
Прилог 1.  
____________________________ 
(назив органа који издаје налог) 
_________________________________ 
(идентификациони број прекршајног налога)  

Службено лице _____________________________ службена легитимација/исправа број 
_________________ дана ___________ 20____. године.  

на основу чл. 168. и 169. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/13) издаје  

ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ  
   
ЛИЦУ     држављанин     

   (име и презиме, за физичко лице, одговорно лице и предузетника или назив за правно лице)        

ЈМБГ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, ПИБ I__________________________I, МАТИЧНИ 
БРОЈ - правног лица I__________________________I са пребивалиштем/боравиштем/седиштем у 
месту __________________ Град/Општина ___________________, улица ______________________ 
број _____, лична карта/путна исправа број __________ издата од _________, назив и адреса 
послодавца _____________________________________________, за предузетника - назив и седиште 
радње ________________________________, за одговорно лице - функција ____________________. 
Уз пристанак лица, број телефона/мобилног ___________________________,  
e-mail _____________________.  

Чињенични опис: Дана ______20 ___. године, у _____ часова и _____ минута, у месту    , 

Град/Општина    

  

  

  

  

Прекршај је откривен   

  

Докази:   

  

Прилози:   

  

  
Чиме је учињен прекршај из члана _____ став _____ тачка _____,    

   (назив прописа и службеног гласила у коме је објављен)  

за који се изриче новчана казна у износу од __________ динара (РСД).  
* ПРОЧИТАТИ ПОУКЕ И УПОЗОРЕЊА на полеђини  
Уплату извршити у корист ______________________________ у сврху плаћања новчане казне, на 
рачун број ___________________________________ са позивом на број ________________________.  
Да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог: ДА / НЕ  
Број налога: ________________________________.  
Лично уручено - ДА / Датум уручења ________________________. Уручење путем поште - ДА 
Датум заказаног претреса ________________ време ___________ Прекршајни суд у _____________.  
Забелешка службеног лица:  

  

  

  

 ____________________________________     ____________________________________  

(потпис/потпис и печат лица против  
кога је издат прекршајни налог)  

   (потпис службеног лица  
и печат овлашћеног органа)  

   
   



Поуке и упозорења  
(члан 171. Закона о прекршајима "Службени гласник РС", број 65/13)  

Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:  

1) да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од осам дана 
од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне у складу са чланом 173. став 1. 
овог закона ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне;  

2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након 
истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно 
плати целокупан износ изречене новчане казне у складу са чланом 173. став 4. овог закона;  

3) да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај има 
право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско одлучивање 
тако што ће лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном прекршајном суду уз 
назначење суда коме се захтев подноси у складу са чланом 174. став 1. овог закона;  

4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новчане казне 
утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање 
а суд утврди да је одговоран за прекршај у складу са чланом 174. став 7. овог закона;  

5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам дана од дана пријема 
ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати новчану казну или не захтева 
судско одлучивање о издатом прекршајном налогу у складу са чланом 173. став 2. овог закона;  

6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане 
казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати у 
складу са чланом 318. став 6. овог закона;  

7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога је издат 
прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у јавном интересу у 
складу са чланом 41. овог закона.  

Овај прекршајни налог је сачињен у три истоветна примерка, од којих се оригинал уручује 
лицу против кога је издат прекршајни налог  
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