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ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ОП ТУ ЖНИ ЦЕ

Сажетак: У са вре ме ном кри вич ном по ступ ку на кон што је ис тра га 
за вр ше на и оп ту жни ца по диг ну та, по треб но је да од ре ђе ни функ ци о нал ни 
об лик су да прет ход но кон тро ли ше и ис пи та оп ту жбу, од но сно, пре не го 
што от поч не су ђе ње у пра вом сми слу те ре чи, нај пре се „су ди“ оп ту жном 
ак ту и утвр ђу је да ли су ис пу ње ни усло ви да се окри вље ни из ве де на глав ни 
пре трес. На овај на чин је од ре ђе на свр ха суд ске кон тро ле оп ту жбе у сми слу 
да се спре чи нео прав да но и не за ко ни то из во ђе ње окри вље ног на глав ни пре трес. 
Пред мет овог ра да је ана ли за за кон ског уре ђе ња ис пи ти ва ња оп ту жни це 
у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, као и ана ли за по сту па ња ван пре тре сног 
ве ћа Ви шег су да у Но вом Са ду, а у ве зи са ис пи ти ва њем оп ту жни це.

Кључнеречи: кри вич ни по сту пак, оп ту жни ца, ис пи ти ва ње оп ту жни це. 

1. УВОД

У са вре ме ном кри вич ном по ступ ку на кон што је ис тра га за вр ше на и 
оп ту жни ца по диг ну та, глав ни пре трес се не отва ра од мах, не го је по треб но 
да од ре ђе ни функ ци о нал ни об лик су да прет ход но кон тро ли ше и ис пи та 
оп ту жбу. Да кле, пре не го што от поч не су ђе ње у пра вом сми слу те ре чи, 
нај пре се „су ди“ оп ту жном ак ту и утвр ђу је да ли су ис пу ње ни усло ви да се 
окри вље ни из ве де на глав ни пре трес, од но сно да ли је ула зак у сле де ћу ета-
пу оправ дан и за ко нит. Кон тро ла „оправ да но сти” оп ту жбе под ра зу ме ва 
суд ско ис пи ти ва ње и оце ну осно ва но сти оп ту жбе, у сми слу по сто ја ња од-
ре ђе ног сте пе на сум ње, док кон тро ла за ко ни то сти оп ту жбе об у хва та ис пи-
ти ва ње и оце ну усло ва, као и по сто ја ње евен ту ал них смет њи за из во ђе ње 
окри вље ног на глав ни пре трес ра ди су ђе ња.1 На овај на чин је од ре ђе на 

1 В. Ђур ђић, „Оп ту же ње“, Уна пре ђе ње За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (ур. М.Шку-
лић et al.), Бе о град 2015, 86.
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свр ха суд ске кон тро ле оп ту жбе у сми слу да се спре чи нео прав да но и не за-
ко ни то из во ђе ње окри вље ног на глав ни пре трес, али не и да се о основ ном 
кри вич ном пред ме ту до не се ме ри тор на од лу ка, јер је то циљ суд ског по сту-
па ња на глав ном пре тре су. При то ме, суд ска кон тро ла оп ту жбе ни ка ко не 
би сме ла да се пре тво ри у пре су ђе ње кри вич не ства ри пре глав ног пре тре са, 
већ суд о упу ћи ва њу кри вич не ства ри на глав ни пре трес, од лу чу је на та кав 
на чин да не пре ју ди ци ра до но ше ње ме ри тор не од лу ке.

2. ОП ТУ ЖЕ ЊЕ У ВА ЖЕ ЋЕМ ПРО ЦЕ СНОМ  
ЗА КО НО ДАВ СТВУ

У кри вич ном про це сном пра ву Ре пу бли ке Ср би је2 оп ту же ње је фа за 
прет ход ног ста ди ју ма кри вич ног по ступ ка, по чев од ко је се оства ру је оп ту-
жба у ужем сми слу (оп ту жба), за раз ли ку од ис тра ге, ко ју ка рак те ри ше оп-
ту жба у ши рем сми слу (кри вич но го ње ње). То би зна чи ло да у овом про це-
сном мо мен ту кри вич но го ње ње ево лу и ра у оп ту жбу, као ре зул тат ја ча ња 
чи ње нич ног суп стра та, на ко јем се те ме љи оп ту жба.3 

Фа за оп ту же ња се са сто ји од по ди за ња оп ту жног ак та и суд ске кон-
тро ле оп ту жбе, ко ја се спро во ди по слу жбе ној ду жно сти.4 

2.1.Подизањеоптужнице

Оп ту жни ца се по ди же у ре дов ном (оп штем) кри вич ном по ступ ку, по 
пра ви лу, на кон спро ве де не ис тра ге (члан 331. став 2. ЗКП). До по ди за ња 
оп ту жни це мо же до ћи и уко ли ко ис тра га ни је во ђе на, под усло вом да при-
ку пље ни по да ци пру жа ју до вољ но осно ва за непосреднo оп ту же ње (члан 
331. став 5. ЗКП). Уко ли ко је јав ни ту жи лац до нео на ред бу о спро во ђе њу 
ис тра ге, по че так кри вич ног по ступ ка (у ши рем сми слу) ве зу је се за ову ак-
тив ност јав ног ту жи о ца, а уко ли ко по ди за њу оп ту жни це ни је прет хо ди ла 
ис тра га, кри вич ни по сту пак по чи ње по твр ђи ва њем оп ту жни це (члан 7 ЗКП). 

2 За ко ник о кри вич ном по ступ ку („Сл.гла сник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 
32/2013, 45/2013 и 55/2014) – у да љем тек сту ЗКП.

3 Ђур ђић, op.cit, 81.
4 Пре ма ЗКП 2001 по сту пак ста вља ња окри вље ног под оп ту жбу, као фа за прет ход ног 

по ступ ка, за по чи ња ла је по ди за њем оп ту жни це, по сле спро ве де не ис тра ге или не по сред но 
(под усло ви ма из од ред бе чла на 244.), че му је сле ди ла суд ска кон тро ла оп ту жбе по при го-
во ру окри вље ног про тив оп ту жни це или при ват не ту жбе. Од ред бе о оп ту жни ци и о при-
го во ру про тив оп ту жни це сход но су се при ме њи ва ле и на при ват ну ту жбу (јер при ват на 
ту жба у ре дов ном по ступ ку има ка рак тер оп ту жни це), осим ако се по ди за ла за кри вич но 
де ло за ко ја се спро во ди скра ће ни по сту пак (члан 266. став 2). (члан 271-280) или по слу-
жбе ној ду жно сти (члан 281) а за вр ша ва ла се сту па њем оп ту жни це на прав ну сна гу (члан 
282) или об у ста вом по ступ ка. 
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У сва ком слу ча ју, по ди за ње оп ту жни це је ва жан про це сни мо ме нат од ког 
се кри вич на ствар из но си пред суд. 

За по ди за ње оп ту жни це по треб но је да се ис пу не два усло ва: 
– ма те ри јал ни услов, ко ји се огле да у по сто ја њу оправ да не сум ње да је 

од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло ко је му се ста вља на те рет (члан 
331. став 1. ЗКП),5 и 

– фо р мал ни услов, ко ји под ра зу ме ва да је јав ни ту жи лац по ди гао оп ту-
жни цу у пи са ној фор ми, у за ко ном про пи са ном ро ку.
На и ме, на кон што је до нео на ред бу о за вр шет ку ис тра ге (ка да на ђе да 

је ста ње ства ри у ис тра зи до вољ но раз ја шње но – члан 310. став 1. ЗКП), јав-
ни ту жи лац тре ба у од ре ђе ном ро ку да од лу чи да ли ће по диг ну ти оп ту жни-
цу и тра жи ти из но ше ње кри вич не ства ри пред суд на глав ни пре трес или 
ће од у ста ти од го ње ња.6 Ра ди се о ро ку од 15 да на од ка да је за вр ше на 
ис тра га, а ко ји рок се мо же у на ро чи то сло же ним пред ме ти ма про ду жи ти 
за још 30 да на, на осно ву одо бре ња не по сред но ви шег јав ног ту жи о ца (члан 
331. став 2. ЗКП). Ро ко ви за по ди за ње оп ту жни це на кон за вр шет ка ис тра ге 
су ин струк тив ног ка рак те ра, с об зи ром на то да не по сту па ње у да том ро ку 
не до во ди до пре клу зи је, што сва ка ко ни је до бро ре ше ње у по гле ду прав не 
си гур но сти окри вље ног и ње го вог пра ва на од бра ну, ни ти у по гле ду за шти-
те ин те ре са оште ће ног, јер ова кво ре ше ње до при но си про це сној не из ве сно-
сти.7 Oвај про блем је до не кле пре ва зи ђен про пи си ва њем сво је вр сног кон-
трол ног ме ха ни зма кроз пред ви ђа ње мо гућ но сти да, уко ли ко јав ни ту жи лац 
не би по ди гао оп ту жни цу у про пи са ном ро ку, од но сно не би из ја вио да 
од у ста је од кри вич ног го ње ња, окри вље ни, ње гов бра ни лац и оште ће ни8 

5 Ма те ри јал ни услов се, да кле, огле да у по сто ја њу ску па чи ње ни ца ко је не по сред но пот-
кре пљу ју осно ва ну сум њу и оправ да ва ју по ди за ње оп ту жни це (члан 2. став 1. тач ка 19 ЗКП).

6 Ако јав ни ту жи лац по за вр шет ку ис тра ге од у ста не од кри вич ног го ње ња оба ве сти-
ће о то ме осум њи че ног и оште ће ног (члан 310. став 4. ЗКП) у ро ку од осам да на и по у чи ће 
да мо же да под не се при го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу у ро ку од осам да на од 
да на ка да је при мио оба ве ште ње. Ако оште ће ни ни је оба ве штен, мо же да под не се при го вор 
у ро ку од три ме се ца од да на ка да је јав ни ту жи лац од у стао од кри вич ног го ње ња. Не по-
сред но ви ши јав ни ту жи лац ће у ро ку од 15 да на од да на при је ма при го во ра од би ти или 
усво ји ти при го вор ре ше њем про тив ко јег ни је до зво ље на жал ба ни при го вор. Ре ше њем 
ко јим усва ја при го вор јав ни ту жи лац ће из да ти оба ве зно упут ство над ле жном јав ном ту-
жи о цу да пре ду зме, од но сно на ста ви кри вич но го ње ње (члан 51. ЗКП). За раз ли ку од то га, 
ЗКП 2001 пред ви ђао мо гућ ност да оште ће ни мо же пре у зе ти го ње ње од ту жи о ца ко ји од у-
ста не од го ње ња у овој фа зи по ступ ка (члан 61. ЗКП 2001).

7 У по гле ду не по сред ног оп ту же ња, ни су про пи са ни чак ни ин струк тив ни ро ко ви за 
по ди за ње оп ту жни це, па се прет ход но по ме ну ти ар гу мент још у ве ћој ме ри од но си на ова-
кву мо гућ ност, јер ни ти је во ђе на ис тра га у ко јој би у од ре ђе ном тре нут ку окри вље ни био 
упо знат са том чи ње ни цом ни ти је про пи са но ика кво вре мен ско огра ни че ње за ак ти ви ра ње 
мо гућ но сти не по сред ног по ди за ња оп ту жни це.

8 Оште ће ни пу тем из ја вљи ва ња овог при го во ра не мо же да стек не свој ство суп си-
ди јар ног ту жи о ца.
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мо гу у ро ку од осам да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње оп ту жни це да 
под не су при го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу.9 Окри вље ни и бра-
ни лац ула га њем при го во ра на сто је да оства ре пра во окри вље ног на су ђе ње 
у ра зум ном ро ку и да „скра те рок за раз ми шља ње“ јав ном ту жи о цу, док оште-
ће ни на сто ји да из деј ству је кри вич но го ње ње.10 По во дом при го во ра овла шће-
них ли ца, не по сред но ви ши јав ни ту жи лац у ро ку од 15 да на од да на при је ма 
при го во ра мо же до не ти ре ше ње о од би ја њу или усва ја њу при го во ра, про тив 
ко јих ни је до зво ље но ни ти из ја вљи ва ње жал бе ни ти при го во ра.11 

Оп ту жни ца се под но си ван пре тре сном ве ћу (члан 21. став 4. ЗКП)12 
над ле жног су да ко је вр ши ис пи ти ва ње сва ке оп ту жни це, ко ју јав но ту жи-
ла штво, ко је по сту па пред тим су дом, по диг не. Уз оп ту жни цу се ве ћу до-
ста вља ју и спи си са чи ње ни то ком ис тра ге од стра не јав ног ту жи о ца (члан 
333. став 1. ЗКП), а ко ји ма те ри јал је по тре бан ве ћу да би мо гло да утвр ди 
осно ва ност из но ше ња оп ту жбе на глав ни пре трес. 

За ко ник је, ста вља ју ћи ван ра справ ном ве ћу у над ле жност кон тро лу и 
ис пи ти ва ње оп ту жни це, за пра во пред ви део две фа зе ис пи ти ва ња оп ту жбе. 
На и ме, нај пре се вр ши пре ли ми нар но ис пи ти ва ње, од но сно кон тро ла фор-

9 Под но ше ње при го во ра је мо гу ће из раз ло га што је про пи са но да јав ни ту жи лац 
до ста вља на ред бу о за вр шет ку ис тра ге окри вље ном и бра ни о ца, од но сно о то ме оба ве шта-
ва оште ће ног (члан 310. став 1. ЗКП). У слу ча ју да окри вље ном ни је до ста вље на на ред ба о 
за вр шет ку ис тра ге ко ја је фак тич ки за вр ше на, од бра на би има ла мо гућ ност да под не се 
при го вор због не пра вил но сти (члан 312. ЗКП), па би на по сре дан на чин би ло мо гу ће из вр-
ши ти кон тро лу бла го вре ме но сти по сту па ња јав ног ту жи о ца у ве зи са по ди за њем оп ту жни-
це. Уко ли ко пак, оште ће ни ни је оба ве штен о за вр шет ку ис тра ге, за ње га је пред ви ђе на 
мо гућ ност под но ше ња при го во ра у објек тив ном ро ку од три ме се ца од да на ка да је јав ни 
ту жи лац до нео на ред бу о за вр шет ку ис тра ге (члан 331. став 3. ЗКП). 

10 М. Шку лић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2014, 348.
11 То зна чи да је од лу ка не по сред но ви шег јав ног ту жи о ца ко нач на и прав но сна жна. 

Ре ше њем не по сред но ви шег јав ног ту жи о ца ко јим се усва ја при го вор као осно ван, из да је се 
оба ве зно упут ство над ле жном јав ном ту жи о цу да у од ре ђе ном ро ку (ко ји не мо же би ти ду-
жи од 30 да на) по диг не оп ту жни цу (члан 331. став 4. ЗКП). На тај на чин се фак тич ки про-
ду жа ва рок за по ди за ње оп ту жни це. Уко ли ко је до не то ре ше ње о од би ја њу при го во ра, За-
ко ни ком ни је уре ђе но пи та ње ко је су по сле ди це по јав ног ту жи о ца, као ни суд би на бу ду ћег 
оп ту жног ак та.

12 У по гле ду под но ше ња оп ту жни це су ду, пре ма ЗКП 2001 оп ту жни ца се до ста вља ла 
пред сед ни ку ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав ни пре трес (члан 267. став 2. ЗКП 2001), док 
се пре ма ЗКП оп ту жни ца до ста вља ван ра справ ном ве ћу. Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли 
је ре ше ње из ЗКП 2001 би ло до бро. Ис пи ти ва ње оп ту жни це и глав ни пре трес су две одво-
је не фа зе кри вич ног по ступ ка и прет ход но упо зна ва ње пред сед ни ка ве ћа пред ко јим је 
тре бао да се одр жи глав ни пре трес мо гао би би ти раз лог за из у зе ће су ди је, пред сед ни ка 
пре тре сног ве ћа, је по сто ја ла сум ња у ње го ву не при стра сност. Сто га је ре ше ње из ЗКП о 
раз два ја њу функ ци о нал не над ле жно сти бо ље по ста вље но. Осим то га, из ри чи то је пред ви-
ђе но да су ди ја ко ји је од лу чи вао о по твр ђи ва њу оп ту жни це (као члан ван пре тре сног ве ћа) 
оба ве зно се из у зи ма од су диј ске ду жно сти по сту па ња у од ре ђе ном пред ме ту у ка сни јој 
фа зи по ступ ка (члан 37. став 1. ЗКП).
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мал не ис прав но сти оп ту жни це, а по том ис пи ти ва ње оп ту жни це у су штин-
ском сми слу. За раз ли ку од ре ше ња у прет ход ном за кон ском тек сту,13 ис-
пи ти ва ње оп ту жни це је пре ма ва же ћем ЗКП, без об зи ра на то да ли је окри-
вље ни ис ко ри стио пра во да на оп ту жни цу да од го вор, оба ве зна фа за, од но-
сно сва ка оп ту жни ца се по слу жбе ној ду жно сти ис пи ту је од стра не ван ра-
справ ног ве ћа, што је сва ка ко по хвал но ре ше ње.

2.2.Прелиминарноиспитивањеоптужнице

Од мах по при је му оп ту жни це ве ће ис пи ту је да ли је оп ту жни ца про-
пи сно са ста вље на. Ван пре тре сно ве ће ис пи ту је фор мал ну ис прав ност оп-
ту жни це на сед ни ци. На пи та ње да ли при ли ком пр вог фор мал ног ис пи ти-
ва ња оп ту жни це суд са чи ња ва за пи сник о сед ни ци ве ћа, за пи сник о ве ћа њу 
и гла са њу, слу жбе ну бе ле шку или не, Вр хов ни ка са ци о ни суд је за у зео став 
да се о сед ни ци ве ћа оба ве зно са чи ња ва ју и за пи сник о сед ни ци и за пи сник 
о ве ћа њу и гла са њу, јер се на осно ву за пи сни ка о сед ни ци ве ћа утвр ђу је ко-
ји су ди ја је уче ство вао у ис пи ти ва њу оп ту жни це, ка ко тај су ди ја не би уче-
ство вао у да љем ра ду по том пред ме ту.14

За ко ни ком је про пи са но шта оп ту жни ца мо ра, а шта мо же да са др жи 
(члан 332. ЗКП), а ве ће при ли ком пре ли ми нар ног ис пи ти ва ња утвр ђу је да ли 
оп ту жни акт са др жи све за ко ном пред ви ђе не оба ве зне еле мен те. Уко ли ко 
ве ће уста но ви да оп ту жни ца ни је про пи сно са ста вље на,15 вра ћа је ту жи о цу 

13 Пре ма ЗКП 2001 на кон кон тро ле фор мал не ис прав но сти оп ту жни це ко ју је вр шио 
пред сед ник ве ћа по слу жбе ној ду жно сти, би ла је пред ви ђе на мо гућ ност кон тро ле ис прав-
но сти и осно ва но сти оп ту жни це по во дом при го во ра окри вље ног про тив оп ту жни це, што 
је би ло де таљ но ре гу ли са но од ред ба ма за ко на. Та ко ђе, по сто ја ла је мо гућ ност да се ис пи-
ти ва ње оп ту жни це вр ши на ини ци ја ти ву пред сед ни ка ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав-
ни пре трес. С об зи ром на то да је ис пи ти ва ње оп ту жни це по оба осно ва би ло предвиђенo 
са мо као мо гућ ност, мо гло се де си ти да на сна гу сту пи оп ту жни ца ко ја (осим фор мал не 
ис прав но сти) ни је би ла пред мет ис пи ти ва ња.

14 Текст од го во ра утвр ђен је на сед ни ци Кри вич ног оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног 
су да 2. и 4.12.2013. го ди не.

15 „Оп ту жни ца мо ра по ред оста лог да са др жи и де таљ не лич не по дат ке о окри вље ном 
ко ји су пре ци зно на ве де ни, па уко ли ко у од но су на јед ног или ви ше окри вље них ни је ја сно 
на ве де но да ли су из вр ше не ка зне за тво ра на ко је су ра ни је осу ђе ни, да ли се на ла зе у при-
тво ру или на сло бо ди, у по ступ ку ис пи ти ва ња оп ту жни це, та ква оп ту жни ца се мо ра вра-
ти ти над ле жном јав ном ту жи о цу ра ди ис пра вља ња на ве де них не до ста та ка. Оп ту жни ца 
мо ра, по ред оста лог, да са др жи и за кон ски на зив кри вич ног де ла, па уко ли ко се у од но су 
на јед ног од окри вље них не мо же ја сно утвр ди ти ко је му је кри вич но де ло ста вље но на те-
рет, у по ступ ку ис пи ти ва ња оп ту жни це та ква оп ту жни ца се мо ра вра ти ти над ле жном јав ном 
ту жи о цу ра ди ис пра вља ња на ве де них не до ста та ка“ (Ре ше ње Ви шег су да у Ва ље ву, Кв. 
61/2014 од 13.5.2014. го ди не). „При ли ком оп ту же ња ви ше ли ца као са и звр ши о ца у из вр ше њу 
кри вич ног де ла у оп ту жни ци се код опи са рад ње кри вич ног де ла мо ра кон кре ти зо ва ти рад ња 
сва ког од са и звр ши о ца“ (Ре ше ње Ви шег су да у Ни шу Кж бр. 346/14 од 22.04.2014. го ди не).
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да ис пра ви не до стат ке. „Оп ту жни ца се вра ћа ту жи о цу да ис пра ви не до стат-
ке у фор ми ре ше ња, на ко је ни је до зво ље на жал ба (члан 333. став 2. у ве зи 
чла на 465. став 2. ЗКП)“.16 

Ту жи лац је ду жан да ис пра вље ну оп ту жни цу вра ти у ро ку од три да на, 
а ко ји рок се мо же из оправ да них раз ло га, на зах тев ту жи о ца, про ду жи ти. 
Уко ли ко би јав ни ту жи лац про пу стио рок за ис пра вља ње, ве ће ре ше њем 
од ба цу је оп ту жни цу (члан 333. став 3. ЗКП)17, што је зна чај на мо гућ ност у 
ци љу ус по ста вља ња про це сне ди сци пли не и по бољ ша ња ефи ка сно сти по-
ступ ка18. Ипак, од ба ци ва ње фо р мал но не ис прав не оп ту жни це не ства ра res 
iu di ca ta про це сну си ту а ци ју, па је мо гу ће да јав ни ту жи лац јед ном од ба че ну 
оп ту жни цу по но во по диг не као фор мал но ис прав ну.19 20 

16 Став за у зет на сед ни ци одр жа ној 26.04.2012. го ди не по себ них оде ље ња Ви шег су да 
у Бе о гра ду. Из Бил те на Ви шег су да у Бе о гра ду, број 82/2012.

17 У слу ча ју про пу шта ња ро ка за ис прав ку од стра не при ват ног ту жи о ца, сма тра се 
да је од у стао од го ње ња и оп ту жба ће ре ше њем би ти од би је на (члан 333. ЗКП).

18 Пре ли ми нар на кон тро ла се пре ма оба за кон ска ре ше ња сво ди на ис пи ти ва ње фо р-
мал них не до ста та ка, без упу шта ња у са др жи ну и осно ва ност оп ту жни це. На кон ис пи ти ва-
ња да ли је оп ту жни ца про пи сно са ста вље на и вра ћа ња ту жи о цу да у ро ку од три да на ис-
пра ви не до стат ке (а ко ји рок се из оправ да них раз ло га мо гао и мо же про ду жи ти), за раз ли-
ку од ЗКП 2001 ко ји је оста вио ово пи та ње отво ре но, ЗКП са др жи од ред бу ко јом је пред ви-
ђе на санк ци ја за не по сту па ње у да том ро ку. Осим то га, ЗКП 2001 се са др жао од ред бу ко јом 
је би ло пред ви ђе но да се, уко ли ко рок за ис прав ку оп ту жни це про пу сти оште ће ни као ту-
жи лац или при ват ни ту жи лац, сма тра да је ту жи лац од у стао од го ње ња па се по сту пак 
об у ста вља, док ЗКП 2011 од но си са мо на про пу шта ње при ват ног ту жи о ца (члан 333. став 
3. ЗКП), има ју ћи у ви ду да оште ће ни пре по твр ђи ва ња оп ту жни це ни не мо же сте ћи свој ство 
суп си ди јар ног ту жи о ца. Ре ше ње у ЗКП је на из глед до бро, али тре ба има ти у ви ду да не 
по сто ји смет ња да јав ни ту жи лац по но во под не се оп ту жни цу у истом пред ме ту, с об зи ром 
на деј ство ре ше ња о од ба ци ва њу оп ту жни це, па пред ви ђа ње ова кве санк ци је у За ко ни ку 
има ви ше од пси хо ло шко деј ства на по сту па ју ћег јав ног ту жи о ца.

19 На  пи та ње ка ко по сту пи ти у си ту а ци ји ка да, пре ма од ред би чла на 333. ЗКП ту жи-
лац вра ти оп ту жни цу, ко ја је по но во по оце ни ве ћа не у ред на, или уоп ште не по сту пи или 
де ли мич но по сту пи по на ло гу су да из ре ше ња ко јим му је оп ту жни ца вра ће на ра ди ис прав-
ке, као и ка да у то ку глав ног пре тре са ту жи лац из ме ни оп ту жни цу у ме ри да она по ста не 
не у ред на, јер та да пред сед ник ве ћа не ма овла шће ња да му исту вра ти, су ди је Апе ла ци о ног 
су да у Бе о гра ду су за у зе ле став „да ће се у из ме на ма и до пу на ма но вог ЗКП-а дру га чи је 
ре ши ти ово пи та ње, те да ће су ди ја за прет ход ни по сту пак ис пи ти ва ти фо р мал ну ис прав-
ност оп ту жни це, а да ће су ди ја по је ди нац би ти од ре ђен за по твр ђи ва ње оп ту жни це, као и 
да ће се про пи са ти одр жа ва ње ро чи шта за по твр ђи ва ње оп ту жни це“ (Од го вор дат на рад ном 
са стан ку одр жа ном да на 12.10.2012. го ди не, на ком су при сут не су ди је Апе ла ци о ног су да у 
Бе о гра ду су да ле од го во ре на спор на пи та ња ко ја су им до ста вље на од стра не су ди ја По себ-
ног оде ље ња и Оде ље ња за рат не зло чи не Ви шег су да у Бе о гра ду. Из Бил те на Ви шег су да 
у Бе о гра ду, број 83/2012). До ова квих из ме на, пак, ни је до са да до шло, и пи та ње за и ста 
оста је отво ре но, па је на суд ској прак си да се опре де ли за од ре ђе но по сту па ње.

20 Ако ту жи лац са мо де ли мич но ис пра ви не до стат ке у оп ту жни ци, на ко је је ве ће 
ука за ло (при ме њу ју ћи чл. 333. став 2.), исто ве ће ће не у ред ну оп ту жни цу по но во вра ти ти 
ту жи ла штву, уз упо зо ре ње да ће иста би ти од ба че на (пре ма ст. 3 исте за кон ске од ред бе), а 
у ве зи чл. 229. став 3. у ве зи ста ва 1. (уред ност под не са ка), уко ли ко не по сту пи у скла ду са 
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По ред то га што у пре ли ми нар ном ис пи ти ва њу оп ту жни це ве ће кон тро-
ли ше са др жи ну оп ту жни це у по гле ду оба ве зних еле ме на та, ве ће до но си 
од лу ке и по во дом фа кул та тив них еле ме на та оп ту жни це, а ко ји се од но се на 
од ре ђи ва ње при тво ра или пу шта ње окри вље ног на сло бо ду (члан 334. 
ЗКП).21 22 

2.3.Достављањеоптужницеокривљеном 
иодговорнаоптужницу

На кон пре ли ми нар ног ис пи ти ва ња у по гле ду са др жи не, оп ту жни ца, 
ко ја је фор мал но ис прав на, до ста вља се окри вље ном.23 То зна чи да се оп-
ту жни ца, у чи јем са др жа ју је би ло фо р мал них не до ста та ка, не до ста вља 
окри вље ном пре не го што јав ни ту жи лац у про пи са ним ро ко ви ма не вра ти 
су ду ис пра вље ну оп ту жни цу. 

Окри вље ни има пра во да под не се пи са ни од го вор на оп ту жни цу у ро-
ку од осам да на од да на до ста вља ња оп ту жни це24, о ком пра ву му се по у ка 
до ста вља за јед но са оп ту жни цом25. Ста ри ја суд ска прак са је за у зе ла став 

на ло гом су да (Прав но схва та ње за у зе то на сед ни ци одр жа ној 28.02.2012. го ди не по себ них 
оде ље ња Ви шег су да у Бе о гра ду).

21 У по гле ду од лу чи ва ња о ме ра ма за обез бе ђе ње при су ства окри вље ног у ве зи са 
оп ту же њем и до ста вља ња оп ту жни це, ЗКП 2001 и ЗКП се не раз ли ку ју. 

22 Та ко, уко ли ко је у оп ту жни ци ста вљен пред лог да се про тив окри вље ног од ре ди 
при твор или да се пу сти на сло бо ду о то ме, ве ће о пред ло гу ре ша ва од мах, а нај ка сни је у 
ро ку од 48 ча со ва. Ме ђу тим, ве ће тре ба да до не се од лу ку у крат ком ро ку и ако ни је ста вљен 
ни ка кав пред лог, и то у јед ном слу ча ју: уко ли ко се окри вље ни на ла зи у при тво ру, а у оп ту-
жни ци ни је ста вљен пред лог да се пу сти на сло бо ду, ве ће ће по слу жбе ној ду жно сти, у 
ро ку од три да на од да на при је ма оп ту жни це, ис пи та ти да ли још по сто је раз ло зи за при твор 
и до не ти ре ше ње о про ду же њу или уки да њу при тво ра. Kaко о при тво ру од лу чу је по слу-
жбе ној ду жно сти, ве ће мо же по сто је ће осно ве за при твор за ме ни ти дру гим осно ви ма, уко-
ли ко на ђе да они по сто је.

23 Окри вље ном ко ји је на сло бо ди оп ту жни ца се до ста вља без од ла га ња (у на ро чи то 
сло же ним пред ме ти ма у ро ку од нај ви ше три да на од да на при је ма оп ту жни це). Ако се 
окри вље ни на ла зи у при тво ру, оп ту жни ца се до ста вља у ро ку од 24 ча са од при је ма оп ту-
жни це, а ако је про тив окри вље ног од ре ђен при твор ре ше њем ве ћа, оп ту жни ца се пре да је 
окри вље ном при ли ком ње го вог хап ше ња, за јед но са ре ше њем о од ре ђи ва њу при тво ра (члан 
335. ЗКП).

24 „За ко ник о кри вич ном по ступ ку не пред ви ђа мо гућ ност ис пи ти ва ња оп ту жни це у 
то ку глав ног пре тре са, већ са мо на кон до ста вља ња оп ту жни це окри вље ном, па се на кон 
по твр ђи ва ња оп ту жни це не мо же ви ше од лу чи ва ти о од го во ру на оп ту жни цу ко ји је под нео 
но ви бра ни лац окри вље ног“ (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, Кж2. По2 4/2014 од 
4.2.2014. го ди не).

25 При ли ком до ста вља ња оп ту жни це окри вље ном се пре ма ЗКП 2001 до ста вља ла 
по у ка о пра ву да под не се при го вор про тив оп ту жни це у ро ку од осам да на од да на до ста-
вља ња, од ког пра ва се окри вље ни мо гао од ре ћи (члан 271. ЗКП 2001), док мо гућ ност од ри-
ца ња од пра ва на од го вор на оп ту жни цу пре ма ЗКП 2011 ни је пред ви ђе на, што је до не кле 
и ло гич но. 
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да чи ње ни ца да је суд у упут ству о пра ву на при го вор по гре шно озна чио 
прав но сред ство као жал бу, од но сно чи ње ни ца да је сам окри вље ни по гре-
шно упо тре био на зив прав ног сред ства, ни је био смет ња да се прав но сред-
ство, упр кос по гре шном на зи ву, тре ти ра као при го вор и узме у раз ма тра ње. 
Осим то га, по гре шно на ве ден рок за под но ше ње при го во ра дат у упут ству 
ни је имао ути ца ја на бла го вре ме ност при го во ра, па се сма тра ло да је при-
го вор бла го вре мен ако је дат у за кон ском ро ку али и у ду жем, у упут ству 
по гре шно на ве де ном упут ству.26

Мо же се по ста ви ти пи та ње не до ста вља ња по у ке са оп тужнцом – да ли 
би се мо гло сма тра ти да је на тај на чин по вре ђе но пра во окри вље ног на од бра-
ну? Да ли би до ста вља ње оп ту жни це без по у ке о пра ву на од го вор зах те ва-
ло по нов но до ста вља ње оп ту жни це у скла ду са За ко ни ком?27 „ (...) нео сно-
ва ни су жал бе ни на во ди бра ни о ца окри вље ног да оп ту жни ца у фор мал ном 
сми слу има не до стат ке, јер не са др жи по у ку о пра ву на под но ше ње од го во-
ра на оп ту жни цу у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња оп ту жни це, из 
раз ло га што од ред бом чла на 332, ЗКП ко ја се од но си на са др жај оп ту жни це 
ни је ни про пи са но да оп ту жни ца тре ба да са др жи по у ку о пра ву на под но-
ше ње од го во ра на оп ту жни цу, већ је од ред бом чла на 336. став 1. ЗКП, из ме-
ђу оста лог, про пи са но да ће окри вље ном, уз оп ту жни цу, би ти до ста вље на 
и по у ка о пра ву на под но ше ње од го во ра“.28

Од го вор на оп ту жни цу мо же под не ти и бра ни лац, без по себ ног овла-
шће ња окри вље ног, али не и про тив ње го ве во ље. У од го во ру на оп ту жни цу 

26 Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 513.
27 Ста ри ја суд ска прак са је не до ста вља ње оп ту жни це окри вље ном и одр жа ва ње глав-

ног пре тре са пре сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу свр ста ла у ре ла тив но бит не по вре де 
кри вич ног по ступ ка. На и ме, глав ног пре тре са ни је мо гло би ти уко ли ко оп ту жни ца са по-
у ком о при го во ру ни је до ста вље на окри вље ном и ста ла на прав ну сна гу про те ком ро ка за 
из ја вљи ва ње при го во ра, од но сно из ри чи тим од ри ца њем од пра ва на при го вор по при је му 
оп ту жни це или до не тим пра во сна жним ре ше њем о од ба ча ју, од но сно од би ја њу при го во ра 
(Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 512.). Та ко је Вр хов ни суд утвр дио да по сто ји по вре да по ступ ка, 
јер оп ту же ном ни је до ста вље на оп ту жни ца а одр жан је глав ни пре трес и из ре че на пре су да, 
али и да по вре да у кон крет ном слу ча ју ни је бит на, јер је окри вље ни имао при ли ку да се 
бра ни на глав ном пре тре су, док је у пре су ди до не тој по во дом зах те ва за за шти ту за ко ни то-
сти утвр ђе но да је по вре да и по ред на ве де них окол но сти бит на (ВСЈ Кж. 115/58 од 28.07.1958.). 
Та ко ђе, „по сто ји по вре да од ре да ба кри вич ног по ступ ка ако је окри вље ном уру че на оп ту-
жни ца и усме но са оп штен по зив за глав ни пре трес и од мах за тим одр жан глав ни пре трес“ 
(ВСХ Кзз. 21/78. На ве де но пре ма Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 512). Суд је ду жан да при ли ком 
до ста вља ња оп ту жни це по у чи окри вље ног о ње го вом пра ву на упо тре бу за ко ном пред ви-
ђе ног за кон ског сред ства. „Ако је то про пу ште но, мо ра се из вр ши ти но ва пре да ја са упут свом 
о при го во ру, и тек од тог да на те че рок за ула га ње при го во ра“ (ВС Сло ве ни је Кж. 803/63 од 
19.09.1963. На ве де но пре ма Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 513.).

28 Ре ше ње Основ ног су да у Кра гу јев цу Кв-1056/15 од 24.12.2015. го ди не и ре ше ње 
Апе ла ци о ног су да у Кра гу јев цу Кж.2-61/16 од 22.01.2016. го ди не.
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од бра на мо же из но си ти при го во ре ука зу ју ћи на нео сно ва ност ту жбе ног 
зах те ва.29

Mоже се по ста ви ти пи та ње ствар ног про це сног зна ча ја од го во ра на 
оп ту жни цу као адвер зи јал ног еле мен та у фа зи оп ту же ња, с об зи ром на то 
да ни су про пи са не ни ка кве про це сне по сле ди це, ако суд не узме у об зир 
из ја вље ни од го вор.30 „Уво ђе њем од го во ра на оп ту жни цу, уме сто до са да-
шњег при го во ра про тив оп ту жни це, на сто ји се оси гу ра ти на че ло кон тра-
дик тор но сти, исти на на по сре дан на чин, ка ко би ар хи тек ту ра прет ход ног 
кри вич ног по ступ ка би ла у слу жби иде је о пра вич ном по ступ ку. Ме ђу тим, 
у За ко ну ни је про пи са но шта од го вор тре ба да са др жи и ка кво деј ство има, 
ни ти се уоп ште ви ше по ми ње у за кон ском тек сту. ЗКП 2001 је де таљ но ре-
гу ли сао под но ше ње при го во ра про тив оп ту жни це и од лу ке ко је се до но се 
по во дом овог прав ног сред ства.31 Би ло би це лис ход но да је и у но вом ЗКП 
пред ви ђе но да ве ће не бла го вре ме ни или не до зво љен од го вор од ба ци ре ше-
њем, на ко је се не би мо гла из ја ви ти жал ба, тим пре што оп ту жни цу ис пи-

29 ЗКП 2001 је про пи си вао да уко ли ко су од ви ше окрив љних са мо не ки под не ли при-
го вор про тив оп ту жни це, а раз ло зи због ко јих је суд утвр дио да не ма ме ста оп ту жби ко ри-
сте и не ким окрив љним ко ји ни су под не ли при го вор, ве ће је по сту па ло као да су и они 
при го вор под не ли (члан 278. ЗКП 2001). ЗКП 2011 не пред ви ђа уста но ву be ne fi ci um co ha e-
si o nis у по гле ду од го во ра на оп ту жни цу, што би би ло по треб но и ко ри сно, с об зи ром да је 
она про пи са на и код ре дов них и ван ред них прав них ле ко ва. 

30 Ђур ђић, op.cit, 81.
31 У при го во ру је окри вље ни мо гао да тра жи да се а) из вр ши бо ље раз ја шње ње ства-

ри у ци љу ис пи ти ва ња осно ва но сти оп ту жбе и да се до пу ни ис тра га (члан 273. став 2. ЗКП 
2001); б) утвр ди да не ма ме ста оп ту жби и да се кри вич ни по сту пак об у ста ви (члан 274. ЗКО 
2001); в) озна че ни суд огла си ствар но, од но сно ме сно не на дле жним (члан 373. став 3. ЗКП); 
г) укло не фор мал ни не до ста ци у оп ту жни ци (члан 373. став 2. ЗКП 2001); д) из дво је за пи-
сни ци и оба ве ште ња, ко ји се по за ко ну мо ра ју из дво ји ти (члан 373. став 4. ЗКП 2001). Мо гу ћи 
на во ди у при го во ру (и зах те ву пре де сни ка ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав ни пре трес) 
су из ве де ни из од лу ка ко је су се при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це, а по во дом под не тог 
при го во ра или зах те ва пред сед ни ка ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав ни пре трес, мо гле 
до не ти. Исте ове на во де мо же окри вље ни на ве сти и у од го во ру на оп ту жни цу пре ма ЗКП, 
по ла зе ћи од од лу ка ко је при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це ве ће мо же до не ти, а раз ли ка се 
огле да у то ме што ве ће по слу жбе ној ду жно сти и без на во да у од го во ру или без од го во ра 
на оп ту жни цу, сва ка ко мо ра до не ти од лу ку, јер је ис пи ти ва ње оп ту жни це оба ве зна фа за 
кри вич ног по ступ ка и не за ви си одиз ја вље не во ље окри вље ног. За раз ли ку од са да ва же ћег 
за кон ског тек ста, ЗКП 2001 je про пи си вао да се не бла го вре ме ни и при го вор из ја вљен од 
стра не нео вла шће ног ли ца од ба цу је ре ше њем при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це. По ста ја ла 
је мо гућ ност да то учи ни пред сед ник ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав ни пре трес (члан 
272. став 1. ЗКП 2001), а уко ли ко он то не учи ни и не бла го вр ме ни или не до зво љен при го вор 
са спи си ма до ста ви ван ре пре терс ном ве ћу, ве ће је мо гло од ба ци ти при го вор услед то га што 
је под нет ми мо за кон ског ро ка или од стра не ли ца ко је ни је овла шће но за из ја вљи ва ње при-
го во ра (члан 273. ЗКП 2001). Про тив ре ше ња пред сед ни ка ве ћа је жал бу би ло мо гу ће из ја-
ви ти ван ра справ ном ве ћу (члан 272. став 1. ЗКП 2001), а уко ли ко је ре ше ње о од ба ци ва њу 
при го во ра до не ло ван ра справ но ве ће, жал ба ни је би ла до зво ље на (члан 280. ЗКП).
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ту је и без по сто ја ња од го во ра на оп ту жни цу. Ни је пред ви ђе но, ни да је ве ће 
по зив них су ди ја ду жно да узме у об зир од го вор на оп ту жни цу, што би био 
ми ни мум при ли ком суд ског од лу чи ва ња о оправ да но сти и за ко ни то сти оп-
ту жбе, ни ти су про пи са не по сле ди це, ако ве ће у пот пу но сти за не ма ри по-
сто ја ње од го во ра окри вље ног, на оп ту жбу јав ног ту жи о ца. „Ова ко, без на-
ме та ња оба ве зе да га ве ће раз ма тра, од го вор окри вље ног на оп ту жбу оста ће 
са мо украс, ко ји суд ску кон тро лу оп ту жбе тре ба да учи ни пра вич ном и 
кон тра дик тор ном, а да ли ће у суд ској прак си та ква и би ти, пре пу ште но је 
су ди ја ма да сво јим лич ним ста вом пре ма суд ској кон тро ли оп ту жбе, то и 
по твр де или од ба це“.32

2.4.Испитивањеоптужницеусуштинскомсмислу

Ван пре тре сно ве ће ис пи ту је оп ту жни цу и до но си од го ва ра ју ћу од лу ку 
у ро ку од 15 да на од ис те ка ро ка за до ста вља ње од го во ра (члан 337. став 1. 
ЗКП).33 Ме ђу тим, ра ди се о ин струк тив ном ро ку.34 

Ово је оба ве зна фа за кроз ко ју про ла зи сва ка оп ту жни ца, без об зи ра да 
ли не од го во ра на оп ту жни цу би ло или не.

Ве ће ис пи ту је оп ту жни цу у сед ни ци, без при су ства оп ште и стра нач ке 
јав но сти, што зна чи да ни је мо гу ће кон тра дик тор но рас пра вља ње оправ да-
но сти и за ко ни то сти из во ђе ња окри вље ног на глав ни пре трес.35 Мо гућ ност 
да се на сед ни цу ван пре тре сног ве ћа на ко јој се ис пи ту је оп ту жни ца тре ба-
ло је пред ви де ти и у но вом ЗКП 2011, јер се на овај на чин истин ски уво ди 
еле мент кон тра дик тор но сти.36

32 Ђур ђић, op.cit, 85.
33 При го вор се ни је до ста вљао су пр то ној стра ни (ту жи о цу) на од го вор, не го се при-

сту па ло ис пи ти ва њу на во да у прiговору, а та ко је и пре ма ЗКП 2011.
34 „Ка да ве ће до не се од лу ку по ис те ку ро ка од 15 да на од ис те ка ро ка за под но ше ње 

од го во ра на оп ту жни цу, на ве де но не пред ста вља бит ну по вре ду од ре да ба кри вич ног по-
ступ ка из чла на 438. став 2. тач ка 3. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку јер се ра ди о ин струк-
тив ном ро ку, у окви ру ког је од ре ђе но да би про це сну рад њу тре ба ло пред у зе ти али за ко ном 
ни су про пи са не ни ка ве про це сне по сле ди це уко ли ко се та ква про це сна рад ња пре ду зме 
на кон ис те ка ро ка већ не по што ва ње та квих ро ко ва по вла чи је ди но оба ве зу из ја шња ва ња о 
раз ло зи ма за про пу шта ње, за раз ли ку од пре клу зив них ро ко ва, ко ји су за ко ном про пи са ни 
за из ја вљи ва ње жал бе, пре у зи ма ње кри вич ног го ње ња и слич но, где се про пу шта њем ро ка 
гу би пра во на ње но пред у зи ма ње“ (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Ни шу 18Кж. 2 бр. 310/14 од 
27.03.2014. го ди не, ре ше ње Основ ног су да у Про ку пљу Кв. бр. 627/13 од 10.02.2014. го ди не).

35 Ван пре тре сно ве ће је пре ма ЗКП 2001, на кон што му се до ста вљен при го вор са 
спи си ма до ста вљен од стра не пред сед ни ка ве ћа пред ко јим ће се одр жа ти глав ни пре трес, 
од лу чи ва ло о из ја вље ном при го во ру на сед ни ци, на ко ју је мо гло по зва ти стран ке и бра ни-
о ца ка ко би усме но из ло жи ли сво је ста во ве (члан 272. став 3. ЗКП 2001).

36 Сто га би узи ма ње у об зир на во да у оп тужнци тре ба ло пред ви де ти као оба ве зу, 
ка да већ не ма до са да шње овла шће ње ве ћа да по зо ве стран ке и бра ни о ца на сед ни цу, ка ко 
би усме но из ло жи ли сво је ста во ве. Вид. Ђур ђић, op.cit, 92.
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На сед ни ци ве ће раз ма тра на во де у оп ту жни ци, на во де у од го во ру на 
оп ту жни цу, као и до ка зни ма те ри јал при ку пљен у то ку ис тра ге, и до но си 
од го ва ра ју ћу од лу ку. У по ступ ку суд ске кон тро ле оп ту жбе, ван пре тре сно 
ве ће мо же до не ти сле де ће од лу ке: 1) од лу ку о не на дле жно сти (члан 337. став 
2. ЗКП), 2) од лу ку ко јом се на ре ђу је до пу на или спро во ђе ње ис тра ге (члан 
337. став 3. ЗКП), 3) од лу ку о из два ја њу за пи сни ка, или оба ве ште ња из спи-
са пред ме та (члан 337. став 6. ЗКП), 4) од лу ку да не ма ме ста оп ту жби и да 
се по сту пак об у ста вља (члан 338. ЗКП), 5) од лу ку о од би ја њу не по сред не 
оп ту жбе (члан 339. став 1. ЗКП), 6) од лу ку о од ба ци ва њу оп ту жни це (члан 
339. став 2. ЗКП), 7) од лу ку о по твр ђи ва њу оп ту жни це (члан 340. ЗКП), 8) 
осим то га, у овој фа зи је мо гу ће да ве ће, по во дом на во да из од го во ра на оп-
тужнцу, вра ти јав ном ту жи о цу оп ту жни цу на ис прав ку. 

Ка да се у фа зи ис пи ти ва ња оп ту жни це утвр ди да је иста не пот пу на и 
вратитужилаштвурадиисправке, на пи та ње да ли је по сле ис прав ке 
тре ба до ста ви ти стран ка ма са по у ком о пра ву на од го вор, Вр хов ни ка са ци-
о ни суд је за у зео став да ка да се оп ту жни ца по во дом од го во ра вра ти ту жи-
о цу да ис пра ви не до стат ке, из ме ње на оп ту жни ца се до ста вља с по у ком о 
пра ву на под но ше ње но вог од го во ра, са мо ако се чи ње нич ни опис у оп ту-
жни ци из ме нио у зна чај ној ме ри, у су прот ном, оп ту жни цу не тре ба до ста-
вља ти.37 Ка да се оп ту жни ца, по во дом од го во ра, вра ти ту жи о цу да ис пра ви 
не до стат ке (по чла ну 333. став 2), из ме ње на оп ту жни ца (ни ка ко то не мо же 
би ти но ва оп ту жни ца), се до ста вља окри вље ном са по у ком о пра ву на под-
но ше ње од го во ра (чла ну 336. став 1), са мо уко ли ко се иден ти тет оп ту жни це 
из ме нио у ме ри да је то оправ да но38, а у тој про це сној си ту а ци ји „ни је по-
треб но од окри вље них или бра ни ла ца, ко ји су ра ни је под не ли од го во ре, о 
ко ји ма ни је од лу че но “in me ri tum”, тра жи ти да се из ја сне о то ме да ли оста-
ју при ра ни јим од го во ри ма“.39 

Уко ли ко ве ће утвр ди да је за кри вич но де ло ко је је пред мет оп ту жбе 
над ле жан дру ги суд, до но си решењеоненадлежностисуда и по прав но-
сна жно сти тог ре ше ња упу ћу је пред мет над ле жном су ду.40 41

37 Текст од го во ра утвр ђен је на сед ни ци Кри вич ног оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног 
су да 4.4.2014. го ди не.

38 Став за у зет на сед ни ци одр жа ној 14.02.2012. го ди не по себ них оде ље ња Ви шег су да 
у Бе о гра ду. Из Бил те на Ви шег су да у Бе о гра ду, број 82/2012.

39 Став за у зет на сед ни ци одр жа ној 21.02.2012. го ди не по себ них оде ље ња Ви шег су да 
у Бе о гра ду. Из Бил те на Ви шег су да у Бе о гра ду, број 82/2012.

40 Пре ма тса ром ЗКП ако би ве ће утвр ди ло да је за по сту па ње над ле жан дру ги суд, 
огла си ло би се не на дле жним и по пра во сна жно сти ре ше ња би упу тио пред мет над ле жном 
су ду, а про тив овог ре ше ња би ла је до зво ље на по себ на жал ба (члан 280. ЗКП 2001).

41 „Ре ше њем основ ног су да суд се огла сио ствар но не на дле жним за по сту па ње (ис-
пи ти ва ње оп ту жни це) у овој прав ној ства ри и по прав но сна жно сти ре ше ња спи се до ста вио 
ви шем су ду као ствар но и ме сно над ле жном су ду. Осно ва но се жал бом бра ни о ца окри вље ног 
ис ти че да пр во сте пе ни суд при ли ком до но ше ња по би ја ног ре ше ња ни је био про пи сно са ста вљен, 
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Кад ве ће утвр ди да је по треб но бо ље раз ја шње ње ста ња ства ри да би 
се ис пи та ла осно ва ност оп ту жни це, из да је наредбујавномтужиоцуда
истрагудопуни,односноспроведе(од но сно, при ват ном ту жи о цу да при-
ку пи од ре ђе не до ка зе). Јав ни ту жи лац, у ро ку од три да на од да на кад му је 
са оп ште на од лу ка ве ћа, тре ба да до не се на ред бу о до пу ни, од но сно спро во-
ђе њу ис тра ге (од но сно, при ват ни ту жи лац у ро ку од 30 да на од да на са оп-
ште ња од лу ке тре ба да при ку пи до ка зе). Про тив ове од лу ке жал ба ни је 
до зво ље на, јер се ра ди о на ред би, али ве ће мо же на зах тев ту жи о ца из оправ-
да них раз ло га про ду жи ти на ве де ни рок (члан 337. став. 3 и 4). Санк ци ја за 
не по сту па ње у на ве де ном ро ку за јав ног ту жи о ца огле да се у ду жно сти да 
о раз ло зи ма про пу шта ња оба ве сти ви шег јав ног ту жи о ца, док је санк ци ја 
за при ват ног ту жи о ца до но ше ње ре ше ња да се оп ту жба од би ја (услед прет-
по став ке да је од у стао од го ње ња) (члан 337. став 5).42 Ре ше ње по ком ни је 
пред ви ђе на ефект ни ја санк ци ја за јав ног ту жи о ца у овом слу ча ју је штет на, 
јер је јав ни ту жи лац мо гао, од но сно мо же да др жи окри вље ног у не из ве сно-
сти. Ипак, иа ко про пу шта ње да тог ро ка за јав ног ту жи о ца не ма кон крет не 
по сле ди це, на по сре дан на чин је пред ви ђе на и санк ци ја за не по сту па ње 
јав ног ту жи о ца по на ред би су да, јер је је дан од ра зо га за об у ста ву по ступ ка 
не до ста так до ка за, од но сно на не ис пу ње ност ма те ри јал ног усло ва за из но-
ше ње оп ту жбе на глав ни пре трес.

На пи та ње ка кво је деј ство оп ту жни це под не те на кон до пу не, од но сно 
спро ве де не ис тра ге, суд ска прак са је за у зе ла ја сан став. Ка да је на кон спро ве-
де не до пу не ис тра ге по диг ну та но ва оп ту жни ца про тив окри вље ног, ег зи сти-
ра са мо је дан, но ви оп ту жни акт, и по ди за њем те оп ту жни це кре нуо је да 
те че по сту пак ста вља ња под оп ту жбу по том оп ту жном ак ту, су прот но на во-
ди ма бра ни о ца да је, услед ег зи си тра ња две оп ту жна ак та, суд оп ту жни цу (по 
спро ве де ној до пу ни ис тра ге) мо рао од ба ци ти као не до зво ље ну.43 Уко ли ко 
ван пре тре сно ве ће, по сту па ју ћи по оп ту жни ци до не се од лу ку у сми слу чла на 
337, став 3. ЗКП, не по ста вља се пи та ње да ли се оп ту жни ца под не та на кон 
до пу не ис тра ге до ста вља су прот ној стра ни на од го вор, јер сва ка ис пра вље на 
и из ме ње на оп ту жни ца се до ста вља на од го вор су прот ној стра ни.44

од но сно да ожал бе но ре ше ње ни је мо гло би ти до не то од стра не су ди је – пред сед ни ка ве ћа, 
јер од ред бом чла на 337. став 1. ЗКП про пи са но да ће ве ће из чла на 21. став 4. ис пи ти ва ти оп-
ту жни цу” (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, Кж2 836/2014 од 24.4.2014. го ди не).

42 Уко ли ко би јав ни ту жи лац про пу стио рок, пре ма ЗКП 2001 би ла је про пи са на ду-
жност да о раз ло зи ма про пу шта ња оба ве сти ви шег јав ног ту жи о ца, док је санк ци ја за при-
ват ног, од но сно суп си ди јар ног ту жи о ца би ла прет по став ка да су од у ста ли од го ње ња и 
сход но то ме, об у ста ва по ступ ка.

43 Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, Кж2. По1 347/2013 од 28.8.2013. го ди не.
44 Од го во ри на спо р на прав на пи та ња у ве зи са са стан ци ма пред став ни ка Ви ших су до-

ва са те ри то ри је над ле жно сти Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду – Сед ни ца Кри вич ног оде ље ња 
од 16. ју на 2015. го ди не). Из Бил те на Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду, број 8/2016.
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У ста ри јој прак си се као про бле ма тич но озна че но пи та ње тра ја ња при-
тво ра у слу ча ју да суд вра ти ту жи о цу оп ту жни цу на ис прав ку, од но сно на 
до пу ну.45 Ова ква не до у ми ца не би тре ба ло да се по ја ви у суд ској прак си у 
ве зи са при ме ном, јер је ја сно про пи са но да од пре да је оп ту жни це су ду па 
до упу ћи ва ња окри вље ног на из др жа ва ње кри вич не санк ци је ко ја се са сто-
ји у ли ше њу сло бо де, при твор се од ре ђу је, про ду жа ва или уки да ре ше њем 
ве ћа, по слу жбе ној ду жно сти или на пред лог стра на ка и бра ни о ца, при че му 

45 Чла ном 146. ЗКП 2001 би ло је пред ви ђе но да је по сле пре да је оп ту жни це су ду ве ће 
ду жно да и без пред ло га стра на ка ис пи та да ли још по сто је раз ло зи за при твор и да до не се 
ре ше ње о про ду же њу или уки да њу при тво ра, по ис те ку сва ких три де сет да на до сту па ња 
оп ту жни це на прав ну сна гу. На и ме, ...од лу чу ју ћи о при го во ру про тив оп ту жни це ве ће би 
мо гло оце ни ти да по сто је од ре ђе не по гре шке или не до ста ци у оп ту жни ци или у са мом по-
ступ ку, или пак да је по треб но бо ље раз ја шње ње ста ња ства ри да би се ис пи та ла осно ва ност 
оп ту жни це. У том слу ча ју је мо гло вра ти ти оп ту жни цу да се за па же ни не до ста ци от кло не, 
или да се ис тра га до пу ни, од но сно спро ве де, а у та квој си ту а ци ји ту жи лац је био ду жан да 
у ро ку од 3 да на од да на са оп ште ња од лу ке ве ћа под не се ис пра вље ну оп ту жни цу или ста ви 
зах тев за до пу ну или спро во ђе ње ис тра ге (члан 269. став 2. ЗКП). У ве зи са при тво ром ни-
је би ло про бле ма, ако тре ба са мо от кло ни ти од ре ђе не по гре шке или не до стат ке у оп ту жни-
ци, јер се те по гре шке и не до ста ци мо гу от кло ни ти у крат ком ро ку на и од лу ка ве ћа о 
при го во ру про тив оп ту жни це мо же би ти до не та у крат ком ро ку. Ме ђу тим, си ту а ци ја би се 
мо гла ис ком пли ко ва ти у слу ча ју оба ве зе да се ис тра га до пу ни или спро ве де. Та до пу на од-
но сно спро во ђе ње ис тра ге мо же по не кад тра ја ти до ста ду го... У та квој си ту а ци ји на сту па 
ди ле ма о ка рак те ру. од но сно ре жи му при тво ра ко ји ће тра ја ти за вре ме до пу не од но сно 
спро во ђе ња ис тра ге и до до но ше ња ме ри тор не од лу ке о при го во ру про тив оп ту жни це. Од 
од го во ра на пи та ње да ли у том слу ча ју ва жи ре жим при тво ра у ис тра зи или ре жим на кон 
по диг ну те оп ту жни це за ви си пре све га укуп на мо гу ћа ду жи на тра ја ња при тво ра. а и то ко 
ће у том ме ђу вре ме ну док ис тра га тра је и док се не до не се ме ри тор на од лу ка о при го во ру 
про тив оп ту жни це од лу чи ва ти о уки да њу или про ду же њу при тво ра. Прак са су до ва у том 
по гле ду ни је би ла је дин стве на те се по ја ви ла по тре ба да се о овом пи та њу за у зме на чел ни 
став. За јед нич ка сед ни ца се опре де ли ла за став да у овој про це сној си ту а ци ји у це ли ни ва-
жи ре жим при тво ра по сле по диг ну те оп ту жни це. ка ко у по гле ду ње го вог укуп ног тра ја ња, 
та ко и у по гле ду ро ко ва у ко ји ма се мо ра ис пи ти ва ти да ли још по сто је раз ло зи за при твор 
и ко о то ме од лу чу је. У опре де ље њу за ова кав став по ла зи се од не спор не чи ње ни це да је 
ис тра га за вр ше на и да је на кон за вр шет ка ис тра ге овла шће ни ту жи лац по ди гао оп ту жни цу. 
По ње го вој оце ни ста ње ства ри у до та да спро ве де ној ис тра зи је би ло раз ја шње но до вољ но 
да он мо же по ди ћи оп ту жни цу. На осно ву та кве оце не он је оп ту жни цу и по ди гао. Пре ма 
то ме, оп ту жни ца као са мо стал ни прав ни акт по сто ји и ни је од од лу чу ју ћег зна ча ја што она 
ни је сту пи ла на прав ну сна гу. Ис тра га, од но сно до пу на ис тра ге у овом слу ча ју се во ди ла 
са мо „ра ди бо љег раз ја шње ња ста ња ства ри да би се ис пи та ла осно ва ност оп ту жни це”. Ка-
рак тер и свр ха та кве ис тра ге је у не чем дру гом од ре дов не ис тра ге ко ја се во ди да би се 
ста ње ства ри раз ја сни ло у оној ме ри ко ја је овла шће ном ту жи о цу ну жна за од лу ку о оп ту-
же њу или од лу ку о од у ста ја њу од го ње ња. Ве ће мо же, да кле, оце ни ти да је по треб но да ље 
раз ја шње ње ста ња ста ри да би се ис пи та ла осно ва ност оп ту жни це и оп ту жни цу вра ти ти да 
се ис тра га спро ве де или до пу ни... па се кри вич на ствар ипак у из ве сном сми слу вра ћа у 
ста ње ис тра ге, али се без об зи ра на то у по гле ду ре жи ма при тво ра при ме њу ју од ред бе чла-
на 199. став 2. ЗКП (ре жим при тво ра по сле по ди за ња оп ту жни це) (Став за у зет на за јед нич-
кој сед ни ци Са ве зног, Вр хов них су до ва и Вр хов ног вој ног су да од 22. ВИ 1989. го ди не.)



288

Др Ми ла на М. Пи са рић, Испитивање оптужнице (стр. 275–304)

је из ри чи то пр пи са но да је ве ће ду жно да и без пред ло га стра на ка и бра ни-
о ца ис пи та да ли још по сто је раз ло зи за при твор и да до не се ре ше ње о про-
ду же њу или уки да њу при тво ра, по ис те ку сва ких 30 да на до по твр ђи ва ња 
оп ту жни це (члан 216. ЗКП). Ипак, на овај на чин ни је огра ни че но вре ме 
тра ја ња при тво ра.46

Вра ћа ње оп ту жни це вр ши се са ци љем да се от кло не од ре ђе не не ја сно-
ће или про ти вре шно сти ко је ве ће уо чи, али ве ће не би сме ло да на ло жи 
до пу ну ис тра ге уко ли ко сма тра да јав ни ту жи лац ни је до ста вио до вољ но 
до ка за за сво је тврд ње. Мо гућ ност да суд у ве зи са ис пи ти ва њем оп ту жни-
це на ре ди до пу ну или спро во ђе ње ис тра ге пред ста вља од сту па ње од за кон-
ског ре ше ња по ком је по кре та ње, во ђе ње и за вр ше так ис тра ге у пот пу но сти 
у над ле жно сти јав ног ту жи о ца, у че му суд не ма ни ка ква овла шће ња, па је 
не ло гич но да са да у овој фа зи до би ја при ли ку да се „ме ша“ у по сао јав ног 
ту жи о ца на ре ђи ва њем да се пре ду зму од ре ђе не ис тра жне рад ње, од но сно 
спро ве ду до ка зи. Ова ква од лу ка је има ла сми сла са мо док је ис тра гу спро-
во дио ис тра жни су ди ја, јер је суд је од лу чи вао о по кре та њу ис тра ге, па је у 
по ступ ку кон тро ле оп ту жбе, суд и мо гао да на ре ди да се ис тра га до пу ни 
или спро ве де, ако ис тра ге ни је би ло.47 48

Из за кон ског тек ста про из ла зи мо гућ ност да суд вра ти ту жи ла штву 
оп ту жни цу ра ди ди до пу не ис тра ге, али не ја сно је ка ко то да суд на ла же 
ту жи ла штву да при ба ви од ре ђе не до ка зе и на чин на ко ји би то тре ба ло да 
ура ди, ка да јав ном ту жи о цу на лог мо же да суд упу ти са мо у сми слу од ре-
да ба чла на 302. ЗКП и не по сред но ви ше јав но ту жи о ца на осно ву оба ве зног 
упут ства. „Осим то га, ван ра справ но ве ће, не мо же се во ди ти ти ме да је по-
треб но из ве сти све до ка зе пре от по чи ња ња глав ног пре тре са из ви ше раз-
ло га. Нај пре, кри вич ни по сту пак је сту па њем на сна гу ва же ћег За ко ни ка о 

46 ...ка да се оп ту жни ца, по во дом од го во ра, вра ти ту жи о цу да ис пра ви не до стат ке (по 
чла ну 333. став 2.) на кон што ту жи лац под не се из ме ње ну оп ту жни цу, ни је по треб но ис пи-
ти ва ти по сто ја ње раз ло га за при твор по слу жбе ној ду жно сти, пре ис те ка ро ка од 30 да на из 
по след њег ре ше ња о при тво ру, јер је ве ће из чла на 21. став 4. ду жно да из вр ши ово ис пи ти-
ва ње по ис те ку сва ких 30 да на до по твр ђи ва ња оп ту жни це... (члан 216. став 3.) (Став за у зет 
на сед ни ци одр жа ној 14.02.2012. го ди не по себ них оде ље ња Ви шег су да у Бе о гра ду. Из Бил-
те на Ви шег су да у Бе о гра ду, број 82/2012).

47 Ђур ђић, op.cit, 95.
48 Кад би ве ће по во дом при го во ра утвр ди ло да је по треб но бо ље раз ја шње ње ста ња 

ства ри да би се ис пи та ла осно ва ност оп ту жни це, вра ћа ло је оп ту жни цу, да се ис тра га до-
пу ни, од но сно спро ве де. Иа ко у тек сту За ко на ни је би ло на зна че но о ко јој вр сти од лу ке се 
ра ди, у овим слу ча је ви ма до но си ла се на ред ба (Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 516.), а про тив 
ко је ни је по сто ја ла мо гућ ност ула га ња жал бе. У на ред би ве ћа да се до пу ни или спро ве де 
ис тра га ве ће је на зна ча ва ло у ком сми слу би ис тра гу тре ба ло до пу ни ти или спро ве сти, а 
ту жи лац је био ду жан да, у ро ку од три да на од кад му је са оп ште на од лу ка ве ћа (рок се 
мо гао из оправ да них раз ло га про ду жи ти), ста ви зах тев за до пу ну, од но сно спро во ђе ње ис-
тра ге (ис тра жном су ди ји).
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кри вич ном по ступ ку по стао стра нач ки по сту пак у пра вом сми слу те ре чи. 
Са мим тим, стран ке су ду жне да под но се до ка зе на осно ву ко јих ће суд то-
ком глав ног пре тре са до не ти од лу ку, са мо и ис кљу чи во на осно ву под не тих 
до ка за. На да ље, „при си ља ва ју ћи“ ту жи о ца да из ве де од ре ђе не до ка зе ко је 
он ни је же лео да из ве де на глав ном пре тре су, ли ша ва га так ти ке, ко ју су-
прот на стра на сва ка ко има, јер сво је до ка зе још ни је ни пре зен то ва ла јав ном 
ту жи о цу“.49 50

Мо гу ће је да у то ку ис пи ти ва ња оп ту жни це, већедонесерешењеда
немаместаоптужбиидасекривичнипоступакобуставља ако уста но-
ви да: 1) де ло ко је је пред мет оп ту жбе ни је кри вич но де ло, а не ма усло ва за 
при ме ну ме ре без бед но сти; 2) је кри вич но го ње ње за ста ре ло, или да је де ло 
об у хва ће но ам не сти јом или по ми ло ва њем, или да по сто је дру ге окол но сти 
ко је трај но ис кљу чу ју кри вич но го ње ње; и 3) не ма до вољ но до ка за за оправ-
да ну сум њу да је окри вље ни учи нио де ло ко је је пред мет оп ту жбе.51 

У ве зи са по след њим осно вом за об у ста ву по ступ ка, ве ће од лу чу ју ћи 
о оп ту жни ци ни је овла шће но да це ни да ли има до вољ но до ка за да је окри-
вље ни из вр шио де ло ко је му се оп ту жни цом ста вља на те рет,52 јер је то 

49 M. Ву ја нић-Ђор ђе вић, „Ис пи ти ва ње оп ту жни це – про бле ми у прак си“, Cri men 
2/2015, 191.

50 „Са мо је јав ни ту жи лац овла шћен да на кон спро ве де не ис тра ге од лу чи ко је ће до-
ка зе пред ло жи ти да се из ве ду на глав ном пре тре су и из ко јих раз ло га и ни у ком слу ча ју 
ни је ни јед ном од ред бом За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ван пре тре сно ве ће овла шће но да 
ту жи о цу на ла же да из ве де не ки дру ги до каз, уко ли ко јав ни ту жи лац сма тра да ће на осно-
ву пред ло же них до ка за до ка за ти да је окри вље ни из вр шио кри вич но де ло за ко је га је оп-
ту жио“. Op.cit, 194.

51 Ре ша ва ју ћи о при го во ру про тив оп ту жни це, ве ће је мо гло од лу чи ти да не ма ме ста 
оп ту жби и да се кри вич ни по сту пак об у ста вља ако је уста но ви ло да: 1. де ло ко је је пред мет 
оп ту жбе ни је кри вич но де ло; 2. да по сто је окол но сти ко је ис кљу чу ју кри вич ну од го вор ност 
да не до ла зи у об зир при ме на ме ра без бед но сти; 3. да је кри вич но го ње ње за ста ре ло, или 
да је де ло об у хва ће но ам не ти јом или по ми ло ва њем; или да по сто је дру ге окол но сти ко је 
трај но ис кљу чу ју кри вич но го ње ње, 4. да не ма до вољ но до ка за да је окри вље ни осно ва но 
сум њив за де ло ко је му се ста вља на те рет (члан 274. став 1. ЗКП 2001). У слу ча ју по сто ја ња 
окол но сти ко је при вре ме но спре ча ва ју кри вич но го ње ње, ве ће ни је утвр ђи ва ло да не ма ме-
ста го ње њу, не го је од ба ци ва ло оп ту жни цу (члан 274. став 2. ЗКП 2001). Од лу ку да не ма 
до вољ но до ка за да је окри вље ни осно ва но сум њив за де ло ко је му се ста вља на те рет ве ће 
је до но си ло ка да би оце ни ло да до ка зи на ве де ни у оп ту жни ци не оправ да ва ју из но ше ње 
ства ри пред суд, при че му ве ће ни је би ло овла шће но да це ни да ли чи ње ни це и окол но сти 
на ко ји ма се оп ту жни ца за сни ва пру жа ју по у здан до каз да је окри вље ни учи нио де ло ко је 
му се ста вља на те рет.

52 „По гре шно се пр во сте пе ни суд се, при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це, упу стио у 
оце ну до ка за при ку пље них у ис тра зи, што у овој фа зи по ступ ка ни је до пу ште но, те је за-
кљу чио да не ма до вољ но до ка за ко ји би пот кре пи ли оправ да ну сум њу да је окри вље ни 
учи нио кри вич но де ло ко је му се оп ту жни цом ста вља на те рет и при ме ном чл. 337. ст. 1. 
ЗКП-а у ве зи чл. 338. ст. 1. тач. 3. ЗКП-а на шао да не ма ме ста оп ту жби и об у ста вио кри вич-
ни по сту пак про тив окри вље ног. Пр во сте пе ни суд се при ис пи ти ва њу оп ту жни це и оце ни 
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пред мет су ђе ња на глав ном пре тре су, не го ве ће са мо про це њу је да ли је 
јав ни ту жи лац при ку пио до вољ но до ка за ко ји уоп ште опра ва да ва ју да се 
окри вље ни из ве де пред су де ћи суд.53 У суд ској прак си је ја сно опре де ље но 
да „при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це, ве ће ис кљу чи во це ни да ли има до-
вољ но до ка за да се осно ва на сум ња да је окри вље ни из вр шио кри вич но 
де ло ко је му се оп ту жни цом ста вља на те рет, по диг не до ни воа оправ да не 
сум ње, ко ја је услов за по ди за ње оп ту жни це, а оце на сва ког по је ди нач ног 
до ка за, ка ко по је ди нач но, та ко и у њи хо вој ме ђу соб ној ве зи, би ће из вр ше на 
тек на кон што сви до ка зи бу ду из ве де ни на глав ном пре тре су“.54 55

Ис пи ту ју ћи не по сред ну оп тужнцу, ве ће мо же да утвр ди да не ма до вољ-
но до ка за за по рав да ну сум њу и та да решењемодбијаоптужбу. Оп ту жбу 
ће од би ти и ако утвр ди у ве зи са не по сред ном оп ту жни цом и при ват ном 
ту жбом да де ло ко је је пред мет оп ту жбе ни је кри вич но де ло, а не ма усло ва 
за при ме ну ме ре без бед но сти, као и да је кри вич но го ње ње за ста ре ло, или 
да је де ло об у хва ће но ам не сти јом или по ми ло ва њем, или да по сто је дру ге 
окол но сти ко је трај но ис кљу чу ју кри вич но го ње ње.56 Уко ли ко, пак, уста но-

до вољ но сти до ка за за оправ да ну сум њу, ни је мо гао упу шта ти у утвр ђи ва ње чи ње ни ца ко је 
про из ла зе из оце не кон тра дик тор них до ка за, ни ти утвр ђи ва ти по сто ја ње су бјек тив них еле ме-
на та кри вич ног де ла, јер је за та кву оце ну над ле жно ве ће на глав ном пре тре су у кон тра дик-
тор ном по ступ ку... У овој фа зи по ступ ка, ве ће не мо же це ни ти да ли чи ње ни це и окол но сти 
на ко ји ма се оп ту жни ца за сни ва пру жа ју по у здан до каз да је окри вље ни учи нио кри вич но 
де ло, ни ти да ли су ис пу ње ни усло ви да бу де огла шен кри вим, те су на во ди жал бе јав ног 
ту жи о ца осно ва ни“ (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Ни шу, Кж. 765/14 од 05.09.2014. го ди не).

53 При ли ком до но ше ња ре ше ња у ве зи са ис пи ти ва њем опу жни це суд је ду жан да 
„утвр ди да ли оп ту жни ца са др жи све бит не еле мен те те да ли има до вољ но до ка за за оправ-
да ну сум њу да су окри вље ни учи ни ли де ло ко је је пред мет оп ту жбе, па је не при хва тљив 
став пр во сте пе ног су да да ће се све чи ње ни це на ко је се по зи ва ју бра ни о ци у сво јим од го-
во ри ма на пред мет ну оп ту жни цу рас пра ви ти на глав ном пре тре су, јер је упра во су шти на 
ове фа зе по ступ ка сход но За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку ко ји је сту пио на сна гу 01.10.2013. 
го ди не да се пре глав ног пре тре са оп ту жни ца ис пи та од стра не ван ра справ ног ве ћа и утвр ди 
да ли иста са др жи све бит не еле мен те би ћа кри вич них де ла ко је се окри вље ни ма ста вља ју на 
те рет, те да ли до та да при ку пље ни до ка зи пот кре љу ју оправ да ну сум њу ко ја пред ста вља 
ви ши сте пен из ве сно сти од осно ва не сум ње нео п ход не за са мо по кре та ње кри вич ног по ступ-
ка (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду Кж 2 1265/14 од 05.08.2014. го ди не).

54 Ре ше ње Ви шег су да у По жа рев цу 3 Кв 188/15 од 12.01.2016. го ди не.
55 Вид. еле мен те у са др жа ју ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це у да љем тек сту ра да 

(под на слов 3).
56 Ка ко кри вич ни по сту пак по чи ње до но ше њем на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге (члан 

7, ЗКП), у си ту а ци ји ка да је по диг ну та оп ту жни ца без спро во ђе ња ис тра ге, а ве ће утвр ди 
да не ма до вољ но до ка за за оправ да ну сум њу да је окри вље ни учи нио де ло ко је је пред мет 
оп ту жбе, а ка ко за ко но да вац по че так кри вич ног по ступ ка ве зу је да отва ра ње ис тра ге пре-
дви ђе но је да се у овим слу ча је ви ма до но си од лу ка ко јом се оп ту жба од би ја а не да се об у-
ста вља кри вич ни по сту пак, с об зи ром на то да је у те о ри ји не спор но да је кри вич ни по сту-
пак тро стра ни од нос а у ис тра зи су да као тре ће стра не ни не ма, па се ис тра га ко јом ру ко-
во ди јав ни ту жи лац не би ни тре ба ло сма тра ти фа зом кри вич ног по ступ ка у ужем сми слу. 
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ви да не ма зах те ва овла шће ног ту жи о ца, по треб ног пред ло га или одо бре ња 
за кри вич но го ње ње, или да по сто је дру ге окол но сти ко је при вре ме но спре-
ча ва ју го ње ње, решењемоптужницуилиприватнутужбуодбацује.

Уко ли ко ве ће при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це у су штин ском сми слу не 
до не се ни јед ну од прет ход но на ве де них од лу ка, до но си решењеопотврђи
вањуоптужнице,57 чи јим до но ше њем за по чи ње кри вич ни (суд ски) по сту пак. 

Да кле, усло ви за до но ше ње ове од лу ке су не га тив но по ста вље ни у За-
ко ни ку. Би ло би ис прав ни је да је дру га чи је по сту пље но, од но сно да је суд 
на осно ву рас по ло жи вог до ка зног ма те ри ја ла сте као уве ре ње да по сто ји 
по тре бан сте пен сум ње да се кри вич на ствар из не се на глав ни пре трес, а не 
да не ма ме ста до но ше њу дру гих од лу ка.58 На тај на чин би и обра зло же ње 
ре ше ња би ло дру га чи је и не би се сво ди ло на кон ста та ци ју да не ма ме ста 
до но ше њу дру гих од лу ка и про сто на бра ја ње до ка за ко ји оправ да ва ју сум њу, 
не го би суд био ду жан „да обра зло жи да је над ле жан, да је уту же но де ло 
кри вич но де ло, да не ма смет њи ко је ис кљу чу ју кри вич но го ње ње и да на 
осно ву су мар не оце не при ку пље них и из ве де них до ка за оце ни и обра зло жи, 
да је сте као уве ре ње о по сто ја њу до вољ но осно ва не сум ње да је окри вље ни 
из вр шио кри вич но де ло ко је му се оп ту жбом ста вља на те рет.59“ С тим у 
ве зи, „(...) пра ви лан је за кљу чак пр во сте пе ног су да да ће оце на би ти пред мет 
оце не ве ћа на глав ном пре тре су, ка да ће исти би ти усме но ис пи та ни. На и ме, 
ре ше њем ко јим се оп ту жни ца по твр ђу је се не утвр ђу је кри ви ца окри вље ног. 
Да кле, у кон крет ном слу ча ју у обра зло же њу ре ше ња ко јим је оп ту жни ца 
по твр ђе на, утвр ђе но је по сто ја ње до ка за ко ји су на ве де ни, а ко ји пот кре пљу-
ју оправ да ну сум њу да је окри вље ни из вр шио кри вич но де ло ко је је пред мет 
оп ту жбе, што је ни жи ни во сум ње у од но су на ни во из ве сно сти ко ји је по-
тре бан код осу ђу ју ће пре су де. Да кле, пр во сте пе ни суд сво јим ре ше њем ни-
је из вео за кљу чак о не сум њи вом по сто ја њу или не по сто ја њу чи ње ни ца, већ 
са мо за кљу чу је да има до вољ но до ка за ко ји до во де до сте пе на сум ње до вољ-
ног ин тен зи те та да би од ре ђе на кри вич на ствар би ла из не се на пред суд.60 

„Са о бра зно тој иде ји, у јед ном ко хе рент ном си сте му кон тро ле оп ту жбе, ко ји би био у хар-
мо ни ји са јав но-ту жи лач ком ис тра гом и адвер зи јал ним глав ним пре тре сом, од лу ке би 
мо гле би ти сле де ће: од лу ка о од ба ци ва њу оп ту жни це, од лу ка о од би ја њу оп ту жбе и од лу ка 
о по твр ђи ва њу оп ту жни це“. Ђур ђић, op.cit, 96.

57 Да кле, не до но си се ре ше ње о од би ја њу од го во ра, као што је би ло пред ви ђе но ЗКП 
2001 да се до но си ре ше ње о од би ја њу при го во ра на оп ту жни цу, што је ло гич но, јер је пред-
мет од лу чи ва ња ве ћа оп ту жба, од но сно раз ма тра ње да ли је оправ да но из но ше ње ства ри 
на глав ни пре трес по во дом оп ту жни це, а не на во ди у од го во ру на оп ту жни цу, са мим тим 
што је сва ка оп ту жни ца пред мет ис пи ти ва ња, без об зи ра да ли је од го вра би ло или не.

58 Ова кво не га тив но од ре ђе ње усло ва би ло је по ста вље но и у ра ни јим за кон ским тек-
сто ви ма.

59 Ђур ђић, op.cit, 97.
60 Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду посл. бр. Кж. 2 3672/13 од 23.12.2013. го ди не, 

ко јим је по твр ђе но ре ше ње Ви шег су да у Но вом Са ду посл. бр. Кв. 1784/13 од 07.11.2013. го ди не.



За ко ник је ја сно про пи сао да сва ре ше ња до не се на у по ступ ку ис пи ти-
ва ња оп ту жни це, па и ре ше ње о по твр жи ва њу оп ту жни це, мо ра ју би ти обра-
зло же на, али та ко да се уна пред не ути че на ре ша ва ње оних пи та ња ко ја ће 
би ти пред мет рас пра вља ња на глав ном пре тре су (члан 342). Ова кав зах тев 
у прак си ни је ла ко за до во љи ти.61 62 При ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це, 
ве ће ис кљу чи во це ни да ли има до вољ но до ка за да се осно ва на сум ња да је 
окри вље ни из вр шио кри вич но де ло ко је му се оп ту жни цом ста вља на те рет 
по диг не до ни воа оправ да не сум ње ко ја је услов за по ди за ње оп ту жни це, а 
оце на сва ког по је ди нач ног до ка за ка ко по је ди нач но, та ко и у њи хо вој ме ђу-
соб ној ве зи, би ће из вр ше на тек на кон што сви до ка зи бу ду из ве де ни на глав-
ном пре тре су.63 Ипак, „за кљу чак дат у ре ше њу о по твр ђи ва њу оп ту жни це 
да чи ње ни це на ве де не у оп ту жни ци про из и ла зе из до ка за при ку пље них у 

61 „(...) Осно ва но се жал бом бра ни о ца окри вље них ука зу је да је по би ја но ре ше ње о по-
твр ђи ва њу оп ту жни це до не то уз бит ну по вре ду од ре да ба кри вич ног по ступ ка, јер исто не 
са др жи раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма, с об зи ром да су у обра зло же њу ре ше ња са мо на бро-
ја ни до ка зи при ку пље ни у ис тра зи, али ни су на ве де не чи ње ни це из ко јих про из и ла зи оправ-
да на сум ња да су окри вље ни учи ни ли кри вич на дла, као ма те ри јал ни услов за по ди за ње оп-
ту жни це... На и ме, на бра ја њем са мо до ка за на осно ву ко јих је до нео од лу ку о по твр ђи ва њу 
оп ту жни це пр во сте пе ни суд је про пу стио да из не се раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма. Ње го ва 
оба ве за је би ла да у од но су на сва ки од бит них еле ме на та кри вич ног де ла ко је је окри вље ни ма 
ста вље но на те рет на ве де кон крет не до ка зе на осно ву ко јих за кљу чу је да по сто ји оправ да на 
сум ња да су окри вље ни из вр ши ли кри вич на де ла ко ја су им ста вље на на те рет, без оце не њи-
хо ве ве ро до стој но сти и оце не кон тра дик тор них до ка за, због че га је у та квој си ту а ци ји уки да-
ње по би ја ног ре ше ња ну жно“ (Ре ше ње Ви шег су да у Ја го ди ни Кв.бр.353/15 од 02.02.2016. го ди-
не и ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Кра гу јев цу Кж2 бр.306/16 од 07.04.2016. го ди не). 

62 „Пра вил но је пр во сте пе ни суд при ли ком обра зла га ња од лу ке о по твр ђи ва њу оп-
ту жни це, из нео раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма и у од но су на сва ки од бит них еле ме на та 
кри вич ног де ла ко је је окри вље ни ма ста вље но на те рет на вео је кон крет не до ка зе, без оце-
не њи хо ве ве ро до стој но сти и без оце не кон тра дик тор них до ка за, на осно ву ко јих је за кљу-
чио да по сто ји оправ да на сум ња да су окри вље ни из вр ши ли по јед но кри вич но де ло не до-
зво ље но но ше ње оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја из чл. 348 ст. 4 у ве зи ст. 3, 2 и 1 КЗ-а, 
ко је им је ста вље но на те рет оп ту жни цом јав ног ту жи о ца. Из тог раз ло га не сто је ни на во ди 
из жал бе бра ни о ца окри вље них да је пр во сте пе ни суд про стим на бра ја њем до ка за на осно-
ву ко јих је до нео од лу ку о по твр ђи ва њу оп ту жни це про пу стио да до не се од лу ку о од луч ним 
чи ње ни ца ма и да у од но су на сва ки од бит них еле ме на та кри вич ног де ла на ве де кон крет не 
до ка зе. На и ме, пр во сте пе ни суд је у обра зло же њу по би ја ног ре ше ња на вео до ка зе ко ји су 
из ве де ни у пред ис тра жном и ис тра жном кри вич ном по ступ ку и у од но су на сва ки из ве де ни 
до каз из нео раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма, на осно ву ко јих је на шао да чи ње ни це ко је 
про из ла зе из из ве де них до ка за не по сред но пот кре пљу ју оправ да ну сум њу да су окри вље ни 
из вр ши ли кри вич но де ло ко је им се ста вља на те рет, и то на тај на чин да се уна пред не ути-
че на ре ша ва ње оних пи та ња ко ја ће би ти пред мет рас пра вља ња на глав ном пре тре су, а што 
је све у скла ду са од ред бом чл. 342. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко јом је про пи са но да 
сва ре ше ња до не се на у по ступ ку ис пи ти ва њу оп ту жни це мо ра ју би ти обра зло же на али та-
ко да се уна пред не ути че на ре ша ва ње оних пи та ња ко ја ће би ти пред мет рас пра вља ња на 
глав ном пре тре су“ (Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Ни шу, Кж. 310/14 од 27.03.2014. го ди не)

63 Ре ше ње Ви шег су да у По жа рев цу, Кв. 115/14 од 3. 10. 2014. го ди не.
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пред ис тра жном и ис тра жном по ступ ку и да је за то сум ња по диг ну та на ни-
во оправ да не сум ње, фак тич ки је обра зло жен са мо уоп ште ним фор му ла ци-
ја ма и пу ким на во ђе њем до ка за ко је је пред ло жи ло ту жи ла штво. Али, са мо 
так са тив но на бра ја ње до ка за при ку пље них то ком да тих фа за кри вич ног 
по ступ ка, не пред ста вља од го ва ра ју ће обра зло же ње, по го то во ако су у пи-
та њу до ка зи ко ји су пре вас ход но пред ло же ни од стра не ту жи ла штва“.64

Про тив ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це жал бу мо же из ја ви ти са мо 
окри вље ни,65 а про тив оста лих од лу ка ту жи лац (про тив од лу ке о не на дле-
жно сти, од лу ке о об у ста ви по ступ ка, од лу ке о од би ја њу не по сред не оп ту жбе 
и од лу ке о од ба ци ва њу оп ту жни це).66 О жал ба ма на ре ше ња до не та у ве зи 
са ис пи ти ва њем оп ту жни це од лу чу је над ле жни апе ла ци о ни суд.67 68

64 Ре ше ње Ви шег су да у Ва ље ву Кв.120/14 од 3.10.2014. и ре ше ње Апе ла ци о ног су да у 
Бе о гра ду Кж2 2511/14 од 25.12.2014. го ди не. 

65 То што се про тив ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це по сто ји мо гућ ност да окри-
вље ни из ја ви жал бу је до бро за кон ско ре ше ње и у скла ду је са пра вом окри вље ног на од-
бра ну (за раз ли ку од од ред бе чла на 280. ЗКП 2001 по ком про тив ре ше ња о од би ја њу при-
го во ра про тив оп ту жни це ни је би ла до зво ље на жал ба).

66 На во ди из од го во ра на оп ту жни цу под не тог на кон прав но сна жно сти ре ше ња о по-
твр ђи ва њу оп ту жни це, ко ји ма се ука зи ва ло на евен ту ал не про це сне не до стат ке у то ку ис-
тра ге (окри вље ни ни је имао бра ни о ца, иа ко је од бра на би ла оба ве зна) и на не до зво ље ност 
до ка за на ко ји ма се за сни ва, ни су од ути ца ја на пра вил ност ре ше ња. Пра вил но је пр во сте-
пе ни суд за кљу чио да ће оста ли евен ту ал ни про це сни не до ста ци, као и пи та ње до зво ље но-
сти до ка за пред ло же них од стра не јав ног ту жи о ца, на ко је је бра ни лац ука зи вао у пред мет-
ном од го во ру, би ти раз ма тра ни у да љем то ку по ступ ка, пред рас прав ним ве ћем, бу ду ћи да 
је на кон прав но сна жно сти ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це за по че ла но ва фа за кри вич ног 
по ступ ка, у окви ру ко је стран ке и бра ни лац има ју мо гућ ност да пред ла жу до ка зе, као и 
из два ја ње не за ко ни тих до ка за, па су на во ди у жал би ко ји ма се ука зи ва ло да пр во сте пе ни 
суд ни је це нио све на во де из од го во ра на оп ту жни цу, оце ње ни као без зна ча ја за дру га чи ју 
од лу ку (Ре ше ње Основ ног су да у Ужи цу Кв-370/14 од 06.05.2015. го ди не и ре ше ње Апе ла-
ци о ног су да у Кра гу јев цу Кж.2-593/15 од 10.06.2015. го ди не).

67 ЗКП 2001 је у чла ну 282. пред ви ђао ка да оп ту жни ца по ста је пра во сна жна. Оп ту-
жни ца ни је сту па ла на сна гу ис те ком ро ка за под но ше ње при го во ра. Уко ли ко је про тив 
оп ту жни це под нет при го вор, она је сту па ла на сна гу ка да при го вор бу де од би јен; уко ли ко 
је при го вор про тив оп ту жни це од ба чен или ни је ни био под нет, мо ме нат сту па ња оп ту жни-
це сту па на сна гу за ви сио је од то га да ли је пред сед ник ве ћа пред ко јим тре ба да се одр жи 
глав ни пре трес под нео зах тев за ис пи ти ва ње оп ту жни це – ако је под нео зах тев, он да да ном 
ка да се ве ће сло жи ло са оп ту жни цом (од но сно на шло да зах тев пред сед ни ка ве ћа ни је осно-
ван), а ако зах те ва ни је би ло, он да да ном кад је пред сед ник ве ћа од ре дио глав ни пре трес, 
од но сно нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма оп ту жни це у су ду. Пре ма ЗКП 2011 
оп ту жни ца по ста је пра во сна жна ње ним по твр ђи ва њем, од но сно са пра во сна жно шћу ре ше-
ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це. 

68 У ра ни јој прак си су до ва по сто ја ле су раз ли ке у схва та њу о ка рак те ру прав них по-
сле ди ца ако се за ка же и одр жи глав ни пре трес, те до не се осу ђу ју ћа пре су да по оп ту жни ци 
ко ја ни је сту пи ла на прав ну сна гу. Не ки су до ви узи ма ли су да та кво по сту па ње пред ста вља 
бит ну по вре ду од ре да ба кри вич ног по ступ ка из чла на 364. став 1. тач ка 5. За ко на о кри вич ном 
по ступ ку, а дру ги да ту си ту а ци ју тре ба ре ша ва ти при ме ном од ре да ба чла на 364. став 2. 
За ко на о кри вич ном по ступ ку. Пре ма ста ву за у зе том на сед ни ци нај ви ших су до ва, ста но-
ви ште да се ти ме чи ни бит на по вре да од ре да ба кри вич ног по ступ ка из чла на 364. став 1. 
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3. ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ОП ТУ ЖНИ ЦА ВИ ШЕГ ЈАВ НОГ  
ТУ ЖИ ЛА ШТВА ПРЕД ВАН ПРЕ ТРЕ СНИМ ВЕ ЋЕМ  

ВИ ШЕГ СУ ДА У НО ВОМ СА ДУ69

У 2014. го ди ни Ви ше јав но ту жи ла штво у Но вом Са ду70 по ди гло је 99 
оп ту жни ца, од ко јих је по твр ђе но 54 (54.5%), 2 оп ту жни це вра ће не су јав ном 

тач ка 5. ЗКП (да док оп ту жни ца ни је сту пи ла на прав ну сна гу, оп ту жни це и не ма) је не при-
хва тљи во, јер оп ту жни ца по сто ји иа ко ни је сту пи ла на прав ну сна гу, али има дру ге не до-
стат ке. По дру гом ста но ви шту, те по вре де има ју ре ла тив ни ка рак тер. Ово схва та ње ува жа-
ва зна чај ин сти ту та сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, али пре ма ка рак те ру по вре да 
од ре да ба ЗКП-а ко је се од но се на сту па ње оп ту жни це на прав ну сна гу про це њу је да ли је 
то би ло или мо гло би ти од ути ца ја на пра вил но и за ко ни то пре су ђе ње. Та оце на се мо ра 
за сни ва ти на са гле да ва њу свих окол но сти кон крет ног слу ча ја. По себ но се мо ра има ти у 
ви ду да ли је оп ту же ном уру че на оп ту жни ца и пру же на мо гућ ност да ста ви при го вор, за тим 
ко ли ко му је вре ме на оста вље но за при пре ма ње од бра не, ка ква је са др жи на при го во ра, те 
да ли су на глав ном пре тре су рас пра вље на и пре су дом ре ше на сва пи та ња о ко ји ма је тре-
ба ло од лу чи ти по во дом при го во ра на оп ту жни цу (За јед нич ка сед ни ца Са ве зног су да, Вр-
хов них су до ва и Вр хов ног вој ног су да од 27. и 28. В 1985. го ди не).

69 На осно ву по да та ка до би је них од Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду (до-
пис бр. ПИ 58/17 од 21.07.2017. го ди не), Основ но јав но ту жи ла штво је то ком 2014. го ди не 
по ди гло 70 оп ту жни ца (12 не по сред них оп ту жни ца, а 58 на кон спро ве де не ис тра ге), то ком 
2015. го ди не 145 (42 не по сред них оп ту жни ца, а 103 на кон спро ве де не ис тра ге) а то ком 2016. 
го ди не 84 оп ту жни це (13 не по сред них оп ту жни ца, а 71 на кон спро ве де не ис тра ге). Пре ма 
по да ци ма до би је ним из Основ ног су да у Но вом Са ду (до пис бр. Су VI II-162/2017 од 20.04.2017. 
го ди не) у то ку 2014. го ди не пре и спи ти ва но је 12 оп ту жни ца, у то ку 2015. го ди не 125 и у 
то ку 2016. го ди не 124 оп ту жни це. Пре ма по да ци ма Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом 
Са ду то ком 2014. и 2015. го ди не ни јед на оп ту жни ца ни је вра ће на јав ном ту жи о цу ра ди ис-
пра вља ња фор мал них не до ста та ка, док је у 2016. го ди ни 7 оп ту жни ца вра ће но из на ве де ног 
раз ло га. Основ ном јав ном ту жи ла штву је вра ће но ра ди до пу не, од но сно отва ра ња ис тра ге 
вра ће но 5 оп ту жни ца то ком 2014. го ди не, 12 то ком 2015. го ди не и 2 то ком 2016. го ди не. У 
по гле ду бро ја по твр ђе них оп ту жни ца и бро ја до не тих ре ше ња да се об у ста ви по сту пак из 
раз ло га што не ма до вољ но до ка за за оправ да ну сум њу у до пи су Јав ног ту жи ла штва је на-
ве де но да тра же ни по да так ни је мо гу ће до ста ви ти, јер се у ту жи ла штву не во ди та ква еви-
ден ци ја, с об зи ром на то да суд у прет ход ном пе ри о ду ни је оба ве шта вао ту жи ла штво о 
то ме. Пре ма по да ци ма до би је ним из Основ ног су да у Но вом Са ду то ком 2014. и 2015. го ди-
не не ма до не тих ре ше ња о од би ја њу оп ту жбе, док су у 2016. го ди ни до не та 3 та ква ре ше ња. 
Што се ти че од ба ци ва ња оп ту жни це, у 2014. го ди ни до не та је јед но ре ше ње, два у то ку 2015. 
и 3 у то ку 2016. го ди не. У то ку 2014. го ди не до не то је 6 ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це, 
74 то ком 2015. и 84 то ком 2016. го ди не. Ка ко су по да ци до би је ни из Основ ног су да у Но вом 
Са ду и Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду не пот пу ни (ни су до ста вље ни сви тра-
же ни по да ци) и ме ђу соб но не у по ре ди ви, ау тор се опре де лио да их не ана ли зи ра у ра ду, 
иа ко је то би ла по чет на ин тен ци ја, јер се њи хо вом об ра дом не би мо гли из ве сти пра вил ни 
за кључ ци у ве зи са ис пи ти ва њем оп ту жни ца Основ ног јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду 
пред Основ ним су дом у Но вом Са ду (нпр. мо гло би се за кљу чи ти да се се у то ку 2014. го ди-
не од по диг ну тих 70 оп ту жни ца ис пи ти ва ло са мо 12).

70 Ста ти стич ки по да ци до би је ни су од Ви шег јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду у 
до пи су в.ф. Ви шег јав ног ту жи о ца, бр. А 222/17 од 18.07.2017. го ди не.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018

295

ту жи ла штву од стра не ван пре тре сног ве ћа Ви шег су да у Но вом Са ду ра ди 
ис пра вља ња фор мал них не до ста та ка, а у 21 кри вич ном пред ме ту (21.2%) је 
ван пре тре сно ве ће до не ло на ред бу да оп ту жни цу вра ти ту жи ла штву и на-
ло жи ло му да до не се на ред бу о до пу ни ис тра ге. То ком 2015. го ди не од по-
диг ну тих 140 оп ту жни ца, по твр ђе на је 91 (65%), 2 оп ту жни це су вра ће не 
ту жи ла штву ра ди ис прав ке не до ста та ка у са др жи ни, а у 14 кри вич них пред-
ме та (све га 10%) је ван пре тре сно ве ће до не ло на ред бу да оп ту жни цу вра ти 
ту жи ла штву и на ло жи ло му да до не се на ред бу о до пу ни ис тра ге. Од по диг-
ну те 132 оп ту жни це у 2016. го ди ни 105 је по твр ђе но од лу ком ван пре тре сног 
ве ћа (79.5%), а по во дом све га 6 оп ту жни ца је ве ће на ре ди ло ту жи ла штву да 
до не се на ред бу о до пу ни ис тра ге (4.5%). 

У окви ру ана ли зи ра ног пе ри о да (2014, 2015 и 2016. го ди на) у свим слу-
ча је ви ма у ко ји ма је суд на ло жио ту жи ла штву да до пу ни ис тра гу, јав но 
ту жи ла штво је по сту пи ло по на ред би ван пре тре сног ве ћа, до не ло је на ред бу 
о до пу ни ис тра ге, на кон че га су оп ту жни це по твр ђе не. Ни у јед ном кри вич ном 
пред ме ту ван пре тре сно ве ће ни је, ис пи ту ју ћи оп ту жни цу, до не ло од лу ку 
да об у ста ви по сту пак из раз ло га што не ма до вољ но до ка за за оправ да ну 
сум њу да је окри вље ни учи нио де ло ко је му се оп ту жни цом ста вља на те рет. 

Мо же се уо чи ти да се сва ке го ди не по ве ћао број по твр ђе них оп ту жни ца 
(уо ча ва се про цен ту ал ни раст од 54.5 до чак 79.5%), а да се сма њу је број пред-
ме та у ко ји ма је ван пре тре сно ве ће на ло жи ло ту жи ла штву да до пу ни ис тра гу 
ра ди бо љег раз ја шње ња ста ња ства ри (уо ча ва се про цен ту ал но сма ње ње од 
21.2 до 4.5%). Про стом ана ли зом при ка за них број ча них по да та ка мо гло би се 
до ћи до за кључ ка да су оп ту жни це у све ве ћем бро ју слу ча је ва са ста вље не 
ис прав но и да су пот кре пље не до вољ ним ква ли те том и кван ти том до ка за 
при ку пље них у ис тра зи ко јом ру ко во ди јав ни ту жи лац, те да је у свим овим 
слу ча је вим оправ да но и за ко ни то из но ше ње оп ту жбе на глав ни пре трес.

Ипак, да се за кључ ци не би за сни ва ли на про стим број ча ним по да ци ма, 
а у ци љу бо љег раз у ме ва ња по сту па ња ве ћа из чла на 21. став 4. ЗКП у ве зи 
са ис пи ти ва њем оп ту жни це, при сту пље но је ана ли зи ра да ван пре тре сног 
ве ћа Ви шег су да у Но вом Са ду то ком 2014, 2015 и 2016. го ди не.71 Ана ли зи-
ра ју ћи 20 на су мич но ода бра них пред ме та у ко ји ма је ван пре тре сно ве ће 
Ви шег су да у Но вом Са ду до не ло ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це, мо гу-
ће је из ве сти од ре ђе не за кључ ке.

71 На осно ву мол бе упу ће не Пред сед ни ку Ви шег су да у Но вом Са ду, ау то ру је омо-
гу ће но оства ри ва ње уви да у кри вич не пред ме те овог су да. На ме ра ау то ра је би ла да оства-
ри увид у на су мич но иза бра них 20 20 на ред би да се оп ту жни ца вра ти јав ном ту жи о цу ра ди 
до пу не ис тра ге, 20 ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це, те 20 ре ше ња о об у ста ви по ступ ка. 
Ни ти у јед ном пред ме ту кри вич ни по сту пак ни је об у ста вљен у овој фа зи, а број дру гих 
од лу ка ко је ве ће мо же до не ти у ве зи са ис пи ти ва њем оп ту жни це је не зна тан, па је сход но 
то ме вр ше на пр вен стве но ана ли за пред ме та у ко јим је ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це.
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Са мо у 3 пред ме та по во дом по диг ну те оп ту жни це Ви шег јав ног ту жи-
ла штва у Но вом Са ду ни је би ло од го во ра од бра не – у свим овим слу ча је ви-
ма окри вље ни ни је имао бра ни о ца – у тим пред ме ти ма ве ће ни је до не ло 
од лу ку да се ис тра га до пу ни, ни ти да се оп ту жни ца ис пра ви, не го је по твр-
ди ло оп ту жни цу ре ше њем (про тив ког ни ти у јед ном слу ча ју ни је уло же на 
жал ба од стра не окри вље ног).

Про тив 17 оп ту жни ца би ло је од го во ра од бра не. 
Про тив јед не оп ту жни це од го вор је под нео сам окри вље ни, али су на-

во ди из ње го вог од го во ра оце ње ни као не при хва тљи ви (исти овај окри вље-
ни ни је ка сни је под нео жал бу на ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це).

Од го вор је под нет од стра не бра ни о ца окри вље ног у 16 слу ча је ва. У 
од го во ру на оп ту жни цу се у 10 пред ме та ука зу је се чи ње нич ну не по пу ност 
оп ту жни це: да „у ис тра зи ни су утвр ђе не чи ње ни це од зна ча ја за по сто ја ње 
кри вич ног де ла“, да је „оп ту жни цом не пот пу но и по гре шно утвр ђе но чи ње-
нич но ста ње“, па се тра жи од ве ћа да пред мет вра ти ту жи ла штву на до пу ну 
ис тра ге ра ди бо љег раз ја шње ња ства ри. У јед ном од го во ру се ука зу је да из 
до ка за при ку пље них у ис тра зи не пр о из ла зи да је окри вље ни учи нио де ло 
ко је му се ста вља на те рет, па се тра жи об у ста ва по ступ ка, док се у 4 од го во-
ра ал тер на тив но тра жи или об у ста ва по ступ ка или до пу на ис тра ге. У јед ном 
од го во ру се ука зу је да се оп ту жни ца за сни ва на не до зво ље ном до ка зу. 

На во ди у од го во ру на оп ту жни цу су у 10 пред ме та оце ње ни као не при-
хва тљи ви, док су у 7 пред ме та оце ње ни као осно ва ни, па је ве ће:

– вра ти ло оп ту жни цу ту жи ла штву на до пу ну ис тра ге у 4 пред ме та;
– вра ти ло оп ту жни цу ту жи ла штву ра ди ис прав ке оп ту жни це у 2 пред ме та;
– до не ло ре ше ње о из два ја њу не до зво ље них до ка за у 1 пред ме ту.72

Ни у јед ном пред ме ту ни је, по во дом на во да у од го во ру на оп ту жни це, 
до не то ре ше ње о об у ста ви по ступ ка.

Ве ће оп ту жни цу за јед но са це ло куп ним спи си ма вра ћа ту жи ла штву 
до пи сом у ком пре ци зи ра у че му се ста сто је не до ста ци ко је је по треб но ис-
пра ви ти. У ова два пред ме та ра ди се о сле де ћим не до ста ци ма: „до да ти ЈМБГ 
у лич не по дат ке окри вље ног“; „из ме ни ти сте пен сум ње по тре бан за по ди-
за ње оп ту жни це из осно ва сум ње у оправ да ну сум њу“; „на ве сти по да та ка 
о то ме да ли се и од ка да окри вље ни на ла зи у при тво ру или се на ла зи на 
сло бо ди“; „ускла ди ти по да так о бро ју од у зе тих мо бил них те ле фо на из обра-
зло же ња оп ту жни це са истим по дат ком из дис по зи ти ва као и са по твр дом 
о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма и из ве шта јем о при ку пља њу по да та ка 
из мо бил них те ле фо на и СИМ кар ти ца“, „ис пра ви ти не до ста так у чи ње нич ном 

72 У овом пред ме ту ве ће је, по во дом на во да у од го во ру на оп ту жни цу, до не ло од лу ку 
да се из спи са из дво је из ја ве гра ђа на да те у по ли ци ји, при ме ном чла на 337. а у ве зи са чла-
ном 407. ЗКП. 
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опи су оп ту жни це ко ји се од но си на вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла под 
тач ком 2. дис по зи ти ва оп ту жни це, јер исто не про из ла зи из до ка за у спи си-
ма пред ме та“.

У пред ме ти ма у ко ји ма је ра ди бо љег раз ја шње ња ста ња ства ри ве ће 
оце ни ло да је по треб на до пу на ис тра га, из да та је на ред ба јав ном ту жи ла-
штву. У на ред би се јав ном ту жи ла штву на ла же да у ро ку од 3 да на од при-
је ма пре пи са на ред бе до не се на ред бу о до пу ни ис тра ге у окви ру ко је је не оп-
ход но да се пре ду зму так са тив но на ве де не до ка зне рад ње ра ди утвр ђи ва ња 
тач но од ре ђе них чи ње ни ца. По ред то га, ова на ред ба са др жи и фор му ла ци ју 
по ко јој је „ту жи ла штво ду жно да пре ду зме и дру ге рад ње за ко ји ма се у 
то ку по ступ ка ука же по тре ба“. Ипак, Ту жи ла штво је у свим овим слу ча је-
ви ма по сту пи ло у скла ду са на ред бом ве ћа, те у да том ро ку до не ло на ред бу 
о до пу ни ис тра ге у окви ру ко је су пред у зе те до ка зне рад ње, тра же не од 
стра не ве ћа. Иа ко је еви дент на „моћ“ да та ван пре тре сном ве ћу, ве ће је ис-
ко ри сти ло мо гућ ност да на ре ди до пу ну ис тра ге ра ди бо љег раз ја шње ња 
ства ри са мо по во дом од го во ра на оп ту жни цу под не тог од стра не бра ни о ца 
окри вље ног. 

Ана ли зи ра ју ћи ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це, у по гле ду њи хо ве 
са др жи не уо че ни су сле де ћи за јед нич ки еле мен ти:

1. Увод – на во ди се да је ве ће у од ре ђе ном са ста ву, у кри вич ном по ред ме-
ту про тив окри вље ног „...“ због кри вич ног де ла „...“ из чла на „...“ КЗ, 
ис пи ту ју ћи оп ту жни цу Ви шег јав ног ту жи ла штва у Но вом Са ду пос. 
бр. КТИ „...“ од „...“, по слу жбе ној ду жно сти, на сед ни ци ве ћа од ра жа ној 
да на „...“ до не ло ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це;

2. Из ре ка – „по твр ђу је се оп ту жни ца Ви шег јав ног ту жи ла штва у Но вом 
Са ду пос. бр. КТИ „...“ од „...“;

3. Обра зло же ње:
3.1. Кон ста та ци ја да је „ту жи ла штво да на „...“ под посл. бро јем „..,“ по-

ди гло оп ту жни цу про тив окри вље ног „...“ због по сто ја ња оправ да-
не сум ње да је из вр шио кри вич но де ло „...“ из чла на „...“ КЗ“;

3.2. Кон ста та ци ја о од го во ру на оп ту жни цу:
3.2.1. „Од го во ра на оп ту жни цу ни је би ло“;
3.2.2. „Од го вор на оп ту жни цу је бла го вре ме но под нео бра ни лац 

окри вље ног/ окри вље ни“, уз на во ђе ње шта је у од го во ру под-
но си лац ис та као;

3.3. Кон ста та ци ја да је ве ће при сту пи ло ко нач ном ис пи ти ва њу оп ту-
жни це, уз фор му ла ци ју: „ис пи ту ју ћи на осно ву чла на 337. ЗКП 
оп ту жни цу ве ће из чла на 21. став 4. ЗКП је раз мо три ло спи се пред-
ме та“;

3.4. Кон ста та ци ја да по сто ји оправ да на сум ња да је окри вље ни учи нио 
де ло ко је му се ста вља на те рет, фор му ли са ну на сле де ћи на чин: 
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„ве ће је на шло да скуп чи ње ни ца на ве де них у оп ту жни ци, а ко је 
про из ла зе до ка за при ку пље них у ис тра жном по ступ ку не пор сед но 
пот кре пљу ју оправ да ну сум њу да је окри вље ни учи нио кри вич но 
де ло, ко је му се ста вља на те рет“;

3.5. На бра ја ње до ка за при ку пље них у то ку ис тра ге, а из ко јих про из-
ла зи оправ да на сум ња („оправ да на сум ња да је окри вље ни по чи нио 
кри вич но де ло про из ла зи из: ....“);

3.6. Уко ли ко је би ло од го во ра на оп ту жни цу, ве ће се освр ће на на во де 
под но си о ца, кон ста ту ју ћи да „це не ћи на во де од го во ра на оп ту жни-
цу, ве ће на ла зи да се ис ти ма не до во ди у сум њу осно ва ност оп ту-
же ња“, од но сно да су „на во ди у од го во ру не при хва тљи ви“, обра-
зла жу ћи свој став;

3.7. Обра зло же ње ка ко су це ње ни до ка зи, ука зи ва њем да је ве ће, пре-
и спи ту ју ћи оп ту жни цу, пре све га, „це ни ло да ли има до вољ но до-
ка за да се осно ва на сум ња да је окри вље ни по чи нио кри вич но де-
ло ко је му се ста вља на те рет, по диг не до ни воа оправ да не сум ње, 
ко ја је услов за по ди за ње оп ту жни це, а оце на сва ког по је ди нач ног 
до ка за, са мо стал но и у ве зи са оста лим до ка зи ма, би ће из вр ше на 
тек на кон што сви до ка зи бу ду из ве де ни у кон тра дик тор ном по-
ступ ку на глав ном пре тре су“;

3.8. Обра зло же ње за што је до не то ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це, 
а с об зи ром да ве ће ни је у кон рект ном слу ча ју „утвр ди ло да је по-
треб но бо ље раз ја шње ње ста ња ства ри да би се ис пи та ла осно ва-
ност оп ту жни це, а при то ме ни је на шло ни да по сто је за кон ски 
раз ло зи ко ји би мо гли до ве сти до об у ста ве по ступ ка“;

4. По у ка о прав ном ле ку – „про тив овог ре ше ња жал бу мо же из ја ви ти 
окри вље ни и ње гов бра ни лац у ро ку од 3 да на од да на при је ма ре ше ња 
Апе ла ци о ном су ду у Но вом Са ду, а пу тем овог су да“;

5. Пот пис су ди је – пред сед ни ка ве ћа и пе чат.
У 7 пред ме та ни је под не та жал ба на ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це 

(од то га у 4 пред ме та окри вље ни ни је имао бра ни о ца), док је у 13 пред ме та 
жал ба на ре ше ње под не та. У жал ба ма се тра жи да дру го сте пе ни суд пре и на-
чи ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це, та ко што ће од лу чи ти да не ма ме ста 
оп ту жби и об у ста ви ти по сту пак про тив окри вље ног или да ре ше ње уки не 
а пред мет вра ти пр во сте пе ном су ду на по нов но од лу чи ва ње (и сход но то ме, 
да на ре ди до пу ну ис тра ге ра ди бо љег раз ја шње ња ства ри).

У свим пред ме ти ма жал ба је од би је на као нео сно ва на од стра не Апе-
ла ци о ног су да у Но вом Са ду и ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це Ви шег 
су да у Но вом Са ду је по твр ђе но. Од лу чу ју ћи о жал би на ре ше ње о по твр ђи-
ва њу оп ту жни це, на кон што је оце нио на во де из жал бе и обра зло жио за што 
их сма тра нео сно ва ним, дру го сте пе ни суд на во ди да „ка ко у кон крет ном 
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слу ча ју ни је по треб но бо ље раз ја шње ње ства ри да би се ис пи та ла осно ва-
ност оп ту жни це, ни ти да се ис тра га до пу ни, ни ти по сто је дру ги раз ло зи 
ко ји би мо гли да до ве ду до об у ста ве по ступ ка, од но сно од би ја ња оп ту жбе, 
пра вил но је пр во сте пе ни суд по сту пио ка да је од лу чио да по твр ди пред мет-
ну оп ту жни цу“.

По ред ових 20 ана ли зи ра них кри вич них пред ме та, до дат но је оства рен 
увид у још 3 пред ме та,73 а у ко ји ма је, по во дом жал бе бра ни о ца, уки ну то 
ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це и пред мет упу ћен пр во сте пе ном су ду на 
по нов но од лу чи ва ње. Ови пред ме ти су ана ли зи ра ни ка ко би се уо чи ли раз-
ло зи из ко јих је дру го сте пе ни суд у усво јио жал бе не на во де бра ни о ца про тив 
ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни це.

У пр вом пред ме ту бра ни лац је у жал би ис та као да је ве ће из чла на 21. 
став 4. ЗКП по твр ђу ју ћи оп ту жни цу по вре ди ло од ред бу чла на 342. ЗКП, јер 
ре ше ње ни је до не то на на чин да се уна пред не ути че на ре ша ва ње оних пи-
та ња ко је ће би ти пред мет рас пра ва ња на глав ном пре тре су, ти ме што је 
на ве ло да је „ис тра гом на не сум њив на чин утвр ђе но да је окри вље на по чи-
ни ла де ло за ко је се те ре ти, из че га пр о из ла зи да је осум њи че на по чи ни ла 
де ло ко је јој се оп ту жни цом ста вља на те рет и та ко иста би ва осу ђе на и пре 
глав ног пре тре са у кри вич ном по ступ ку, од но сно и пре до но ше ња прав но-
сна жне пре су де“. Апе ла ци о ни суд је ста ва да ова ква тврд ња пр во сте пе ног 
су да ни је у скла ду са од ред бом чла на 338. став 1. тач ка 3. ЗКП као ни са 
чла ном 34. став 3. Уста ва и да је ван пре тре сно ве ће по вре ди ло прет по став ку 
не ви но сти.

У дру гом пред ме ту је ува жа ва њем жал би бра ни ла ца окри вље них дру-
го сте пе ни и суд уки нуо ре ше ње Ви шег су да у Но вом Са ду о по твр ђи ва њу 
оп ту жни це и пред мет вра тио на по нов но од лу чи ва ње (да на ре ди до пу ну 
ис тра ге), јер се осно ва но у жал ба ма ука зу је да су „не ја сни раз ло зи на ве де ни 
у обра зло же њу по би ја ног ре ше ња, ко ји су ру ко во ди ли пр во сте пе ни суд да 
оце ни да у кон кет ном слу ча ју има до вољ но до ка за да се осно ва на сум ња да 
су окри вље ни по чи ни ли кри вич на де ла ко ја им се ства ља ју на те рет по диг-
не до ни воа оправ да не сум ње“. 

У тре ћем пред ме ту се Апе ла ци о ни суд још ја сни је из ја снио ка да је ис-
та као да „овај суд сма тра да је по треб но, не са мо на ве сти из ве де не до ка зе 
та ко да се то сво ди на пу ко на бра ја ње истих, као у обра зло же њу на ве де них 
ре ше ња, већ је нео п ход но кон кре ти зо ва ти са др жи ну кључ них до ка за ко ји 
упра во не по сред но пот кре пљу ју оправ да ну сум њу у оправ да ва ју по ди за ње 
оп ту жбе, а што је из о ста ло у обра зло же њу по би ја ног ре ше ња“. Ти ме што 

73 Ра ди се о је ди на 3 пред ме та, у ко ји ма је Апе ла ци о ни суд у Но вом Са ду, ува жа ва њем 
жал бе, уки нуо ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це и вра тио пред мет пр во сте пе ном су ду на 
по нов но од лу чи ва ње.
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ни су, да кле, да ти раз ло зи о од луч ним чи ње ни ца ма, на чи ње на је бит на по-
вре да од ре да ба кри вич ног по ступ ка. Сход но на ве де ном, Апе ла ци о ни суд је 
пр во сте пе но ре ше ње уки нуо ка ко би пр во сте пе ни суд на вео ја сне раз ло ге у 
ве зи сво је од лу ке о по твр ђи ва њу оп ту жни це.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Пре ма ра ни јим за кон ским ре ше њи ма је, по ред ис пи ти ва ња за ко ни то сти и 
оправ да но сти оп ту жни це по во дом при го во ра про тив оп ту жни це, по сто ја ло 
ис пи ти ва ње за ко ни то сти и оправ да но сти на ини ци ја ти ву пред сед ни ка ве ћа пред 
ко јим је тре ба ло да се одр жи глав ни пре трес,74 од но сно кон тро ла оп ту жни це 
по слу жеб ној ду жно сти. Ова уста но ва је уве де на због то га што су „при го во ри 
би ли у прак си рет ки, па су се тек на глав ном пре тре су утвр ђи ва ли не до ста ци 
из ис тра ге ко ји се на глав ном пре тре су не мо гу от кло ни ти или са ве ли ким 
те шко ћа ма и оду го вла че њем, а на глав ни пре трес су до ла зи ли пред ме ти у 
ко ји ма су по сто ја ли раз ло зи за об у ста ву по ступ ка. Уста но ва је би ла за ми шље-
на та ко да олак ша по сао су ду на глав ном пре тре су ти ме што ће се спро ве сти 
што пот пу ни је раз ја шње ње ства ри пре глав ног пре тре са и да се спре чи да 
по вр шно и ло ше са ста вље не оп ту жни це иза ђу на глав ни пре трес“.75 

Кон тро ла оп ту жни це по слу жбе ној ду жно сти је кри ти ко ва на због сво-
јих не до ста та ка, јер се „ова кво ре ше ње не сла же са прин ци пом оп ту жбе, а 
с тим у ве зи сла би од го вор ност јав ног ту жи о ца. Дру ги не до ста так је у то ме 
што се суд за тр па ва ве ли ким бро јем пред ме та, што до во ди до оду го вла че ња 
по ступ ка“, па „(...) ни је у скла ду са на че лом еко но мич но сти по ступ ка. Тре ћа 
ло ша стра на је у то ме што се оце на ре зул та та ис тра ге не мо же оба ви ти успе-
шно без окри вље ног“.76 Пра ви циљ уста но ве био је у кон тро ли др жав ног 

74 Уко ли ко је при го вор био од ба чен или ни је ни био под нет, би ла је пред ви ђе на мо-
гућ ност да пред сед ник ве ћа пред ко јим тре ба да се одр жи глав ни пре трес под не се ван пре-
тре сном ве ћу зах тев за ипи си ти ва ње оп ту жни це, и то до од ре ђи ва ња глав ног пре тре са, а 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма оп ту жни це у су ду (члан 281. ЗКП 2001). Ван-
пре тре сно ве ће је на зах тев пред сед ник ве ћа пред ко јим тре ба да се одр жи глав ни пре трес, 
уко ли ко је пред сед ник ве ћа та кав зах тев под нео, од лу чи ва ло о сва ком пи та њу о ко ме се на 
осно ву за ко на мо гло ре ша ва ти по во дом при го во ра. У том слу ча ју би ла је пред ви ђе на сход-
на при ме на од ре да ба чла на 272. став 2, чла но ви 273. до 276, чла но ви 279 и 280. ЗКП. Ипак, 
с об зи ром на то да ни је пред ви ђе на и сход на при ме на чла на 277 (од би ја ње при го во ра као 
нео сно ва ног), ве ће је оба ве шта ва ло пред сед ни ка ве ћа, ко ји је по ста вио зах тев, да ни је на шло 
ње го ве раз ло ге осно ва ним, и то је обра за ла га ло.

75 Т. Ва си ље вић, Ко мен тар За ко на о кри вич ном по ступ ку, Бе о град 1977, 321.
76 В. Ђур ђић, При го вор про тив оп ту жни це, https://www.go o gle.rs /ur l ?sa =t&rc-

t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd =1&ca d=rj a&uact=8&ved=0ahU KE wi4wr67tczVA hU DuxQK
HcnWCqcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pra fak.ni.ac.rs%2Ffi les%2Fzbor nik%2Fsa-
dr zaj%2Fzbor ni ci%2Fz16%2F20z16.pdf&usg=AFQjCNErCg4nmn0adI0jBEJh2g7sJPZJOg, 355.
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ту жи о ца да оп ту жни цу под но си тек на кон до вољ ног ра све тља ва ња ства ри 
у ис тра зи и да је са ста вља та ко да мо же ва ља но по слу жи ти као осно ви ца за 
рас пра вља ње на глав ном пре тре су. Ипак, пред сед ник ве ћа од ко га је тре ба-
ло да по тек не ини ци ја ти ва, пре тр пан по слом, а уз то ве зан ро ком, рет ко је 
ко ри стио ово сво је овла шће ње.77 Сто га би из о ста вља ње кон тро ле оп ту жни-
це на ини ци ја ти ву пред сед ни ка ве ћа пред ко јим тре ба да се одр жи глав ни 
пре трес, и пред ви ђа ње оба ве зног ис пи ти ва ња оп ту жни це од стра не ван пре-
тре сног ве ћа, од но сно пра вог ис пи ти ва ња по слу жбе ној ду жно сти, мо гло да 
се по ка же као до бро ре ше ње, што је про ве ре но у прак си по сту па ња су до ва.

На осно ву оства ре ног уви да у кри вич не пред ме те мо же се из ве сти за-
кљу чак да окри вље ни ко ји у фа зи ис пи ти ва ња оп ту жни це не ма бра ни о ца не 
ко ри сти пра во да под не се од го вор на оп ту жни цу: са мо у јед ном пред ме ту 
окри вље ни је под нео од го вор на оп ту жни цу, али су ње го ви на во ди оце ње ни 
као нео сно ва ни. У пред ме ти ма у ко ји ма окри вље ни ни је имао бра ни о ца, па 
ни је ни под нет од го вор на оп ту жни цу, иа ко ве ће ис пи ту је оп ту жни цу по 
слу жбе ној ду жно сти, ве ће ни је при ме ни ло ни јед ну „ко рек тив ну ме ру“ у 
од но су на оп ту жни цу. Ова кво по сту па ње ве ћа, пак, не зна чи да су у овим 
пред ме ти ма оп ту жни це би ле не ва ља не, али уко ли ко се то до ве де у ве зу са 
тим да су пред ме ти вра ћа ни на до пу ну ис тра ге са мо по во дом на во да у од-
го во ру на оп ту жни цу ко ји је под нео бра ни лац, мо же се по ста ви ти пи та ње 
ствар не за штит не функ ци је ис пи ти ва ња оп ту жни це по слу жбе ној ду жно сти. 
Тим пре, што окри вље ни ко ји не ма бра ни о ца не ко ри сти ни ти сво је пра во 
да уло жи жал бу на ре ше ње о по твр ђи ва њу оп ту жни це (са мо у јед ном пред-
ме ту окри вље ни је, иа ко је имао бра ни о ца, сам под нео жал бу на ре ше ње о 
по твр ђи ва њу оп ту жни це, ко ја је од би је на). Због од го во р но сти ве ћа ко је ис-
пи ту је оп ту жни цу по слу жбе ној ду жно сти, а ко ја му је да та од ред ба ма За-
ко ни ка, сма тра мо да би ис пи ти ва њу оп ту жни це за и ста тре ба ло да при сту пи 
под броб но, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да од го во ра на оп ту жни цу ни је би ло. 

Ме ђу тим, оства ри ва њем уви да у са др жај ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту-
жни це, мо же се из ве сти за кљу чак да се ве ће до не кле су здра жа ва у „пре су-
ђи ва њу“ оп ту жни ци. Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да се ис пи ти ва ње 
оп ту жни це вр ши та ко што се: 

– про сто на бра ја ју до ка зи из ве де ни у ис тра зи – без њи хо ве оце не са мо-
стал но и до во ђе њем у ве зу јед ну са дру ги ма – уз огра ду да ће „оце на 
сва ког по је ди нач ног до ка за, са мо стал но и у ве зи са оста лим до ка зи ма, 
би ће из вр ше на тек на кон што сви до ка зи бу ду из ве де ни у кон тра дик-
тор ном по ступ ку на глав ном пре тре су“ – што је сва ка ко тач на кон ста-
та ци ја, али пред ста вља укла ња ње од го вор но сти за оце ну до ка за ко ју 
је по треб но да ве ће из вр ши у овој фа зи по ступ ка;

77 Ва си ље вић, Гру бач, op.cit, 526.



– уз кон стат ци ју да ве ће це ни „да ли има до вољ но до ка за да се осно ва на 
сум ња да је окри вље ни по чи нио кри вич но де ло ко је му се ста вља на 
те рет, по диг не до ни воа оправ да не сум ње, ко ја је услов за по ди за ње 
оп ту жни це“ – што је не до вољ но, из раз ло га што је усло ве за по ди за ње 
оп ту жни це це нио јав ни ту жи лац, а суд тре ба да про це ни да ли су ис пу-
ње ни усло ви да по диг ну ту оп ту жни цу по твр ди и ти ме је прав но осна жи.
Уко ли ко се ово до ве де у ве зу са по да ци ма о пр о цен ту по твр ђе них оп-

ту жни ца и са бро јем уки ну тих ре ше ња о по твр ђи ва њу оп ту жни ца, за и ста 
се мо же ис ка за ти сум ња у це лис ход ност ин сти ту та ис пи ти ва ња оп ту жни це 
по слу жбе ној ду жно сти и по ста ви ти пи та ње да ли се ре ше ња о по твр ђи ва њу 
оп ту жни це до но се по ау то ма ти зму.

Оп ту жни це по во дом ко јих је ре ше ње о по твр ђи ва њу у овим слу ча је ви-
ма би ло уки ну то и вра ће но ван пре трес сном ве ћу на по нов но од лу чи ва ње су 
по том би ле по твр ђе не. Ипак, на ве де не од лу ке Апе ла ци о ног су да мо гу се 
оце ни ти као зна чај не, јер мо же има ти по зи ти ван ути цај на по сту па ње ве ћа 
при ли ком ис пи ти ва ња оп ту жни це у сми слу да ре ше ње о по твр ђи ва њу оп-
ту жни це не до не су ола ко, а на ро чи то да се у обра зло же њу ре ше ња па жња 
по кло ни оце ни до ка за из ко јих про из ла зи оправ да на сум ња, што чи ни из-
но ше ње оп ту жбе на глав ни пре трес оправ да ним и за ко ни тим.

У тра ди ци о нал ном ме шо ви том кри вич ном по ступ ку кон тро ла оп ту-
жни це као „ме ђу ста ди јум“ из ме ђу ис тра ге и глав ног пре тре са оне мо гу ћа ва 
од ра жа ва ње пре тре са због про пу ста или по гре ша ка у прет ход ном по ступ ку 
или због по сто ја ња за кон ских смет њи за ме ри тор но од лу чи ва ње у кон рект-
ном пред ме ту. С тим у ве зи, кон трол на фун ци ја овог ме ђу ста ди ју ма огле да 
се у то ме да не за ви сни и не при стра сни суд ски ор ган од лу чи о до пу ште но сти 
и ну жно сти да љег кри вич ног про го на окри вље ног за кри вич но де ло ко је му 
се оп ту жни цом ста вља на те рет78. Пред ви ђа ње ис пи ти ва ња оп ту жни це ex 
of fi cio као оба ве зне фа зе у сва ком кри вич ном пред ме ту, а од стра не ван пре-
тре сног ве ћа, је, сто га, ре ше ње за по хва лу. 

Мо гло би се пр о бле ма ти зо ва ти то што суд у овој фа зи, од лу чу ју ћи о 
то ме да ли по сто ји по тре бан сте пен сум ње да је окри вље ни учи нио де ло ко-
је му се оп ту жни цом ста вља на те рет на не ки на чин пре ју ди ци ра од лу ку 
су да на глав ном пре тре су, али та ква тврд ња ни је тач на, јер ова фа за не пред-
ста вља до но ше ње од лу ке о кри вич ној ства ри, не го „су ђе ње оп ту жном ак ту“. 
Сто га је зна чај но функ ци о нал но раз два ја ње над ле жно сти из ме ђу ван пре тре-
сног и су де ћег ве ћа (и од ред бе о из у зе ћу су ди је), као и од ред ба ко јом је про-
пи са но да сва ре ше ња до не се на у по ступ ку ис пи ти ва ња оп ту жни це мо ра ју 
би ти обра зло же на, али та ко да се уна пред не ути че на ре ша ва ње оних пи та-
ња ко ја ће би ти пред мет рас пра вља ња на глав ном пре тре су (члан 342. ЗКП).

78 C. Ro xin, B. Schu ne mann, Straf ver fa hren srecht, Mun chen 2009, 304.
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За штит на функ ци ја оба ве зног ис пи ти ва ња сва ке оп ту жни це огле да се 
у за шти ти окри вље ног од нео сно ва ног и нео прав да ног из но ше ња кри вич ног 
пред ме та на глав ни пре трес и то је не спор но. Ипак, у ве зи са ис пи ти ва њем 
оп ту жни це ука за ли би смо на про блем ти ку при ме не на че ла кон тра дик тор-
но сти као јед ног од еле ме на та пра ва на пра вич ни по сту пак. Ван пре тре сно 
ве ће ис пи ту је оп ту жни цу на за тво ре ној сед ни ци без при су ства јав но сти, 
За ко ни ком не ве за но раз ло зи ма и оби мом утвр ђе ним у од го во ру на оп ту жни-
цу. То зна чи да ве ће ау то ном но рас пра вља о пред ме ту, без об зи ра на са др жај 
евен ту ал но под не тог од го во ра на оп ту жни цу – ве ће се не мо ра из ја сни ти о 
на во ди ма од бра не са др жа ним у од го во ру, а стран ке не ма ју мо гућ ност да 
при су ству ју сед ни ци ве ћа, а ти ме ни да се из ја сне о на во ди ма про тив не 
стран ке и ак тив но уче ство ву ју у овој фа зи по ступ ка. Из тог раз ло га сма тра-
мо да би би ло по треб но да се пред ви ди да ве ће на сед ни цу на ко јој ис пи ту-
је оп ту жни цу по зи ва стран ке (с тим да њи хо во при су ство не тре ба да бу де 
оба ве зно), јер је то по треб но ра ди бо љег раз ја шње ња ства ри у ци љу до но-
ше ња од лу ке о оправ да но сти, од но сно за ко ни то сти из но ше ња кри вич не 
ства ри на глав ни пре трес, с јед не стра не, и ра ди обез бе ђе ња при ме не на че-
ла кон тра дик тор но сти, с дру ге стра не. 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018



304

Mi la na M. Pi sa rić, As si stant with Ph.D. 
Uni ver sity of No vi Sad 
Fa culty of Law No vi Sad
M.Pi sa ric@pf.un s.ac .rs 

Exa mi na ti on of the In dic tment

Ab stract: In mo dern cri mi nal pro ce du re af ter the in ve sti ga tion has been 
com ple ted and the in dic tment has been ra i sed, it is ne ces sary that a cer tain fun-
cti o nal form of the co urt con troll and exa mi ne the in dic tment. Be fo re the trial 
com men ces, first the in dic tment is be ing jud ged, in sen se it has to be de ter mi ned 
whet her the con di ti ons are met to bring the de fen dant be fo re the main trial, and 
whet her the en try in to the next sta ge is ju sti fied and law ful. In this way, the pur-
po se of the ju di cial re vi ew of the cha r ge is de ter mi ned in or der to pre vent the 
unju sti fied and un law ful exe cu ti on of the de fen dant in to the main trial. The su bject 
of this pa per is the analysis of the le gal re gu la tion of the exa mi na ti on of the in-
dic tment in the Cri mi nal Pro ce du re Co de, as well as the analysis of the pro ce e-
dings of the pre-trial co urt of the High Co urt in No vi Sad re gar ding the exa mi na-
ti on of the in dic tment.
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