
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ 

ПОСТУПКА НА ОСНОВУ 

ЗАХТЕВА КОРИСНИКА 

РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА



ОШТЕЋЕНИ

• Оштећени у смислу овог закона је лице чије је какво
лично или имовинско право повређено или
угрожено прекршајем.

• Оштећени има право да сам или преко свог
законског заступника или пуномоћника:

1. подноси и заступа захтев за покретање прекршајног
поступка,

2. подноси доказе, ставља предлоге и истиче
имовинско-правни захтев за накнаду штете или
повраћај ствари,

3. изјављује жалбу на пресуду односно решење
донето поводом његовог захтева за покретање
прекршајног поступка.



САДРЖИНА ЗАХТЕВА
• Захтев за покретање прекршајног поступка подноси

се писмено и мора да садржи следеће елементе:

1. назив подносиоца захтева и његову адресу, односно
лично име лица које подноси захтев,

2. назив Суда коме се захтев подноси,

3. основне податке о окривљеном: лично име, лично
име родитеља, место и датум рођења, јединствени
матични број грађана, занимање, место и адресу
становања и држављанство, односно назив и
седиште окривљеног правног лица, а за одговорно
лице у правном лицу и функцију коју обавља у том
правном лицу,



4. чињенични опис радње из које произилази правно
обележје прекршаја, време и место извршења
прекршаја и друге околности потребне да се
прекршај што тачније одреди,

5. пропис о прекршају који треба применити,

6. предлог о доказима које треба извести, уз означење
личних имена и адреса сведока, списе које треба
прочитати и предмете који служе као доказ,

7. потпис и печат подносиоца захтева.

САДРЖИНА ЗАХТЕВА



ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА

• Кад суд, односно орган управе утврди да не постоје

услови за покретање прекршајног поступка, захтев

за покретање поступка, одбациће решењем.

• Не постоје услови за покретање прекршајног

поступка:

1. кад радња описана у захтеву није прекршај,

2. кад суд, односно орган управе није стварно

надлежан за вођење прекршајног поступка,

3. кад постоје основи који искључују кривицу или

одговорност за прекршај окривљеног,



4. када је наступила застарелост за покретање
прекршајног поступка,

5. кад је захтев поднео неовлашћени орган односно
неовлашћено лице,

6. кад постоје други законски разлози због којих се
поступак не може покренути.

• Решење из става 1. Овог члана доставиће се
подносиоцу захтева, а оштећени ће се обавестити да
имовинско – правни захтев може остварити у
парници.

• Против овог решења подносилац захтева за
покретање поступка има право жалбе у року од осам
дана.

ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА



НАЗИВ И СЕДИШТЕ КОРИСНИКА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА

– ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА –

Број захтева и датум подношења

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У _______________

На основу члана 155.став 1. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 116/2008 и 
111/2009) ЈП“________“ из__________ у својству оштећеног подноси

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Против: Јовановић Јована, од оца Петра, рођеног 01.01.1982. у Новом Саду, јмбг 0101982800013, 
металобрусач без запослења, са пребивалиштем у Новом Саду, Змај Јовина 98, држављанин 
Републике Србије,

Због основане сумње да је: дана 24.01.2012.године у 21,30 часова на реци Дунав, код 
Петроварадина, на рибарском подручју „............“ чији је корисник „..................“ обављао привредни 
риболов без годишње дозволе за обављање истог на тај начин што је рибу ловио поклапајућом 
мрежом промера окца 70mm, дужине мреже 40m, којом приликом је од улова имао 1 комад буцова 
и 4 комада беле рибе деверике, а вредност деверике је 1000,00 динара по комаду, а буцова 
3000,00 динара по комаду, што би према одредбама Правилника о начину одређивања и висини 
накнаде штете нанете рибљем фонду („Сл.гласник РС“ бр. 84/2009) чинило износ од 7000,00 
динара штете нанете кориснику рибљег фонда ЈП „..............“,

чиме је учинио прекршај из члана 57.став 1.тачка 10. Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда.

Од пријављеног је привремено одузета мрежа промера окца 70mm, дужине  40m, уловљена риба је 
угинула, те је привремено одузета.

Доказ: записник рибочувара од 24.01.2012.

Фотографије са лица места.

Предлажемо да се у својству сведока саслушају: 1. .............................................. 2. ...............................

Предлажемо да се именовани огласи кривим, да му се изрекне законом прописана санкција, а

подносилац захтева поставља имовинскоправни захтев за накнаду штете у износу од 7000,00 динара

који ће окривљени Јовановић Јован уплатити на рачун оштећеног број ....................................

ПРИМЕР ЗАХТЕВА



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


