
Непосредна оптужница (члан 331. ст. 5. ЗКП-а) 

 

Република Србија 

___________ тужилаштво у ____________ 

Кт. бр. __________________ 

Датум __________________ 

Место ___________________ 

 

___________ СУДУ У ___________ 

 

 

На основу члана 43. ст. 2. тач. 5) Законика о кривичном поступку (ЗКП), и члана 331. 

ст. 5. ЗКП-а, подижем 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

П р о т и в :  

 

Окривљеног ________________________________________________________, (име и 

презиме, јединствени матични број грађана или број личног документа, надимак, име и 

презиме родитеља, девојачко породично име мајке, где је рођен, где станује, дан, месец 

и година рођења, држављанство, занимање, породичне прилике, да ли је писмен, какве 

је школе завршио, шта он и чланови његовог породичног домаћинства поседују од 

имовине, да ли је, кад и зашто осуђиван, да ли је и кад изречена кривична санкција 

извршена и да ли се против њега води поступак за које друго кривично дело, да ли се 

налази у притвору, а ако је пре подизања оптужнице пуштен на слободу, онда колико 

је провео у притвору) 

 

ШТО ЈЕ: 

________________________________________________________________ (опис дела из 

ког произилазе законска обележја кривичног дела, време и место извршења кривичног 

дела, предмет на коме је и средство којим је извршено кривично дело, као и остале 
околности потребне да се кривично дело што тачније одреди) 

 

чиме је извршио кривично дело из члана ____________________________ (законски 

назив кривичног дела, са навођењем одредаба закона које се по предлогу тужиоца 
имају применити). 

 

П Р Е Д Л А Ж Е М 

 

– Да се пред тим судом као стварно и месно надлежним закаже и одржи главни јавни 

претрес, на који позвати: 

1. јавног тужиоца _____________ 



2. окривљеног ________________ 

3. сведока-оштећеног ____________ 

4. сведока __________________ 

5. вештака __________________ 

– Да суд у току доказног поступка прочита писмене доказе _______________ (навести 

писане доказе), налаз и мишљење вештака, изврши увид (скице лица места, 

фотодокументација). 

– Да прочита извештај из КЕ/ПЕ. 

– Да се према окривљеном изрекне мера безбедности _______________. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Чињенични наводи и правна квалификација дела које се окривљеном ставља на терет 

произилази из кривичне пријаве _________________ и прилога уз пријаву и утврђује се 
на основу предложених доказа ________________. 

Кривица окривљеног утврђује се на основу: 

______________________________ (анализирати доказе). 

______________________________ (образложити предлог за меру безбедности). 

______________________________ (ако се предлаже притвор образложити и разлоге 
за притвор). 

______________________________ (оцена постојања кривице и процесних 

претпоставки за подизање оптужнице). 

 

 

  

Заменик јавног тужиоца 

______________________ 

 


