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РЕПУБЈШКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
27.К бр.905/16
Београд, Савска бр.17а
дана, 18.05.2016.године
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија појединац Вук Рабреновић, у
кривичном поступку против окривљеног Космајац Драгослава због продуженог
кривичног дела пореске утаје из чл.229 ст.1 КЗ у вези чл.61 КЗ, по оптужном предлогу
заменика јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду Кт.бр.6848/14 од 10.05.2016.године, на
основу чл. 503 ст.1 ЗКП-а у вези чл.338 ст.1 тач.1 ЗКП-а, донео је дана 18.05.2016.године
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РЕШЕЊЕ

Одбија се оптужни предлог заменика јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду
Кт.бр.6848/14 од 10.05.2016.године поднет против окривљеног Космајац Драгослава због
продуженог кривичног дела пореске утаје из чл.229 ст.1 КЗ у вези чл.61 КЗ.
Образложење
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Оптужним предлогом заменика јавног тужиоца Првог ОЈТ у Београду
Кт.бр.6848/14 од 10.05.2016.године окривљеном Космајац Драгослава стављено је на
терет извршење продуженог кривичног дела пореске утаје из чл.229 ст.1 КЗ у вези чл.61
КЗ.
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Чланом 229 ст.1 КЗ предвиђено је да кривично дело пореска утаја врши онај ко у
намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса или других
прописаних дажбина, даје лажне податке о законито стеченим приходима, о предметима
или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој
намери, у случају обавезне пријаве, не пријави законито стечени приход, односно
предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у
истој намери на други начин прикрива податке који се односе на утврђивање наведених
обавеза, а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази стопедесетхиљада динара.

У конкретном случају оптужбом је окривљеном IСосмајац Драгославу стављено на
терет даје у намери да делимично избегне плаћање годишњег пореза на доходак грађана,
чија пријава је обавезна, за календарску 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013.годину, није
пријавио све приходе по основу издавања непокретности у закуп, односно законито

стечене приходе (при чему је по свему судећи очигледном омашком у чињеничном опису
уместо речи „приходе" унета реч „предмете"), те да је избегао плаћање годишњег пореза
на доходак грађана за календарску 2009.годину у износу од 119.406,00 динара, за
календарску 2010.годину у износу од 102.664,00 динара, за календарску 2011.годину у
износу од 47.085,00 динара, за календарску 2012.годину у износу од 98.507,00 динара и
за календарску 2013.годину у износу од 144.395,00 динара.
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Да би постојало кривично дело пореске утаје из чл.229 ст.1 КЗ неопходно је да
износ обавезе чије се плаћање избегава прелази 150.000,00 динара, а што представља
објективни услов инкриминације. У конкретном случају, према наводима оптужног
предлога, ни при једном непријављивању обавезе чије се плаћање избегава за једну
календаску годину иста обавеза у виду годишњег пореза на доходак грађана није прешла
150.000,00 динара, с обзиром да је, према наводима оптужног акта, пореска обавеза чије
је плаћање окривљени избегао да плати за календарску 2009.годину износила 119.406,00
динара, за календарску 2010.годину 102.664,00 динара, за календарску 2011.годину
47.085,00 динара, за календарску 2012.годину 98.507,00 динара, а за календарску
2013.годину 144.395,00 динара. Самим тим дела описана оптухсним актом нису кривична
дела и могу представљати искључиво прекршаје на које се може применити одредба
чл.46 Закона о прекршајима, одредба о прекшају у продуженом трајању.
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Имајућги у виду напред наведено, тј. да у конкретном случају ни у једном од
• случајева непријављивања законито стечених прихода за једну календарску годину износ
обавезе чије се плаћање -избегава не прелази 150.000,00 динара, односно није остварен
објективни услов инкриминације, а што је битан елемент сваког од кривичних дела која
се према оптужном акту налазе у саставу продуженог кривичног дела пореске утаје из
чл.229 ст.1 КЗ у вези чл.61 КЗ, које је сгављено на терет окривљеном Космајац
Драгославу, суд је нашао да дела која су предмет оптужбе нису кривична дела, па је на
основу чл. 503 ст.1 ЗКП у вези чл.338 ст.1 тач.1 ЗКП-а донео одлуку као у изреци.
Судија
Вук Рабреновиfi

Упуство о праву на жалбу:
Против овог решења дозвољена је жалба у року од 3 (три) дана од
дана пријема истог, Вишем суду у Београду, а преко овог суда.
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