
Закључак о новчаној казни 
(чл. 63. ст. 3, чл. 159. ст. 3, 

чл. 171. ст. 2. и чл. 182. ст. 1. ЗУП-а) 
   

Образац ОУП бр. 19 

  

      

   (назив и седиште органа)    

  

Број: ________________  

Датум: ______________ 

На основу члана __________ Закона о општем управном поступку, 

у предмету    , 

   (предмет ради кога је лице позвано) 

доносим 
  

ЗАКЉУЧАК 

   

(име и презиме лица које се кажњава) 

из _________________________ улица ____________________________ бр. _____ кажњава се новчаном казном у износу од 
__________ динара, коју је дужан платити у року од 15 дана од дана правоснажности овог закључка на рачун бр. __________. 

Образложење 

   , је дана     20     године 

(име и презиме лица које се кажњава)    (словима)          

уручен позив да дође у      у      часова у  

   (место доласка)          

својству      у предмету     
 

   (странке, сведока, вештака, поседника исправе и др.)          

      

(предмет ради кога је лице позвано)    

Пошто _______________ донесен је закључак као у диспозитиву, а на основу члана _____ Закона о општем управном поступку. 

Упутство о правном средству: 

Против овог закључка може се изјавити посебна жалба     

   (орган коме се жалба изјављује) 

у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

   

   

Жалба се предаје непосредно    

   (органу који је донео закључак) 

или путем поште са административном таксом од __________ динара. 

   
Доставити: 

      

1.    (М.П.)    

2.       (потпис руководиоца органа, 
односно службеног лица)       

ОУП - 19 Објашњење: 

1. Овај образац користи се приликом изрицања новчане казне позваним лицима која се позиву не одазову, а изостанак не 
оправдају или када одбију да изврше дужну радњу (сведочење, вештачење, тумачење, показивање исправа и др.). 
2. У образложењу, у рубрици иза речи "пошто" наводи се разлог кажњавања и то: неодазивање позиву нити правдање 
изостанка, или одбијање сведочења, вештачења, показивања исправа и др. 
3. У уводу и образложењу у рубрици иза речи "на основу члана" наводи се одговарајућа одредба Закона о општем управном 
поступку као основ за новчано кажњавање (нпр. члан 63, члан 159. став 3, члан 171, члан 182. став 1. и др. ЗУП-а). 
4. Ако је жалба ослобођена од плаћања таксе речи "са административном таксом од __________ динара" изоставити или у 
празном простору ставити водоравну црту. 
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