
                 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
23.К. бр...........                                                                             
2.Кв.бр............
Дана ...................
Б Е О Г Р А Д
ул.Савска број 17а

ПРВИ  ОСНОВНИ  СУД  У  БЕОГРАДУ, у  већу  састављеном  од
судије  .................,  председника већа и судија ..................... и ...........................,
чланова  већа,  са  записничарем  ......................, судијским  сарадником,  у
кривичном  поступку  против  окривљеног  ....................,  због  кривичног
дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 КЗ и др.,
по  оптужници јавног  тужиоца  Првог  основног јавног  тужилаштва у
Београду  II  Кт.  бр.  ......... од  16.07.2013. године,  одлучујући  на  основу
члана 34 став 1 ЗКП, на седници већа одржаној дана …..........., донео је

       Р Е Ш Е Њ Е

Први  основни  суд  у  Београду ОГЛАШАВА  СЕ  СТВАРНО
НЕНАДЛЕЖНИМ за  вођење  кривичног  поступка  против
окривљенoг  .....................,  због кривичног  дела  злоупотреба  положаја
одговорног лица из члана 234 став 3 КЗ и кривичног дела злоупотреба
положаја одговорног лица у покушају из члана 234 став 3 КЗ у вези члана
30 КЗ, по оптужници јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у
Београду II Кт. бр. .......... од 16.07.2013. године. 

По  правноснажности  решења  списе  предмета  доставити Вишем
суду у Београду као стварно и месно надлежном суду.

О б р а з л о ж е њ е

Оптужницом јавног тужиоца  Првог основног јавног тужилаштва у
Београду II Кт. бр. ............... од 16.07.2013. године, окривљеном ................,
стављено  је  на  терет  извршење  кривичног  дела  кривичног  дела
злоупотреба  положаја  одговорног  лица  из  члана  234  став  3  КЗ  и
кривичног  дела  злоупотреба  положаја  одговорног  лица  у  покушају  из



члана 234 став 3 КЗ у вези члана 30 КЗ.

Поступајући председник већа је дана  04.03.2014. године, доставио
списе  предмета  кривичном ванпретресном већу са  предлогом  заменика
јавног  тужиоца да  се  Први  основни  суд  у  Београду  огласи  стварно
ненадлежним за поступање у овој кривичноправној ствари.

            Одлучујући о наведеном предлогу поступајућег председника већа,
веће из члана 21 став 4 ЗКП је донело одлуку као у изреци решења.

 Чланом 34 став 1 ЗКП-а прописано је да је суд дужан да пази на
своју стварну и месну надлежност и да се, чим примети да није надлежан,
решењем  огласи  ненадлежним  и  да  по  правноснажности  тог  решења
предмет упути надлежном суду.

 Чланом 234 став 1 КЗ прописано је да ће се одговорно лице које
искоришћавањем свог положаја  или овлашћења,  прекорачењем граница
свог овлашћења или не вршењем своје дужности прибави себи или другом
физичком или правном лицу противправну имовинску корист или другом
нанесе имовинску штету казнити затвором од 3 (три) месеца до 3 (три)
године,  док  је  ставом  3  истог  члана  прописано  да  ће  се  ако  вредност
прибављене  имовинске  користи  прелази  износ  од  1.500.000,00  динара,
учинилац казнити затвором од 2 (две) до 10 (десет) година.

 Чланом 7 став 1 тачка 2 Закона о изменама и допунама Закона о
уређењу  судова,  између  осталог,  прописано  је  да  Виши  суд  у  првом
степену суди и за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица
(члан 234 став 3 КЗ). 

Наиме, имајући у виду да је одредбом члана 7 став 1 тачка 2 Закона
о  изменама  и  допунама  Закона  о  уређењу  судова  између  осталог
прописано  да  Виши  суд  у  првом  степену  суди  и  за  кривично  дело
злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234 став 3 КЗ), па како је
оптужницом  јавног  тужиоца  Првог  основног  јавног  тужилаштва  у
Београду II  Кт. бр.  ............ од 16.07.2013. године, окривљеном ..................
стављено  на  терет  извршење  кривичног  дела  злоупотреба  положаја
одговорног лица из члана 234 став 3 КЗ, што је дана 22.06.2005. године, у
Београду,  ул.  ....................,  као  одговорно  лице,  директор
предузећа  ...............  д.о.о.  Београд,  ул.  ................,  искоришћавањем свог
положаја  и  овлашћења  прибавио  противправну  имовинску  корист  том
предузећу  у  износу  који  прелази  милион  и  петсто  хиљада  динара,  на
начин ближе описан у ставу I диспозитива оптужнице и кривично дело
злоупотреба положаја одговорног лица у покушају из члана 234 став 3 КЗ
у вези члана 30 КЗ, што је дана 05.08.2005. године у Београду, ул. .............,
као  одговорно  лице,  директор  предузећа  ..............  д.о.о.,
ул. ................................., са умишљајем покушао да искоришћавањем свог
положаја  и  овлашћења  прибави  противправну  имовинску  корист  том



предузећу у износу који прелази милион и петсто хиљада динара на начин
ближе описан у ставу II диспозитивa оптужнице,  то је веће из члана 21
став 4 ЗКП-а донело одлуку да се  Први основни суд у Београду огласи
стварно  ненадлежним  за  даље  поступање  у овом  кривичном  предмету
сходно одредби члана 34 став 1 ЗКП-а, те  да се  након правноснажности
решења списи предмета доставе стварно  и месно  надлежном суду и то
Вишем суду у Београду, на даљу надлежност.

ЗАПИСНИЧАР                                                          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
........................                                                                        СУДИЈА

                     ......................................

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења дозвољена је, 
преко овог суда, жалба Апелационом суду 
у Београду у року од три дана од дана
пријема његовог писменог отправка. 
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