
Скупштина општине Врњачка Бања  на __ седници одржаној дана 

___2017.године, на основу чл.39. став 3. а у вези са чл.21.Закона о прекршајима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС) и чл.14.ст.1. тачка 35. и чл.36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се усаглашавање одлука Скупштине општине којима су 

одређене новчане казне за прекршаје у складу са Законом о изменама и допунама Закона 

о прекршајима (''Сл.гласник РС",  бр. 13/16). 
 

Члан 2. 

 У  Одлуци о јавној расвети (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.17/09 и 7/10-

др.одлука), у чл.16.став 1. се мења и гласи: ''Правно лице из члана 6. става 2. ове Одлуке 

ће се казнити за прекршај новчаном казном од 150.000.00 динара, а  предузетник из 

члана 6. става 2. ове Одлуке ће се казнити за прекршај новчаном казном од  75.000,00 

динара, ако не одржава у исправном стању објекте и инсталације јавне расвете, или 

поступа супротно одредбама члана 3. став 3., члана 4.,  5.  и 10. ове Одлуке.'' 

 У чл.16. ставу 2. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000 динара''. 

У чл.17. ставу 1.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од  

25.000, 00 динара''. 

 У чл17. став 2. се мења и гласи: ''Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће 

се правно лице и новчаном казном  25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, а 

новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник који поступи 

противно забранама из члана 13. ове Одлуке.'' 

 Ова одредба постаје саставни део Одлуке о јавној расвети. 

 У чл.17. ставу 1. текст: ''од 5.000,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000 динара''. 

 У чл17. став 2. се мења и гласи: ''Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће 

се правно лице и новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, 

а новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник који поступи 

противно забранама из члана 13. ове Одлуке.'' 

 Ова одредба постаје саставни део Одлуке о јавној расвети. 

 

Члан 3. 

У чл.35. Одлуке о пијацама на територији општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 

Врњачка Бања, бр. 15/15, 22/16) у ставу 1.  

У алијеји 1.текст '' од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: '' 

од 150.000,00 динара.'' 

У алинеји 2. текст: '' од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара'', мења се у текст: '' 

од 25.000,00 динара.'' 

У алинеји 3. текст '' од 10.000,00 динара до 50.000,00 динара'', мења се у текст: 

''75.000,00 динара.'' 

У алинеји 4. текст '' од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара'', мења се у текст: '' 

25.000,00 динара.'' 



 У чл.35. ставу 1. текст: ''од 50.000 динара до 1.000.000. динара'', мења се у текст: 

''од 150.000,00 динара.'' 

У чл.35. ставу 2. текст: ''од 5.000 динара до 75.00.000. динара'', мења се у текст: 

''од 25.000,00 динара.'' 

 

Члан 4. 

 У Одлуци о хигијенским објектима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/09 и 

7/10-др.одлука), у чл.16.ставу 1. текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 150.000,00 динара''.  

 У чл.16.ставу 2., текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.16. ставу 3. текст: ''од 5.000,00 до 250.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

75.000,00 динара''. 

 У чл.16. ставу 5. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 
 

Члан 5. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/11 и 22/12), у чл.38. текст:  ''од 50.000,00 до 500.000,00 динара'', мења се у текст: 

''од  150.000,00 динара''. 

 У чл.38. ставу 2. текст: ''од 2.500,00  до 25.000,00 динара'', мења се у текст:'' од 

25.000,00 динара.'' 

 У чл.39. ставу 1. текст: ''од 25.000,00 до 250.000,00 динара'', се мења у текст: ''од 

75.000,00 динара''. 

 У чл.40. ставу 1. текст: ''од 50.000,00 до 500.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

150.000,00  динара.'' 

 У чл.40. ставу 2. текст: ''од 2.500,00 до 25.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара.'' 

 У чл.41.ставу 1. текст: ''од 50.000,00 до 500.000,00 динара'', се мења у текст ''од 

75.000,00 динара'' 

 У чл.42.ставу 1. текст: ''од 2.500,00 до 25.000,00 динара'', се мења у текст ''од 

25.000,00 динара.'' 
 

Члан 6. 

 У Одлуци о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским 

објектима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.21/16-пречишћен текст) у чл.14. ставу 

1. текст: ''од 50.000 до 1.000.000 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.14.ставу 2., текст: ''од 2.500 до 75.000 динара'', мења се у текст: ''од 25.000,00 

динара''. 

 У чл.14. ставу 3., текст: ''од 5.000 до 250.000 динара'', мења се у текст: ''од 

75.000,00 динара''.  

            У чл.15. у  став 1. текст : '' од 50.000 до 1.000.000 динара'' мења се у текст: ''од 

150.000,00 динара'', текст:  ''од 5.000 до 250.000 динара'', мења се у текст: ''од 75.000,00 

динара'' и текст: ''од 2.500 до 75.000 динара'' , мења се у текст: ''од 25.000,00 динара.'' 

Члан 7. 

 У Одлуци о општинским и некатегорисаним    путевима (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр. 6/08,  17/09 и 7/10-др.одлука), у чл.47.ставу 1.,  текст: ''од 50.000,00 

до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.47.ставу 2. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00'', мења се у текст: ''од 25.000,00 

динара''. 



 У чл.48.ставу 1., текст: ''од 5.000,00 до 250.000,00'', мења се у текст: ''од 75.000,00 

динара''. 

 У чл.49. ставу 1.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00'', мења се у текст: ''од 25.000,00 

динара''. 
 

Члан 8. 

 У Одлуци о ауто-такси превозу (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.10/15), у 

чл.45. ставу 2, текст: ''од 50.000 до 1.000.000 динара'', мења се у текст: ''150.000,00 

динара''. 

 У чл.45. ставу 3. текст: ''од 5.000 до 75.000 динара'', мења се у текст: ''25.000,00 

динара''. 

У чл.45. ставу 4. текст: ''од 10.000 до 250.000 динара'', мења се у текст: ''75.000,00 

динара''. 

 У чл.46. ставу 1. текст: од 5.000 до 75.000 динара'', мења се у текст ''25.000,00 

динара.'' 

 У чл.47. ставу 1. текст: ''од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара'', мења се у 

текст ''150.000,00 динара.'' 

У чл.47. ставу 2. текст: ''од 5.000,00 динара до 75.00.000,00 динара'', мења се у 

текст ''25.000,00 динара.'' 
   

Члан 9. 

 У Одлуци о условима за држање, хватање и збрињавање  напуштених паса и 

мачака (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 20/08, 7/10-др.одлука и 21/13), у чл.46.  

ставу  1. текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 

динара''. 

 У чл.46. ставу 2. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.47. ставу 1. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: 

''25.000,00 динара''.  
 

Члан 10. 

 У Одлуци о сахрањивању и гробљима на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 12/85  -пречишћен текст и 19/02 и ''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/10-др.одлука, 21/14 и 22/16, ), у чл. 47.  став 1. мења се и 

гласи: ''новчаном казном изреченом прекршајним налогом у износу од 1.000,00 динара''. 

 У чл.48. у ставу 1. мења се и гласи: ''новчаном казном изреченом прекршајним 

налогом у износу од 1.000,00 динара''. 

 У чл.49. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 75.000 динара'', мења се у текст: ''од 25.000,00 

динара''. 

 У чл.50. став 1. износ “од 5.000 до 75.000 динара”, мења се у износ ''од 25.000,00  

динара''. 

 У чл.51.ставу 1. текст:  "од 50.000 до 1.000.000", мења се у текст: ''од 150.000,00 

динара''.    

 У чл.51. ставу 2. текст: ''од 5.000 до 75.000 динара'', мења се у текст: ''од 25.000,00 

динара''. 

 

Члан 11. 

 У Одлуци о проглашењу ерозионог подручја и прописивању противерозионих 

мера (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 2/07 и 7/10-др.одлука), у чл.9. ставу 1. 

текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 



 У чл.10. ставу 1.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 
 

Члан 12. 

 У Одлуци о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке 

амброзије (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 2/07 и 7/10-др.одлука), у чл.12. ставу 1. 

алинеји 1. текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 

динара''. 

 У чл.12. ставу 1. алинеји 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 25.000,00 динара''. 

 У чл.12. ставу 1. алинеји 3. текст: ''од 5.000,00 до 250.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 75.000,00 динара''. 

 У чл.12. ставу 1. алинеји 4. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 25.000,00 динара''. 

  

Члан 13. 

У Одлуци о водоводу и канализацији (''Сл.лист општинеВрњачка Бања'', бр. 

19/14-пречишен текст), у чл.114. ставу 1. текст: од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', 

мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

У чл.114. ставу 2. текст: од 5.000,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

У чл.115. ставу 1. текст: од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

150.000,00 динара''. 

У чл.115. ставу 2. текст: од 5.000,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

У чл.115. ставу 3. текст: од 10.000,00 до 250.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

75.000,00 динара''. 

У чл.115. ставу 4. текст: од 5.000,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара.'' 

У чл.116. ставу 1.  текст: ''новчана мандатна казна'', мења се у текст: ''новчана 

казна прекршајним налогом'', а остали текст се наставља. 

 

Члан 14. 

 У Одлуци о заштити од елементарних и других већих непогода (''Сл.лист 

општине Краљево'',  бр.11/05 и 7/10),  у чл.31. ставу 1. текст: ''од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.31.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 

Члан 15. 

 У Одлуци о употреби и заштити грба и стега општине и насељеног места 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'',   бр.  13/02 и ''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.7/10-др.одлука), у чл.27. ставу 1. текст: '' од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', 

мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.27. ставу 2. текст: '' од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''.   

 У чл.28. ставу 1. текст: '' од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''.   

 

 



Члан 16. 

 У Одлуци о комуналним делатностима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

6/13 и  27/16), у чл.19.ставу 1. текст: ''од 50.000,00  до 1.000.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 150.000,00 динара''. 

У чл.19.ставу 2. текст: ''од 2.500,00  до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

У чл.20.ставу 1. текст: ''од 5.000,00  до 250.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

75.000,00 динара''. 
 

Члан 17. 

 У Одлуци о мерама за заштиту од буке (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 8/96 и 

''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/10-др.одлука), у чл.14.ставу 1.  текст: ''од 

50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.14.ставу 2. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст:'' од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.15. ставу 1. текст: ''од 5.000 до 250.000 динара'' , мења се у текст: ''од 

75.000.00 динара''. 

 У чл.15.став 2. се мења и гласи: ''За прекршај из става 1.овог члана може се 

наплатити казна прекршајним налогом  у износу од  2.000 динара.'' 

 У чл.17.ставу 1.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.17.ставу 2. ''За прекршај из става 1.овог члана може се наплатити казна 

прекршајним налогом у износу од  2.000 динара.'' 

 

Члан 18. 

 У Одлуци о зонама и појасевима санитарне заштите око изворишта и објеката 

водоснабдевања на територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 

6/88,  4/89 и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/10-др.одлука), у чл.16. ставу 1. 

текст:  ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.16.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.16. ставу 3. текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл. 16. ставу 4.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.17.ставу 1. текст:   текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.17.ставу 3.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.17.ставу 4.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.18. ставу 1.  текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: 

''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.18.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.19.ставу 1.  текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

150.000,00 динара''. 

 У чл.19.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 



 У чл.20. текст:  ''мандатном казном у износу  од 500 динара'', мења се у текст: 

''новчаном казном изреченом прекршајним налогом у износу од 1.000,00 динара''. 

 У свим наведеним одредбама, текст: ''организација и друштвено-правно лице'', 

мења се у текст: ''правно лице'', у одговарајућем падежу и роду. 

У свим наведеним одредбама, текст: ''појединац'', мења се у текст: ''физичко 

лице'', у одговарајућем падежу и роду. 
 

      Члан 19. 

 У Одлуци о држању животиња у сеоским насељима (“Сл.лист општине Краљево 

бр. 7/80 и 5/84 и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр7/10-др.одлука), у чл.13.ставу 1.  

текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл. 13.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 

 У чл.14. ставу 1. у текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 
  

     Члан 20. 

 У Одлуци о вршењу димничарских услуга на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Краљево'',  бр. 11/75 и 12/87  и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр7/10-др.одлука) у чл.3.ставу 1. текст: ''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у 

текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл. 13.ставу 2.  текст: ''од 2.500,00 до 75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 

25.000,00 динара''. 
 

      Члан 21. 

 У Одлуци о кућном реду ("Сл.лист општине Краљево",бр. 12/87 и 7/94 и ''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/10-др.одлука) у чл.19. ставу 1.  текст: ''од 2.500,00 до 

75.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 25.000,00 динара''. 

 У чл.20. текст "друштвено-правно лице" мења се у текст "правно лице", а текст:  

''од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара'', мења се у текст: ''од 150.000,00 динара''. 

 У чл.21. текст: ''новчаном казном од 500,00 динара'' мења се у текст: ''новчаном 

казном изреченом прекршајним налогом у износу од 1.000,00 динара'', а остали текст се 

наставља.      

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о изменама Одлуке 

којима су одређене казне за прекршаје ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.7/10). 
 

Члан 23. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања, а објавиће се у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: _____/17 од ______2017.године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл.1. Закона о изменама и 

допунама Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'', бр.13/16), измењени су став 2. и 3.у 

следећем:  

''Изузeтнo oд oдрeдaбa стaвa 1. oвoг члaнa, нoвчaнa кaзнa мoжe сe прoписaти у 

фикснoм изнoсу зa физичкo лицe и oдгoвoрнo лицe oд 1.000 дo 50.000 динaрa, зa 

прeдузeтникa oд 5.000 дo 150.000 динaрa, a зa прaвнo лицe oд 10.000 дo 300.000 динaрa.  



Oдлукaмa скупштинe aутoнoмнe пoкрajинe, скупштинe oпштинe, скупштинe 

грaдa или скупштинe грaдa Бeoгрaдa, мoгу сe прoписaти нoвчaнe кaзнe сaмo у фикснoм 

изнoсу, и тo oд минимaлнoг дo пoлoвинe нajвишeг фикснoг изнoсa прoписaнoг у стaву 2. 

oвoг члaнa.'' 

Напомиње се да је ставом 1. који није измењен прописано да се Зaкoнoм или 

урeдбoм нoвчaнa кaзнa мoжe сe прoписaти у рaспoну:  

1) oд 5.000 дo 150.000 динaрa зa физичкo лицe или oдгoвoрнo лицe;  

2) oд 50.000 дo 2.000.000 динaрa зa прaвнo лицe;  

3) oд 10.000 дo 500.000 динaрa зa прeдузeтникa.  

Из наведеног произилази да се одлукама Скупштине општине мора прописати 

фиксни износ казни за прекршаје и то у наведеном распону, па се овим предлогом 

предлаже да фиксни износ за: 

-правно лице износи 150.000,00 динара 

-предузетника износи 75.000,00 динара и  

-физичко лице и одговорно лице износи 25.000,000 динара, што је максимални 

износ који се може прописати по закону. 

Напомиње се да је чл.21. овог закона прописано да ће се прописи о прекршајима 

који нису у складу са вом законом ускладити у року од 1 годину од дана ступања на 

снагу, а закон је ступио на снагу 27.2.2016.године. 

Такође се наглашава, а што се види из предлога ове одлуке, да је по тада важећем 

Закону о прекршајима (''Сл.гласник РС'', бр.65/13), као и ранијим Законом о 

прекршајима било омогућено да се прекршајне казне прописују у законом одређеним 

распонима, а сада је то омогућено само приликом доношења закона или уредбе, како је 

то и горе наведено. 

Чланом 42. и 43. Закона о прекршајима је уређено одмеравање и ублажавање 

казне, па тако да се  кaзнa зa прeкршaje oдмeрaвa у грaницaмa кoje су зa тaj прeкршaj 

прoписaнe, a при тoмe сe узимajу у oбзир свe oкoлнoсти кoje утичу дa кaзнa будe вeћa 

или мaњa, a нaрoчитo: тeжинa и пoслeдицe прeкршaja, oкoлнoсти пoд кojимa je прeкршaj 

учињeн, стeпeн oдгoвoрнoсти учиниoцa, рaниja oсуђивaнoст, личнe приликe учиниoцa и 

држaњe учиниoцa пoслe учињeнoг прeкршaja, па се може  

1) изрeћи кaзнa испoд нajмaњe мeрe кaзнe кoja je прoписaнa зa тaj прeкршaj aли нe испoд 

нajмaњe зaкoнскe мeрe тe врстe кaзнe;  

2) умeстo прoписaнe кaзнe зaтвoрa изрeћи нoвчaнa кaзнa или рaд у jaвнoм интeрeсу, aли 

нe испoд нajмaњe зaкoнскe мeрe тe врстe кaзнe. 

Разлози за доношење ове одлуке су садржани у правном основу, односно 

обавези усклађивања казнених одреби општинских одлука са . Законом о изменама и 

допунама Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'', бр.13/16). 

Објашњење правних института: овом одлуком су обухваћене све одлуке које 

садрже казнене одредбе, одн.којима су прописане казне за прекршаје. 

 

 

Обрадила        НАЧЕЛНИК 

        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Гајшек Олгица           Славиша Пауновић 

Зам.секретара СО 

 


