
Приговор на решење јавног тужиоца да одбаци кривичну пријаву (члан 51. ЗКП-а) 

 

 

 

ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ У ______________ 

 

 

 

Подносилац кривичне пријаве – оштећени: __________________, из _______________, 

ул. ______________ бр. ________, 

 

 

 

П Р И Г О В О Р  

оштећеног _________ на решење _________ од ________ Основног јавног 

тужилаштва у _________ због одбацивања кривичне пријаве 

 

примерака 2 

прилога __ 

 

 

Оштећени _____________ је дана ___________ поднео кривичну пријаву Основном 

јавном тужилаштву у ___________ против __________ због постојања основа сумње да 

је извршио кривично дело __________ из члана ________ КЗ-а РС, која је заведена под 
пословним бројем _________/__. 

 

Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у ____________ решењем _____ од ___ 

одбацио је кривичну пријаву. 

 

Оштећеном је решење достављено ______________ године, те он благовремено, у року 
од 8 дана подноси приговор Вишем тужилаштву у ___________, као непосредно вишем. 

 

Основи сумње да је пријављени __________ извршио кривично дело за које је 

пријављен произилазе из писаних доказа приложених уз кривичну пријаву и то дописа 

који је пријављени упутио суду, а на коме се не налази аутентичан потпис оштећеног, 

као и приложених фотокопија неспорних потписа оштећеног. 

 

Наиме, поднеском који је пријављени упутио Основном суду у ____________ у 

предмету И-бр. ___________ који је потписао као „извршни поверилац __________ˮ 

навео је да повлачи предлог за извршење, тражи укидање решења о извршењу и свих 
спроведених радњи, те се одриче потраживања трошкова извршног поступка. 

 



Дакле, уз кривичну пријаву приложена су документа која оправдавају покретање 

кривичног поступка против пријављеног, будући да постоје основи сумње да је 

фалсификовао потпис на поднеску који је упутио суду који спроводи извршење, 

наводећи том приликом да као поверилац предлаже укидање решења о извршењу и 
свих спроведених радњи, те се одриче потраживања трошкова извршног поступка. 

 

Међутим, извршни поверилац, а овде подносилац кривичне пријаве – оштећени је 

________ године поднео ургенцију поступајућем судији у извршном поступку 

захтевајући да суд одмах закаже ново рочиште за јавну продају покретних ствари 

извршног дужника, а овде пријављеног. 

 

Доказ: Поднесак у предмету И-бр. _______ од ________________; 

 

Без обзира на све наводе изнете у кривичној пријави, као и на приложене и предложене 

доказе јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у ___________ решењем 

___________ од _____________ одбацио је кривичну пријаву. 

 

 

С обзиром на све наведено, као и да није испуњен ниједан од разлога због којих јавни 

тужилац може у смислу одредбе члана 284. ст. 1. Законика о кривичном поступку 

одбацити кривичну пријаву 

 

П Р Е Д Л А Ж Е М О 

 

 

да Виши јавни тужилац у ______________ као непосредно виши тужилац Основном 

јавном тужиоцу у ______________ усвоји приговор сходно одредби члана 51. ст. 3. 

Законика о кривичном поступку и изда обавезно упутство за предузимање кривичног 
гоњења. 

 

 

У ____________ дана 

______________ године 

  Подносилац приговора – 

оштећени  

 


