
Пример тужбе за накнаду (неимовинске) штете из саобраћаја – 

члан 200. Закона о облигационим односима 

 

 

_____________ СУДУ У ______________ 

___________________________________ 

 

Тужилац: ________, из _______________ 

Тужени: 

1) Друштво осигурања имовине и лица 

у _______________, ул. ___________ бр. ___ 

2) _________________, из ________________ 

 

Т У Ж Б А  

ради накнаде штете 
 

Вредност спора ____ динара. 

 

 

Дана ____. године, око ____ часова, друготужени је возио свој путнички аутомобил 

марке „југо 45”, регистарске ознаке _____________, путем _____________, неопрезно и 

неприлагођеном брзином, па је у таквој непрописној вожњи прешао на леву страну 

коловоза, пресекао пут возилу марке „рено 4”, рег. бр. _____, којим је управљао 

тужилац, услед чега је дошло до саобраћајне незгоде. Тужилац је претрпео тешке 

телесне повреде у виду прелома десне потколенице. 

Друготужени је оглашен одговорним и оглашен је кривим за извршено кривично дело 

тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 1. у вези са чл. 289. ст. 

1. Кривичног законика, па је пресудом ______________ суда у ____, К. бр. ___ од ___. 

године, осуђен на казну затвора. 

 

Доказ: списи ______________ суда у ___, К. бр. ___. 

 

Возило којим је тужилац повређен било је осигурано у моменту саобраћајне незгоде 

код првотуженог Друштва осигурања _____. 

 

Доказ: полиса осигурања. 

  

Услед задобијених повреда тужилац је лечен на хируршком одељењу болнице у ______ 

у времену од _____. до _____. године, после чега је наставио са амбулантним и кућним 

лечењем још три месеца. 

 

Доказ: уверење болнице у ___, бр. ___ од ____. 

 

Као последицу ове саобраћајне незгоде тужилац је претрпео физичке болове и страх 

јаког интензитета, смањена му је општа животна активност за 20%, а повређена нога му 

је сада краћа за око 3 cm. 

  
Доказ: вештачење. 

 



Тужилац предлаже да тај суд закаже главну расправу, изведе предложене доказе и 

потом донесе 

 

П Р Е С У Д У  
 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужено Друштво осигурања имовине и лица _____ у ____, и тужени 

____ __________, из______________, да тужиоцу ________, из _________, солидарно 

накнади штету коју је претрпео као последицу од задобијених повреда у саобраћајној 

незгоди дана ________. године и исплати: 

 

1) износ од ____ динара на име физичких болова, 

2) износ од ____ динара на име страха, 

3) износ од ____ динара на име умањене опште животне активности, 

 

– укупно _________ динара, све с каматом по Закону о затезној камати, почев од дана 

пресуђења па до исплате, као и трошкове парничног поступка, све у року од 15 дана по 

пријему пресуде, под претњом извршења. 

  

  

У ____________, дана ____________. године  

____________________________  

Тужилац 


