
Тужба лица које тврди да је отац детета ради оспоравања и утврђивања очинства 

(члан 252. ст. 4. Породичног закона) 

 

 

________ СУДУ У ______________ 

 

Тужилац: ____________________ из ____________________ 

Тужени: 

 

  

 

1. Малолетни ____________________ из __________________, кога 

заступа његов законски заступник, мајка ____________________ из 

_________________ 

  
2. Мајка малолетног детета ____________________ из 

____________________, улица ___________________ 

  
3. Претпостављени отац детета ____________________ из 

____________________ 

 

 

Т У Ж Б А  

Ради: оспоравања очинства 

вредност предмета спора ______ динара 

у ___ примерка са ___ прилога 

  

Малолетног туженог ____________________ родила је тужена ____________________ 

дана ____________________ године у ____________________. Тужена 

____________________ и тужени ____________________ у то време били су у браку, па 

је тужени ____________________ на основу члана 45. ст. 1. Породичног закона уписан 

као отац детета у матичну књигу рођених. 

 

ДОКАЗ: Извод из матичне књиге рођених за малолетног туженог. 

 

Тужена ____________________ и тужени ____________________ прекинули су 

заједницу живота две године пре дана рођења малолетног туженог 

____________________, иако њихов брак није био разведен, а тужена је засновала 

заједницу живота са тужиоцем дана ____________________. године, и та заједница 

живота између тужене и тужиоца трајала је непрекидно до дана подношења тужбе. 

Малолетни тужени ____________________ није зачет од стране туженог 

____________________, него од стране тужиоца, који зна да је отац детета. 

 

ДОКАЗ: Саслушање тужиоца ____________________, 



Саслушање туженог ____________________, 

Саслушање тужене ____________________ , 

Вештачење ДНК анализом. 

 

На основу свега наведеног, тужилац предлаже да суд донесе следећу: 

  

 

П Р Е С У Д У 

 

Тужбени захтев се усваја у целости. 

Утврђује се да тужени ____________________ није отац малолетног 

____________________ из ____________________, ЈМБГ ____________________. 

Утврђује се да је тужилац ____________________ из ____________________, отац 

малолетног ____________________ из ____________________, ЈМБГ 

____________________. 

Тужени малолетни ____________________, тужена ____________________ као мајка 

детета и тужени ____________________ као претпостављени отац детета дужни су 

признати да је тужилац ____________________ отац малолетног 

____________________, а такође су дужни трпети брисање уписа очинства туженог 

____________________ и упис очинства тужиоца ____________________ у матичну 

књигу рођених. 

Тужилац ће сносити трошкове поступка у целости. 

 

 

 

У _________________, ____________. године 
  

Тужилац 

_________________ 

 


