговомизвршењу.ПризнањеокривљеногБ.С.потврђенојеииска
зоммалолетногсаизвршиоца,којијеизјавиодајетачнодасуБ.С.иК.Д.
дана14.12.2010.године,уноћнимчасовима,покушалидаизвршедемонти
рањеиодношењебакарнихолукасаједнекућеуКикинди,адајеонтада
биосањима,међутим,нисууспелидаскинуолуке,јерјенаишлаполиција.

Жалбунапресудунисууложилиниокривљени,нитужилаштво.

3.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–КРИВИЧНОДЕЛОКРАЂА
УПРОДУЖЕЊУИЗЧЛ.203СТ.1УВЕЗИСАЧЛ.61КЗ

ОкривљениГ.З.иК.И.суосуђенидасуувременскомпериодуод
31.12.2011.године,падо31.1.2012.године,уКикинди,заједно,унамерида
себиприбавепротивправнуимовинскукорист,увишенавратаодузели585м
бакарногпроводникаод50m²,5mбакарногпроводникаПП001x70m²и
147комадаметалнихплочица(прикључаказауземљење),свеукупневред
ности348.620,00динара,власништвооштећеногДОО,којепредметесу
однелииприсвојили,чимесуучиниликривичноделокрађаупродужењу
изчл.203ст.1увезисачл.61КЗ.8

8ПресудаОсновногсудауКикиндибр.1К318/12оддана12.септембра2012.године.
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НаглавномпретресујеиспитанасведокињаМ.Ј.К.,којајетокомпрет
ходногпоступкаизјавиладасудвемушкеособеуњенодвориштедонеле
напродајуметалнеплочице.Усвомисказунаглавномпретресујенавела:
„Јаусвемуостајемприисказукојисамдалакодистражногсудије.Рекла
самистинуприликомсведочења.Јасамусвомисказудалафизичкиопис
двамушкарцаодкојихсамоткупиламеталнеплочице,азатимсамих,као
штосамтореклаупретходномпоступкуипрепозналамеђубројнимфото
графијамамушкихособа.Тадвалицакојасампрепозналапрепознајеми
садаусудници,наоптуженичкојклупи.“Узаписникујеконстатованодаје
сведокињапоказаланаокривљене,причемујенавелатадвалицанепознаје
лично,дасањиманијениукаквимконфликтнимодносима,нитиузавади,
тедаихпознајесамотакоштосуонираниједоносилигвожђеисличне
предметенаотпадкојијеувласништвуњеногмужа.

ОкривљениГ.З.јеизјавиодајеонсампродаометалнеплочице,про
водникеималобакранаотпадугдерадисведокиња,тедасањимнијебио
К.И.,другиокривљени.Наовуизјавуокривљеног,сведокињајеизјавила:
„Тонијеистина.Обојицасудонелиовепредметенапродају.“

НапитањеокривљеногК.И.,сведокињајеизјавила:
„Обојица,даклеиВииГ.стедошлиумоједвориштеидонелинапро

дајуразличитепредметеијасамизмерилатежинупредметанаваги,која
сеналазиумомдворишту,уњиховомприсуству,предметесамоставилау
дворишту,аГ.самисплатилановацнаруке.Несећамсеколикосаммупла
тила.Понављам,обојицаокривљенихсузаједничкидошлиумоједвориште
идонелипредметенапродају,ановацсамдаласамоГ.“

Наконтога,окривљениК.И.јеставиопримедбунаисказсведокиње,
говорећидасведокињанеговориистину.

Судјеодредиосуочење,чијијетокизгледаоовако:
„Суддоноси:

РЕШЕЊЕ

ОдређујесеивршидоказивањесуочењемизмеђуокривљеногГ.З.и
сведокињеМ.Ј.К.

Окренутилицемулицеједанпремадругом,окривљениГ.З.изјављује:
Тачноједасамтијапродаопредметезакојесетеретимуовомкривич

номпоступку,међутим,продаосамихтебисам,безК.
Сведокињаизјављује:
ТииК.стезаједнодошликодменеипонудилинапродајутепредмете,

атебисамновацдала.Обојицастедошли,итииК.
Констатујеседанаконсуочењасвакоостајеприсвомисказу.
Суддоноси:

ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,2/2017
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РЕШЕЊЕ

ОдређујесеивршидоказивањесуочењемизмеђуокривљеногК.И.и
сведокињеМ.Ј.К.

Окренутилицемулицеједанпремадругом,окривљениК.И.изјављује:
НијетачнодасамјазаједносаГ.тебипродаопредметеизоптужног

предлога.Немамвезесаовимкривичнимделом.
Сведокињаизјављује:
Тонијеистина.ТврдимдаситизаједносаГ.дошаоумоједвориштеса

предметимаизоптужногпредлога.Обојицастедошлиипонудилинапро
дају,јединоштоновацнисамисплатилатеби,већГ.

Констатујеседанаконсуочењасвакоостајеприсвомисказу.“
Уобразложењунаведенепресуде,судјецениоспроведеносуочењеиз

међуокривљенихисведокиње.Спорнаоколностувезисакојомјеодређено
суочењејечињеницадалијеокривљениГ.З.сампродаосведокињипред
метекривичногделаилијетоучиниосаокривљенимК.И.Судјеупотпу
ностиприхватиоисказсведокиње,јерјеона,несамотокомсведочења,већ
итокомсуочења,насудоставиланесумњивутисакдаговориистину.У
образложењупресудејеконстатованодајесведокињибилоне у год нотоком
суочењазбогне ко рект ног по на ша њаокривљеногК.И..Међутим,сведоки
њајечвр сто у очигледалаобојицуокривљенихибез ика квог ко ле ба ња,
ја сноине дво си ми сле нотврдиладасуобојицаокривљенихњојпонудилина
продајупредметезакојесеиспоставилодапотичуодизвршењакривичног
дела.Даље,суднаводидаокривљенинисуистаклиниједанаргументкоји
бидовеоусумњунепристрасностсведокиње,нитијесуднашаобилокакав
траговаквојсумњи.Сведокињанијеималаразлогаданеоснованотерети
окривљене,асудујеосталонејаснозаштојеокривљениГ.З.штитиоокри
вљеногК.И.Безобзиранатајмотив,судзакључуједасведокињанијеимала
разлогадаштитибилокога,нитидабилокоганеоснованотерети.

Ужалбинапресудубранилацокривљенихјеоспораваозакључкепрво
степеногсудакојисурезултатоценеисказасведокињеМ.Ј.К.Међутим,
другостепенисудјежалбуодбиокаонеосновану,нашавшидајепрвостепени
суддетаљноцениоисказсведокињеидовеогаувезусаосталимдоказима,
каоидајенаглавномпретресуспроведеносуочење,тедајесуддетаљно
цениорезултатеовепроцеснерадње,наосновучегајезакључиодајеи
окривљениК.И.учествоваоуизвршењупредметногкривичногдела.9

9ПресудаАпелационогсудауНовомСадубр.Кж14354/12оддана27.децембра
2012.године.
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4.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–ТЕШКАКРАЂАУПОКУШАЈУ
ИЗЧЛ.204СТ.1ТАЧ.1УВЕЗИСАЧЛ.30КЗ

ОкривљениГ.Б.јеоглашенкривимдајеутокуноћиизмеђу27.и28.
11.2008.годинеоко01,30часовауКикинди,унамеридаодузимањемтуђих
покретнихствариињиховимприсвајањемсебиприбавипротивправнуимо
винскукорист,дошаодокиоскаоштећеногпредузећаДОО,уУлици,у
близинираскрсницесаУлицом,носећисасобомранацикомбинованакле
шта–комбинирке,тепришаокиоскуиклештимапресекаокатанацнабра
викиоскасазаштитнихрешетаканаизлогукиоска,послечегајеотворио
заштитнерешеткеирукомразбиостаклонаизлогукиоска,ауодузимању
предметаизкиоскајеспреченнаиласкомпатролеполицијеусаставуС.М.
иМ.М.,чимејеучиниокривичноделотешкакрађаупокушајуизчл.204
ст.1тач.1увезичл.30КЗ.10

Окривљенијеуприсуствубраниоцаупросторијамаполицијскеуправе
усвојојодбранидетаљнопризнаоизвршењекривичногдела.Међутим,на
главномпретресуокривљенијепромениоисказинавеодајеуполицијипри
знаоњеговоизвршењезбогдуготрајногиспитивања.Окривљенијеупросто
ријамаполицијскеуправебиосаслушануприсуствубраниоцаП.М.,азапи
сникједиктираоГ.С.,полицијскислужбеник.Окривљенијенавеодамује
инспекторкојигајеиспитиваопостављаосугестивнапитања,аонјесамо
одговараоса„да.“Судјеуобразложењупресуденашаодајепризнањеокри
вљеногдатоупросторијамаПУКикиндапотпуно,непротивуречно,јасно,
изричито,одређено,недвосмислено,веродостојно,аинепротивуречидругим
доказима.Судјеоваквопризнањеокривљеногприхватиоинањемузасновао
својупресуду,ањеговуверодостојностценио,упоређујућигасаосталимдо
казимаизведенимутокупоступка.Крозовопризнањеокривљениједетаљно
описаотокдогађаја,каоначиниоколностиподкојимајекривичноделоиз
вршио,наводећиниздетаљакојимогубитипознатисамоизвршиоцу.

Одбрануокривљеногупретходномпоступкуинаглавномпретресу,у
којојнаводиданијеизвршиокривичнодело,адајепризнањеуполицији
даоуследсвојеврсневрстепринудекроздуготрајноиспитивање,судније
прихватио,јерјезасудбилоочигледнодајеовакваодбранаусмеренака
избегавањукривице.Судјеодредиоиспровеорадњудоказивањасуочењем
измеђуокривљеногиполицијскихслужбеникакојисугасаслушавалиу
просторијамаПУКикинда,атомприликомсуполицијскислужбеницитвр
дилидајеокривљенидаоисказкакавјеиунетузаписник,уприсуству
браниоцапослужбенојдужности,безикаквеприсиле.Судјеупотпуности
прихватиоисказеовихсведока,јерсуњиховиисказиса гла сниипо твр ђе ни 

10ПресудаОсновногсудауКикиндибр.1К243/10оддана26.јануара2011.године.
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ма те ри јал ним до ка зи ма.Судобразлажедаутисаккојисуовисведоциоста
вилиприликомсуочењапредстављаутисакискре но стиика те го рич но сти,
такодакодсуданисуоставилинитрагсумњедасуговорилиистинуили
дасунабилокојиначинприморалиокривљеногдапризна.Њиховисказје
потврђениисказомсведокаП.М.,адвокатакојајебилапостављенакао
бранилацпослужбенојдужностиокривљеногприликомњеговогсаслуша
њаусвојствуосумњиченогуПУКикинда.Сведокињајепотврдиладаје
окривљенидаоисказуњеномприсуствуитоисказкакавјезабележену
записникуоњеговомсаслушању,којисуводилиисачинилипоменутисве
доци.Сведокињајепотврдиладатокомтогсаслушања,одпочеткадокраја,
којемјеонанепрекидноприсуствовала,нијепримењенаникаквафизичка
илипсихичкаприсилапремаокривљеном.Упогледудужинетрајањаса
слушања,сведокињанијемогладасеизјаснитачноуминут,асудналази
дајетосасвимразумљиво,собзиромнатодасуоддогађајапрошлевише
оддвегодине.Упогледутрајањасаслушања,сведокињасеизјаснилаопи
сно,сећајућиседаједобилапозивувремекадајерадилауканцеларији,
даклеупоподневнимчасовима,авратиласеуканцеларијузавреметрајања
своградногвременауканцеларији,паједужинутрајањаиспитивањаозна
чилакаостандардну.Исказовесведокињеокривљенинијениоспорио,а
садржинаовогисказајепоткрепљенаизаписникомосаслушањуосумњи
ченог,гдејеконстатованодајесаслушањезапочетоу17,00часова,аокон
чаноу17,25часова,аовајзаписникјеокривљениипотписао.

Окривљенијеуложиожалбунапресудупрвостепеногсудазбогпогре
шноинепотпуноутврђеногчињеничногстањаипогрешнеприменекри
вичногзакона,којајеодбијенакаонеоснована.11Уовојпресудистојидаје
првостепенисудзасвојетврдњедаоодговарајућеразлогеидајепресуду
засноваоначињеницамаидоказимакојисуизведенинаглавномпретресу.

5.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–РАЗБОЈНИШТВОИЗЧЛ.206СТ.4
УВЕЗИСАСТ.1КЗ

ОкривљениК.И.јеоглашенкривимдаједана1.7.2009.године,око
22,00часа,уатаруИђоша,употребомсилепротивоштећеногМ.С.,одузео
туђупокретнуствар,унамеридањенимприсвајањемприбависебималу
противправнуимовинскукорист,такоштоједошаодопашњаказв.„Греда“,
гдејеоштећеничуваоовце,тенаконкраћегразговорасаоштећеним,истом
задао4ударцапесницомдеснерукеупределуглаве,наневшимулакетеле

11ПресудаАпелационогсудауНовомСадубр.Кж1931/11оддана10.априла2012.
године.
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снеповредеувидунагњечењаинагњечно–раздернераненаглавиилицу,
преломкостијуносабезпомерањауломакаипреломдвезубнекрунице,а
кадајеоштећениодзадобијенихударацапаоназемљу,пришаоистомипо
длактицомдеснерукегастезаооковрата,сведокоштећенинијепочеода
губиваздух,потомсеудаљиона2до3модоштећеногизатражиомуновац,
збогчегајеоштећениизвадионовчаникизџепапанталона,отвориогаи
оштећеномдао2новчаницеодпо1.000,00динараиновчаницуод50еура,
противвредности4.600,00динара,свеукупно6.600,00динара,чимејеучи
ниокривичноделоразбојништвоизчл.206ст.4увезист.1КЗ.12

Усвојојодбрани,окривљенијепризнаодајеоштећеномнанеолаке
телеснеповреде,каоштојетоописаноуоптужномпредлогу,међутим,није
признаодајеоштећеногприсилиодамудановац.Овајдеоодбранеокри
вљеногсуднијеприхватио,будућидајесупротанизведенимдоказима.Пре
свега,судјенашаодајеовајдеоодбранеокривљеногсупротанисказуоште
ћеног,којикатегоричнотврдидагајеокривљениистукао,азатимодњега
тражионовац.Утомсмислујеинтересантнаодбранаокривљеног.Наиме,
окривљенинијеспориодамујеоштећенидаоједнуновчаницуод50еура
и2новчаницеодпо1.000,00динара,алинаводидамујеовајновацоште
ћенидобровољнопозајмиоитопетнаестакминутанаконштогајеовај
истукао.Кодокривљеногјезатечено2.000,00динара,штомујеузпотврду
иодузето,азакојиновацонсамкажедапотичеодоштећеног.Овајдеоод
бранеонаводнојпозајмициодоштећеногсудценикаосасвимне ло ги чан,
„про ви дан“иочи глед ноусме рен ка из бе га ва њу кри ви це.Судконстатуједа
је„неуверљивоипротивноздравојпаметидамујеоштећенидобровољно
даоновац,наконштогајеокривљенипретходноизударао.“

Радипровереисказаоштећеног,судјеодредиоиспровеодоказивање
суочењемизмеђуокривљеногиоштећеног,токомкојегјеоштећенитврдио
дагајеокривљенинајпреистукао,азатимодњегатражиоиузеоновац,
којимујеоштећенидаоизстрахадаганеубије.Окривљенијеостаопри
својојодбранидајеистукаооштећеног,алидамунијетражионовац.Суд
сматрадајеокривљенитокомсуочењаоставионе у вер љивибледутисак,јер
јеиз бе га вао да по гле даоштећеногулицеиочигледнојебилоданеговори
истину.Насупротњему,оштећениједеловаока те го рич но,увер љи воиод
луч но,априликомдавањаизјавејегледаоокривљеногди рект но у очи,што
јекодсудастворилоутисакдаговориистину.Исказоштећеног,лекарски
извештајзаоштећеног,службенабелешкаокриминалистичкотехничком
прегледулицаместа,налазимишљењевештакасудскемедицине,каои
приложенафотодокументацијасузасудпредстављалиједнускладнуило
гичнуцелину,којаискључујесвакудругумогућност,осимдајеокривљени
учиниокривичноделоокојемјереч.

12ПресудаОсновногсудауКикиндибр.1К348/10оддана22.марта2010.године.
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Окривљенијепрвостепеномпресудомосуђеннаказнузатвораутрајњу
одтримесеца,алијепожалбиОсновногјавногтужилаштвауКикиндизбог
одлукеокривичнојсанкцијипреиначенапрвостепенапресудаиокривљеном
јеизреченаказназатвораутрајањуодједнегодине.13

6.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–ПРЕВАРАУПРОДУЖЕЊУИЗЧЛ.208СТ.4
УВЕЗИСАСТ.1УВЕЗИСАЧЛ.61КЗ

ОкривљенаШ.Р.јеоглашенакривомштојеувременскомпериодуод
септембрамесеца2009.дојунамесеца2011.годинеуКикинди,унамерида
себиприбавипротивправнуимовинскукорист,лажнимприказивањемчи
њеницадапрекосвојихпознанставаможе,узодређенуновчанунакнаду,да
оштећенимлицимаисходујеостваривањеправанаинвалидскупензију,
повезивањепензијскогстажа,остваривањеновчаненакнадезатуђупомоћ
инегу,укњижбустанаилидаомогућизапослења,каоиприликомтражења
новчанихпозајмицаодоштећенихлица,лажноприказалачињеницудаће
позајмљениновацвратитиукраткомроку,пајетакоу29навратадовелау
заблудуоштећенеинавелаихдајој,наштетусвојеимовине,предајуновац
уизносуод113.000,00динараи58.470евра,упротиввредности5.980.663,50
динара,уукупномизносуод6.093.663,50динара,укомизносујесебии
прибавилапротивправнуимовинскукорист,чимејеучинилакривичноде
лопревараупродужењуизчл.208ст.4увезисаст.1увезисачл.61КЗ.14

Собзиромнаразликеупогледуважнихчињеницаизмеђуодбране
окривљене,којајенегиралаизвршењекривичногделаиисказаоштећених
лица,судјеспровеосуочење,арадипровереистинитостињиховихисказа.
Овасуочења,прикојимасуоштећенинасуд„оста ви ли ја сан ути сак о то
ме да го во ре исти ну“,докјеокривљена„оста ла бле да и не у вер љи ва“,до
датносупоткрепилауверењесудадаисказимаоштећенихтребапоклонити
веру,јерговореистину.Судјенаосновуличногопажањаизвеозакључако
томедасенеможевероватиокривљеној,већдатребавероватиоштећенима.
Приликомобразлагањадржањаоштећенихтокомсуочења,судјеконстато
ваодасупојединиоштећенибили„по тре ше ни“,„ре вол ти ра ни“или„вид
но уз бу ђе ни“,дасуделовали„увер љи во“или„искре но“,„ка те го рич ни и 
чвр сти у ста ву ко ји су из но си ли“,дасусвојетврдњеизносили„си гур ним 
гла сом док су окри вље ну гле да ли у очи.“Садругестране,простонегирање
окривљенејенасудостављалоутисак„не у вер љи во сти и не у бе дљи во сти.“

13ПресудаАпелационогсудауНовомСадубр.Кж13427/10оддана21.јуна2010.
године.

14ПресудаОсновногсудауКикиндибр.1К447/11оддана19.априла2012.године.
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Појединиоштећенисусвојетврдњетокомсуочења„појачавали“искре
нимрекацијамаувидучу ђе ња,докнекинисумоглидасакријуре вол ти ра
ностдржањемокривљене.15

15Навешћемонекеодрекацијаоштећенихлицазакојамислимодаћенајбољедоча
ратиатмосферуукојојсеодигравалосуочењеипоказатиукаквомсусепсихичкомстању
налазилиоштећенипостављени„очиуочи“саокривљеном.Оште ће на Д. В.питалаје
окривљену„какоимаобразадајепогледауочиидакажеданијеузелановац.“Све док Г. 
С.,супругједнеодоштећених,токомсуочењасаокривљеном,видноузбуђен,рекаоједа
окривљеналаже,дајеузелановацдасредипензијуњеговојсупрузи,дасуличноњојпре
далиновац,говорећијојдагагледаулицеилаже.Рекаоје:„Свимилажемо,самотигово
ришистину!“Оште ће ни В. М.јетокомсуочењаокривљенојкатегоричноидецидноуочи
рекаодајетоштоонаисказујечисталаж,уочијојјерекао„Свакавамчаст“,тврдиоједа
јерекаоистину,аокривљенаје,заразликуодсвојеодбране–дауопштенепознајеоште
ћеногињеговусупругу,каснијерекладаихјеипакупозналанасвадби,чимејепроменила
својуодбрану,адазатониједаланиједанаргумент.Овосуочење,прикомејеоштећени
оставиојасанутисакотомедаговориистину,аокривљенаизмениласвојуодбрану,додат
нојепоткрепилоуверењесудадаоштећеномтребапоклонитиверу,јерговориистину.
Суочењесве до ки ње А. Г.,супругеједногодоштећенихиокривљене,судописујенаследећи
начин:„ПриликомсуочењасведокињеА.Г.иокривљене,окривљенајерекладајојонаније
даланикакавновацзапензију,асведокињајевиднопотрешенаовимречимаокривљене
питалаистукакојенијесрамотадајегледауочиитоговори.Питалајеокривљенуштаје
њимаурадилаодживота:„Узеласиновацодњихиоставилаихкаослепце!Свакатичаст!
ИмаБога!“Овосведочењејенесумњивонасудоставилоутисак,дасведокињаговориисти
ну,адаокривљенанеговориистину.Токомсуочењасасве до ком М. Н.,супругомједнеод
оштећених,окривљенајенеуверљивоибледорекладанијеодсведокаињеговесупруге
узелановац,наштајесведокреаговаобурноиискренозапрепашћенречимаокривљене,и
усуочењујојјерекао,гледајућијеуочи„Штадакажемнаовутвојуизјаву?Тебислагати
јекао„добардан“!Гледашмеуочиилажеш!Мојасупругајетебидалановац.Какоможешда
мегледашуочи?“Токомсуочењаокривљенеисве до ки ња С. З.,супругеједногодоштеће
них,окривљенајереклакакојењенсупругС.М.биотајкојијезаправо„сређивао“пензи
ју,асведокињајеуочиокривљенојрекла:„Јатегледамуочиикажемтидалажеш!Лажеш
годинудана!Точинишгодинудана!Узеласиновацодменеиоддругих!Изапензијуиза
запослење.“Овосуочењејеоставилоутисакнасуддасведокињаговориистину,тејењен
исказсудиприхватиокаоистинитипоредтогаштојесведокињасупругаоштећеноги
заинтересованајезакривичнипрогонокривљене.Оште ће ни Т. Ј.јеизреволтиранизјавама
окривљенерекаодаје„спремандасезакунеусвојеунукедаговориистину“,докјеоште
ћениЕ. Ч.,натврдњуокривљенеданијеузелановац,изјавиодатонијеистина,дајеновац
даоњој,даонговориистину,па„макаргаовденасуђењуиубили“,дазбогњењеговодете
неиденафакултетидагајесрамоташтосеналазиовде.Суочењејезавршеноречимаоште
ћеног:„Требадатебудесрамота!Овдејетридесеторољудидолазилозбогтебе!Какоможеш
такодалажеш?“Окривљенајетокомсуочењасаоште ће ном Б. О.изјавиладајетачнодаје
саоштећеномразговаралаоукњижењустана,алиданијеузелановацдабисеукњижење
спровело.Оштећенаје,пак,чврстогледајућиуочиокривљенурекладајењојдалановац
заукњижење,говорећијој:„Немојдамегледашуочиидалажеш!Некатијеовоначаст!
Жаомијештосамтеуопштеиупознала.“Токомсуочењаоште ће на Ш. Ј.јереклаокри
вљенојуочидајојниједалановацнапозајмицу,већза„сређивање“инвалидскепензије,
тражећиодокривљене,дајепогледауочидоксесуочавају,штојеокривљенаизбегавала.
Завремесуочењаокривљенеиоште ће ног З. М.,окривљенајенеуверљиворекладаодњега
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Уобразложењупресудесуднаводидајесуочењемокривљенесаоште
ћенима–радњомнакојојјеинсистиралаодбрана,посебноце мен ти ра но
уверењесудадајеокривљенаувремепредузимањарадњепоступаласа
умишљајем,саизграђеномсвешћуивољомданаведеоштећенедајојдају
новац,адајеточинилањиховимдовођењем,иличакиодржавањемуза
блуди,унамеридасебиприбавипротивправнуимовинскукорист.Цитира
модеообразложењапресудеоутисицмакојејесуочењеоставилонасудеће
веће:„Токомсуочења,судећевећеједиректноинепосредноосетилоснагу
увер љи во сти,исти ни то стиипра вед ног гне ва,огор че њаине ве ри це,које
суиспољилиоштећениисведоци,кадасуодоштећенечулиречидаонаод
њихновацнијеузела.Њиховареаговања,иакоразличитаииндивидуална,
јачегилислабијегинтензитета,штојевариралоодподрхтавањападокле
твиокривљеној,јеуживотпреточилоречикојеједотадасудећевећесамо
читалонапапиру,наконштосуонисаслушаниупретходномпоступку,
кадаихсуднијеличновидеоиниједоживео.Непосреданутисакњиховог
преживљавања,какоојађеностиштосуимовинуоштетили,аникаконису
моглиновацдаповрате,каоињиховопреживљавањехладнокрвноизгово
ренихистоветнихречиокривљенетокомсуочења,кодсусудацементирали
уверење,дајесвебилоуправоонако,какосутооштећениисведоциописа
ли,анеонакокакосебраниокривљена.“Судједошаодозакључкадасу
оштећениговорилиистинујерсерадиолицимаразличитестароснеструк
туре,различитихзанимања,различитихадреса,различитогпола,саразли
читимместимазапослења,причемусвипонављајуипричајупричукојаје
готовопотпуноиста,зависноодтогадалијеодњихтраженновацзапозај
мицу,далиимјеобећаванозапослењеилиисходовањеинвалидскепензије.
Окривљенајенасуђењупоказалаупорноступорицањукривичногдела,што
јепосебнодошлодоизражајатокомсуочења,гдејехладнокрвноибезтрун
кекајањатврдиладанијеузелановац.Садругестране,оштећенисубили
страшнопотрешенипонашањемокривљене,показалисуизузетнови сок 
сте пен емо тив но сти,не ве ри це,пачакизгро же но сти,ањиховеемоције
сусепреливалеодготовофизичкеневерице,допроклињањаокривљенеи
читавењенепородице.

Другостепенисудјеодбиожалбубраниоцаокривљенеизјављенупо
вишеоснова,докједелимичноуважиожалбуОсновногјавногтужилаштва
уКикиндиупогледукривичнесанкције.16Другостепенисудјенавеодаје
уобразложењупобијанепресудеваљанодатаоценаисказасвихсаслушаних

новацникаднијеузела,аоштећенијењојуочирекао:„Какотенијесрамота?Какоможеш
тодакажеш?Јасамтидаоновац!Толикосимиповерењеуливалауглаву,датијебило
потребнонезнамколико,јабихтипомогао.Свакатичаст!“

16ПресудаАпелационогсудауНовомСадубр.Кж11925/12оддана30.јула2012.
године.
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сведокакојисујасноуказаликакоједошлодоспорнихдавањановцаикоји
износиновцасупредаваниокривљеној,тедаосталидоказизаједносаис
казимаоштећенихдајулогичнуцелину.

7.ПРИКАЗСЛУЧАЈА–ТЕШКАТЕЛЕСНАПОВРЕДА
ИЗЧЛ.121СТ.1КЗ,ТЕШКАТЕЛЕСНАПОВРЕДАИЗ

ЧЛ.121СТ.2КЗИУЧЕСТВОВАЊЕУТУЧИИЗЧЛ.123КЗ

ОкривљениЧ.Сјеоглашенкривимдајеутокуноћиизмеђу20.и
21.2.2012.године,уНовомКнежевцу,уугоститељскомобјекту,тешкотелесно
повредиооштећеногБ.Н.,такоштојестакленомпивскомфлашомударио
оштећеногупределудеснестранелица,којомприликомјеоштећенизадобио
тешкутелеснуповреду,чимејеучиниокривичноделотешкателеснаповре
даизчл.121ст.1КЗ.ОкривљениС.Д.јеоглашенкривимдајеистомпри
ликом,алииспредугоститељскогобјекта,разбијеномстакленомпивском
флашом–оштримивицамаисте,замахнуоипостраничноудариооштећеног
упределудесногока,наневшимутомприликомтешкутелеснуповреду,
уследкојемујетрајноиузнатнојмериоштећенважанорган,чимејеучинио
кривичноделотешкателеснаповредаизчл.121ст.2КЗ.ОкривљениП.С.и
П.Д.суоглашеникривимадасуистомприликомучествовалиутучиукојој
јеоштећенизадобиотешкутелеснуповреду,такоштосуиспредугоститељ
скогобјекта,вишепутаногамаударилиоштећеногупределудеснестране
тела,чимесуучиниликривичноделоучествовањеутучиизчл.123КЗ.

Судјеупотпуностиприхватиоисказеоштећеногизпретходногпо
ступкаисаглавногпретреса,наводећидајеоштећениињеговосведочење
оставилопотресанутисакнасуд.17

Токомсуочења,окривљениП.С.јеизјавиодајетачанисказоштећеног
уделудајеонразбиодвепивскефлашеошанк,какојетоописаооштећени,
алидатефлашенијеупотребионаоштећеном.Судјенашаодајеисказ
оштећеногнаовогокривљеногделоваотакодани је мо гао да га гле да,ада
окривљенинијебиодокрајаискренинијепризнаосвојеучешћеудогађају
испредлокала.

ТокомсуочењасаокривљенимС.Д.,оштећенијебиоизричитдагаје
управоонудариофлашомудесноокоиспредугоститељскогобјекта,што
јеокривљенинегирао.Суднаводидајеокривљениоставио„блед ути сак“

17Упресудистојидајеоштећенимладчовеккојијепретрпеоизузетнотешкеповре
де,аипакједошаонасудииздржаодуготрајноиспитивање,покушавајућидасесетисвих
детаља,иакојесећањенатакостравичноискуствозањегапредстављалододатнопсихич
кооптерећење,причемусеоштећенитрудиодабудеправичанидаисказујесамооночега
сезаистасећаоиуштајебиосигуран.
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насуд,јероштећеногни је гле дао у очиизасудјетобилоочигледнодане
говориистину.

ОкривљениЧ.С.јетокомсуочењанегираодајеоштећеномзадаоуда
рацфлашомунутарлокала,причемуни је гле дао у очи оште ће ног,докје
оштећенитврдиосупротно,причемујегле дао у очи окри вље ног.Овакво
држањеокривљеногјенасудоставилоутисакнеуврљивости.

ОкривљениП.Д.јетокомсуочењаизјавиодајетачносвештојерекао
оштећени,чимејетеретиодругеокривљене,алијенегираодајеонударао
оштећеног.Утисаксудаупогледуоштећеногјебиокаоиуслучајуосталих
суочења.Утисаккојијеокривљениоставиојетакавдаје„суд го то во фи
зич ки био све стан на сто ја ња окри вље ног да ка же исти ну, да ис ка же сво
је жа ље ње и ка ја ње, али да исто вре ме но по ку ша да ума њи сво ју уло гу, што 
је ви ше мо гу ће.“

Судјеконстатоваодајеисказоштећеногпотврђениисказомдругог
сведока,криминалистичкотехничкомдокументацијом,обимноммедицин
скомдокументацијоминалазомиисказомвештакасудскемедицине,паје
судокривљенеогласиокривима.

Наконуложенихжалбитужилаштваиодбране,првостепенапресуда
јепотврђена.18Уовојпресудијесуднавеодаједубокоубеђењедругосте
пеногсудадајепрвостепенисудсапотпуномизвесношћуутврдиосвеод
лучнечињенице,причемунаводидајеуприлогтомеишлои спро ве де но 
су о че ње.Другостепенисуднаводидајеоштећени,суоченсаокривљенима,
чвр сто остао код свог ис ка за,ниуједномтренуткунедоводећиупитање
својуискреностиобјективност,очемупрвостепенисудговориуразлозима
побијанепресуде,паједругостепенисудупотпуностиприхватиоутисак
првостепеногсудаисањимставоапсолутнојприхватљивостиисказаоште
ћеногоначинунакојисекритичнидогађајзбио.

8.ЗАКЉУЧАК

Сматрамоданаосновуизнетихпримерапроистичедаправилноспро
веденосуочењеидоброобразложениутисцисудаупогледудржањасуочених
лицамогубитизначајносредствозаразобличавањеодбранеокривљеног
којасадржилажанисказ.Наведенипримерисупоказалидајесудприликом
оценеисказасуоченихлицаузимаоуобзирнесамосадржинуисказа,већје
поклањаопажњуњиховомпонашању,паједовођењемувезуоведвеокол
ностицениокојемисказућепоклонитиверу.Иакониуједномоднаведених

18ПресудаАпелационогсудауНовомСадубр.КЖ.12083/12оддана25.јуна2012.
године.
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случајеваокривљенинаконсуочењанисуодустајалиодпрвобитнихисказа,
неможесерећидасврхасуочењанијеостварена.Немасумњеданајвишепри
жељкиваниефекатсуочењанаступакадаједнолицеуследтврдњидругог
коригујесвојисказиотклонипрвобитнонеслагање,алијепитањеколико
упраксииматаквихслучајева.Показалоседасуочењеимапозитиванефе
катнаутврђивањечињеничногстањаикадаокривљениостанекодсвоје
првобитнеизјаве,јерприменаовогинститутаможеуказатинамањкавости
одбранеокривљеногидовестидотогадасеонапокажекаонелогична,не
уверљиваиисконструисанауправцуизбегавањакривичнеодговорности.
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