
КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

  

КОЛЕКТИВНО КРИВИЧНО ДЕЛО 

  

(Члан 50. Закона о девизном пословању) 

  

  

                        Кривично дело из члана 50. Закона о девизном 

пословању („Службени лист СРЈ“ број 23 од 27.4.2002.године) није 

колективно кривично дело, имајући у виду да цитирана одредба не 

прописује да се извршилац „бави“ куповином и продајом ефективног 

страног новца, које обележје би указивало да се ради о законској 

конструкцији јединственог кривичног дела. 

  

  

Из образложења: 

  

                        „Основано се захтевом за заштиту законитости Републичког 

јавног тужиоца Србије указује да је првостепени суд повредио кривични закон 

у корист окривљених и то одредбу члана 369. тачка 1. ЗКП-а, када је 

заузимајући погрешан правни став да је кривично дело из члана 50. Закона о 

девизном пословању („Службени лист СРЈ“ број 23 од 27.4.2002.године) 

колективно кривично дело, нашао да дела која су окривљенима оптужбом 

стављена на терет, по закону нису кривична дела, због чега, по оцени 

Врховног касационог суда, у конкретном случају није ни било места доношењу 

ослобађајуће пресуде применом члана 355. тачка 1. ЗКП-а. 

  

                        Неправилан је закључак првостепеног суда да је кривично дело 

из члана 50. Закона о девизном пословању колективно кривично дело, јер би 

исто као такво морало бити одређено законом, што овде није случај, имајући у 

виду да цитирана одредба прописује да ће се онај ко купује од физичких лица 

и ко продаје тим лицима ефективни страни новац и чекове који гласе на страну 

валуту који могу бити уновчени у страној валути без овлашћења Народне банке 



Југославије, казнити за кривично дело казном затвора од шест месеци до пет 

година, и не предвиђа да се извршилац предметног кривичног дела 

„бави“ куповином и продајом ефективног страног новца, које обележје би 

указивало да се ради о наведеној законској конструкцији јединственог 

кривичног дела. 

  

                        Поред тога, из исте одредбе произлази да је радња извршења 

кривичног дела одређена трајним глаголом, што значи да може бити остварена 

са више појединачних чињења или само једном радњом.“ 

  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз. 78/10 од 07.04.2010. 

године, утврђена на седници Кривичног одељења 25.06.2010. године)  

 


