
Оптужница (чл. 331. и 332. ЗКП-а) 

 

 

Република Србија 

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У _______________ 

бр. __________ 

Датум __________ 

У _______________ 

 

 

Основном суду у _______________ 

 

 

На основу члана 43. ст. 2. тач. 5), члана 331. ст. 1. и члана 332. ст. 1. Законика о 

кривичном поступку (даље: ЗКП), у року од петнаест дана од завршетка истраге (у 

нарочито сложеним предметима овај рок се може на основу одобрења непосредно 
вишег јавног тужиоца продужити за још 30 дана), подижем 

 

 

О П Т У Ж Н И Ц У  

 

 

Против: 

окривљеног ________________ име и презиме, _______________ надимак, 

_____________, име оца _______________ и мајке _____________, девојачко 

________________, датум рођења _________, место рођења _______________, матични 

број _________________, број личне карте _________, издате од _____________ или 

број путне исправе ____________, издате од ______________________, 

пребавилаште/боравиште _______________________, место ______________, улица 

_______________________ бр. _____, насеље _________, општина ________, 

држављанство _________, занимање _________, брачно стање _______, писмен 

________, школска спрема __________, од имовине поседује __________, запослен у 

___________ неосуђиван, налази се у притвору по решењу судије за претходни 
поступак од ___________ године или се брани са слободе 

 

 

што је: 

 

У стању урачунљивости, свестан свога дела чије је извршење хтео и свестан да је 

његово дело забрањено дана _______. године око ____ часова, у ________________, у 

ул. __________________ бр. _____ , 

__________________________________________________________ (навести опис дела) 

 

– чиме је извршио кривично дело ______________________ из члана _______. КЗ-а. 



 

П р е д л а ж е м 

 

 

– Да се пред Основним судом у _______________ закаже и одржи главни претрес на 
који треба позвати: 

1. Јавног тужиоца ОЈТ у _______________, 

2. окривљеног _______________ (име и презиме) 

3. сведока-оштећеног __________________ са адресе ул. _____________________ у 

_____________. 

4. сведока __________________ са адресе ул. _____________________ у _____________. 

 

– Да се у току доказног поступка изведу докази читањем: 

1. Потврде о привремено одузетим предметима, издате од ОУП-а _______________ бр. 
_____, 

2. Потврде о враћеним предметима издате од ОУП-а _______________ од __________, 

3. Извештаја из Казнене евиденције за окривљеног, 

4. Налаза и мишљења вештака о душевном стању _______________(име и 

презиме) лекара-психијатра др _______________ (име и презиме). 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У исказу датом у истрази окривљени признаје извршење кривичног дела из члана ___ 

ст. ___. КЗ-а. Тачније, својим исказом потврђује да је _______________ (навести 
садржину исказа окривљеног). 

Исказ оштећеног је подударан са исказом окривљеног у вези са догађајем од 

__________ године. У погледу догађаја од __________ године оштећени наводи да је 

_________________________ (навести исказ оштећеног). Идентично догађај описује 

_______________ (име и презиме сведока). 

Према резултатима истраге постоји оправдана сумња да су у радњама 

_______________ (име и презиме) остварени елементи кривичног дела _________ из 

члана ___. ст. __. КЗ-а. Субјективне и објективне чињенице које улазе у састав бића 

кривичног дела утврђене су на основу саслушања окривљеног и испитивања сведока. 

Потврдама о привремено одузетим и враћеним стварима утврђује се да је окривљени 

употребом претње дана __________ године одузео ствари од _______________, док се 

испитивањем сведока _______________ (име и презиме) и _______________ (име и 

презиме) доказују чињенице у погледу дела извршеног __________ године. На главном 

претресу је предложено извођење доказа читањем извештаја из Казнене евиденције, то 

је доказ који није изведен у истрази и којим би требало утврдити чињенице о 

осуђиваности окривљеног које су од значаја за одмеравање казне. 

С обзиром на то да је својим исказом признао извршење кривичног дела и да је 

признање поткрепљено сведочењима и материјалним доказима налазим да је 

_______________ (име и презиме) скривљено извршио кривично дело из члана __. ст. 

__. КЗ-а због чега предлажем да га суд огласи кривим и изрекне му казну затвора у 



трајању од _____ године. Такође, сматрам да је окривљени кривично дело извршио 

услед зависности од употребе алкохола и да постоји озбиљна опасност да ће и даље 

вршити кривична дела што произилази из налаза и мишљења лекара-психијатра др 

_______________ (име и презиме), па предлажем да осим казне суд изрекне и меру 
безбедности из члана 84. ст. 2. КЗ-а. 

Јавни тужилац 


