
 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА 

Члан 1. 
У Закону о прекршајима („Службени гласник РС”, број 65/13), у члану 39. 

ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Изузетно од одредаба става 1. овог члана, новчана казна може се 
прописати у фиксном износу за физичко лице и одговорно лице од 1.000 до 
50.000 динара, за предузетника од 5.000 до 150.000 динара, а за правно лице 
од 10.000 до 300.000 динара. 

Одлукама скупштине аутономне покрајине, скупштине општине, 
скупштине града или скупштине града Београда, могу се прописати новчане 
казне само у фиксном износу, и то од минималног до половине највишег 
фиксног износа прописаног у ставу 2. овог члана.”. 

У ставу 4. речи: „ст. 1. до 3.” замењују се речима: „става 1.”. 

Члан 2.  
У члану 40. став 5. број: „1.” замењује се бројем: „4.” . 

Члан 3. 
После члана 154. додаје се назив члана и члан 154а, који гласи:  

„Одлучивање другостепеног суда 

Члан 154а 

Веће другостепеног суда ће само пресудити ако је у истом предмету 
првостепена одлука већ једанпут укидана. 

Веће другостепеног суда одлучује да ли ће одржати претрес.  

Ако веће одлучи да одржи претрес, судија известилац је председник 
већа. 

Окривљени може, у року од осам дана од дана достављања пресуде, 
изјавити жалбу против пресуде другостепеног суда из става 1. овог члана, ако 
су по жалби подносиоца захтева ослобађајућа пресуда или решење о обустави 
поступка преиначени у осуђујућу пресуду.  

О жалби окривљеног против одлуке већа другостепеног суда одлучује 
друго веће тог суда.”. 

Члан 4. 
У члану 155. мења се назив члана и гласи: 

„Ток седнице већа”. 

Члан 5. 
У члану 160. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Ако писмено не може да се достави на адресу из члана 158. став 1. овог 
закона, суд ће проверити адресу и ако се при поновљеном покушају писмено не 
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може доставити на адресу на којој је лице пријављено, поступиће се на начин 
прописан у ставу 2. овог члана.”. 

Члан 6. 
У члану 165. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Достављање ће се извршити на начин из става 2. овог члана и у случају 
када суд донесе решење о обустави поступка услед застарелости, до које је 
дошло због немогућности достављања одлуке из члана 246. став 1. овог 
закона.”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Члан 7. 
У члану 170. после става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Прекршајни налог се може издати и у електронској форми. 

 Ако овим законом није другачије одређено, на израду, форму, копирање, 
оверу, доставу и чување прекршајног налога издатог у електронској форми 
примењује се закон који уређује електронски документ.”. 

Члан 8. 
У члану 172. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„Лицу из става 2. овог члана може се уручити и одштампана копија 
прекршајног налога издатог у електронској форми.  

На захтев суда, лица коме се налог издаје или његовог заступника, 
издавалац налога је дужан да изда оверену копију прекршајног налога.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. реч: „овог” брише се, а после 
речи: „закона” додају се речи: „који уређује општи управни поступак”. 

Досадашњи ст. 4. до 7. постају ст. 6. до 9. 

Члан 9. 
После члана 189. додаје се назив члана и члан 189а, који гласи: 

„Издавање опште наредбе за довођење 

Члан 189а 

Издавање опште наредбе за довођење суд може наредити ако се 
окривљени против кога је покренут прекршајни поступак налази у бекству или 
постоје друге околности које указују да очигледно избегава довођење по издатој 
наредби суда за довођење која није извршена због постојања ових околности. 

Општу наредбу за довођење суд доставља органима полиције ради 
расписивања потраге. 

Потрагу расписује орган полиције надлежан по месту суда пред којим се 
води прекршајни поступак. 

Ако се пронађено лице по издатој општој наредби за довођење не може 
одмах привести у суд, овлашћени полицијски службеник може сходно 
одредбама члана 190. став 3. овог закона, окривљеног задржати најдуже 24 
часа од часа када је пронађен. 
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Суд који је наредио издавање опште наредбе за довођење дужан је да је 
одмах повуче кад се пронађе тражено лице или кад наступи застарелост 
вођења прекршајног поступка или извршења прекршајних санкција или други 
разлози због којих потрага није више потребна.”. 

Члан 10. 
У члану 190. став 1. тачка 4) после речи: „чињењем прекршаја” додају се 

запета и речи: „поновити прекршај или да ће избећи прекршајни поступак.”. 

После става 5. додају се ст. 6. до 10, који гласе: 

„О привођењу осумњиченог доноси се решење о задржавању. 

Против решења о задржавању окривљени и његов бранилац имају право 
жалбе у року од четири часа од достављања решења о задржавању. 

О жалби одлучује судија појединац месно надлежног прекршајног суда у 
року од четири часа од пријема жалбе. 

Жалба не задржава извршење решења. 

Одредбе ст. 6. до 9. овог члана примењују се и на задржавање лица под 
дејством алкохола или других психоактивних супстанци.”. 

Члан 11. 
У члану 195. став 3. речи: „у износу” замењују се речима: „до износа”. 

Члан 12. 
У члану 233. став 1. речи: „и његовом” замењују се речима: „или 

његовом”, а речи: „и његов бранилац могу” замењују се речима: „или његов 
бранилац може”. 

У ставу 2. речи: „и бранилац” замењују се речима: „или бранилац”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„Споразум о признању може се закључити и доставити суду до 
доношења првостепене одлуке.”.  

Члан 13. 
У члану 234. став 1. тачка 3) речи: „које ће окривљеном бити изречене”, 

бришу се. 

У ставу 2. после речи: „која” запета и речи: „по правилу,” бришу се, а 
речи: „за прекршај који се окривљеном ставља на терет” замењују се речима: 
„прописаног чланом 39. став 1. овог закона”. 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Окривљени и подносилац захтева могу се споразумети да се заштитна 
мера прописана за прекршај за који се окривљени терети, изрекне у мањем 
обиму или да се не изрекне.”. 

Члан 14. 
У члану 235. став 1. реч: „решењем” брише се. 

Ст. 3. до 5. бришу се.  
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Члан 15. 
У називу члана 236. реч: „Решење” замењује се речју: „Одлука”. 

У ставу 1. реч: „решењем” замењује се речју: „пресудом”, а после речи: 
„ако” додају се речи: „на основу споразума”. 

У ставу 1. тачка 4) реч: „признавању” замењује се речју: „признању”, а 
речи: „или да он није противан разлозима правичности” бришу се. 

У ставу 2. речи: „или када казна, односно друга прекршајна санкција 
утврђена у споразуму о признању очигледно не одговара тежини прекршаја који 
је окривљени признао,” бришу се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Одлука суда о споразуму о признању доставља се овлашћеном 
подносиоцу захтева и окривљеном, односно браниоцу ако га има.”. 

Члан 16. 
У називу члана 237. реч: „решења” замењује се речју: „одлуке”. 

У ставу 2. реч: „решења” замењује се речју: „пресуде”, а речи: 
„окривљеног, његовог браниоца и представника подносиоца захтева, а у року из 
става 1. овог члана, жалбу могу изјавити оштећени и његов пуномоћник” бришу 
се. 

Ст. 3. до 6. бришу се. 

Члан 17. 
У називу члана 238. речи: „на основу решења” бришу се. 

У члану 238. став 1. речи: „Када решење о усвајању споразума постане 
правноснажно, суд без одлагања доноси пресуду којом” замењују се речима: 
”Пресудом којом усваја споразум о признању суд”. 

Члан 18. 
У члану 307. став 3. реч: „издавања” замењује се речју: „уручења”. 

Члан 19. 
У члану 311. став 4. после речи: „законом” додају се речи: „који уређује 

порески поступак, ако посебним законом није другачије одређено”.  

Члан 20. 
Члан 336. мења се и гласи: 

„У сврху наплате изречене новчане казне, трошкова поступка и других 
досуђених новчаних износа који су евидентирани у регистру новчаних казни, 
кажњеном лицу док у потпуности не измири дуговани износ неће се дозволити: 

1) издавање возачке дозволе и пробне возачке дозволе;  

2) издавање потврде о регистрацији, саобраћајне дозволе, 
регистарских таблица и регистрационе налепнице, потврде о привременој 
регистрацији возила и привремених регистрацијских таблица; 

3) одјава возила. 

Посебним законом може се предвидети и привремено ускраћивање 
издавања или продужења важности других дозвола и докумената. 
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Не може се ускратити издавање или продужење важности дозвола и 
докумената којим би се угрозило остваривање Уставом гарантованих људских и 
мањинских права, здравље и безбедност људи, животна средина или имовина 
већег обима.”. 

Члан 21. 
Прописи о прекршајима који нису у складу са овим законом ускладиће се 

у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 22. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


