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 На основу члана 4. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 
65/13) и члана 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 19/08 
и 6/13) Скупштина града Лознице на седници одржаној 14. априла 2014. године, донела је  

 
 
 

 О Д Л У К У  
о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје 

 

Члан 1. 

 Овом oдлуком врше се измене одредаба одлука којима су прописане новчане казне 
за прекршаје, ради усклађивања висине новчаних казни са Законом о прекршајима. 

 
Члан 2. 

 
 У Одлуци  о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити 
комуналних објеката („Сл. лист града Лознице“, број 6/09, 9/09, 2/11, 9/11, 4/13 и 11/13) у 
члану 114. став 1. број: „2.500,00“ замењује се бројем: „8.000,00“, а број: „10.000,00“ замењује 
се бројем: „од 50.000,00“. После речи: „правно лице и“ додају се речи: „новчаном казном од 
30.000 динара казниће се“. 
 

Члан 3. 
 

 У Одлуци о комуналној инспекцији („Сл. лист града Лознице“, број 8/10)  у члану 
14. став 1. број: „30.000,00“ замењује се бројем: „50.000,00“. 
 

Члан 4. 
 

            У Одлуци о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на 
подручју града Лознице („Сл. лист града Лознице“, број  13/11 и 16/12) у члану 21. став 1.  
мења се и гласи: „Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно лице, односно 
новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се предузетник ако монтажни објекат и 
простор око њега не одржава уредно.“ 
 У ставу 2. број: „500,00“ замењује се бројем: „8.000,00“. 

 
Члан 5. 

 
 У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Лознице“, број 6/09, 3/11 и 
4/13) у члану 24. став 2. број: „2.500“ замењује се бројем: „10.000“. 
 У члану 25. став 2. и 4. број: „2.500“ замењује се бројем: „10.000“. У ставу 5. број: 
„10.000“ замењује се бројем: „20.000“. У ставу 6. број: „2.500“ замењује се бројем: „5.000“. 
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Члан 6. 
 
 У Одлуци о држању домаћих животиња („Сл. лист града Лознице“, број 8/10 и 
7/11) у члану 39. став 1. речи: „од 10.000,00 до 100.000,00 динара“ замењују се речима:  „од 
50.000,00 до 150.000,00 динара“. 
 У члану 40. став 1. број: „25.000,00“ замењује се бројем: „50.000,00“. У ставу 2. број: 
„3.000,00“ замењује се бројем: „8.000,00“. 
 

Члан 7. 
 
 У Одлуци о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Сл. лист 
града Лознице“, број 4/13) у члану 16. став 3. речи: „од 20.000 до 100.000 динара“ замењују 
се речима: „од 40.000 до 150.000 динара“.       
 

Члан 8. 
                                                                              
         У Одлуци о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и 
тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на 
територији града Лознице („Сл. лист града Лознице“, број 1/09 и 13/13) у члану 33. став 
1. речи: „од 5.000 до 10.000 динара“ замењују се речима: „од 10.000 до 50.000 динара“, а 
после речи: „прекршај“ додаје се запета и речи: „физичко лице,“. 
 У ставу 2. речи: „од 30.000 до 120.000 динара“ замењују се речима: „ од 50.000 до 
150.000 динара“. 
 У ставу 3. речи: „од 5.000 до 10.000 динара“ замењују се речима: „од 10.000 до 
50.000 динара“. 
 

Члан 9. 
 

           У Одлуци о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист града 
Лозницe“, број 6/09 и 9/09) члан  45. мења се и гласи:  
 „Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за 
прекршај предузеће, односно новчаном казном  у износу од 20.000,00 до 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по одредбама члана 5, 6, 13, 14, 16, 18, 
23, 24, 27, 31, 37, 38, 39 ове oдлуке.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 50.000,00 динара и одговорно лице у предузећу.“ 
 У члану  46.  речи: „од 5,000,00 до 25.000,00 динара“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 50.000,00 динара“. 

 
Члан 10. 

 
 У Одлуци о снабдевању водом, пречишћавању и одвођењу отпадних вода и 
атмосферских вода са јавних површина („Сл. лист општине Лозница“, број 1/98 и 4/05) у 
члану 101. став 1. речи: „5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима: „50.000,00 до 
200.000,00 динара“. У ставу 2. речи: „од 2.500,00 динара“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 30.000,00 динара“.  
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 У члану 102. став 1. број: „5.000,00“ замењује се бројем: „50.000,00“, а речи: „радња 
или друго“ замењују се речима: „предузетник и“. У ставу 2. речи: „од 2.500,00 динара“ 
замењују се речима: „од 10.000,00 до 30.000,00 динара“. 
 У члану 103. став 1. речи: „од 250,00 до 25.000,00 динара“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 50.000,00 динара“. У ставу 2. број: „25.000,00“ замењује се бројем: 
„10.000,00“. 
 После става 2. додаје се став 3. који гласи:  
 „Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице, а 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 динара за прекршај из става 2. овог 
члана.“ 
    

Члан 11. 
 

 У Одлуци о кућном реду („Сл. лист општине Лозница“, број  2/01) у члану 22. став 
1. речи: „од 2000,00 до 10.000,00 динара“ замењују се речима: „од 50.000,00 до 150.000,00 
динара“. У ставу 2. речи: „од 200,00 до 2000,00 динара“ замењују се речима: „од 10.000,00 
до 30.000,00 динара“. 
 У члану 23. став 1.  речи: „од 1000,00 до 5000,00 динара“ замењују се речима: „од 
20.000,00 до 100.000,00 динара“. У ставу 2. број: „300,00“ замењује се бројем: „20.000,00“. 
 У члану 24. став 1. речи: „од 200,00 до 2000,00 динара“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 50.000,00 динара“. 
  

 
Члан 12. 

 
 У Одлуци о организацији и начину обављања градског и приградског 
линијског превоза путника на територији града Лознице („Службени лист града 
Лознице“, бр. 7/09, 1/11, 4/11 и 16/12) у члану 37. став 2. и члану 38. став 2. број: „2.500“ 
замењује се бројем: „5.000“. 
 

Члан 13. 
 

 У Одлуци о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на 
територији града Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 
2/13, 4/13 и 11/13) у члану 30. став 2. број: „2.500“ замењује се бројем: „5.000“. 
 У члану 32. речи: „од 10.000-25.000 динара“ замењују се речима: „од 40.000 до 
75.000 динара“. 
 У члану 32а. став 1. и 2. број: „10.000,00“ замењује се бројем: „20.000“. У ставу 3. и 
4. број: „2.500,00“ замењује се бројем: „8.000“. 
 

 
Члан 14. 

 
 У Одлуци о некатегорисаним путевима („Службени лист града Лознице“, бр. 
6/09) у члану 26. став 2. и члану 28. став 1. број: „2.500,00“ замењује се бројем: „5.000,00“. 
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Члан 15. 
 

 У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града 
Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 6/10, 2/11, 16/12 и 11/13) у члану 13. став 1. 
број: „2.500,00“ замењује се бројем: „5.000,00“. У ставу 2. број: „5.000,00“ замењује се 
бројем: „50.000,00“. У ставу 3. број: „250,00“ замењује се бројем: „5.000,00“. У ставу 4. 
број: „2.500,00“ замењује се бројем: „10.000,00“. 
 

Члан 16. 
 
 У Одлуци о условима изградње котларнице на територији града Лозница, Бање 
Ковиљаче и приградских насеља („Службени лист општине Лозница“, бр. 7/78 и 11/90) у 
члану 8. став 1. речи: „од 1000 до 5000 динара“ замењују се речима: „од 50.000,00 до 
200.000,00 динара“. У ставу 2. речи: „од 300 до 500 динара“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 30.000,00 динара“. У ставу 3. речи: „од 300 до 500 д.“ замењују се речима: „од 
10.000,00 до 30.000,00 динара“. 
 

Члан 17. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Лознице“. 
 
 
  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

 
Број: 06-13/14-16-10 
Датум: 14. април 2014. године 
Л о з н и ц а 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


