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ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
 

На пословни број: К.бр.240/10  

 
 

Осуђени: МАВРИЋ ФАХРУДИН, КПЗ у Београду, Падинска Скела (нова), Зрењанински 

пут бб, МБ: 19/15, на основу члана 470, 471. став 1. и 473. став 1. под 3) Законика о 

кривичном поступку (ЗКП), путем свог правног заступника Јелене Васић, адвоката у 

Новом Саду, ул. Мише Димитријевића бр. 5, подноси: 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА  
 

 

Пресудом Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 14.05.2012. године, оптужени 

Маврић Фахрудин из села Батраге, општина Тутин, оглашен је кривим за кривично дело 

тешко убиство у покушају из члана 114. став 1. тачка 7. и 11. Кривичног законика (КЗ) у 

вези са чланом 30. КЗ. Првостепена пресуда је потврђена пресудом Апелационог суда у 

Крагујевцу КЖ.1-3221/12 од 30.11.2012. године. 

 

Осуђени МАВРИЋ ФАХРУДИН овим путем подноси захтев за понављање кривичног 

поступка из разлога садржаног у члану 473. став 1. под 3) ЗКП: ако се изнесу нове 

чињенице или се поднесу нови докази који сами за себе или у вези са ранијим 

чињеницама или доказима могу довести до одбијања оптужбе или ослобађања од 

оптужбе или до осуде по блажем кривичном закону;  

 

Устав Републике Србије, члан 34. став 5. прописује да је изузетно, понављање поступка 

допуштено у складу с казненим прописима, ако се открију докази о новим чињеницама 

које су, да су биле познате у време суђења, могле битно да утичу на његов исход или ако је 

у ранијем поступку дошло до битне повреде која је могла утицати на његов исход. 

 

Доказ је сваки доказни основ или разлог садржан у одређеном доказном средству који 

говори о истинитости неке чињенице важне за поступак. Појам доказа састоји се из три 

елемента: предмета доказа, доказног основа и доказног средства. 

 

У овом захтеву за понављање кривичног поступка предмет доказа су чињенице од којих 

зависи примена одредаба кривичног поступка (члан 83. став 2. ЗКП). 

 

Доказни основ или разлог је једна извесна чињеница која стоји у тако тесној вези са 

чињеницом која је предмет доказа да је чини доказаном. Чињенице које су предмет доказа 

утврђују се чињеницама које су доказни основ. 
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Доказно средство је извор из кога се добија чињеница која представља доказни основ. 

Доказно средство у овом захтеву за понављање кривичног поступка је исправа - Пресуда 

Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 14.05.2012. године. 

 

Нове чињенице и нови докази су чињенице и докази које суд није изводио на главном 

претресу.  

 

У образложењу првостепене пресуде Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 

14.05.2012. године наведено је: „...оптужени Маврић Фахрудин је, са седишта на којем је 

седео, искористио непажњу сада пок. Зечевић Жељка који је управљао возилом, из 

футроле која му се налазила за појасом са десне стране извукао његов службени пиштољ 

марке „ЦЗ“ модел 99, калибра 9 мм, фабрички број 86141, репетирао га и када је сада пок. 

Зечевић Жељко зауставио возило и окренуо се у правцу задњег седишта према оптуженом 

Маврић Фахрудину, оптужени је из пиштоља, који је претходно одузео од сада пок. 

Зечевић Жељка, са удаљености од 10-15 цм испалио један пројектил у сада пок. Зечевић 

Жељка погодивши га у пределу врата са десне стране, којом приликом му је нанео 

смртоносну повреду у виду прострелне ране у пределу врата и левог рамена, сада пок. 

Зечевић Жељко је затим одмах изашао из возила, а нешто касније услед искрвављења из 

раскиданих крвних судова дуж канала прострелине врата и левог рамена преминуо. 

Оптужени Маврић Фахрудин је, неиспуштајући пиштољ из руку, покушао да лиши 

живота и оштећеног Хачковић Сеада који се такође окренуо у правцу оптуженог Маврић 

Фахрудина, али је Хачковић Сеад непосредно пре испаљивања пројектила од стране 

оптуженог Маврић Фахрудина према њему успео да руку оптуженог Маврић Фахрудина у 

којој му се налазио пиштољ скрене увис, тако да је пројектил погодио у кров возила. 

Затим се оптужени Маврић Фахрудин, неиспуштајући пиштољ из руку, отимао око 

пиштоља са Хачковић Сеадом, а затим испустио пиштољ који је пао на патос возила и 

кроз десна задња врата возила побегао у непознатом правцу...“ (Пресуда Вишег суда у 

Новом Пазару стр. 5. пасус 1. ред 14. од краја стране и стр. 6. пасус 1.) 

 

У образложењу првостепене пресуде Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 

14.05.2012. године наведено је: “...До овако утврђеног чињеничног стања суд је дошао на 

основу исказа сведока-оштећеног Хачковић Сеада и сведока Кељевић Миљана, Нововић 

Небојше и Радовић Ивице, на основу налаза и мишљења вештака за судску медицину др 

Душана Дуњића и вештака балистичара Милана Куњадића са Института за судску 

медицину у Београду, записника истражног судије о увиђају, налаза и мишљења 

Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Републике Србије Београд, 

налаза и мишљења вештака дипломираног биохемичара Тање Ковач, налаза и мишљења 

вештака неуропсихијатра др Сељатина Кајкуша, као и из обдукционог налаза 

Здравственог центра Нови Пазар од 04.03.2010. године, извештаја о хемијско-

токсиколошкој анализи Института за судску медицину из Београда од 18.03.2009. године, 

записника о реконструкцији догађаја од 12.11.2010. године, те увидом у писмене доказе.“ 

(Пресуда Вишег суда у Новом Пазару стр. 6. пасус 2.) 
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У образложењу првостепене пресуде Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 

14.05.2012. године наведено је: „...Суд је у потпуности прихватио налаз и мишљење: 

вештака за судску медицини проф. др Душана Дуњића и вештака балистичара 

Куњадић Милана, НКТЦ Београд и вештака дипл. биохемичара Тање Ковач и 

неуропсихијатра др Сељатина Кајкуша обзиром да се ради о искусним судским 

вештацима за конкретне области вештачења, који нису заинтересовани за исход 

кривичног поступка, а који су своје налазе и мишљења дали након увида у списе предмета 

имајући у виду све параметре важне са давање стручног налаза и мишљења, при чему су 

дати налази и мишљења међусобно сагласни у погледу свих одлучних чињеница битних 

за утврђивање потпуног чињеничног стања у вези критичног догађаја...“ (Пресуда 

Вишег суда у Новом Пазару стр. 10. пасус 2.) 

 

Чињенице – вештачење вештака судске медицине проф. др Душана Дуњића о „првом“ 

и „другом“ пројектилу, вештачење вештака балистичара Националног 

криминалистичко-техничког центра МУП Републике Србије Београд и вештачење 

вештака биохемичара Тање Ковач из Националног криминалистичко-техничког 

центра МУП Републике Србије Београд ће бити предмет доказивања од којих зависи 

примена одредаба кривичног поступка (члан 83. став 2. ЗКП).  

 

Наведене чињенице (вештачења) од којих зависи примена одредаба кривичног поступка, 

на главном претресу нису доказиване (да ли су у складу са Законом о судским 

вештацима, ЗКП из 2001. године, Уставом Републике Србије).  

 

Доказним средством - пресудом Вишег суда у Новом Пазару К.бр.240/10 од 14.05.2012. 

године, доказаће се да је Виши суд у Новом Пазару прихватио наведена вештачења и тиме 

поступио супротно одредбама Закона о судским вештацима, ЗКП који је важио у време 

доношења пресуде (ЗКП из 2001. године), Устава Републике Србије, те је дошло до 

битне повреде кривичног поступка која је утицала на његово исход: 
 

„...Суд је у потпуности прихватио налаз и мишљење: вештака за судску медицину проф. 

др Душана Дуњића..., НКТЦ Београд и вештака дипл. биохемичара Тање Ковач ...“ 

(Пресуда Вишег суда у Новом Пазару стр. 10. пасус 2.) 

 

Наведена вештачења садрже чињенице на основу којих је окривљени Маврић Фахрудин 

оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 30 (тридесет) година. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

1) „...Суд је у потпуности прихватио налаз и мишљење: вештака за судску медицину 

проф. др Душана Дуњића... 
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У образложењу првостепене пресуде К.бр.240/10 од 14.05.2012. године, наводи се: 

 

„...из разлога што је на основу налаза и мишљења вештака Душана Дуњића и Милана 

Куњадића несумњиво утврђено да је први пројектил, који је завршио у мотору службеног 

полицијског возила „Фијат Пунто“, погодио сада пок. Зечевић Жељка и нанео му 

смртоносне повреде, док је други пројектил погодио у плафон возила изнад наслона 

сувозача...“  (Пресуда Вишег суда у Новом Пазару стр. 11. пасус 4. ред 6.) 

 

Прегледом писаног заједничког Налаза и мишљења вештака судске медицине проф. др 

Душана Дуњића и вештака балистике Милана Куњадића од 16.11.2010. године и писаног 

заједничког допунског Налаза и мишљења вештака судске медицине проф. др Душана 

Дуњића и вештака балистике Милана Куњадића од 08.04.2011. године, установљено је да 

се у тим заједничким налазима и мишљењима нигде не спомињу изрази „први“ и „други“ 

пројектил, тј. који пројектил је погодио пок. Зечевић Жељка, а који је погодио плафон 

возила „Фијат Пунто“. 

 

На главном претресу одржаном дана 10.05.2012. године, вештак судске медицине проф. др 

Душан Дуњић и вештак балистичар Милан Куњадић су појединачно и независно давали 

своје исказе, који представљају појединачна вештачења. Први је исказ дао вештак судске 

медицине, проф. др Душан Дуњић: 

 

„...Вештак проф. др Душан Дуњић, са генералијама као у списима, упозорен, опоменут 

да је налаз и мишљење дужан дати на принципима науке, да лажно вештачење 

представља кривично дело, након положене заклетве изјави: ...“ (Записник са главног 

претреса дана 10.05.2012. године стр. 2. пасус 1.) 
 

„...На основу података у списима и на основу извршених реконструкција и установљених 

трагова на лицу места имајући у виду део одбране окривљеног, сада пок. Зечевић је 

погођен пројектилом који је завршио у мотору полицијског возила и то је био први 

испаљени пројектил, односно Зечевић је погођен првим пројектилом. Други пројектил који 

је испаљен је погодио плафон возила изнад наслона сувозача. Оба пројектила су испаљена 

из правца задњег седишта...“ (Записник са главног претреса дана 10.05.2012. године 

стр. 2. пасус 6.) 

 

Сходно наведеном, о првом и другом испаљеном пројектилу из пиштоља ЦЗ 99 вештачио 

је вештак судске медицине. 

 

Затим је свој исказ дао вештак балистичар Куњадић Милан: 

 

„...Вештак балистичар Куњадић Милан, са генералијама као у списима, упозорен да је 

свој налаз и мишљење дати на принципима науке, упозорен да лажан налаз и мишљење 
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представља кривично дело, након полагања заклетве изјави:...“ (Записник са главног 

претреса дана 10.05.2012. године стр. 3. пасус 5.) 
 

„...У свему остајем при раније датим налазима и мишљењима и више ништа немам да 

додам...“ (Записник са главног претреса дана 10.05.2012. године стр. 3. пасус 6.) 

 

„...Да је први пројектил прошао кроз тело пок. Зечевића, објаснио је проф. Дуњић...“  

(Записник са главног претреса дана 10.05.2012. године стр. 3. пасус 8.) 

 

Сходно наведеном, вештак балистичар је потврдио да је о првом испаљеном пројектилу 

из пиштоља ЦЗ 99 вештачио вештак судске медицине. 

 

На главном претресу одржаном 01.03.2011. године, вештак балистичар Куњадић Милан је 

изјавио: 

 

„...Ја као балистичар не могу одговорити да ли је први или други хитац погодио 

оштећеног Зечевића...“ (Записник са главног претреса дана 01.03.2011. године стр. 5. 

пасус 6. ред 8.) 

 

Сходно наведеном, вештак балистичар, који има стручно знање из области балистике, 

не може да одговори да ли је први или други хитац погодио оштећеног Зечевића, а о 

првом и другом испаљеном пројектилу из пиштоља ЦЗ 99 вештачи вештак судске 

медицине, који нема стручно знање из области балистике. 

 

Закон о судским вештацима („Сл. гласник РС“ бр. 44/2010), који је важио у време израде 

заједничког основног и допунског Налаза и мишљења вештака судске медицине проф. др 

Душана Дуњића и вештака балистике Милана Куњадића, као и у време давања исказа 

ових вештака на главним претресима (који представљају појединачна вештачења), 

прописује следеће:  

 

Члан 8. Физичко лице може обављати вештачења само ако је уписано у Регистар 

вештака. 

 

Члан 16. Министарство води Регистар вештака. У Регистар вештака уносе се следећи 

подаци: редни број уписа, презиме, име једног родитеља и име вештака, година рођења, 

његово пребивалиште, адреса и телефонски број, звање, област вештачења и ужа 

специјалност, број и датум решења о именовању, односно разрешењу вештака. 

 

Сходно наведеном, физичко лице може обављати вештачења само ако је уписано у 

Регистар вештака и то у области вештачења и ужој специјалности за коју је уписано у 

Регистар вештака. 
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Увидом у Регистар вештака, који се води на интернет порталу Министартва правде 

(www.mpravde.gov.rs), утврђује се да проф. др Душан Дуњић није био уписан у Регистар 

вештака за област балистика у време давања исказа на главном претресу дана 

10.05.2012. године. 

 

У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), прописано је следеће: 

 

Члан 18. под (2): Судске одлуке се не могу заснивати на доказима који су сами по себи 

или према начину прибављања у супротности са Уставом или потврђеним међународним 

уговором, или су овим закоником или другим законом изричито забрањени.  

 

У конкретном случају, пресуда се није могла заснивати на доказу - вештачењу проф. др 

Душана Дуњића у вези одређивања првог и другог испаљеног пројектила, јер је ово 

вештачење забрањено чланом 8. у вези са чланом 16. Закона о судским вештацима. 

 

Заснивањем пресуде на доказу - вештачењу вештака судске медицине проф. др Душана 

Дуњића, а из области балистике, (који је цитиран на стр. 4. пасус 4. овог захтева), 

прекршен је и члан 32. Устава Републике Србије: 

 

Члан 32. Свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, 

правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, 

основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама 

против њега. 

 

Сходно наведеном члану 32. Устава Републике Србије, јасно је да суд одлучивање о 

оптужбама против лица мора засновати на праву, тј. на ЗАКОНУ. 

 

Сходно наведеном, вештачење проф. др Душана Дуњића о „првом“ и „другом“ 

пројектилу је морало бити изузето из списа предмета. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

У наведеном случају, заснивањем пресуде Вишег суда у Новом Пазару на доказу -

вештачењу вештака судске медицине проф. др Душана Дуњића, а из области балистике за 

коју проф. др Душан Дуњић нити је стручан, нити је уписан у Регистар вештака који води 

Министартво правде, прекршени су Закон о судским вештацима (члан 8. у вези са 

чланом 16.), а сходно томе ЗКП (члан 18. под (2)), Устав Републике Србије (члан 32.), 

те се може констатовати да овај суд није правично одлучивао о оптужби против Маврић 

Фахрудина, а што за последицу има повреду поступка која је утицала на његов исход. 

 

 

http://www.mpravde.gov.rs/
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2) „...Суд је у потпуности прихватио налаз и мишљење: ...НКТЦ... 

 

У образложењу првостепене пресуде К.бр.240/10 од 14.05.2012. године, наводи се: 

 

„...Из налаза и мишљења Националног криминиластичко техничког центра МУП 

Републике Србије Београд бр.234-2-1328/10 од 09.04.2010. године се утврђује да су два 

спорна пројектила испаљена из пиштоља марке „ЦЗ“ модел 99, калибра 9 мм, фабрички 

број 86141, да две спорне чауре потичу од метака калибра 9 мм испаљених из истог 

пиштоља, да је на специјалним самолепљивим фолијама помоћу којих су скинути трагови 

са леве надланице ошт. Сеада Хачковића присутне честице нитрата, док на 

самолепљивим фолијама помоћу којих су скинути трагови са шака опт. Маврић 

Фахрудина и сада пок. Зечевић Жељка нема присуства нитрата, а на одећи пок. Зечевић 

Жељка у околини оштећења на предњем десном делу крагне јакне, оштећењу на левом 

раменом шаву кошуље и рупичастог оштећења на левој еполети кошуље су присутне 

честице нитрата...“ (Пресуда Вишег суда у Новом Пазару стр. 10. пасус 3.) 

 

У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), прописано је следеће: 

 

Члан 116. под (2): Разлог за изузеће вештака (члан 45.) постоји и у погледу лица које је 

запослено код оштећеног или окривљеног или је, заједно са њима или неким од њих, 

запослено код другог послодавца. 

 

На основу наведеног члана ЗКП, јасно је да је у овом кривичном поступку постојао разлог 

за изузеће вештака НКТЦ Београд. НКТЦ је у саставу МУП Републике Србије, вештаци 

који су извршили вештачење су били запослени заједно са оштећеним покојним Жељком 

Зечевићем  код истог послодавца (МУП Републике Србије), те је испуњен услов из члана 

116. под (2) ЗКП:  „Разлог за изузеће вештака... постоји и у погледу лица које је... 

заједно са... неким од њих (оштећеним, прим.), запослено код другог послодавца.“ 

 

У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), наведено је следеће: 

 

Члан 18. под (2): Судске одлуке се не могу заснивати на доказима који су сами по себи 

или према начину прибављања у супротности са Уставом или потврђеним међународним 

уговором, или су овим закоником или другим законом изричито забрањени.  

 

У конкретном случају, пресуда се није могла заснивати на доказу - вештачењу вештака 

НКТЦ Београд, јер је вештачење вештака НКТЦ Београд забрањено чланом 116. под (2) 

ЗКП. 

 

Заснивањем пресуде на доказу - вештачењу вештака НКТЦ Београд, прекршен је и већ 

цитирани члан 32. Устава Републике Србије. 
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Сходно наведеном члану 32. Устава Републике Србије, јасно се може тумачити да суд 

одлучивање о оптужбама против лица мора засновати на праву, тј. на ЗАКОНУ. 

 

Сходно наведеном, налаз и мишљење вештака НКТЦ се морао изузети из списа 

предмета. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

У наведеном случају, заснивањем пресуде Вишег суда у Новом Пазару на доказу -

вештачењу вештака НКТЦ, прекршени су ЗКП (члан 18. под (2), а у вези члана 116. под 

(2)), Устав Републике Србије (члан 32.), те се може констатовати да овај суд није 

правично одлучивао о оптужби против Маврић Фахрудина, а што за последицу има 

повреду поступка која је утицала на његов исход. 

 

 

3) „...Суд је у потпуности прихватио налаз и мишљење: ...вештака дипл. биохемичара 

Тање Ковач: 

 

“...Из налаза и мишљења Националног криминалистичко-техничког центра МУП 

Републике Србије Београд бр.1328/10 од 17.02.2011. године, суд је утврдио да су на 

рукохват пиштоља из којег је пуцано идентификовани ДНК трагови сада пок. Зечевић 

Жељка, да осим његових ДНК трагова идентификовани су су и ДНК трагови још најмање 

два лица, а из утврђеног чињеничног стања произилази да се ради о ДНК траговима 

оптуженог Маврић Фахрудина и оштећеног полицајца Хачковић Сеада који су се како је 

неспорно утврђено, отимали око пиштоља. Такође, из наведеног налаза, као и налаза 

вештака биохемичара Тање Ковач, суд је утврдио да су на пројектилу који је пронађен у 

шах табли у гуменом сливнику моторног возила идентификовани трагови крви људског 

порекла, али да због мање количине исти нису могли бити идентификовани обзиром да 

пројектил који прође кроз тело и одећу се обрише и биолошки трагови отпадну ударањем 

пројектила у друге површине, као и услед загрејаности пројектила који прође кроз цев 

ватреног оружја. Обзиром да је критичном приликом од учесника у догађају крварио само 

сада пок. Зечевић Жељко, неспорно је да се ради о његовој крви, а што је још један доказ 

да је сада пок. Зечевић Жељко погођен првим испаљеним пројектилом како су у свом 

налазу навели вештаци проф. др Душан Дуњић и балистичар Куњадић Милан...“ (Пресуда 

Вишег суда у Новом Пазару стр. 9. пасус 4. и стр. 10. пасус 1.) 
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а) У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), прописано је 

следеће: 

 

Члан 116. под (2): Разлог за изузеће вештака (члан 45.) постоји и у погледу лица које је 

запослено код оштећеног или окривљеног или је, заједно са њима или неким од њих, 

запослено код другог послодавца. 

 

На основу наведеног члана ЗКП, јасно је да је у овом кривичном поступку постојао разлог 

за изузеће вештака дипл. биохемичара Тање Ковач¸ јер је у време вештачења била 

запослена заједно са оштећеним покојним Жељком Зечевићем код истог послодавца 

(МУП Републике Србије), те је испуњен услов из члан 116. под (2) ЗКП:  „Разлог за 

изузеће вештака... постоји и у погледу лица које је... заједно са... неким од њих 

(оштећеним, прим.), запослено код другог послодавца.“ 

 

У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), наведено је следеће: 

 

Члан 18. под (2): Судске одлуке се не могу заснивати на доказима који су сами по себи 

или према начину прибављања у супротности са Уставом или потврђеним међународним 

уговором, или су овим закоником или другим законом изричито забрањени. 

 

У конкретном случају, пресуда се није могла заснивати на доказу - вештачењу вештака 

дипл. биохемичара Тање Ковач из НКТЦ Београд, јер је вештачење вештака дипл. 

биохемичара Тање Ковач из НКТЦ Београд забрањено  чланом 116. под (2) ЗКП. 

 

Заснивањем пресуде на доказу - вештачењу вештака дипл. биохемичара Тање Ковач из 

НКТЦ Београд, прекршен је и већ цитирани члан 32. Устава Републике Србије. 

 

Сходно наведеном члану 32. Устава Републике Србије, јасно се може тумачити да суд 

одлучивање о оптужбама против лица мора засновати на праву, тј. на ЗАКОНУ. 

 

Сходно наведеном, налаз и мишљење вештака дипл. биохемичара Тање Ковач се морао 

изузети из списа предмета. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

У наведеном случају, заснивањем пресуде Вишег суда у Новом Пазару на доказу - 

вештачењу вештака дипл. биохемичара Тање Ковач, прекршени су ЗКП (члан 18. под 

(2), а у вези члана 116. под (2)), Устав Републике Србије (члан 32.), те се може 

констатовати да овај суд није правично одлучивао о оптужби против Маврић Фахрудина, 

а што за последицу има повреду поступка која је утицала на његов исход. 

 



А Д В О К А Т        

Ј е л е н а  В а с и ћ  
21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 5 

тел. 064/ 148-75-71 
___________________________________________________________________________ 

 

 10 

б) У ЗКП (из 2001. године, који је важио у време доношења пресуде), прописано је 

следеће: 

 

Члан 18. под (2): Судске одлуке се не могу заснивати на доказима који су сами по себи 

или према начину прибављања у супротности са Уставом или потврђеним међународним 

уговором, или су овим закоником или другим законом изричито забрањени. 

 

У конкретном случају, заснивање пресуде на доказу - вештачењу вештака дипл. 

биохемичара Тање Ковач из НКТЦ Београд, забрањено је  чланом 3. Закона о 

акредитацији. 

 

Члан 3. Закона о акредитацији: Акредитацијом се утврђује компетентност тела за 

оцењивање усаглашености за обављање послова: 1) испитивања 2) еталонирања; 3) 

контролисања; 4) сертификације производа; 5) сертификације система менаџмента; 6) 

сертификације особа. 

 

Акредитацијом се, поред компетентности за обављање послова из става 1. овог члана, 

утврђује и компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености, у 

складу са посебним законом. 

 

Члан 15. Закона о акредитацији: Ако се након спроведеног поступка акредитације 

утврди да подносилац пријаве испуњава захтеве одговарајућих српских, односно 

међународних и европских стандарда, и када је применљиво, све додатне захтеве, 

укључујући и захтеве утврђене за поједине области, АТС доноси одлуку о акредитацији 

и издаје сертификат о акредитацији. Сертификат о акредитацији се издаје на 

одређено време у складу са правилима акредитације. Ако се током поступка акредитације 

утврди да подносилац пријаве не испуњава неки захтев из става 1. овог члана, АТС доноси 

одлуку о прекиду поступка акредитације. Ако се након спроведеног поступка 

акредитације утврди да подносилац пријаве не испуњава захтеве из става 1. овог члана, 

АТС доноси одлуку да се не додели акредитација. Поступак акредитације се ближе 

уређује правилима акредитације. („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010). 

 

У време вештачења вештака дипл. биохемичара Тање Ковач из НКТЦ Београд, НКТЦ 

МУП РС није имао сертификат о акредитацији за анализу трага течности налик на крв 

са пројектила пронађеног у сливнику службеног возила ФИАТ ПУНТО. Сходно наведеном, 

НКТЦ МУП РС није био компетентан за оцењивање усаглашености за обављање 

послова испитивања узорка са пројектила пронађеног у сливнику моторног возила. 

 

Другим речима, резултат анализе трага течности налик на крв са пројектила пронађеног у 

сливнику службеног возила ФИАТ ПУНТО вештака дипл. биохемичара Тање Ковач из 

НКТЦ Београд је добијен без сертификата о акредитацији којим се утврђује компетентност 
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за ту врсту анализе, па је, сходно наведеном, тај доказ у супротности са чланом 3. Закона 

о акредитацији, те је незаконит. 

 

Сходно наведеном, налаз и мишљење вештака дипл. биохемичара Тање Ковач се морао 

изузети из списа предмета. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

У наведеном случају, заснивањем пресуде Вишег суда у Новом Пазару на доказу - 

вештачењу вештака дипл. биохемичара Тање Ковач, прекршени су Закон о 

акредитацији (члан 3.), а сходно томе ЗКП (члан 18. под (2)), Устав Републике Србије 

(члан 32.), те се може констатовати да овај суд није правично одлучивао о оптужби 

против Маврић Фахрудина, а што за последицу има повреду поступка која је утицала 

на његов исход. 

 

На основу свега наведеног, доказана је чињеница да је Виши суд У Новом Пазару 

Пресудом К.бр.240/10 од 14.05.2012. године битно повредио поступак на штету 

осуђеног. 

 

У складу са свим наведеним, предлажемо да суд уважи овај захтев за понављање 

кривичног поступка и да одржи нови главни претрес у складу са ЗКП, Уставом Републике 

Србије, Европском конвенцијом о људским правима члан 6, којом се гарантује право на 

правично суђење, а све у циљу утврђивања потпуног чињеничног стања, како би се 

спречило да осуђени Фахрудин Маврић неправедно служи казну затвора за кривично 

дело тешко убиство у покушају из члана 114. став 1. тачка 7. и 11. Кривичног законика 

- дело које није починио, а што ће се доказати у поновљеном поступку. 

 

ПРИЛОГ: Пуномоћ адвоката. 

 

 

У Новом Саду,     Подносилац захтева 

Дана 20.10.2020. године    за понављање кривичног поступка 

 

       адвокат Јелена Васић 


