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ДА ЛИ ЈЕ ЈАВ НО ТУ ЖИ ЛАЧ КА ИС ТРА ГА  
ЕФИ КА СНИ ЈА ОД СУД СКЕ ИС ТРА ГЕ?*

Сажетак: Овај рад ре зул тат је ми ни ем пи риј ског ис тра жи ва ња о 
тра ја њу суд ске и јав но ту жи лач ке ис тра ге пред Ви шим су дом у Но вом Са ду. 
Ана ли зи ра но је укуп но сто пред ме та, од че га пе де сет пред ме та из 2008. 
го ди не и пе де сет пред ме та из 2015. и 2016. го ди не. Пр вих пе де сет пред ме та 
во ђе но је у вре ме ва же ња ЗКП из 2001. го ди не, док је дру гих пе де сет пред ме-
та во ђе но у вре ме ва же ња ЗКП из 2011. го ди не. Да би ре зул та ти би ли што 
ком па ра бил ни ји тру ди ли смо се да у обе гру пе бу де за сту пље на иста струк-
ту ра кри вич них де ла. Ау тор је до шао до за кључ ка да ту жи лач ка ис тра га 
ни је бр жа од суд ске ис тра ге. Не што ду жем тра ја њу ис тра ге до при но си ла 
је по тра га за осум њи че ним, по тра га за оште ће ним, спре че ност адво ка та, 
штрајк адво ка та, пре за у зе тост јав ног ту жи о ца.

Кључнеречи:суд ска ис тра га, ту жи лач ка ис тра га, тра ја ње ис тра ге. 

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

У рас пра ва ма ко је су прет хо ди ле уво ђе њу јав но ту жи лач ког мо де ла ис-
тра ге у на шем пра ву на во ђе ни су број ни ар гу мен ти ко ји иду њој у при лог. 
Је дан од тих ар гу ме на та би ло је ис ти ца ње да се уво ђе њем тог мо де ла ис тра-
ге ства ра нор ма тив на осно ва за ефи ка сни ји кри вич ни по сту пак.1 Је дан од 

* Рад је на стао у окви ру Про јек та Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду „Прав на тра ди-
ци ја и но ви прав ни иза зо ви”.

1 Стан ко Бе ја то вић, „Рад на вер зи ја но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке 
Ср би је и ефи ка сност по сту па ња у кри вич ним ства ри ма”, Прав на ри јеч 29/2011, 502; Stan ko 
Be ja to vić; „Rad na ver zi ja Za ko ni ka o kri vič nom po stup ku Re pu bli ke Sr bi je I tu ži lač ki mo del is-
tra ge”, RKK 2/10,27; Стан ко Бе ја то вић, „Ту жи лач ка ис тра га као обе леж је ре фор ми кри вич ног 
про це сног за ко но дав ства зе ма ља ре ги о на (кри ми нал но по ли тич ки раз ло зи оза ко ње ња, ста-
ње и пер спек ти ве) у: „Ту жи лач ка ис тра га – ре ги о нал на кри вич но про це сна за ко но дав ства и 
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ау то ра ко ји је за то по ну дио и обра зло же ње, био је Шку лић ко ји је ис та као 
да се кри вич ни по сту пак по тен ци јал но зна чај но убр за ва, јер су у ис тра зи 
ко ја је по ве ре на јав ном ту жи о цу, спо је ни не ки еле мен ти не ка да шњег прет-
кри вич ног по ступ ка и суд ске кри вич не ис тра ге, што на чел но омо гу ћа ва 
бр же ре ша ва ње кри вич не ства ри, од но сно бр же ства ра ње про це сних и фак-
тич ких усло ва за су ђе ње.2 Да би смо утвр ди ли да ли је то за и ста та ко по треб не 
су нам две вр сте по да та ка: о тра ја њу суд ске ис тра ге и о тра ја њу но во у ве де не 
ту жи лач ке ис тра ге. 

Што се ти че овог пр вог, до са да је спро ве де но не ко ли ко си сте мат ских 
ис тра жи ва ња у на шој зе мљи, ко ја по ка зу ју да ми ни ка да ни смо има ли про-
бле ма са тра ја њем фа зе ис тра ге, од но сно да ни је по сто јао про блем ње не 
спо ро сти. То про из ла зи из јед не сту ди је Вр хов ног су да Ср би је из 1975. го-
ди не, у ко јој се не твр ди да је ис тра га спо ра, већ се спо ра дич ни слу ча је ви 
ње ног ду жег во ђе ња об ја шња ва ју објек тив ним окол но сти ма, као што су 
не при су ство ва ње јав ног ту жи о ца ис тра жним рад ња ма, оду го вла че ње по-
ступ ка од стра не бра ни о ца кад окри вље ни ни је у при тво ру и ду жи на ве шта-
че ња у пред ме ти ма при вред ног кри ми на ла.3 Сле де ће ис тра жи ва ње је ор га-
ни зо вао Са ве зни се кре та ри јат за пра во су ђе и ор га ни за ци ју са ве зне упра ве 
1980. го ди не у ко јем ни је из ре че на ни јед на кри ти ка на ра чун суд ске ис тра ге.4 
Про сеч но тра ја ње ис тра ге пред окру жним су до ви ма на под руч ју Ср би је у 
пе ри о ду од 1991. до 1996. го ди не би ло је: до јед ног ме се ца у 40,8% слу ча је ва; 
пре ко јед ног до три ме се ца у 30,6% слу ча је ва; пре ко три до шест ме се ци у 
15,4% слу ча је ва; пре ко шест ме се ци до јед не го ди не у 8,4% слу ча је ва и пре-
ко јед не го ди не у 4,8% слу ча је ва. У про се ку, ис тра га је у том пе ри о ду за вр-
ша ва на у ро ку до шест ме се ци у 86,8% пред ме та.5 На ве де на ис тра жи ва ња по-
слу жи ла су као основ не ким ау то ри ма да за кљу че да се све при че о спо ро сти 
ис тра ге сво де са мо на не про ве рен и не до ка зан ути сак, ко ји је по сле ди ца 
пси хо ло шке за блу де да је мо гу ће на пра ви ти вр ло брз и ефи ка сан по сту пак 
ко ји не би ишао на ште ту утвр ђи ва ња исти не и за шти те пра ва гра ђа на, што 

ис ку ствау при ме ни” , Бе о град 2014, 15; Да ни ло Ни ко лић, „На че ла ту жи лач ког кон цеп та 
ис тра ге као осно ва ње не нор ма тив не раз ра де (са по себ ним освр том на но ви ЗКП Ср би је)” 
у: „Ту жи лач ка ис тра га – ре ги о нал на кри вич но про це сна за ко но дав ства и ис ку ства у при ме-
ни, Бе о град 2014, 36.Алек сан дар Бо шко вић, „Осврт на ту жи лач ки кон цепт ис тра ге у ком-
па ра тив ном кри вич но про це сном зај ко но дав ству,”,Прав ни жи вот 10/2008, 42;

2 Mi lan Šku lić, „Kon cep ci ja is tra ge u kri vič nom po stup ku”, RKK 1/10, 69.
3 Вр хов ни суд Ср би је, „Тра ја ње суд ског по ступ ка, Бе о град, 1975, на ве де но пре ма Đor-

đe La zin, „Ne ce lis hod nost pre la ska na tu ži lač ki mo del is tra ge u no vom Za ko ni ku o kri vič nom 
po stup ku iz 2006. Go di ne”, RKK 3/07, 53.

4 Sa ve zni se kre ta ri jat za pra vo su đe I or ga ni za ci ju sa ve zne upra ve, „Ana li za tra ja nja kri vič-
nog po stup ka u prak si ju go slo ven skih pra vo sud nih or ga na”, Be o grad 1980, 2.

5 Sne ža na Br kić, „Ra ci o na li za ci ja kri vič nog po stup ka I uproš će ne pro ce sne for me”, No vi 
Sad 2004, 89. Ау тор је та бе лар но при ка зао на ве де не по дат ке на осно ву пу бли ка ци је Ми ни-
стар ство прав де; „Рад оп штин ских и окру жних су до ва за пе ри од 1991-1996”, Бе о град 1997, 33.
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те о риј ски ни је мо гу ће и ка да се са овом за блу дом раш чи сти, он да ће и пи-
та ње опре де ље ња за од ре ђе ни мо дел ис тра ге би ти јед но став ни је и лак ше.6

С дру ге стра не, до да нас код нас ни је би ло озбиљ них ем пи риј ских ис-
тра жи ва ња, ко ји би ова кве на чел не кон ста та ци је о ве ћој ефи ка сно сти ту жи-
лач ке ис тра ге мо гли и по твр ди ти. У јед ној док тор ској ди сер та ци ји од бра-
ње ној 2010. го ди не спро ве де но је ис тра жи ва ње о ефи ка сно сти ис тра ге у 
Ре пу бли ци Срп ској у тро го ди шњем пе ри о ду на кон уво ђе ња јав но ту жи лач-
ке ис тра ге (2004, 2005 и 2006). Ме ђу тим, ов де ни је не по сред но ме ре но тра-
ја ње ис тра жног по ступ ка, већ је ме то дом ан ке ти ра ња окру жних јав них ту-
жи ла ца (узо рак од 50 ис пи та ни ка) и по ли ца ја ца (узо рак од 150 ис пи та ни ка) 
у Ре пу бли ци Срп ској утвр ђе но да ве ћи на ис пи та ни ка да је пред ност кон цеп-
ту ту жи лач ко-по ли циј ске ис тра ге, из ја шња ва ју ћи се да је она бр жа, ква ли-
тет ни ја и ефи ка сни ја у од но су на суд ску ис тра гу.7 Ипак, ово ис тра жи ва ње 
ни је по ка за ло да је но ви мо дел ис тра ге до при нео и ефи ка сни јем от кри ва њу 
учи ни ла ца кри вич них де ла.

2. РЕ ЛЕ ВАНТ НЕ ОД РЕД БЕ ПРО ЦЕ СНОГ ЗА КО НО ДАВ СТВА  
О ИС ТРА ЗИ

2.1. Ре ле вант не од ред бе о ис тра зи у ЗКП из 2001.

Пре ма ЗКП из 2001. го ди не,8 ис тра га је би ла пр ва фа за прет ход ног по-
ступ ка, ко ју је ре ше њем отва рао ис тра жни су ди ја или ве ће, на зах тев овла-
шће ног ту жи о ца, про тив од ре ђе ног ли ца за ко је је по сто ја ла осно ва на сум-
ња да је учи ни ло кри вич но де ло. Ис тра гу је спро во дио ис тра жни су ди ја. 
Пре до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге, ис тра жни су ди ја је тре бао да 
са слу ша осум њи че ног, осим ако је по сто ја ла опа сност од од ла га ња. Ис тра-
жни су ди ја је мо гао, пре не го што од лу чи о зах те ву јав ног ту жи о ца, по зва ти 
јав ног ту жи о ца и осум њи че ног да од ре ђе ног да на до ђу у суд ако је по треб но 
да се из ја сне о окол но сти ма ко је мо гу би ти од ва жно сти за од лу чи ва ње о 
зах те ву или ако је ис тра жни су ди ја сма трао да би из дру гих раз ло га би ло 
це лис ход но њи хо во усме но из ја шње ње. Овом при ли ком стран ке су мо гле 
ста вља ти усме но пред ло ге, а јав ни ту жи лац је мо гао из ме ни ти или до пу ни-
ти зах тев за спро во ђе ње ис тра ге, а мо гао је и пред ло жи ти да се по сту пак 
спро ве де не по сред но на осно ву оп ту жни це. У ве зи са по зи ва њем, од бра ном 

6 Đor đe La zin, „Sud ska is tra ga – di le me I pro ble mi”, RKK 2/2006, 81.
7 Алек сан дар Бо шко вић, „Ту жи лач ко по ли циј ски кон цепт ис тра ге и ефи ка сност кри-

вич ног по ступ ка”, док тор ска ди сер та ци ја , Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, 2010, 433.
8 Сл. лист СРЈ 70/01, 68/02 и Сл. гла сник РС 58/04, 85/05, 85/05 – др. За кон, 115/05, 49/07, 

20/09 – др. За кон, 72/09 и 76/10.
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и са слу ша њем осум њи че ног про тив ко јег се зах те ва ло спро во ђе ње ис тра ге, 
при ме њи ва не су од ред бе ЗКП о по зи ва њу, од бра ни и са слу ша њу окри вље ног. 
Про тив ре ше ња ис тра жног су ди је о спро во ђе њу ис тра ге окри вље ни се мо гао 
жа ли ти. Ис тра жни су ди ја је био ду жан да жал бу од мах до ста ви ван пре тре-
сном ве ћу. Жал ба ни је има ла су спен зив но деј ство. Ако се ис тра жни су ди ја 
ни је сло жио са зах те вом јав ног ту жи о ца за спро во ђе ње ис тра ге, тра жио је 
да о то ме од лу чи ван пре тре сно ве ће. Про тив ре ше ња ве ћа окри вље ни, јав ни 
ту жи лац и оште ће ни има ли су пра во жал бе, ко ја не за др жа ва из вр ше ње ре-
ше ња. Ако је про тив ре ше ња ве ћа жал бу из ја вио са мо оште ће ни, а жал ба је 
би ла усво је на, сма тра ло се да је оште ће ни из ја вљи ва њем жал бе пре у зео го-
ње ње. При од лу чи ва њу о зах те ву за спро во ђе ње ис тра ге, ве ће ни је би ло ве за-
но за прав ну оце ну де ла ко ју је на вео јав ни ту жи лац (чл. 243 ЗКП из 2001).

Ис тра га се во ди ла са мо у по гле ду оног кри вич ног де ла и про тив оног 
окри вље ног на ко је се од но си ло ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге. Ако би се у 
то ку ис тра ге по ка за ло да по сту пак тре ба про ши ри ти на ко је дру го кри вич-
но де ло или про тив дру гог ли ца, ис тра жни су ди ја је о то ме оба ве шта вао 
јав ног ту жи о ца. У та квом слу ча ју мо гле су се пред у зе ти ис тра жне рад ње 
ко је не тр пе од ла га ње, али о све му што је пред у зе то мо рао се оба ве сти ти 
јав ни ту жи лац (чл. 248 ЗКП из 2001). По сле до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу 
ис тра ге, ис тра жни су ди ја је и без пред ло га стра на ка пред у зи мао рад ње за ко је 
је сма трао да су по треб не за успе шно во ђе ње по ступ ка (чл. 249 ЗКП из 2001).

Са слу ша ње окри вље ног мо гло се оба ви ти са мо у при су ству јав ног ту-
жи о ца. Оште ће ни као ту жи лац, при ват ни ту жи лац и бра ни лац су мо гли 
при су ство ва ти са слу ша њу окри вље ног. Ис тра жни су ди ја је пре за вр ше не 
ис тра ге при ба вљао по дат ке о окри вље ном из чл. 89, ст 1 ЗКП, ако су они 
не до ста ја ли или их је тре ба ло про ве ри ти, као и по дат ке о ра ни јим осу да ма 
окри вље ног, а ако окри вље ни још из др жа ва ка зну или дру гу санк ци ју ко ја 
је ве за на за ли ше ње сло бо де – по дат ке о ње го вом по на ша њу за вре ме из др-
жа ва ња ка зне или дру ге санк ци је. По по тре би, ис тра жни су ди ја је при ба вљао 
и по дат ке о ра ни јем жи во ту окри вље ног и о при ли ка ма у ко ји ма жи ви, као 
и о дру гим окол но сти ма ко је се ти чу ње го ве лич но сти. Ис тра жни су ди ја је 
мо гао од ре ди ти ме ди цин ске пре гле де или пси хо ло шка ис пи ти ва ња окри-
вље ног ка да је би ло по треб но да се до пу не по да ци о лич но сти окри вље ног.

Ис тра жни су ди ја је за вр ша вао ис тра гу кад је на шао да је ста ње ства ри 
у ис тра зи до вољ но раз ја шње но. По за вр ше ној ис тра зи ис тра жни су ди ја је 
до ста вљао спи се јав ном ту жи о цу, ко ји је био ду жан да у ро ку од 15 да на 
ста ви пред лог да се ис тра га до пу ни или да по диг не оп ту жни цу или да да 
из ја ву да од у ста је од го ње ња. Ван пре тре сно ве ће је мо гло про ду жи ти овај 
рок на пред лог јав ног ту жи о ца, нај ду же за још 15 да на. Ако ис тра жни су ди-
ја ни је при хва тио пред лог јав ног ту жи о ца о до пу ни ис тра ге, тра жио је да о 
то ме од лу чи ван пре тре сно ве ће.
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Ако се ис тра га ни је за вр ши ла у ро ку од шест ме се ци, ис тра жни су ди ја 
је био ду жан да оба ве сти пред сед ни ка су да о раз ло зи ма због ко јих ис тра га 
ни је окон ча на. Пред сед ник су да је по по тре би пред у зи мао ме ре да се ис тра га 
окон ча (чл. 258 ЗКП из 2001). Стран ке и оште ће ни мо гли су се увек обра ти ти 
при ту жбом пред сед ни ку су да пред ко јим се во ди по сту пак због оду го вла че ња 
по ступ ка и дру гих не пра вил но сти у то ку ис тра ге (чл. 264 ЗКП из 2001).

2.2. Ре ле вант не од ред бе о ис тра зи у ЗКП из 2011.

Пре ма чл. 295, ст. 1 ЗКП из 2011. го ди не9 ис тра га се по кре ће про тив 
од ре ђе ног ли ца за ко је по сто је осно ви сум ње да је учи ни ло кри вич но де ло, 
као и про тив не по зна тог учи ни о ца ка да по сто је осно ви сум ње да је учи ње-
но кри вич но де ло. Ис тра га се по кре ће на ред бом над ле жног јав ног ту жи о ца. 
На ред ба о спро во ђе њу ис тра ге до но си се пре или не по сред но по сле пр ве 
до ка зне рад ње ко ју су пред у зе ли јав ни ту жи лац или по ли ци ја у пред ис тра-
жном по ступ ку, а нај ка сни је у ро ку од три де сет да на од да на ка да је јав ни 
ту жи лац оба ве штен о пр вој до ка зној рад њи ко ју је по ли ци ја пред у зе ла (чл. 
296, ст. 1 и2 ЗКП из 2011). Ис тра гу спро во ди над ле жни јав ни ту жи лац. Ако 
је јав ном ту жи о цу по треб на по моћ по ли ци је (фо рен зич ка, ана ли тич ка и др.) 
или дру гих др жав них ор га на у ве зи са спро во ђе њем ис тра ге, онис су ду жни 
да му на ње гов зах тев ту по моћ пру же. На зах тев јав ног ту жи о ца, прав но 
ли це је ду жно да пру жи по моћ јав ном ту жи о цу за пред у зи ма ње до ка зне 
рад ње ко ја не тр пи од ла га ње (чл. 298, ст. 4 ЗКП из 2011). 

Осум њи че ни и ње гов бра ни лац мо гу са мо стал но при ку пља ти до ка зе 
и ма те ри јал у ко рист од бра не. У ци љу оства ри ва ња тог овла шће ња осум њи-
че ни и ње гов бра ни лац има ју пра во: а) да раз го ва ра ју са ли цем ко је им мо же 
пру жи ти по дат ке ко ри сне за од бра ну и да од тог ли ца при ба вља ју пи са не 
из ја ве и оба ве ште ња, уз ње го ву са гла сност; б) да ула зе у при ват не про сто-
ри је или про сто ре ко ји ни су отво ре ни за јав ност, у стан или у про сто ре 
по ве за не са ста ном, уз при ста нак њи хо вог др жа о ца; в) да од фи зич ког или 
прав ног ли ца пре у зму пред ме те и ис пра ве и при ба ве оба ве ште ња ко ји ма 
оно рас по ла же, уз ње го ву са гла сност, као и уз оба ве зу да том ли цу из да ју 
по твр ду са по пи сом пре у зе тих пред ме та и ис пра ва. Пр во на ве де но овла шће-
ње не од но си се на оште ће ног и на ли ца ко ја су већ ис пи та на од стра не по-
ли ци је или јав ног ту жи о ца. Пи са не из ја ве и оба ве ште ња мо гу се ко ри сти ти 
од стра не окри вље ног и ње го вог бра ни о ца у то ку ис пи ти ва ња све до ка или 
про ве ре ве ро до стој но сти ње го вог ис ка за или за до но ше ње од лу ке о ис пи-
ти ва њу од ре ђе ног ли ца као све до ка од стра не јав ног ту жи о ца или су да.

Ако осум њи че ни и ње гов бра ни лац сма тра да је по треб но пред у зе ти 
од ре ђе ну до ка зну рад њу, пред ло жи ће јав ном ту жи о цу да је пре ду зме. Ако 

9 Сл. гла сник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019.
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јав ни ту жи лац од би је пред лог за пред у зи ма ње од ре ђе не до ка зне рад ње или 
о пред ло гу не од лу чи у ро ку од осам да на од да на под но ше ња пред ло га, 
осум њи че ни и ње гов бра ни лац мо же под не ти пред лог су ди ји за прет ход ни 
по сту пак, ко ји од лу ку о то ме до но си у ро ку од осам да на. Ако су ди ја за 
прет ход ни по сту пак усво ји пред лог осум њи че ног и ње го вог бра ни о ца, на-
ло жи ће јав ном ту жи о цу да пре ду зме до ка зну рад њу и од ре ди ти му за то рок. 
Ис тра га се спро во ди са мо у по гле ду осум њи че ног и кри вич ног де ла на ко је 
се од но си на ред ба о спро во ђе њу ис тра ге. Ако се у то ку ис тра ге по ка же да 
по сту пак тре ба про ши ри ти на ко је дру го кри вич но де ло или про тив дру гог 
ли ца, јав ни ту жи лац ће на ред бом про ши ри ти ис тра гу (чл. 306, ст. 1 и 2 ЗКП 
из 2011).

Ка да на ђе да је ста ње ства ри у ис тра зи до вољ но раз ја шње но јав ни ту-
жи лац ће до не ти на ред бу о за вр шет ку ис тра ге, ко ју ће до ста ви ти осум њи-
че ном и ње го вом бра ни о цу, ако га има, и оба ве сти ће оште ће ног о за вр шет-
ку ис тра ге. Ако јав ни ту жи лац не за вр ши ис тра гу про тив осум њи че ног у 
ро ку од шест ме се ци, а ка да је реч о кри вич ном де лу за ко је је по себ ним 
за ко ном од ре ђе но да по сту па јав но ту жи ла штво по себ не над ле жно сти у 
ро ку од јед не го ди не, ду жан је да оба ве сти не по сред но ви шег јав ног ту жи о ца 
о раз ло зи ма због ко јих ис тра га ни је окон ча на. Не по сред но ви ши јав ни ту жи-
лац ду жан је да пре ду зме ме ре да се ис тра га окон ча (чл. 310 ЗКП из 2011).

Јав ни ту жи лац до не ће на ред бу о до пу ни ис тра ге ка да на кон за вр шет ка 
ис тра ге утвр ди да је по треб но пред у зе ти но ве до ка зне рад ње. До пу ну ис-
тра ге јав ном ту жи о цу мо гу пред ло жи ти осум њи че ни и ње гов бра ни лац.

Осум њи че ни и ње гов бра ни лац мо гу од мах по са зна њу, а нај ка сни је до 
за вр шет ка ис тра ге, под не ти при го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу 
због оду го вла че ња по ступ ка и дру гих не пра вил но сти у то ку ис тра ге.

3. МИ НИ ЕМ ПИ РИЈ СКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ТРА ЈА ЊА ИС ТРА ЖНОГ  
ПО СТУП КА ПРЕД ВИ ШИМ СУ ДОМ У НО ВОМ СА ДУ

3.1. Ме то до ло шки и хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња

Да би смо од го во ри ли на по ста вље но пи та ње спро ве ли смо ми ни ем пи-
риј ско ис тра жи ва ње у Ви шем су ду у Но вом Са ду на слу чај но ода бра ном 
узор ку од 100 пред ме та, и то 50 пред ме та из вре ме на ва же ња ЗКП из 2001. 
го ди не и 50 пред ме та из вре ме на ва же ња ЗКП из 2011. го ди не.10 Да би ре-
зул та ти ис тра жи ва ња би ли што ком па ра бил ни ји, тру ди ли смо се да бу де 

10 Ис тра жи ва ње је спро ве де но на кон одо бре ња мол бе за увид у спи се упу ће не пред-
сед ни ку Ви шег су да у Но вом Са ду од 17.07.2020. а ре а ли зо ва но је то ком ме се ца ју ла, ав гу ста 
и сеп тем бра 2020. го ди не.
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при сут на исто вет на струк ту ра кри вич них де ла, и то: по 12 пред ме та за кри-
вич но де ло Нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га 
(чл. 246, ст. 1 КЗ); по 12 пред ме та за кри вич но де ло Раз бој ни штво (чл. 206, 
ст. 2 КЗ); по 12 пред ме та за кри вич но де ло Уби ство или Те шко уби ство (чл. 113 
и чл. 114 КЗ); по 6 пред ме та за кри вич но де ло Си ло ва ње (чл. 178, ст. 1 КЗ); 
по 4 пред ме та за кри вич но де ло Зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја (чл. 359 
КЗ) и по 4 пред ме та за Те шко де ло про тив без бед но сти јав ног са о бра ћа ја 
(чл. 297, ст. 2 КЗ). Кри вич ни пред ме ти рас пра вља ни по ЗКП из 2001. го ди не 
да ти ра ли су из 2008. го ди не а пред ме ти во ђе ни по ЗКП из 2011. го ди не да-
ти ра ли су из 2015. и 2016. го ди не. Опре де ље ње за 2008. го ди ну је ре зул тат 
на ше про це не да до по чет ка при ме не но вог ЗКП има до вољ но вре ме на (пет 
го ди на) да би се за по че ти по сту пак за вр шио по ста ром за ко ни ку и да је, с 
дру ге стра не, та го ди на до вољ но бли ска са да шњем пе ри о ду и да је по кри-
ве на ва же њем Кри вич ног за ко ни ка из 2005. го ди не. За пра ће ње ис тра жне 
фа зе по ступ ка по но вом ЗКП иза бра на је 2015. и 2016 . го ди на, са на дом да 
ће тај вре мен ски оквир би ти по де сан и до во љан за за вр ше так по ступ ка до 
18.07.2020. као мо мен та по чет ка ис тра жи ва ња.

У ра ду се по шло од основ не хи по те зе да је јав но ту жи лач ка ис тра га 
ефи ка сни ја од суд ске ис тра ге, од но сно да се она бр же спро во ди у од но су на 
суд ску ис тра гу.

3.2. Тра ја ње ис тра жног по ступ ка пред Ви шим су дом  
у Но вом Са ду у вре ме ва же ња ЗКП из 2001. го ди не

Тра ја ње фа зе ис тра ге мо же се из ме ри ти тек на кон фик си ра ња мо ме на-
та ко ји озна ча ва ју њен по че так и крај. Ме ђу тим, у вре ме ва же ња ЗКП из 2001. 
го ди не ни је би ло за кон ске од ред бе о то ме ка да се сма тра да је кри вич ни 
по сту пак от по чео. Пи та ње мо мен та по чет ка кри вич ног по ступ ка је у те о ри-
ји би ло спор но. По ла зе ћи од прав ног пој ма кри вич ног по ступ ка као тро стра-
ног про це сног од но са ко ји се ус по ста вља из ме ђу су да и про це сних стра на ка, 
ми смо се при кљу чи ли оним схва та њи ма по ко ји ма оп шти кри вич ни по сту-
пак, од но сно ис тра га као пр ва ње го ва фа за за по чи ње тек он да кад су се 
сте кла сва три про це сна су бјек та, а то је мо ме нат до но ше ња ре ше ња о спро-
во ђе њу ис тра ге.11 Да кле, ни је до вољ но са мо под но ше ње зах те ва за спро во-
ђе ње ис тра ге, али то ни је ни мо ме нат ка да ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге 
по ста но прав но сна жно, јер из ја вље на жал ба не ма су спен зив но деј ство. Из ван 
по ступ ка оста ју све оне рад ње ко је су од стра не ис тра жног су ди је или ор га-
на уну тра шњих по сло ва пред у зе те пре до не тог ре ше ња о спро во ђе њу ис-

11 Та ко и Mom či lo Gru bač, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad, 2009, 353-354; Во ји слав 
Ђур ђић, Кри вич но про це сно пра во, по себ ни део, Ниш 2006, 41.
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тра ге, с тим што се не ке од њих, пре ма из ри чи тим од ред ба ма ЗКП на кнад но 
кон ва ли ди ра ју као про це сне ис тра жне рад ње.

Ми смо ипак по себ но ис ка за ли и вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во-
ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге, иа ко та да још ни је 
ус по ста вљен тро стра ни прав ни од нос, кри вич но го ње ње је от по че ло и по сто ји 
оба ве за су да да зах тев узме у раз ма тра ње и о ње му од лу чи. А до од лу ке су да 
мо же про ћи из ве сно вре ме – то је да кле, про стор у ко ме мо гу до ћи до из ра жа ја 
(не)ажур ност су да или те шко ће у обез бе ђи ва њу при су ства осум њи че ног ли ца, 
чи је са слу ша ње тре ба да прет хо ди до но ше њу ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге.12

Ис тра га се за вр ша ва прав но сна жним ре ше њем о об у ста ви ис тра ге или 
ње ним за вр шет ком, ка да је ста ње ства ри до вољ но раз ја шње но и спис до ста вљен 
јав ном ту жи о цу. И ов де смо уне ко ли ко од сту пи ли од та квог ра чу на ња вре ме на, 
јер се из пред ме та ни је увек ви де ло ка да је спис до ста вљен јав ном ту жи о цу. 
Због то га смо за вр ше так ис тра ге ра чу на ли са да ном до ста вља ња оп ту жни це 
су ду, иа ко смо ду бо ко све сни да је то вре ме за мак си мал но 15 да на би ло кра ће.

Т 1. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге пред Ви шим су дом у Но вом Са ду у вре ме ва же ња ЗКП из 2001. 
(пред ме ти осно ва ни 2008)

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10  
да на до 1м

пре ко 1м 
до 2м

пре ко 2м 
до 3м

пре ко 4м 
до 5м

пре ко 8м 
до 9м

пре ко 9м 
до 10м

бр. пред-
ме та 24 13 5 5 1 1 1

Из та бе ле Т 1. ви ди се да је код нај ве ћег бро ја пред ме та вре ме од под-
но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу 
ис тра ге из но си ло до јед ног ме се ца. У не ко ли ко спо ра дич них слу ча је ва ово 
вре ме је тра ја ло нео прав да но ду го, па чак и до де сет ме се ци. При то ме, из 
спи са се нај че шће не ви ди за што је би ло по треб но то ли ко вре ме на, осим у 
два слу ча ја где се очи глед но тра га ло за осум њи че ним.

Т 2. Тра ја ње ис тра ге пред Ви шим су дом у Но вом Са ду у вре ме ва же ња ЗКП из 2001. 
(пред ме ти осно ва ни 2008)

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10 
да на до 1м

пре ко 1м 
до 2м

пре ко 2м 
до 3м

пре ко 3м 
до 4м

пре ко 4м 
до 5м

пре ко 5м 
до 6м

бр. пред-
ме та 0 7 14 16 4 5 4

12 Ово је ка сни је по твр ђе но то ком ис тра жи ва ња, јер су за бе ле же ни слу ча је ви у ко ји ма 
је вре ме од при је ма зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис-
тра ге би ло ду же не го што смо оче ки ва ли.
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Ви ди мо да је нај ве ћи број ис тра га за вр ша ван у ро ку до три ме се ца, а 
ни је за бе ле жен ни је дан слу чај ис тра ге ко ји би био во ђен пре ко шест ме се ци.

3.2.1. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло уби ство из чл. 113 КЗ  
и те шко уби ство из чл. 114 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2001.

Т 3. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 113 и 114 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на
11 1

Из та бе ле Т 3. Про из ла зи да је вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во-
ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге би ло при ме ре но 
(до 10 да на) а да је са мо у јед ном слу ча ју из но си ло пр е ко де сет до два де сет 
да на. 

Код кри вич них де ла уби ства и те шког уби ства пре до но ше ња зах те ва 
за спро во ђе ње ис тра ге по пра ви лу оба вља не су сле де ће рад ње: са слу ша ње 
осум њи че ног, об дук ци ја, ана ли за кр ви и мо кра ће на ал ко хол, пре тре са ње 
ста на, за др жа ва ње осум њи че ног, са слу ша ње осум њи че ног, уви ђај, од ре ђи-
ва ње при тво ра. 

По сле до не тог ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге при ба вљан је из вод из 
ка зне не еви ден ци је, од ре ђи ван и про ду жа ван при твор, са слу ша ван окри вље-
ни, ис пи ти ва ни све до ци, вр ше но суд ско-ме ди цин ско, пси хо ло шко и не у роп-
си хи ја триј ско ве шта че ње, при ба вљан ли стинг те ле фон ских раз го во ра, итд.

Т 4. Тра ја ње ис тра ге за чл. 113 и 114 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 1м пре ко 1м  
до 2м

пре ко 2м  
до 3м

пре ко 3м  
до 4м

пре ко 4м  
до 5м

пре ко 5м  
до 6м

бр. пред-
ме та 1 4 3 2 0 2

Ви ди мо да и код нај те жег кри вич ног де ла у окви ру иза бра них пред ме-
та ис тра га ни је тра ја ла пре ко шест ме се ци. У јед ном пред ме ту су би ла два 
окри вље на и у јед ном пред ме ту је би ло тро је окри вље них. До пу на ис тра ге 
је би ла за бе ле же на у јед ном пред ме ту а у два пред ме та про ши ре ње ис тра ге. 
У јед ном пред ме ту (К. 202/08) јав ни ту жи лац је од у стао од го ње ња про тив 
јед ног од са о кри вље них ли ца. У том истом пред ме ту би ло је те шко ћа око 
обез бе ђи ва ња при су ства окри вље ног, за ко јим је рас пи са на по тра га а за тим 
и по тер ни ца. У јед ном слу ча ју из да та је и на ред ба за при нуд но до во ђе ње 
оште ће ног – све до ка.
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Т 5. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 да на до 20 да на пре ко 20 да на до 30 да на 
бр. слу ча је ва 11 11 3

Код овог кри вич ног де ла ни је би ло за сто ја због че ка ња на на лаз и ми-
шље ње ве шта ка. Са мо три на ла за су до ста вље на су ду у ро ку од пре ко 20 
да на до 30 да на. Је да нест на ла за је сти гло у ро ку ма њем од 10 да на и исто 
то ли ко на ла за у ро ку до 20 да на.

3.2.2. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло си ло ва ња  
из чл. 178, ст. 1 КЗ у 2008. го ди ни

Ана ли зи ра но је шест пред ме та из чл. 178, ст. 1 КЗ. Вр шен је уви ђај, 
при ба вљан из ве штај ле ка ра ги не ко ло га, вр ше но не у роп си хи ја триј ско и пси-
хо ло шко ве шта че ње, ве шта че ње ДНК узор ка, ме ди цин ско-ги не ко ло шко 
ве шта че ње, ве шта че ње сте пе на ал ко хо ли са но сти, итд. По сто јао је је дан екс-
це сни слу чај че ка ња на до но ше ње ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге пре ко де вет 
ме се ци, при че му се из спи са не ви ди раз лог, осим од ла га ња јед ног ро чи шта 
за са слу ша ње осум њи че ног због до ја ве о по ста вље ној бом би у су ду.

Т 6. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 178, ст. 1 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 10 да на пре ко 10 да на до 1м пре ко 2м до 3м пре ко 9м до 10м
бр. пред-
мета 2 2 1 1

Т 7. Тра ја ње ис тра ге за чл. 178, ст. 1 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме пре ко 1м до 2м пре ко 2м до 3м пре ко 4м до 5м пре ко 5м до 6м
бр. пред-
ме та 2 2 1 1

Т 8. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на 
бр. слу-
чаје ва 5 10 4

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва (10) на на лаз и ми шље ње ве шта ка че ка ло се 
пре ко де сет до два де сет да на, у пет слу ча је ва че ка ло се до де сет да на и у 
че ти ри слу ча ја пре ко два де сет до три де сет да на.
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3.2.3. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло раз бој ни штво  
из чл. 206, ст. 2 КЗ у 2008. го ди ни

Т 9. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 206, ст. 2 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10 
да на до 1м

пре ко 1м 
до 2м

пре ко 2м 
до 3м

пре ко 3м 
до 4м

пре ко 4м 
до 5м

пре ко 8м 
до 9м

бр. пред-
ме та 6 2 1 1 0 1 1

Т 10. Тра ја ње ис тра ге за чл. 206, ст. 2 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 1м пре ко 1м 
до 2м

пре ко 2м 
до 3м

пре ко 3м 
до 4м

пре ко 4м 
до 5м

пре ко 5м 
до 6м

бр. пред-
ме та 2 3 4 0 2 1

И код кри вич ног де ла раз бој ни штва је за бе ле же но не ко ли ко слу ча је ва 
ду жег че ка ња на ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге. У пи та њу је би ла по тра га 
за окри вље ни ма. Са ма ис тра га је во ђе на нај че шће до три ме се ца. У пред ме-
ту К. 127/08 би ло је про бле ма са обез бе ђи ва њем при су ства дру го о кри вље ног, 
као и оште ће ног – све до ка, а у пред ме ту К 268/08 је би ла из да та на ред ба за 
рас пи си ва ње ме ђу на род не по тер ни це, а ис тра га је би ла и пре ки ну та због 
то га што се ни је зна ло бо ра ви ште окри вље ног. Ис тра га је по сле два ме се ца 
на ста вље на, на кон ли ше ња сло бо де окри вље ног. У пет пред ме та ис тра га је 
во ђе на про тив два окри вље на, у јед ном пред ме ту про тив тро је окри вље них 
и у јед ном пред ме ту про тив че ти ри окри вље на. На ве штач ки на лаз се ни је 
ду го че ка ло, што се ви ди из та бе ле Т 11.

Т 11. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на 
бр. вешт. на ла за 9 2 1

3.2.4. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња и  
ста вља ње у про мет опој них дро га из чл. 246, ст. 1 КЗ у 2008. го ди ни

Т 12. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 246, ст. 1 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 10 да на пре ко 10 да на до 1 м пре ко 1м до 2м пре ко 2м до 3м
бр. пред ме та 4 5 1 2
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Т 13. Тра ја ње ис тра ге за чл. 246, ст. 1 КЗ у пред ме ти ма из 2008

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10 да на 
до 1м

пре ко 1м  
до 2м

пре ко 2м  
до 3м

пре ко 3м  
до 4м

бр. пред ме та 0 4 5 2 1

Пре под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге обич но су пред у зи ма не 
сле де ће рад ње од стра не ор га на уну тра шњих по сло ва: пре тре са ње ста на, 
при вре ме но од у зи ма ње пред ме та, уви ђај и при ба вља ње ве шта ко вог на ла за 
о фи зич ко-хе миј ском ве шта че њу суп стан це. 

На кон до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге, при ба вљан је из вод из 
ка зне не еви ден ци је, са слу ша ван је окри вље ни, ис пи ти ва ни су све до ци, при-
ба вљан на лаз ве шта ка не у роп си хи ја тра, од ре ђи ван и про ду жа ван при твор. 

У ве ћи ни пред ме та (9) ис тра га је во ђе на про тив јед ног осум њи че ног, у 
два пред ме та су би ла два осум њи че на, у јед ном пред ме ту че ти ри осум њи-
че на и у два пред ме та шест осум њи че них.

Спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла за кљу чен је у пет пред ме та.
На ве шта че ње у овим пред ме ти ма ни је се ду го че ка ло, осим у јед ном 

слу ча ју где је тај рок из но сио 50 да на.

Т 14. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 1м до 2м
бр. слу ча је ва 4 4 1

3.2.5. Тра ја ње ис тра ге за те шка де ла про тив без бед но сти  
јав ног са о бра ћа ја из чл. 297, ст. 2 КЗ у 2008. го ди ни

За ово кри вич но де ло ана ли зи ра на су че ти ри пред ме та. Вре ме од под-
но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу 
ис тра ге би ло је при ме ре но. Три ис тра ге су окон ча не у пе ри о ду од пре ко два 
до три ме се ца а јед на у пе ри о ду до че ти ри ме се ца. У ис тра зи су пред у зи ма-
не сле де ће рад ње: уви ђај, екс пер ти за ал ко хо ла, са о бра ћај но ве шта че ње, суд-
ско ме ди цин ско ве шта че ње, суд скоп си хи ја триј ско ве шта че ње, итд. 

Т 15. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 297, ст. 2 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме до 10 да на пре ко 10 да на до 1м
бр. пред ме та 1 3

Т 16. Тра ја ње ис тра ге за чл. 297, ст. 2 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме пре ко 2м до 3м пре ко 3м до 4м
бр. пред ме та 3 1
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Т 17. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на 
бр. слу ча је ва 4 8 2

Нај ве ћи број на ла за ве шта ка сти зао је у ро ку од пре ко де сет до два де сет 
да на.

3.2.6. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло зло у по тре ба  
слу жбе ног по ло жа ја из чл. 359 КЗ у 2008. го ди ни

Ана ли зи ра на су че ти ри пред ме та ко ји се од но се на кри вич но де ло Зло-
у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чл. 359 КЗ. Вре ме од под но ше ња зах те ва за 
спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге је у три 
слу ча ја из но си ло пре ко јед ног до два ме се ца и у јед ном слу ча ју пре ко два 
до три ме се ца. Са ма ис тра га је во ђе на у два слу ча ја пре ко два до три ме се ца 
и у два слу ча ја пре ко че ти ри до пет ме се ци. У овим пред ме ти ма је би ло до-
ста оште ће них из раз ли чи тих гра до ва, чи ји ис ка зи су при ба вља ни за мол ним 
пу тем. За тим, мо ра ла је би ти при ба вље на огром на књи го вод стве на до ку-
мен та ци ја и на рав но, оба ве зно је вр ше но еко ном ско-фи нан сиј ско ве шта че ње. 
На тај на лаз и ми шље ње ве шта ка у свим слу ча је ви ма че ка ло се пре ко два-
де сет до три де сет да на.

Т 18. Вре ме од под но ше ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о 
спро во ђе њу ис тра ге за чл. 359 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме пре ко 1м до 2м пре ко 2м до 3м
бр. пред ме та 3 1

Т 19. Тра ја ње ис тра ге за чл. 359 КЗ у пред ме ти ма из 2008.

вре ме пре ко 2м до 3м пре ко 4м до 5м
бр. пред ме та 2 2

3.3. Тра ја ње ис тра жног по ступ ка пред Ви шим јавним  
тужилаштвом у Но вом Са ду у вре ме ва же ња ЗКП из 2011. го ди не

Пре ма чл. 5 ЗКП из 2011. го ди не, кри вич но го ње ње за по чи ње пр вом 
рад њом јав ног ту жи о ца или овла шће них слу жбе них ли ца по ли ци је на осно-
ву зах те ва јав ног ту жи о ца, пред у зе том у скла ду са тим за ко ни ком ра ди 
про ве ре осно ва сум ње да је учи ње но кри вич но де ло или да је од ре ђе но ли-
це учи ни ло кри вич но де ло. Пре ма чла ну 7 истог за ко ни ка кри вич ни по сту-
пак је по кре нут до но ше њем на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге. Фа за ис тра ге 



1196

Др Сне жа на С. Бр кић, Да ли је јав но ту жи лач ка ис тра га ефи ка сни ја од суд ске... (1183–1202)

окон ча ва се об у ста вом (чл. 308 ЗКП) или за вр шет ком ис тра ге (чл. 310 ЗКП). 
Кад на ђе да је ста ње ства ри у ис тра зи до вољ но раз ја шње но јав ни ту жи лац 
ће до не ти на ред бу о за вр шет ку ис тра ге ко ју ће до ста ви ти осум њи че ном и 
ње го вом бра ни о цу, ако га има, и оба ве сти ће оште ће ног о за вр шет ку ис тра-
ге. Да кле, код ове гру пе пред ме та ни је би ло ни ка кве ди ле ме: тра ја ње ис тра-
ге је ра чу на то од до но ше ња на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге до до но ше ња 
на ред бе о за вр шет ку или об у ста ви ис тра ге.

Т 20. Тра ја ње ис тра ге пред Ви шим јавним тужилаштвом у Но вом Са ду у вре ме 
ва же ња ЗКП из 2011. (пред ме ти осно ва ни 2015. и 2016)

вре ме до 10 
да на 

пре ко 
10 да на 
до 1м

пре ко 
1м до 

2м

пре ко 
2м до 

3м

пре ко 
3м до 

4м

пре ко 
4м до 

5м

пре ко 
5м до 

6м

пре ко 
6м до 

7м

пре ко 
7м до 

8м

пре ко 
10м до 

11м
бр. 
пред-
ме та

2 2 6 10 13 10 1 1 4 1

Из та бе ле Т 20. ви ди мо да се нај ве ћи број ис тра жних пред ме та во ђе них 
по ЗКП из 2011. го ди не за вр ша вао у ро ку до пет ме се ци, док је ду же од то га 
во ђе но се дам ис тра га, од че га је јед на тра ја ла пре ко де сет до је да на ест ме-
се ци.

3.3.1. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло уби ства из чл. 113 и  
те шког уби ства из чл. 114 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

Т 21. Тра ја ње ис тра ге за чл. 113 и 114 КЗ во ђе не по ЗКП из 2011.

вре ме до 10 
да на 

пре ко 
10 да на 
до 1м

пре ко 
1м до 

2м

пре ко 
2м до 

3м

пре ко 
3м до 

4м

пре ко 
4м до 

5м

пре ко 
5м до 

6м

пре ко 
6м до 

7м

пре ко 
7м до 

8м
бр. 
пред-
ме та

1 2 2 2 2 2 0 0 1

Ви ди мо да се и за те шка де ла, као што су уби ство и те шко уби ство, 
ис тра га за вр ша ва ла ре ла тив но бр зо. Та ко, нпр. у пред ме ту К.209/15 ис тра га 
је за вр ше на у ро ку од шест да на.Са мо у јед ном слу ча ју ис тра га је тра ја ла 
пре ко се дам до осам ме се ци (К. 160/15). У том пред ме ту че ка ло се не ко ли ко 
ме се ци да све док ко ји је био у те шком ста њу бу де от пу штен из бол ни це, да 
би се он на кра ју, као бли ски срод ник осум њи че ног, по звао на све доч ку при-
ви ле ги ју.
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Т 22. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10  
до 20 да на 

пре ко 20  
до 30 да на 

пре ко 1м  
до 2м

пре ко 2м  
до 3м

пре ко 8м  
до 9м

бр. слу-
ча је ва 17 15 3 1 1 2

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва на ве шта ков на лаз и ми шље ње че ка ло се до 
де сет да на (17), од но сно до два де сет да на (15). У пред ме ту К. 171/15 че ка ло 
се пре ко ме сец да на на за пи сник о об дук ци ји, да би он сти гао на кон по сла-
те ур ген ци је. Па да ју у очи два не у роп си хи ја триј ска на ла за за оште ће ног и 
за осум њи че ног на ко је се че ка ло пре ко осам ме се ци. То је за бе ле же но у 
пред ме ту К.160/15, из ко га про из ла зи да се оште ће ни на ла зио у те шком ста-
њу на бол нич ком ле че њу пре ко осам ме се ци, та ко да за то вре ме ни је мо гао 
би ти под врг нут пре гле ду ве шта ка пси хи ја тра.

3.3.2. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло си ло ва ња  
из чл. 178, ст. 1 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

Т 23. Тра ја ње ис тра ге за чл. 178, ст. 1 КЗ во ђе не по ЗКП из 2011.

вре ме пре ко 1м до 2м пре ко 4м до 5м пре ко 5м до 6м пре ко 10м до 11м
бр. пред-
мета 1 2 2 1

У пред ме ту К. 162/15 ис тра га је во ђе на 10 ме се ци и 19 да на. Из спи са 
се ви ди да пр во ро чи ште за са слу ша ње осум њи че ног ни је одр жа но, јер се 
осум њи че ни ни је ода звао по зи ву, при че му до ста ва по зи ва ни је уред но ис ка-
за на. Ме ђу тим, ни пет ка сни јих ро чи шта ни је одр жа но, овог пу та због штрај-
ка адво ка та.

Т 24. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10  
до 20 да на 

пре ко 20  
до 30 да на 

пре ко 1м  
до 2м

пре ко 2м  
до 3м

бр. слу-
ча је ва 5 5 3 1 1

На на лаз и ми шље ње ве шта ка у овим пред ме ти ма че ка ло се нај че шће 
до 10 да на (5), од но сно до два де сет да на (5).
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3.3.3. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло раз бој ни штва  
из чл. 206, ст. 2 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

T 25. Тра ја ње ис тра ге за чл. 206, ст. 2 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

вре ме до 10 
да на 

пре ко 1м  
до 2м

пре ко 2м  
до 3м

пре ко 3м  
до 4м

пре ко 4м  
до 5м

пре ко 6м  
до 7м

бр. пред-
ме та 1 3 3 3 1 1

У пред ме ту К. 116/15 ис тра га је за вр ше на у ро ку од де сет да на. У пред-
ме ту К. 95/15 ис тра га је во ђе на се дам ме се ци и то због то га што се на суд-
ско-пси хи ја триј ски на лаз и ми шље ње ве шта ка че ка ло два ме се ца и 18 да на 
а део тог вре ме на по кла пао се са штрај ком адво ка та.

Т 26. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на пре ко 2м до 3м
бр. слу-
ча је ва 8 13 1 1

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва на на лаз и ми шље ње ве шта ка че ка ло се 
пре ко де сет до два де сет да на (13), од но сно до де сет да на (8).

3.3.4. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња  
и ста вља ње у про мет опој них дро га из чл.246, ст. 1 КЗ у вре ме  

ва же ња ЗКП из 2011.

Т 27. Тра ја ње ис тра ге за чл. 246, ст. 1 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

вре ме пре ко 1м 
до 2м

пре ко 2м 
до 3м

пре ко 3м 
до 4м

пре ко 4м 
до 5м

пре ко 5м 
до 6м

пре ко 6м 
до 7м

пре ко 8м 
до 9м

бр. пред-
ме та 2 2 2 3 1 1 1

Об ра ђе но је 12 кри вич них пред ме та ко ји се од но се на чл. 246, ст. 1 КЗ. 
На ред ба о спро во ђе њу ис тра ге је по пра ви лу до но ше на на осно ву за пи сни ка 
о пре тре са њу ста на, при вре ме ног од у зи ма ња пред ме та и за пи сни ка о ве шта-
че њу сум њи вих суп стан ци. У пред ме ту К. 20/15 ис тра га је во ђе на шест ме-
се ци и шест да на. Раз ло зи: не мо гућ ност обез бе ђе ња при су ства осум њи че ног 
за ко јим је два пу та рас пи си ва на по тра га, ко ји је ме њао адре су а ни је за ти цан 
ни на но вој ни на ста рој.У истом пред ме ту је у два на вра та рас пи си ва на по-
тра га и за све до ком. Пред мет К. 38/15 је та ко ђе не што ду же во ђен (осам 
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ме се ци и шест да на) и ту је Ви ши јав ни ту жи лац оба ве стио Апе ла ци о ног 
јав ног ту жи о ца да ис тра га ни је за вр ше на у ро ку од шест ме се ци, јер је по-
сту па ју ћи ту жи лац био ан га жо ван и у ве ли ком бро ју дру гих пред ме та, као 
и у при твор ским пред ме ти ма.

Т 28. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 
да на 

пре ко 10  
до 20 да на 

пре ко 20  
до 30 да на 

пре ко 2м  
до 3м

пре ко 3м  
до 4м

бр. слу-
ча је ва 9 22 1 2 1

На на лаз и ми шље ње ве шта ка че ка ло се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва (22) 
пре ко де сет до два де сет да на, а за тим до де сет да на (9).

3.3.5. Тра ја ње ис тра ге за те шко де ло про тив без бе но сти јав ног  
са о бра ћа ја из чл. 297, ст.2 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

Т 29. Тра ја ње ис тра ге за чл. 297, ст. 2 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

вре ме пре ко 2м до 3м пре ко 3м до 4м пре ко 7м до 8м
бр. пред ме та 1 2 1

Са о бра ћај на кри вич на де ла ис тра жи ва на су у при ме ре ном ро ку, осим 
јед ног слу ча ја где је ис тра га во ђе на пре ко се дам до осам ме се ци (К.27/15). 
У овом пред ме ту је би ло про бле ма са обез бе ђи ва њем при су ства осум њи че-
ног ко ји се ни је ода звао пр вом по зи ву; за тим је за њим рас пи са на по тра га, 
али осум њи че ни ни је са слу шан због за у зе то сти ње го вог бра ни о ца у дру гом 
пред ме ту; за тим због то га што се осум њи че ни ни је осе ћао до бро, па по том 
што је био на ле че њу у бол ни ци. На на лаз ве шта ка ни је се ду го че ка ло.

Т 30. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме до 10 да на пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на 
бр. слу ча је ва 4 6 2

3.3.6. Тра ја ње ис тра ге за кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног  
по ло жа ја из чл. 359 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

Т 31. Тра ја ње ис тра ге за чл. 359 КЗ у вре ме ва же ња ЗКП из 2011.

вре ме пре ко 2м до 3м пре ко 3м до 4м
бр. пред ме та 2 2
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Т 32. Вре ме од на ред бе за ве шта че ње до до ста вља ња на ла за и ми шље ња ве шта ка

вре ме пре ко 10 до 20 да на пре ко 20 до 30 да на 
бр. слу ча је ва 1 3

Ис тра га за кри вич но де ло из чл. 359 КЗ во ђен је нај ду же до че ти ри ме-
се ца.На  на лаз и ми шље ње ве шта ка че ка ло се по пра ви лу пре ко два де сет до 
три де сет да на.

4. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Из ана ли за гор њих та бе ла мо же се из ве сти за кљу чак да јав но ту жи лач-
ка ис тра га ни је бр жа од суд ске ис тра ге. Суд ска ис тра га се за вр ша ва ла по 
пра ви лу у ро ку до три ме се ца (74% слу ча је ва), док је број јав но ту жи лач ких 
ис тра га за вр ша ван у ро ку до три ме се ца у ско ро ду пло ма њем бро ју слу ча-
је ва (40%). Ни јед на суд ска ис тра га ни је тра ја ла пре ко шест ме се ци, за раз-
ли ку од ту жи лач ких ис тра га, од ко јих је шест пред ме та во ђе но пре ко шест 
ме се ци. Ути сак о бр зи ни суд ске ис тра ге ма ло ква ри чи ње ни ца што код суд-
ске ис тра ге има мо про тек до дат ног вре ме на од под но ше ња зах те ва за спро-
во ђе ње ис тра ге до до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге. То вре ме је у 
48% слу ча је ва из но си ло до де сет да на, а у 26% слу ча је ва пре ко де сет да на 
до јед ног ме се ца. У спо ра дич ном бро ју слу ча је ва то вре ме је би ло и не што 
ду же.

Пре ко шест ме се ци ту жи лач ка ис тра га је во ђе на за јед но уби ство, јед но 
си ло ва ње, јед но раз бој ни штво, два де ла из чл 246, ст. 1 КЗ и за јед ну зло у-
по тре бу слу жбе ног по ло жа ја. Не што ду жем тра ја њу ис тра ге до при но си ла 
је по тра га за осум њи че ним, по тра га за оште ће ним, спре че ност адво ка та, 
штрајк адво ка та, пре за у зе тост јав ног ту жи о ца.

С ци љем утвр ђи ва ња да ли ан га жо ва ње ве шта ка до при но си оду го вла-
че њу ис тра ге, ис пи та ли смо вре ме ко је је би ло по треб но од до но ше ња на ред-
бе о ве шта че њу до до ста вља ња ве штач ког на ла за и ми шље ња. Уста но ви ли 
смо да је ве штач ки на лаз и ми шље ње при сти зао углав ном у при ме ре ним 
ро ко ви ма. То се под јед на ко од но си и на суд ску и на ту жи лач ку ис тра гу. Та ко, 
у суд ским ис тра га ма у 80% слу ча је ва на лаз је сти зао у ро ку до два де сет да на 
а у ту жи лач ким ис тра га ма у 82,03% слу ча је ва. У не ко ли ко слу ча је ва је ве-
штач ки на лаз сти зао тек на кон ур ген ци је Ви шег јав ног ту жи о ца. Не кад се 
ма ло ду же че ка ло на не у роп си хи ја триј ска ве шта че ња због то га што се осум-
њи че ни или оште ће ни ни је ода зи вао по зи ву ве шта ка. 
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Abstract:This pa per is the re sult of a mi ni em pi ri cal re se arch on the du ra-
tion of ju di cial and pu blic pro se cu to rial in ve sti ga ti ons be fo re the High Co urt in 
No vi Sad. A to tal of 100 ca ses we re analyzed, of which 50 ca ses from 2008 and 
50 ca ses from 2015 and 2016. The first 50 ca ses we re con duc ted du ring the va li-
dity of the Cri mi nal Pro ce du re co de from 2001, whi le the ot her 50 ca ses we re 
con duc ted du ring the va li dity of the Cri mi nal Pro ce du re Co de from 2011. In or der 
for the re sult to be as com pa ra ble as pos si ble, we tried to ha ve the sa me struc tu-
re of cri mi nal acts re pre sen ted in both gro u pes. The aut hor ca me to the con clu sion 
that a pro se cu to rial in ve sti ga tion is not fa ster than a ju di cial in ve sti ga tion. The 
se arch for the su spect, the se arch for the in ju red party, the im pe di ment of the la-
wer, the stri ke of the la wers, the pre oc cu pa tion of the pu blic pro se cu tor, etc. 
con tri bu ted to the so mew hat lon ger du ra tion of the pu blic pro se cu to rial in ve sti-
ga tion.
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