
З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Члан 1.
У Кривичном законику („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 –

исправка, 107/05 – исправка, 72/09 и 111/09), у члану 7. после речи: „до 316”
тачка и реч: „и” замењују се запетом, а после речи: „до 321.” додају се речи: „и
чл. 391. до 393а”.

Члан 2.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:

„(2) У случају из члана 8. и члана 9. став 1. овог законика кривично
гоњење се може предузети само ако се за кривично дело кажњава и по закону
земље у којој је оно учињено, осим када постоји одобрење републичког јавног
тужиоца или када је то предвиђено потврђеним међународним уговором.”

Члан 3.
У члану 45. ст. 5. и 6. мењају се и гласе:

„(5) Ако учиниоцу кривичног дела изрекне казну затвора до једне године,
суд може истовремено одредити да ће се она извршити тако што ће је осуђени
издржавати у просторијама у којима станује уколико се с обзиром на личност
учиниоца, његов ранији живот, његово држање после учињеног дела, степен
кривице и друге околности под којима је дело учинио може очекивати да ће се и
на тај начин остварити сврха кажњавања.

(6) Осуђени којем је одређено извршење казне затвора на начин
предвиђен у ставу 5. овог члана не сме напуштати просторије у којима станује,
осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних
санкција. Уколико осуђени једном у трајању преко шест часова или два пута у
трајању до шест часова самовољно напусти просторије у којима станује, суд ће
одредити да остатак казне затвора издржи у заводу за извршење казне
затвора.”

Став 7. брише се.

Досадашњи став 8. постаје став 7.

Члан 4.
У члану 46. став 1. мења се и гласи:

„(1) Осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд ће условно
отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања казне тако поправио
да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а
нарочито да до истека времена за које је изречена казна не учини ново
кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у
обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних
обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које
показују да је у односу на њега постигнута сврха кажњавања. Не може се
условно отпустити осуђени који је током издржавања казне два пута
дисциплински кажњаван и коме су одузете додељене погодности.”

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
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„(2) Уколико испуњава услове из става 1. овог члана, суд може условно
отпустити осуђеног:

- који издржава казну затвора од 30 до 40 година;

- који је осуђен за кривична дела против човечности и других добара
заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а), кривична дела против
полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у породици (члан 194.
ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога (члан 246. став 4), кривична дела против уставног уређења и
безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита
(члан 367) и кривично дело давање мита (члан 368);

- који је осуђен од стране надлежних судова, односно њихових посебних
одељења, у поступцима вођеним у складу са надлежношћу одређеном Законом
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других тешких кривичних дела;

- који је више од три пута правноснажно осуђен на безусловну казну
затвора, а није извршено брисање или не постоје услови за брисање неке од
осуда.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „става 1.” замењују се
речима: „ст. 1. и 2.”

Члан 5.
У члану 47. став 1. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне

године”.

У ставу 2. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне године”, а
речи: „став 2.” замењују се речима: „став 3.”.

Члан 6.
После члана 54. додају се наслов изнад члана и члан 54а који гласе:

„Посебна околност за одмеравање казне за кривично дело
учињено из мржње

Члан 54а

Ако је кривично дело учињено из мржње због припадности раси и
вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне
оријентације или родног идентитета другог лица, ту околност суд ће ценити као
отежавајућу околност, осим ако она није прописана као обележје кривичног
дела.”

Члан 7.

У члану 57. став 3. реч: „исто” замењује се речју: „истоврсно”.

Члан 8.
У члану 61. ст. 7. и 8. бришу се.

Члан 9.
У члану 63. став 1. после речи: „притвору,” додају се речи: „на

издржавању мере забране напуштања стана,” .
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У ставу 4. после речи: „затвора”, додају се речи: „дан издржавања мере
забране напуштања стана”.

Члан 10.
Наслов изнад члана 89а мења се и гласи:

„Забрана приближавања и комуникације са оштећеним”.

У члану 89а став 2. мења се и гласи:

„(2) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана које не може бити
краће од шест месеци нити дуже од три године, рачунајући од дана
правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у
здравственој установи у којој је извршена мера безбедности не урачунава у
време трајања ове мере.”

Став 3. брише се.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 11.
У члану 93. став 2. реч: „сваког” замењује се речју: „свог”.

Члан 12.
У члану 112. став 3. тачка 3) мења се и гласи:

„3) јавни бележник, извршитељ и арбитар, као и лице у установи,
предузећу или другом субјекту, којем је поверено вршење јавних овлашћења,
које одлучује о правима, обавезама или интересима физичких или правних
лица или о јавном интересу;”.

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе:

„(4) Страним службеним лицем сматра се лице које је члан, функционер
или службеник законодавног или извршног органа стране државе, лице које је
судија, поротник, члан, функционер или службеник суда стране државе или
међународног суда, лице које је члан, функционер или службеник међународне
организације и њених органа, као и лице које је арбитар у страној или
међународној арбитражи.

(5) Одговорним лицем у правном лицу сматра се лице које на основу
закона, прописа или овлашћења врши одређене послове управљања, надзора
или друге послове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички
поверено обављање тих послова. Одговорним лицем сматра се и службено
лице кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац означено
одговорно лице, а у овом законику нису предвиђена у глави о кривичним
делима против службене дужности, односно као кривична дела службеног
лица.”

Став 15. мења се и гласи:

„(15) Опојним дрогама сматрају се супстанце и препарати који су законом
и другим прописом заснованим на закону проглашени за опојне дроге и остале
психоактивне контролисане супстанце.”

У ставу 36. речи: „Имовином се сматра” замењују се речима: „Имовинска
корист је”.
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Члан 13.
Члан 138. мења се и гласи:

„Члан 138.

(1) Ко угрози сигурност неког лица претњом да ће напасти на живот или
тело тог лица или њему блиског лица,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2)  Ко дело из става 1.  овог члана учини према више лица или ако је
дело изазвало узнемиреност грађана или друге тешке последице,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко дело из става 1. овог члана учини према председнику Републике,
народном посланику, председнику Владе, члановима Владе, судији Уставног
суда, судији, јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, адвокату, полицијском
службенику и лицу које обавља послове од јавног значаја у области
информисања у вези са пословима које обавља,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”

Члан 14.
Члан 171. брише се.

Члан 15.
У члану 182. став 1. речи: „до 3.” замењују се речимa: „и 2.”.

У ставу 2. после речи: „став 1.” додају се речи: „и члана 181. став 3.”.

Члан 16.
У члану 206. став 4. реч: „петнаест” замењује се речју: „пет”.

Члан 17.
После члана 208а додају се наслов изнад члана и члан 208б који гласе:

„Договарање исхода такмичења

Члан 208б

(1) Ко договори исход спортског или другог такмичења у намери да себи
или другом прибави имовинску корист,

казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у
износу који прелази четиристо педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном
казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у
износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном
казном.

(4) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.”
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Члан 18.
У члану 210. став 2. реч: „петнаест” замењује се речју: „пет”.

Члан 19.
У члану 222. реч: „оштећени” замењује се речју: „учинилац”.

Члан 20.
У члану 229а став 1. мења се и гласи

„(1) Одговорно лице у правном лицу – пореском платцу, као и
предузетник – порески платац који, у намери да избегне плаћање пореза по
одбитку, доприноса за обавезно социјално осигурање по одбитку или других
прописаних дажбина, не уплати износ који је обрачунат на име пореза по
одбитку, односно доприноса за обавезно социјално осигурање по одбитку, на
прописани уплатни рачун јавних прихода или не уплати друге прописане
дажбине,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.”

У ст. 2. и 3. после речи: „пореза” додају се запета и речи: „односно
доприноса”.

Став 4. брише се.

Члан 21.
Наслов изнад члана 234. и члан 234. мењају се и гласе:

„Злоупотреба положаја одговорног лица

Члан 234.

(1) Одговорно лице које искоришћавањем свог положаја или
овлашћења, прекорачењем граница свог овлашћења или невршењем своје
дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну
имовинску корист или другом нанесе имовинску штету,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена
имовинска корист у износу преко четиристо педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од
милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.”

Члан 22.
После члана 234. додају се наслов изнад члана и члан 234а који гласе:

„Злоупотреба у вези са јавном набавком

Члан 234а

(1) Одговорно лице у предузећу или другом субјекту привредног
пословања које има својство правног лица или предузетник, који у вези са
јавном набавком поднесе понуду засновану на лажним подацима, или се на
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недозвољен начин договара са осталим понуђачима, или предузме друге
противправне радње у намери да тиме утиче на доношење одлука наручиоца
јавне набавке,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се одговорно или службено
лице у наручиоцу јавне набавке које искоришћавањем свог положаја или
овлашћења, прекорачењем границе свог овлашћења, или невршењем своје
дужности крши закон или друге прописе о јавним набавкама и тиме проузрокује
штету јавним средствима.

(3) Уколико је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено у вези са јавном
набавком чија вредност прелази износ од сто педесет милиона динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Учинилац из става 1. овог члана који добровољно открије да се
понуда заснива на лажним подацима или на недозвољеном договору са
осталим понуђачима, или да је предузео друге противправне радње у намери
да утиче на доношење одлука наручиоца пре него што он донесе одлуку о
избору понуде, може се ослободити од казне.”

Члан 23.
Наслов изнад члана и члан 245. мењају се и гласе:

„Фалсификовање знакова, односно државних жигова за
обележавање робе, мерила и предмета од драгоцених метала

Члан 245.

(1) Ко у намери да их употреби као праве, направи лажне печате,
жигове, марке или друге знакове за обележавање домаће или стране робе
којима се жигошу дрво, стока или каква друга роба или ко у истој намери такве
праве знакове преиначи или ко такве лажне или преиначене знакове употреби
као праве,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко у намери да их употреби као праве направи лажна уверења о
одобрењу типа мерила и уверења о оверавању мерила, односно жигове и друге
знакове усаглашености којима се жигошу мерила и предмети од драгоцених
метала у смислу прописа којима се уређују метрологија и контрола предмета од
драгоцених метала или ко у истој намери оригинал уверења, односно праве
државне жигове и друге знакове усаглашености преиначи или ко таква лажна
или преиначена уверења, односно државне жигове и друге знакове
усаглашености употреби као праве,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(3) Лажна уверења, државни жигови и знакови, мерила и предмети од
драгоцених метала одузеће се. ”

Члан 24.
У члану 247. став 4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.
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Члан 25.
Члан 312. брише се.

Члан 26.
У члану 319. став 1. речи: „310. и чл. 312. до” замењују се речима: „310,

члана 313. и члана”.

Члан 27.
У члану 321. став 1. број: „312.” замењује се бројем: „313.”.

У ставу 3. број: „312” замењује се бројем: „311”.

Члан 28.
У члану 336.  став 1.  речи:  „силу,  претњу или други облик принуде”

замењују се речима: „силу или претњу”.

Члан 29.
Члан 336а брише се.

Члан 30.
У члану 336б став 2. мења се и гласи:

„(2) Ко увредом, силом, претњом или на други начин омета или спречи
судију, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или адвоката у вршењу
судијске или тужилачке функције, или адвокатске службе,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.”

У ст. 3. и 4. после речи: „јавног тужиоца” додају се речи: „или адвокату”.

Члан 31.
У члану 346. став 7. после речи: „године” додаје се запета, а речи: „или

новчаном казном” замењују се речима: „а може се и ослободити од казне”.

Члан 32.
У члану 348. став 3. речи: „од једне до осам” замењују се речима: „од две

до десет”.

У ставу 4. реч: „дванаест” замењује се речју: „десет”.

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„(5) Ко неовлашћено носи предмете дела из става 1. овог члана за чије
набављање и држање има одобрење надлежног органа,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 33.
После члана 350. додају се наслов изнад члана и члан 350а који гласе:
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„Омогућавање злоупотребе остваривања права
азила у страној држави

Члан 350а

(1)  Ко у намери да себи или другом прибави какву корист,  врши или
организује транспорт, пребацивање, прихват, смештај, скривање или на други
начин омогућава да држављанин Србије лажним приказивањем угрожености
његових људских права и слобода, у страној држави затражи азил,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране групе или
злоупотребом овлашћења,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) За дело из става 2. овог члана организатор ће се казнити затвором
од једне до осам година.

(4) Предмети, превозна и друга средства намењена или употребљена
за извршење дела из ст. 1. до 3. овог члана, одузеће се.”

Члан 34.
У члану 355. став 1. реч: „неистиниту” замењује се речју: „преиначену”.

Члан 35.
У члану 359. став 1. речи: „или одговорно” бришу се.

Члан 36.
У члану 367. ст. 1. и 2. после речи: „овлашћења” додају се речи: „или у

вези са својим службеним овлашћењем”.

Члан 37.
У члану 368. ст. 1. и 2. после речи: „овлашћења” додају се речи: „или у

вези са својим службеним овлашћењем”.

Став 6. брише се.

Члан 38.
У члану 388. став 4. мења се и гласи:

„(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна
повреда неког лица, учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест
година, а ако је наступила тешка телесна повреда малолетног лица услед дела
из става 3. овог члана, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”

Члан 39.
Члан 390а брише се.

Члан 40.
Наслов изнад члана 391. и члан 391. мењају се и гласе:
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„Тероризам

Члан 391.

(1) Ко у намери да озбиљно застраши становништво, или да принуди
Србију, страну државу или међународну организацију да нешто учини или не
учини, или да озбиљно угрози или повреди основне уставне, политичке,
економске или друштвене структуре Србије, стране државе или међународне
организације:

1) нападне на живот, тело или слободу другог лица;

2) изврши отмицу или узимање талаца;

3) уништи државни или јавни објекат, саобраћајни систем,
инфраструктуру укључујући и информационе системе, непокретну платформу у
епиконтиненталном појасу, опште добро или приватну имовину на начин који
може да угрози животе људи или да проузрокује знатну штету за привреду;

4) изврши отмицу ваздухоплова, брода или других средстава јавног
превоза или превоза робе;

5) производи, поседује, набавља, превози, снабдева или употребљава
нуклеарно, биолошко, хемијско или друго оружје, експлозив, нуклеарни или
радиоактивни материјал или уређај, укључујући и истраживање и развој
нуклеарног, биолошког или хемијског оружја;

6) испусти опасне материје или проузрокује пожар, експлозију или
поплаву или предузима друге општеопасне радње које могу да угрозе живот
људи;

7) омета или обустави снабдевање водом, електричном енергијом или
другим основним природним ресурсом које може да угрози живот људи,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(2) Ко прети извршењем кривичног дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана наступила смрт
једног или више лица или су проузрокована велика разарања,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(4) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са
умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање дванаест година или затвором од тридесет
до четрдесет година.”

Члан 41.
После члана 391. додају се наслови изнад чл. 391а до 391г и чл. 391а до

391г који гласе:

„Јавно подстицање на извршење терористичких дела

Члан 391а

Ко јавно износи или проноси идеје којима се непосредно или посредно
подстиче на вршење кривичног дела из члана 391. овог законика,

казниће се затвором од једне до десет година.
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Врбовање и обучавање за вршење терористичких дела

Члан 391б

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из члана 391. овог законика,
врбује друго лице да изврши или учествује у извршењу тог дела или да се
придружи терористичком удружењу ради учествовања у извршењу тог
кривичног дела,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери извршења
кривичног дела из члана 391. овог законика, даје упутства о изради и
коришћењу експлозивних направа, ватреног или другог оружја или штетних или
опасних материја или обучава другог за извршење или учествовање у
извршењу тог кривичног дела.

Употреба смртоносне направе

Члан 391в

(1) Ко у намери да другог лиши живота, нанесе тешку телесну повреду
или уништи или знатно оштети државни или јавни објекат, систем јавног
саобраћаја или други објекат који има већи значај за безбедност или
снабдевање грађана или за привреду или за функционисање јавних служби
направи, пренесе, држи, да другом, постави или активира смртоносну направу
(експлозив, хемијска средства, биолошка средства или отрове или
радиоактивна средства) на јавном месту или у објекту или поред тог објекта,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако је приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац са
умишљајем нанео неком лицу тешку телесну повреду или је уништио или
знатно оштетио јавни објекат,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са
умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање десет година или затвором од тридесет до
четрдесет година.

Уништење и оштећење нуклеарног објекта

Члан 391г

(1) Ко у намери да другог лиши живота, нанесе тешку телесну повреду,
угрози животну средину или нанесе знатну имовинску штету, уништи или
оштети нуклеарни објекат на начин којим се ослобађа или постоји могућност да
се ослободи радиоактивни материјал,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац са
умишљајем нанео неком лицу тешку телесну повреду или је уништио или
знатно оштетио нуклеарни објекат,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са
умишљајем лишио живота једно или више лица,
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казниће се затвором најмање десет година или затвором од тридесет до
четрдесет година.”

Члан 42.
Наслов изнад члана 392. и члан 392. мењају се и гласе:

„Угрожавање лица под међународном заштитом

Члан 392.

(1) Ко према лицу под међународном заштитом изврши отмицу или неко
друго насиље, или нападне на његове службене просторије, приватан стан или
превозно средство,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или
више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац неко лице
са умишљајем лишио живота,

казниће се затвором најмање десет година или затвором од тридесет до
четрдесет година.

(4) Ко угрози сигурност лица из става 1. овог члана озбиљном претњом
да ће напасти њега, његове службене просторије, приватан стан или превозно
средство,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”

Члан 43.
У члану 393. став 1. мења се и гласи:

„(1) Ко непосредно или посредно даје или прикупља средства са циљем
да се она користе или знајући да ће се користити, у потпуности или делимично,
у сврху извршења кривичних дела из чл. 391. до 392. овог законика или за
финансирање лица, групе или организоване криминалне групе који имају за
циљ вршење тих дела,

казниће се затвором од једне до десет година.”

Став 2. брише.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 44.
После члана 393. додаје се наслов изнад члана и члан 393а који гласи:

„Терористичко удруживање

Члан 393а

(1) Ако се два или више лица удруже на дуже време ради вршења
кривичних дела из члана 391. до 393. овог законика,

казниће се казном прописаном за дело за чије вршење је удружење
организовано.
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(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који откривањем удружења
или на други начин спречи извршење кривичних дела из става 1. овог члана,
или који допринесе његовом откривању,

казниће се затвором до три године, а може се и ослободити од казне.”

Члан 45.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”, изузев чл. 21. и 35. који ступају на
снагу 15. априла 2013. године.


