
Одговор окривљеног на оптужницу (члан 336. ЗКП-а) 

 

 

К. бр. ____/____ 

 

ВИШЕМ СУДУ _______________ 

Већу из члана 21. став 4. ЗКП-а 

 

На основу члана 336. ст. 1. и 2. Законика о кривичном поступку (ЗКП), адвокат 

___________ из ____________, као бранилац окривљеног ________________ из 

___________, благовремено подноси 

 

О Д Г О В О Р  

На оптужницу Вишег јавног тужиоца у ____________, Кт. бр. ___/___ од ____________ 

године, због: 

 

– непостојања доказа да је окривљени извршио дело које је предмет оптужбе, 

 

Р а з л о з и  

 

Окривљени је оптужен да је извршио кривично дело _________________ из чл. ______ 

Кривичног законика. 

 

Спроведеном истрагом, међутим, није прикупљен ниједан ваљан доказ из којег 

произлази оправдана сумња да је окривљени учинио кривично дело које је предмет 

оптужбе, те је закључак јавног тужиоца о постојању доказа нетачан и паушалан. 

 

Разлози су следећи: 

 

Током истраге није изведен доказ вештачењем вредности евентуално одузетих ствари, 

као ни то да ли су ствари које су нађене код окривљеног расходоване или нове. 

 

Такође, у истражном поступку није саслушан магационер магацина резервних делова, 

поготовo на околности да ли су се у магацину јављали мањкови у критичном периоду и 

за које ствари, да ли је вршен попис ствари у магацину, начин узимања ствари – 

резервних делова из магацина, да ли су се расходоване ствари налазиле у дворишту 

магацина и шта се радило с расходованим стварима. 

  

Такође, представник оштећеног није саслушан на околност да ли је поступак с 

расходованим стварима регулисан интерним прописом, да ли се исте пописују, да ли се 

одлажу у магацин или на депонију, и поготово на околност да ли су препознали ствари 

приликом враћања, јер као што је у истрази већ наведено, већина ствари које су одузете 

из стана окривљеног његово су власништво и могу се купити у свакој продавници. 



  

Због свега тога 

П Р Е Д Л А Ж Е М  

 

Да веће Вишег суда у ________________ одлучи да нема места оптужби против 

окривљеног __________________, из __________, по оптужници Вишег јавног 

тужилаштва у ____________, Кт. бр. ____/____, од ______________ године, због 

кривичног дела _____________ из члана ___. став __. и да обустави кривични поступак 

против окривљеног __________________ из ____________. 

 

или 

 

да врати на допуну истраге наведену оптужницу ради бољег разјашњења ствари. 

 

 

У______________ дана ______________   

Бранилац 

___________________ 

  

  

 


