
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 
и 107/05-исправка), у члану 8. став 1. после речи: „Србије или” речи: „Црне Горе 
или буде екстрадиран државној заједници Србија и Црна Гора” замењују се 
речима: „буде изручен Србији.”. 

Члан 2. 

У члану 9. став 1. после речи: „Србије или” речи: „Црне Горе или буде 
екстрадиран државној заједници Србија и Црна Гора” замењују се речима: 
„буде изручен Србији.”. 

У ставу 2. реч: „екстрадиран” замењује се речју: „изручен”. 

Члан 3. 

У члану 11. реч: „екстрадиционог” брише се, а после речи: „поступка” 
додаје се реч: „изручења”. 

Члан 4. 

Наслов изнад члана 12. и члан 12. мења се и гласи: 

„Одговорност правних лица за кривична дела 

Члан 12. 

„Одговорност правних лица за кривична дела, као и санкције правних 
лица за кривична дела уређују се посебним законом.”. 

Члан 5. 

У члану 18. став 3. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”. 

Члан 6. 

У члану 44. став 1. мења се и гласи: 

„Казна затвора може се изрећи само као главна казна.”. 

У ставу 2. после речи: „Новчана казна” додају се запета и речи: „рад у 
јавном интересу”. 

Члан 7. 

У члану 45. после става 4. додају се ст. 5. до 8. који гласе: 

„(5) Осуђеном којем је изречена казна затвора до једне године, суд може 
одредити да се ова казна изврши на тај начин што осуђени не сме напуштати 
просторије у којима станује, осим у случајевима прописаним законом који 
уређује извршење кривичних санкција. 

(6) Осуђеном којем је одређено извршење казна затвора на начин 
предвиђен ставом 5. овог члана, а који једном у трајању до дванаест часова 
или два пута у трајању до шест часова, самовољно напусти просторије у којима 
станује, суд ће одредити да остатак казне затвора издржава у затвору. 
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(7) Приликом одређивања извршења казне затвора на начин прописан 
ставом 5. овог члана, суд ће водити рачуна о техничким могућностима 
извршења, као и о другим околностима од значаја за одмеравање казне. 

(8) Осуђеном за кривично дело против брака и породице који живи са 
оштећеним у истом породичном домаћинству не може се одредити извршење 
казне затвора на начин прописан у ставу 5. овог члана.“ 

Члан 8. 

У члану 46. став 1. реч: „половину” замењује се речима: „две трећине”. 
После друге реченице додаје се реченица која гласи: „Не може се условно 
отпустити осуђени који је покушао бекство или је побегао из завода за 
извршење казне затвора у току издржавања казне.”. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је осуђени 
дужан да испуни обавезе предвиђене кривичноправним одредбама.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 9. 

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

У ставу 2. речи: „једне године” замењују се речима: „шест месеци”, тачка 
се замењује запетом и додају речи: „односно не испуни неку од обавеза које му 
је суд одредио у складу са чланом 46. став 2. овог законика.”. 

Члан 10. 

У члану 53. став 3. после речи: „до две године” брише се тачка и додају 
речи: „или новчана казна.”. 

Члан 11. 

У члану 57. став 1. додаје се нова тачка 1. која гласe: 

„1) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор у 
трајању од десет или више година, казна се може ублажити до седам година 
затвора;” 

Досадашње тач. 1. до 7. постају тач. 2. до 8. 

У тачки 2. речи: „или више” бришу се, а реч: „ две” замењује се речју: 
„три”. 

У тачки 8. после речи: „до” додају се речи: „десет дневних износа, 
односно”. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

„(2) Изузетно од става 1. овог члана, не може се ублажити казна за 
кривичнa дела из чл. 134. ст 2. и 3, 178, 179, 180, 214. ст. 2. и 3, 246. ст. 1. и 3, 
350. ст. 3. и 4. и 388. овог законика. 

(3) Изузетно од става 1. овог члана не може се ублажити казна учиниоцу 
кривичног дела који је раније осуђиван за исто кривично дело.”. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 4. речи: „за ублажавање казне” 
замењују се речима: „у ст. 1. до 3. овог члана”. 
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Члан 12. 

У члану 58. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„(3) Суд може ослободити од казне и учиниоца кривичног дела за које је 
прописана казна затвора до пет година, ако после извршеног кривичног дела, а 
пре него што је сазнао да је откривен, отклони последице дела или надокнади 
штету проузроковану кривичним делом.”. 

Члан 13. 

У члану 59. став 2. брише се. 

Члан 14. 

У члану 61. став 6. речи: „већ буде откривено накнадно” и запета бришу 
се. После става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе: 

„(7) За дело из става 1. овог члана може се изрећи тежа казна од 
прописане. Изречена казна не сме прећи двоструку меру прописане казне, нити 
двадесет година затвора. 

(8) Изузетно од става 7. овог члана, ако се за дело из става 1. овог члана 
може изрећи казна затвора од тридесет до четрдесет година, не може се 
изрећи казна већа од четрдесет година затвора.”. 

Члан 15. 

У члану 66. став 1. речи: „до две” замењују се речима: „мањем од две”. 

Члан 16. 

У члану 67. став 2. речи: „преко две године затвора” замењују се речима: 
„затвора од две године или у дужем трајању”. 

Члан 17. 

У члану 70. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„(3) Ако се после изрицања условне осуде утврди да је осуђени извршио 
кривично дело пре него што је условно осуђен, због чега не би било основа за 
изрицање условне осуде, условна осуда може се опозвати најкасније у року од 
једне године од дана кад је протекло време проверавања.”. 

Члан 18. 

У члану 77. став 5. речи: „и Црне Горе” бришу се. 

Члан 19. 

У члану 79. став 1. тачка 9. тачка се замењује тачком и запетом. 

После тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи: 

„10) забрана приближавања и комуникације са оштећеним.”. 

Члан 20. 

У члану 80. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„(6) Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним може се 
изрећи ако је учиниоцу изречена новчана казна, рад у јавном интересу, 
одузимање возачке дозволе, условна осуда и судска опомена.”. 
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Досадашњи став 6. постаје став 7. 

Члан 21. 

У члану 87. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„(1) Мера безбедности одузимања предмета може се одредити у погледу 
предмета који је био намењен или употребљен за извршење кривичног дела 
или је настао извршењем кривичног дела, кад постоји опасност да ће се 
одређени предмет поново употребити за извршење кривичног дела, или кад је 
ради заштите опште безбедности или из моралних разлога одузимање 
предмета неопходно. 

(2) Примена ове мере безбедности не утиче на право трећих лица на 
накнаду штете због одузимања предмета према извршиоцу кривичног дела.”. 

Члан 22. 

После члана 89. додаје се члан 89а који гласи: 

„Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним 

Члан 89а 

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забранити приближавање 
оштећеном на одређеној удаљености, забранити приступ у простор око места 
становања или места рада оштећеног и забранити даље узнемиравање 
оштећеног, односно даљу комуникацију са оштећеним, ако се оправдано може 
сматрати да би даље вршење таквих радњи учиниоца кривичног дела било 
опасно по оштећеног. 

(2) Мера из става 1. овог члана може трајати најдуже три године. 

(3) Време проведено у притвору, као и свако друго лишење слободе у 
вези са кривичним делом не урачунава се у време трајања мере из става 1. 
овог члана. 

(4) Мера из става 1. овог члана може се укинути пре истека времена за 
које је одређена, ако престану разлози због којих је одређена.”. 

Члан 23. 

У члану 92. став 1. после речи: „обавезати да” додају се речи: „преда у 
замену другу имовинску корист која одговара вредности имовине прибављене 
извршењем кривичног дела или проистекле из кривичног дела или”. 

У ставу 2. после речи: „и од” додају се речи: „правног или физичког”. 

Члан 24. 

У члану 102. став 2. речи: „органу унутрашњих послова” замењују се 
речју: полицији”. После прве реченице додаје се реченица која гласи: „Подаци 
из казнене евиденције могу се дати и другим државним органима који су 
надлежни за откривање и спречавање извршења кривичних дела, када је то 
посебним законом прописано.”. 

У ставу 5. речи: „само ако су им потребни ради остваривања њихових 
права” бришу се. 

После става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„(6) Подаци о брисаној осуди не могу се ником дати.”. 
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Члан 25. 

У члану 112. став 3. тачка 5. речи: „изузев кад су у питању одредбе 
Главе тридесет треће (Кривична дела против службене дужности) овог 
законика” бришу се. 

Став 13. мења се и гласи: 

„(13) Изборима се сматрају избори за народне посланике, председника 
Републике, органе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и други 
избори који се расписују и врше на основу Устава и закона.”. 

Став 17. мења се и гласи: 

„(17) Рачунарски податак је свако представљање чињеница, 
информација или концепта у облику који је подесан за њихову обраду у 
рачунарском систему, укључујући и одговарајући програм на основу кога 
рачунарски систем обавља своју функцију.”. 

У ставу 18. после речи: „рачунара” додаје се запета и речи: „односно 
рачунарских система”. 

Став 22. мења се и гласи: 

„(22) Група је најмање три лица повезаних ради трајног или повременог 
вршења кривичних дела која не мора да има дефинисане улоге својих чланова, 
континуитет чланства или развијену структуру.”. 

У ставу 23. речи: „државама чланицама СЦГ” замењују се речју: „Србији”. 

Став 28. мења се и гласи: 

„(28) Чланом породице сматрају се: супружници, њихова деца, преци 
супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова 
деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник. Члановима породице 
сматрају се и браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и 
њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком 
домаћинству, као и лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде 
рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.”. 

Став 31. мења се и гласи: 

„(31) Скраћеница „Србија” означава Републику Србију.“. 

После става 31. додају се ст. 32. до 36. који гласе: 

„(32) Послом од јавног значаја сматра се обављање професије или 
дужности која има повећани ризик за безбедност лица које га обавља, а односи 
се на занимања која су од значаја за јавно информисање, здравље људи, 
образовање, јавни превоз, правну и стручну помоћ пред судским и другим 
државним органима. 

(33) Рачунар је сваки електронски уређај који на основу програма 
аутоматски обрађује и размењује податке. 

(34) Рачунарски систем је сваки уређај или група међусобно повезаних 
или зависних уређаја од којих један или више њих, на основу програма, врши 
аутоматску обраду података. 

(35) Организована криминална група је група од три или више лица, која 
постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више 
кривичних дела за која је прописана казна затвора од четири године или тежа 
казна, ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи 
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или ради остваривања и задржавања утицаја на привредне или друге важне 
државне структуре. 

(36) Имовином се сматра добро сваке врсте, материјално или 
нематеријално, покретно или непокретно, процењиво или непроцењиво и 
исправа у било ком облику којим се доказује право или интерес у односу на 
такво добро. Имовином се сматра и приход или друга корист остварена, 
непосредно или посредно, из кривичног дела, као и добро у које је она 
претворена или са којим је помешана.”. 

Члан 26. 

У члану 114. после тачке 6. додају се нове тач. 7. и 8. које гласе: 

„7) ко лиши живота судију, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или 
полицијског службеника у вези са вршењем службене дужности; 

8) ко лиши живота лице које обавља послове од јавног значаја у вези са 
пословима које то лице обавља;”. 

Досадашње тач. 7. до 9. постају тач. 9. до 11. 

У тачки 11. речи: „убиству из самилости” замењују се речима: „лишењу 
живота из самилости”. 

Члан 27. 

У члану 121. после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

„(6) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу 
или бременитој жени или лицу које обавља послове од јавног значаја, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година, за дело из 
става 2. овог члана затвором од две до дванаест година, а за дело из става 3. 
овог члана затвором од пет до петнаест година.”. 

Члан 28. 

У члану 124. додаје се став 2. који гласи: 

„(2) Ко се при тучи или свађи маши ватреног оружја, 

казниће се затвором до две године и новчаном казном.”. 

Члан 29. 

У члану 125. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено према малолетном 
лицу или бременитој жени, 

учинилац ће се за дело из става 1. казнити затвором од шест месеци до 
пет година, за дело из става 2. затвором од једне до осам година, а за дело из 
става 3. затвором од две до дванаест година.”. 

Члан 30. 

У члану 127. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 2. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

У ставу 3. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”. 
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Члан 31. 

У члану 129. реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србији”. 

Члан 32. 

У члану 133. став 1. реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србије”. 

Члан 33. 

У члану 134. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 4. реч: „организоване” брише се. 

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

„(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од најмање пет година.”. 

Члан 34. 

У члану 135. став 4. реч: „организоване” брише се. 

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

„(5) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.”. 

Члан 35. 

У члану 138. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

У ставу 2. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”. 

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

„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 и лицу које обавља 
послове од јавног значаја у области информисања у вези са пословима које 
обавља, 

казниће се затвором од једне до осам година.”. 

Члан 36. 

У члану 145. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

Члан 37. 

У члану 151. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

Члан 38. 

У наслову изнад члана 152. реч: „организовања” замењује се речју: 
„удруживања”. 

У члану 152. став 1. реч: „организовање” замењује се речју: 
„удруживање”, реч: „организација” замењује се речју: „удружења”, а реч: „једне” 
замењује се речју: „две”. 
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Члан 39. 

У члану 153. став 1. речи: „138. став 1” и запета бришу се. 

Члан 40. 

У члану 161. речи: „новчаном казном или затвором од једне до три 
године” замењују се речима: „затвором од шест месеци до пет година.”. 

Члан 41. 

У члану 166. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две.”. 

Члан 42. 

У члану 169. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до једне 
године” замењују се речима: „затвором до три године.”. 

Члан 43. 

У члану 171. став 1. речи: „од педесет до двеста дневних износа или 
новчаном казном од сто хиљада до четристо хиљада динара” замењују се 
речима: „од тридесет до стодвадесет дневних износа или новчаном казном од 
двадесет хиљада до двеста хиљада динара”. 

У ставу 2. после речи: „новчаном казном” додају се речи: „од шездесет 
до стоосамдесет дневних износа или новчаном казном од тридесет до триста 
хиљада динара”. 

У ставу 3. речи: „од стодвадесет до тристашездесет дневних износа или 
новчаном казном од петсто хиљада до милион динара” замењују се речима: „од 
шездесет до стоосамдесет дневних износа или новчаном казном од тридесет 
до триста хиљада динара.”. 

Члан 44. 

У наслову изнад члана 173. речи „СЦГ и државе чланице” замењују се 
речју: „Србије”. 

У члану 173. речи: „СЦГ или њену државу чланицу, њихову заставу,” 
замењују се речима: „Србију, њену заставу,”. 

Члан 45. 

Наслов изнад члана 174. и члан 174. мења се и гласи: 

„Повреда угледа због расне, верске, националне или друге 
припадности 

Члан 174. 

Ко јавно изложи порузи лице или групу због припадности одређеној раси, 
боји коже, вери, националности, етничког порекла или неког другог личног 
својства, 

казниће се новчаном казном или затвором до годину дана.”. 

Члан 46. 

У члану 175. став 2. речи: „СЦГ или” бришу се. 
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Члан 47. 

У члану 178. став 1. речи: „две до десет” замењују се речима: „три до 
дванаест”. 

У ставу 2. речи: „једне до осам” замењују се речима: „две до десет”. 

У ставу 3. реч: „три” замењују се речју: „пет”. 

У ставу 4. речи: „од пет до осамнаест” замењују се речима: „најмање 
десет”. 

Члан 48. 

У члану 179. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 2. речи: „две до дванаест” замењују се речима: „пет до петнаест”. 

У ставу 3. речи: „од пет до осамнаест” замењују се речима: „најмање 
десет”. 

Члан 49. 

У члану 180. став 1. речи: „једне до десет” замењују се речима: „три до 
дванаест”. 

У ставу 2. речи: „две до дванаест” замењују се речима: „пет до петнаест”. 

У ставу 3. речи: „од пет до осамнаест” замењују се речима: „најмање 
десет”. 

Члан 50. 

У члану 181. став 3. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

У ставу 5. речи: „од пет до осамнаест” замењују се речима: „најмање 
десет”. 

Члан 51. 

У члану 182. став 1. после речи: „179. став 1” запета се замењује тачком, 
а речи: „180. став 1.” бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„(2) Ко под условима из члана 180. став 1. овог законика изврши неку 
другу полну радњу, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

У ставу 3. речи: „става 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.” 

У ставу 4. речи: „става 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.”, а речи: „од 
три до петнаест” замењују се речима: „најмање пет”. 

Члан 52. 

У члану 183. став 1. речи: „три месеца до пет година” замењују се 
речима: „једне до осам година и новчаном казном”. 

У ставу 2. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци до 
пет година и новчаном казном”. 
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Члан 53. 

У члану 184. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до три године” 
замењују се речима: „затвором од шест месеци до пет година и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. после речи: „десет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

Члан 54. 

У наслову изнад члана 185. после речи: „Приказивање” додају се запета 
и речи: „прибављање и поседовање”, а реч: „деце” замењује се речима: 
„малолетног лица”. 

У члану 185. став 1. реч: „детету” замењује се речју: „малолетнику”. 

У ставу 2. реч: „дете” замењује се речју: „малолетника”. 

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

„(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено према детету, 

учинилац ће се казнити за дело из става 1. затвором од шест месеци до 
три године, а за дело из става 2. затвором од једне до осам година.”. 

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

У ставу 4. после речи: „ко” додају се речи: „прибавља за себе или другог, 
поседује” и запета, речи: „извршењем дела из става 2. овог члана” замењују се 
речима: „искоришћавањем малолетног лица”, а речи: „до две године” замењују 
се речима: „од три месеца до три године”. 

У ставу 5. број: „3.” замењује се бројем: „4.”. 

Члан 55. 

После члана 185. додају се чл. 185а и 185б који гласе: 

„Навођење малолетног лица на присуствовање полним радњама 

Члан 185а 

(1) Ко наведе малолетника да присуствује силовању, обљуби или са њом 
изједначеним чином или другој полној радњи, 

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

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом силе или 
претње, или према детету, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим 
техничким средствима за извршење кривичних дела против полне 

слободе према малолетном лицу 

Члан 185б 

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из чл. 178. став 4, 179. став 3, 
180. ст. 1. и 2, 181. ст. 2. и 3, 182. став 1, 183. став 2, 184. став 3, 185. став 2. и 
185а овог законика, користећи рачунарску мрежу или комуникацију другим 
техничким средствима договори са малолетником састанак и појави се на 
договореном месту ради састанка, 
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казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. 

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши према детету, 

казниће се затвором од једне до осам година.”. 

Члан 56. 

Наслов изнад члана 188. и члан 188. бришу се. 

Члан 57. 

Наслов изнад члана 189. и члан 189. бришу се. 

Члан 58. 

У члану 191. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

У ставу 2. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 3. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест месеци”. 

Члан 59. 

У члану 192. став 1. речи: „три месеца до три године” замењују се 
речима: „шест месеци до пет година”. 

У ставу 2. реч: „једне године” замењују се речима: „три месеца”. 

Став 3. брише се. 

Члан 60. 

У члану 194. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до једне 
године” замењују се речима: „затвором од три месеца до три године”. 

У ставу 2. речи: „од три месеца до три године “ замењују се речима: „од 
шест месеци до пет година“. 

У ставу 3. речи: „од једне до осам година“ замењују се речима: „од две 
до десет година“. 

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

У ставу 5. речи: „новчаном казном или затвором до шест месеци” 
замењују се речима: „затвором од три месеца до три године и новчаном 
казном”. 

Члан 61. 

У члану 195. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

Члан 62. 

У члану 197. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци 
до пет година”. 

Члан 63. 

У члану 199. став 2. после речи: „стављања у промет” додаје се реч: 
„држи”, а после речи: „неовлашћено” реч: „држи” брише се. 

У ставу 3. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест месеци”. 
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Члан 64. 

У члану 204. став 1. тачка 1) после речи: „зграда” додају се запета и реч: 
„станова”, а речи: „другим савлађивањем” замењују се речима: „савлађивањем 
механичких, електронских или других”. 

У тачки 2) речи: „више лица” замењују се речју: „групе”. 

У ставу 2. после речи: „културно” додају се речи: „добро, односно добро 
које ужива претходну заштиту”. 

У ставу 3. после речи: „Ако” додају се речи: „је дело из става 1. овог 
члана извршено од стране организоване криминалне групе или ако”. 

Члан 65. 

У члану 205. став 3. реч: „више лица” замењују се речју: „групе”. 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”. 

Члан 66. 

У члану 206. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране групе, или је 
неком лицу са умишљајем нанесена тешка телесна повреда или ако вредност 
одузетих ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара, 

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.”. 

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране организоване 
криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”. 

У ставу 4. реч: „украдених” замењује се речју: „одузетих”, а реч: „десет” 
замењује се речју: „петнаест”. 

Члан 67. 

У члану 207. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до две године” 
замењују се речима: „затвором до две године и новчаном казном”. 

У ставу 2. после речи: „три године” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 3. речи: „једне до шест година” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година и новчаном казном”. 

У ставу 4. после речи: „добро” додају се запета и речи: „односно добро 
које ужива претходну заштиту”, а после речи: „осам година” додају се речи: „и 
новчаном казном”. 

Члан 68. 

У члану 208. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до три године” 
замењују се речима: „затвором од шест месеци до пет година и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. речи: „новчаном казном или затвором до шест месеци” 
замењују се речима: „затвором до шест месеци и новчаном казном”. 
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У ставу 3. после речи: „осам година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 4. после речи: „десет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

Члан 69. 

После члана 208. додаје се члан 208а који гласи: 

„Превара у осигурању 

Члан 208а 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница, 
давањем лажних мишљења и извештаја, давањем лажне процене, 
подношењем неистините документације или га на други начин доведе у заблуду 
или га одржава у заблуди, а у вези са осигурањем и тиме га наведе да овај на 
штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, 

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

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети, 

казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном. 

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист 
или је нанета штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара, 

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

(4) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист 
или је нанета штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара, 

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

Члан 70. 

У члану 210. став 3. речи: „имовине грађана” замењују се речима: 
„приватне имовине”. 

Члан 71. 

У члану 211. став 2. после речи: „три године” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 3. речи: „својини грађана” замењују се речима: „приватној 
имовини”. 

Члан 72. 

У члану 212. став 3. после речи: „добру” додају се запета и речи: 
„заштићеној околини непокретног културног добра, односно према добру које 
ужива претходну заштиту”. 

У ставу 4. речи: „својини грађана” замењују се речима: „приватној 
имовини”. 

Члан 73. 

У члану 213. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 
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У ставу 2. речи: „три месеца до пет година” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година и новчаном казном”. 

Члан 74. 

У члану 214. став 2. после речи: „казнити” додаје се реч: „затвором”. 

У ставу 3. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

У ставу 4. реч: „организоване” брише се, а реч: „три” замењује се речју: 
„пет”. 

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

„(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од најмање пет година.”. 

Члан 75. 

У члану 215. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

У ставу 4. реч: „организоване” брише се, а реч: „две” замењује се речју: 
„три”. 

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

„(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.”. 

Члан 76. 

У члану 217. став 3. после речи: „динара” додају се речи: „или је 
извршено од стране групе”. 

Члан 77. 

У члану 218. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

У ставу 2. речи: „три месеца до три године” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година”. 

У ставу 3. речи: „по приватној тужби” замењују се речима: „по предлогу”. 

Члан 78. 

У члану 219. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 2. реч: „може” замењује се речју: „ће”. 

У ставу 3. речи: „по приватној тужби” замењују се речима: „по предлогу”. 

Члан 79. 

После члана 219. додају се чл. 219а и 219б који гласе: 
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„Грађење без грађевинске дозволе 

Члан 219а 

(1) Лице које је извођач радова или одговорно лице у правном лицу које 
је извођач радова на објекту који се гради, односно које изводи радове на 
реконструкцији постојећег објекта, без грађевинске дозволе, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 

(2) Лице које је инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је 
инвеститор објекта који се гради без грађевинске дозволе, 

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

(3) Када је издато решење о обустави радова, а лице из ст. 1. и 2. овог 
члана настави започету градњу, 

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

(4) Лице које је као одговорни пројектант, односно вршилац техничке 
контроле, супротно прописима потписало коначан извештај о извршеној 
контроли, којим се констатује да на главни пројекат нема примедби или 
супротно прописима ставило печат на главни пројекат да се пројекат прихвата, 
или супротно прописима дало изјаву којом потврђује да је главни пројекат 
урађен у складу са локацијском дозволом, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 

Прикључење објекта који је изграђен без грађевинске дозволе 

Члан 219б 

Лице које прикључи објекат или одговорно лице у правном лицу које 
дозволи прикључење објекта, који се гради или је изграђен без грађевинске 
дозволе, на електроенергетску, термоенергетску или телекомуникациону 
мрежу, водовод и канализацију, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

Члан 80. 

У члану 220. став 1. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне 
године”. 

Члан 81. 

У члану 221. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист, захтева накнаду за повраћај ствари за које зна или је могао или био 
дужан да зна да су прибављене кривичним делом, уколико тиме нису остварена 
обележја неког другог тежег кривичног дела, 

казниће се новчаном казном или затвором до две године.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „става 1.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 3.”, после речи: „дело” додају се речи: „из става 1. овог члана”, 
а речи: „организоване групе” замењују се речима: „групе или прикривена ствар 
представља културно добро од изузетног или великог значаја, односно добро 
које ужива претходну заштиту”. 
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Члан 82. 

После члана 221. додаје се члан 221а који гласи: 

„Неовлашћено изношење културног добра у иностранство 

Члан 221а 

(1) Ко изнесе или извезе у иностранство културно добро или добро које 
ужива претходну заштиту, без претходног одобрења надлежног органа, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у односу на културно 
добро од изузетног или великог значаја, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.”. 

Члан 83. 

У члану 223. став 1. после речи: „дванаест година” додају се речи: „и 
новчаном казном”. 

У ставу 2. после речи: „десет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 3. после речи: „петнаест година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 4. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 84. 

У члану 224. став 1. речи: „пет година” замењују се речима: „осам година 
и новчаном казном”. 

У ставу 2. речи: „десет година” замењују се речима: „дванаест година и 
новчаном казном”. 

У ставу 3. речи: „новчаном казном или затвором до једне године” 
замењују се речима: „затвором до три године и новчаном казном”. 

Члан 85. 

У члану 225. став 1. речи: „три месеца до три године” замењују се 
речима: „шест месеци до пет година и новчаном казном”. 

У ставу 2. речи: „шест месеци до пет година” замењују се речима: „једне 
до осам година и новчаном казном”. 

У ставу 3. речи: „десет година” замењују се речима: „дванаест година и 
новчаном казном”. 

У ставу 4. после речи: „туђе картице” додају се речи: „или поверљивих 
података који јединствено уређују ту картицу у платном промету”. 

У ставу 5. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 86. 

У члану 227. став 1. после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. реч: „две” замењује се речју: „три”. 
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Члан 87. 

У члану 229. став 1. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест 
месеци до пет година”. 

У ставу 2. реч: „пет” замењује се речју: „осам”. 

У ставу 3. речи: „једне до осам” замењују се речима: „две до десет”. 

Члан 88. 

После члана 229. додаје се члан 229а који гласи: 

„Неуплаћивање пореза по одбитку 

Члан 229а 

(1) Одговорно лице у правном лицу - пореском платцу, као и предузетник 
– порески платац који, у намери да не плати порез, не уплати на прописани 
уплатни рачун јавних прихода износ који је обрачунат на име пореза по одбитку, 

казниће се затвором до три године и новчаном казном. 

(2) Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза из става 1. овог члана 
прелази милион и петсто хиљада динара, 

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

(3) Ако износ обрачунатог, а неуплаћеног пореза из става 1. овог члана 
прелази седам милиона и петсто хиљада динара, 

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

(4) Предузетнику и одговорном лицу у пореском обвезнику за кривично 
дело из ст. 1. до 3. овог члана изриче се и мера безбедности забране вршења 
позива, делатности и дужности у трајању од једне до пет година.”. 

Члан 89. 

У члану 231. став 1. после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. после речи: „десет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„(3) Ко учини дело из ст. 1. и 2. овог члана са имовином коју је сам 
прибавио извршењем кривичног дела, казниће се казном прописаном у ст. 1. и 
2. овог члана и новчаном казном. 

(4) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана изврши у групи, 

казниће се затвором од две до дванаест година и новчаном казном.”. 

Досадашњи ст. 3. до 5. постају ст. 5. до 7. 

У ставу 6. речи: „1. до 3.” замењују се речима: „1, 2. и 5.” 

У ставу 7. број: „4.” замењује се бројем: „6.” 
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Члан 90. 

У члану 232. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци 
до пет година и новчаном казном”. 

Члан 91. 

У наслову изнад члана 233. речи: „туђе фирме” замењују се речима: 
„туђег пословног имена и друге посебне ознаке робе или услуга”. 

У члану 233. став 1. мења се и гласи: 

„(1) Ко се у намери да обмане купце или кориснике услуга послужи туђим 
пословним именом, туђом географском ознаком порекла, туђим жигом или 
туђом другом посебном ознаком робе или услуга или унесе поједина обележја 
ових ознака у своје пословно име, своју географску ознаку порекла, свој жиг или 
у своју другу посебну ознаку робе или услуга, 

казниће се новчаном казном или затвором до три године.”. 

Члан 92. 

У члану 234. став 1. речи: „у коме нема већински удео” и запета бришу 
се. 

Члан 93. 

У члану 238. став 1. после речи: „други субјект привредног пословања 
који има својство правног лица” додају се речи: „или за предузетника”. 

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

„(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана прибављена имовинска 
корист у износу преко петнаест милиона динара, 

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

Члан 94. 

У члану 240. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

У ставу 2. после речи: „година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

Члан 95. 

У наслову изнад члана 246. после речи: „производња” запета и реч: 
„држање” бришу се. 

У члану 246. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

Ст. 2. до 4. мењају се и гласе: 

„(2) Ко неовлашћено узгаја мак или психоактивну конопљу или друге 
биљке из којих се добија опојна дрога или које саме садрже опојну дрогу, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе, или је 
учинилац овог дела организовао мрежу препродаваца или посредника, 

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година. 

(4) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване 
криминалне групе, 
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учинилац ће се казнити затвором од најмање десет година.”. 

У ставу 5. број: „3.” замењује се бројем: „4.”. 

Члан 96. 

После члана 246. додаје се члан 246а који гласи: 

„Неовлашћено држање опојних дрога 

Члан 246а 

(1) Ко неовлашћено држи у мањој количини за сопствену употребу 
супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге, 

казниће се новчаном казном или затвором до три године, а може се 
ослободити од казне. 

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који открије од кога набавља 
опојну дрогу може се ослободити од казне. 

(3) Опојне дроге одузеће се.”. 

Члан 97. 

У члану 247. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„(3) Ако је услед извршења дела из става 1. овог члана наступила смрт 
неког лица, 

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година. 

(4) За дело из ст. 1. и 2. овог члана неће се казнити здравствени радник 
који у оквиру пружања медицинске помоћи омогућава употребу опојних дрога.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

Члан 98. 

У члану 248. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 99. 

У члану 253. став 2. речи: „три месеца до четири године” замењује се 
речима: „шест месеци до пет година”. 

Члан 100. 

У члану 254. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

Члан 101. 

У члану 256. став 1. после речи: „пиће” додају се запета и речи: „лек или 
медицинско средство”, а речи: „три месеца до три године” замењују се речима: 
„шест месеци до пет година и новчаном казном”. 

У ставу 2. после речи: „пиће” додају се запета и речи: „лек или 
медицинско средство”, а речи: „две године” замењују се речима: „три године и 
новчаном казном”. 

Члан 102. 

У члану 258. став 1. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест 
месеци до пет година”. 
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У ставу 2. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 103. 

У члану 260. став 1. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест 
месеци до пет година и новчаном казном”. 

У ставу 2. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 3. после речи: „осам година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 4. после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

Члан 104. 

У члану 261. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

У ставу 2. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне године”. 

Члан 105. 

Наслов изнад члана 265. мења се и гласи: 

„Уништење, оштећење, изношење у иностранство и уношење у Србију 
заштићеног природног добра”. 

У члану 265. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

Став 3. мења се и гласи: 

„(3) Ко противно прописима извезе или изнесе у иностранство строго 
заштићену, односно заштићену врсту биљака или животиња или увезе или 
унесе у Србију страну врсту биљака или животиња заштићену међународним 
уговорима и документима, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

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

„(5) Строго заштићена или заштићена врста биљака или животиња из 
става 3. овог члана одузеће се.”. 

Члан 106. 

У члану 266. став 1. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест 
месеци до пет година и новчаном казном”. 

У ставу 2. речи: „шест месеци до пет година” замењују се речима: „једне 
до осам година и новчаном казном”. 

У ставу 3. речи: „једне до осам година” замењују се речима: „две до 
десет година и новчаном казном”. 

Став 4. брише се. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. речи: „ст. 1. до 4.” замењују 
се речима: „ст. 1. до 3.”. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. речи: „једне до осам година” 
замењују се речима: „три до десет година и новчаном казном”. 

Став 7. брише се. 
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Члан 107. 

У наслову изнад члана 269. реч: „мучење” замењује се речју: 
„злостављање”. 

У члану 269. став 1. мења се и гласи: 

„(1) Ко кршећи прописе убије, повреди, мучи или на други начин 
злоставља животињу, 

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.”. 

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

„(3) Ко из користољубља организује, финансира или је домаћин борбе 
између животиња исте или различите врсте или ко организује или учествује у 
клађењу на оваквим борбама, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

Члан 108. 

У члану 273. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 3. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

Члан 109. 

У члану 276. став 3. реч: „високу” замењује се речју: „крупну”. 

Члан 110. 

У члану 278. став 1. после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

У ставу 3. речи: „шест година” замењују се речима: „осам година и 
новчаном казном”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом ватреног 
оружја, 

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

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „1. и 3.” замењују се 
речима: „1, 3. и 4.”. 

Члан 111. 

У члану 282. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до једне 
године” замењују се речима: „затвором од три месеца до три године и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

Члан 112. 

У члану 283. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 113. 

У члану 285. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

У ставу 2. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци до 
пет година”. 
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Члан 114. 

У члану 286. став 1. реч: „једне” замењује се речју „две”. 

У ставу 3. речи: „три месеца до три године” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година”. 

У ставу 5. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 115. 

У члану 288. став 2. речи: „278. ст. 1. до 3” замењују се речима: „278. ст. 
1. до 4”. 

У ставу 3. речи: „278. став 4” замењују се речима: „278. став 5”, а речи: 
„до четири године” замењују се речима: „од шест месеци до пет година”. 

У ставу 4. речи: „278. став 4” замењују се речима: „278. став 5”. 

Члан 116. 

У члану 291. став 1. реч: „шест” замењује се речју „осам”. 

У ставу 2. речи: „три месеца до три године” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година”. 

Члан 117. 

У члану 296. став 1. реч: „једне” замењује се речју „три”. 

У ставу 2. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци до 
пет година”. 

У ставу 3. речи: „шест месеци до пет година” замењују се речима: „једне 
до осам година”. 

Члан 118. 

У члану 302. став 2. после речи: „Ко” додају се речи: „сними или”. 

Члан 119. 

После члана 304. додаје се члан 304а који гласи: 

„Прављење, набављање и давање другом средстaва за 
извршење кривичних дела против безбедности рачунарских 

података 

Члан 304а 

(1) Ко поседује, прави, набавља, продаје или даје другом на употребу 
рачунаре, рачунарске системе, рачунарске податке и програме ради извршења 
кривичног дела из чл. 298. до 303. овог законика, 

казниће се затвором од шест месеци до три године. 

(2) Предмети из става 1. овог члана одузеће се.”. 

Члан 120. 

У наслову Главе двадесет осме после речи: „СРБИЈЕ” речи: „И СЦГ” 
бришу се. 
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Члан 121. 

У члан 305. речи: „или СЦГ” бришу се. 

Члан 122. 

У члану 306. после речи: „окупацију Србије” запета и реч: „СЦГ” бришу 
се. 

Члан 123. 

У члану 307. став 1. после речи: „Србије” речи: „или СЦГ” бришу се. 

Став 2. брише се. 

Члан 124. 

У члану 308. после речи: „Србије” речи: „или СЦГ” бришу се. 

Члан 125. 

У члану 309. став 1. после речи: „Србије” речи: „или СЦГ” бришу се, реч: 
„њихово” замењује се речју: „њено”, а речи: „три месеца” замењују се речима: 
„шест месеци”. 

У ставу 3. реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србије”. 

Члан 126. 

Наслов изнад члана 310. и члан 310. мења се и гласи: 

„Убиство представника највиших државних органа 

Члан 310. 

Ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије 
лиши живота председника Републике, народног посланика, председника Владе, 
члана Владе, председника Уставног суда, председника највишег суда у 
Републици Србији или Републичког јавног тужиоца, 

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

Члан 127. 

У члану 311. став 1. речи: „или СЦГ” бришу се. 

У ставу 2. речи: „од пет до петнаест” замењују се речима: „најмање пет 
година”. 

Члан 128. 

У члану 312. речи: „или СЦГ” бришу се, после речи: „изврши отмицу” 
додаје се запета и речи: „узимање талаца или самовољно лишавање слободе”, 
а реч: „три” замењује се речју: „пет”. 

Члан 129. 

У члану 313. речи: „или СЦГ” бришу се, а реч: „три” замењује се речју: 
„пет”. 
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Члан 130. 

У члану 314. речи: „или СЦГ” бришу се, а реч: „три” замењује се речју: 
„пет”. 

Члан 131. 

У члану 316. став 2. после речи: „затвором” додају се речи: „од шест 
месеци”. 

У ставу 3. речи: „непосредне ратне опасности” и запета бришу се и речи: 
„или СЦГ” бришу се. 

У ст. 5. и 6. речи: „или СЦГ” бришу се. 

Члан 132. 

У члану 318. речи: „или територију СЦГ” бришу се. 

Члан 133. 

У члану 319. став 1. речи: „друго удружење лица” замењује се речима: 
„организовану криминалну групу”, а речи: „удружење организовано” замењују се 
речима: „група или организована криминална група организована”. 

У ставу 2. речи: „неког удружења” замењују се речима: „групе или 
организоване криминалне групе”. 

У ставу 3. реч: „удружења” замењује се речима: „групе или организоване 
криминалне групе”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„(4) Припадник групе или организоване криминалне групе из става 1. 
овог члана који је открије пре него што је у њеном саставу или за њу учинио 
неко кривично дело предвиђено у ставу 1. овог члана, 

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

Члан 134. 

У наслову изнад члана 320. речи: „или СЦГ” бришу се. 

У члану 320. став 3. речи: „или територију СЦГ” бришу се. 

Члан 135. 

У наслову изнад члана 321. речи: „и СЦГ” бришу се. 

У члану 321. став 3. речи: „непосредне ратне опасности” и запета бришу 
се. 

Члан 136. 

У члану 322. став 1. после речи: „затвором” додају се речи: „од три 
месеца”. 

У ставу 2. речи: „три месеца до три године” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година”. 

У ставу 3. речи: „судији или јавном тужиоцу при вршењу њихове судијске, 
односно тужилачке дужности или” бришу се, а речи: „шест месеци до пет 
година” замењују се речима: „једне до осам година”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
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„(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац 
службеном лицу нанесе тешку телесну повреду, 

казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за 
дело из става 3. затвором од две до десет година.”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „став 1.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 137. 

У члану 323. став 1. после речи: „затвором” додају се речи: „од три 
месеца”. 

У ставу 2. речи: „три месеца до три године” замењују се речима: „шест 
месеци до пет година”. 

У ставу 3. речи: „судији или јавном тужиоцу при вршењу њихове судијске, 
односно тужилачке дужности или” бришу се, а речи: „шест месеци до пет 
година” замењују се речима: „једне до осам година”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац 
службеном лицу нанесе тешку телесну повреду, 

казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за 
дело из става 3. затвором од две до десет година.”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „става 1.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 138. 

Члан 325. брише се. 

Члан 139. 

У члану 329. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 140. 

У члану 330. став 1. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне 
године”. 

Члан 141. 

У члану 332. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„(2) Службено или одговорно лице које свесно пропусти да пријави 
кривично дело за које је сазнало у вршењу своје дужности, ако се за то дело по 
закону може изрећи пет година затвора или тежа казна, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

У ставу 3. речи: „шест месеци до пет година” замењују се речима: „једне 
до осам година”. 

У ставу 4. речи: „брачни друг” замењују се речју: „супружник”. 
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Члан 142. 

У члану 333. став 1. реч: „две” замењује се речју: „три”. 

У ставу 2. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест месеци”. 

У ставу 5. речи: „брачни друг” замењују се речју: „супружник”. 

Члан 143. 

У члану 334. став 2. мења се и гласи: 

„(2) Ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове 
покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној 
дужности против лица за које зна да није учинилац тог дела, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

Члан 144. 

У члану 336. ст. 1. и 2. се мењају и гласе: 

„(1) Ко сведоку или вештаку или другом учеснику у поступку пред судом 
или другим државним органом учини или обећа поклон или другу корист, или 
примени силу, претњу или други облик принуде у намери да то лице давањем 
лажног исказа или недавањем исказа утиче на исход поступка, 

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

(2) Ко у намери да спречи или отежа доказивање сакрије, уништи, 
оштети или делимично или потпуно учини неупотребљивом исправу, односно 
друге предмете који служе за доказивање, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

У ставу 4. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци до 
пет година и новчаном казном”. 

Члан 145. 

После члана 336. додају се чл. 336а и 336б који гласе: 

„Недозвољено јавно коментарисање судских поступака 

Члан 336а 

Ко за време трајања поступка пред судом, а пре доношења правоснажне 
судске одлуке, у намери да повреди претпоставку невиности или независности 
суда, даје јавне изјаве у средствима јавног информисања, 

казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном. 

Ометање правде 

Члан 336б 

(1) Ко друге позива на отпор или на неизвршење судских одлука или на 
други начин омета вођење судског поступка, 

казниће се затвором до три године и новчаном казном. 

(2) Ко увредом, силом, претњом или на други начин омета или спречи 
судију, јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца у вршењу судијске или 
тужилачке дужности, 
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казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном. 

(3) Ако приликом извршења дела из става 2. овог члана учинилац нанесе 
лаку телесну повреду судији, јавном тужиоцу или заменику јавног тужиоца или 
прети употребом оружја, 

казниће се затвором од једне до осам година. 

(4) Ако приликом извршења дела из става 2. овог члана учинилац нанесе 
тешку телесну повреду судији, јавном тужиоцу или заменику јавног тужиоца, 

казниће се затвором од две до десет година.”. 

Члан 146. 

У члану 337. став 2. мења се и гласи: 

„(2) Ко без одлуке суда објави ток кривичног поступка у којем је 
искључена јавност или одлуку која је у кривичном поступку према малолетнику 
донесена или ко објави име малолетника према којем је поступак вођен или 
податке из којих се може сазнати о ком се малолетнику ради, 

казниће се затвором до две године.”. 

У ставу 3. речи: „посебним програмом заштите” замењују се речима: 
„податке у вези са програмом заштите”, а речи: „до три године” замењују се 
речима: „од шест месеци до пет година”. 

У ставу 4. речи: „шест месеци до пет година” замењују се речима: „једне 
до осам година”. 

Члан 147. 

У члану 339. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

У ставу 3. речи: „учине више лица удружено” замењују се речима: „учини 
група”, а речи: „више лица” замењују се речју: „групе”. 

Члан 148. 

У члану 340. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до две године” 
замењују се речима: „затвором од три месеца до три године и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. речи: „гоњење се неће предузети, а ако је предузето, 
обуставиће се” замењују се речима: „може се ослободити од казне”. 

Члан 149. 

У члану 342. речи: „Ко се без одговарајуће стручне спреме” замењују се 
речима: „Ко се неовлашћено и”. 

Члан 150. 

У члану 343. став 1. речи: „новчаном казном или затвором до једне 
године” замењују се речима: „затвором од три месеца до три године и новчаном 
казном”. 

У ставу 2. речи: „до три године” замењују се речима: „од шест месеци до 
пет година”. 
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Члан 151. 

После члана 344. додаје се члан 344а, који гласи: 

„Насилничко понашање на спортској приредби 

Члан 344а 

(1) Ко неовлашћено уђе на спортски терен или део гледалишта намењен 
противничким навијачима и изазове насиље, физички нападне или се физички 
обрачунава са учесницима спортске приредбе, врши насиље приликом доласка 
или одласка са спортске приредбе, унесе у спортски објекат или баца на 
спортски терен или међу гледаоце предмете, пиротехничка средства или друге 
експлозивне, запаљиве или шкодљиве супстанце које могу да изазову телесне 
повреде или угрозе здравље учесника спортске приредбе, оштећује спортски 
објекат, његову опрему, уређаје и инсталације, својим понашањем или 
паролама на спортској приредби изазива националну, расну и верску мржњу 
или нетрпељивост услед чега дође до насиља или физичког обрачуна са 
учесницима спортске приредбе, 

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

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе, 

учинилац ће се казнити се затвором од једне до осам година. 

(3) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог члана, 

казниће се затвором од три до дванаест година. 

(4) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана дошло до нереда у 
коме је неком лицу нанета тешка телесна повреда или је оштећена имовина 
веће вредности, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година. 

(5) Службено или одговорно лице које при организовању спортске 
приредбе не предузме мере обезбеђења како би се онемогућио или спречио 
неред, па услед тога буду угрожени живот или тело већег броја људи или 
имовина веће вредности, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

Члан 152. 

Наслов изнад члана 346. и члан 346. мења се и гласи: 

„Удруживање ради вршења кривичних дела 

Члан 346. 

(1) Ко организује групу која има за циљ вршење кривичних дела за које 
се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна, ако законом за 
такво организовање није предвиђена тежа казна, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Ко организује организовану криминалну групу, ако законом за такво 
организовање није предвиђена тежа казна, 

казниће се затвором од једне до осам година. 

(3) Припадник групе из става 1. овог члана, 
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казниће се затвором од три месеца до три године. 

(4) Припадник организоване криминалне групе из става 2. овог члана, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(5) Ако се дело из ст. 1. и 2. овог члана односи на групу или 
организовану криминалну групу, која има за циљ вршење кривичних дела за 
које се може изрећи казна затвора од двадесет година или затвор од тридесет 
до четрдесет година, организатор групе или организоване криминалне групе ће 
се казнити затвором најмање десет година или затвором од тридесет до 
четрдесет година, а припадник групе или организоване криминалне групе 
затвором од шест месеци до пет година. 

(6) Организатор групе или организоване криминалне групе из ст. 1, 2. и 
5. овог члана који откривањем групе или организоване криминалне групе или на 
други начин спречи извршење кривичних дела ради чијег вршења је група или 
организована криминална група организована, 

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

(7) Припадник групе или организоване криминалне групе из ст. 3. до 5. 
овог члана који открије групу или организовану криминалну групу пре него што 
је у њеном саставу или за њу учинио неко кривично дело, предвиђеним ст. 3. до 
5. овог члана ради чијег вршења је група или организована криминална група 
организована, 

казниће се новчаном казном или затвором до једне године или новчаном 
казном.”. 

Члан 153. 

У члану 347. став 2. брише се. 

Члан 154. 

Наслов изнад члана 348. мења се и гласи: 

„Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и 
експлозивних материја”. 

У члану 348. став 1. мења се и гласи: 

„(1) Ко неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши размену или 
држи ватрено оружје, његове делове, муницију или експлозивне материје, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.”. 

У ставу 2. после речи: „размена” запета и реч: „ношење” бришу се, а 
после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 3. после речи: „разорне моћи” додају се речи: „или се дело врши 
противно правилима међународног права”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 

„(4) Ко неовлашћено носи предмете дела из ст. 1. и 2. овог члана, 

казниће се затвором од две до дванаест година. 

(5) Ватрено оружје, његови делови, муниција и експлозивне материје 
одузеће се.”. 
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Члан 155. 

У члану 350. став 1. реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србије”. 

У ставу 2. после речи: „границе” реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србије”, 
после речи: „кроз” реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србију”, речи: „лицу које није 
држављанин СЦГ” и запета бришу се, а речи: „три месеца до шест година” 
замењују се речима: „шест месеци до пет година”. 

У ставу 3. реч: „организоване” брише се, а реч: „СЦГ” замењује се речју: 
„Србије”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„(4) Ако је дело из става 2. овог члана учињено од стране организоване 
криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од три до дванаест година.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 156. 

У члану 351. речи: „шест месеци” замењују се речима: „једне године”. 

Члан 157. 

У члану 353. реч: „једне” замењује се речју: „две”. 

Члан 158. 

После члана 353. додаје се члан 353а који гласи: 

„Неовлашћено извођење археолошких радова 

Члан 353а 

(1) Ко неовлашћено врши археолошка ископавања и истраживања, 

казниће се затвором до три године и новчаном казном. 

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено на археолошком 
налазишту или другом непокретном културном добру, односно добру које ужива 
претходну заштиту или ако је том приликом девастирано археолошко 
налазиште или непокретно културно добро, односно добро које ужива 
претходну заштиту или ако је приликом извођења ових радова коришћена 
опрема или уређај за откривање и проналажење археолошких предмета, 

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

(3) Предмети нађени приликом извршења дела из ст. 1. и 2. овог члана, 
одузеће се.”. 

Члан 159. 

У члану 354. став 1. реч: „једне” замењује се речју: „три”. 

Члан 160. 

У члану 359. став 1. после речи: „Службено” додају се речи: „или 
одговорно” а после речи: „себи или другом“ додају се речи: „физичком или 
правном лицу“. 

Став 4. брише се. 
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Члан 161. 

У члану 360. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе: 

„(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена 
имовинска корист или је нанета штета у износу преко четристопедесет хиљада 
динара, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

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

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

Члан 162. 

После члана 362. додаје се члан 362а који гласи: 

„Ненаменско коришћење буџетских средстава 

Члан 362а 

Одговорно лице корисника буџетских средстава или одговорно лице у 
организацији обавезног социјалног осигурања, које створи обавезе или на терет 
рачуна буџета одобри плаћање расхода и издатака преко износа од милион 
динара у односу на износ утврђен буџетом, финансијским планом или актом 
Владе којим се утврђује износ средстава позајмице, 

казниће се новчаном казном или затвором до једне године. 

Члан 163. 

У члану 363. став 1. после речи: „службено” додају се речи: „или 
одговорно”, а после речи: „пет година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 2. после речи: „осам година” додају се речи: „и новчаном казном”. 

У ставу 3. после речи: „дванаест година” додају се речи: „и новчаном 
казном”. 

Став 4. брише се. 

Члан 164. 

У члану 365. реч: „покретним” брише се, а речи: „три месеца” замењују 
се речима: „шест месеци”. 

Члан 165. 

Наслов изнад члана 366. мења се и гласи: 

„Трговина утицајем”. 

У члану 366. ст. 1. до 5. мењају се и гласе: 

„(1) Ко захтева или прими награду или какву другу корист за себе или 
другог, непосредно или преко трећег лица, да коришћењем свог службеног или 
друштвеног положаја или стварног или претпостављеног утицаја, посредује да 
се изврши или не изврши нека службена радња, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да 
награду или какву другу корист да коришћењем свог службеног или друштвеног 
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положаја или стварног или претпостављеног утицаја посредује да се изврши 
или не изврши нека службена радња, 

казниће се затвором до три године. 

(3) Ко користећи свој службени или друштвени положај или стварни или 
претпостављени утицај посредује да се изврши службена радња која се не би 
смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала 
извршити, 

казниће се затвором од једне до осам година. 

(4) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да 
награду или какву другу корист да користећи свој службени или друштвени 
положај или стварни или претпостављен утицај посредује да се изврши 
службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена 
радња која би се морала извршити, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(5) Ако је за посредовање из става 3. овог члана захтевана или 
примљена награда или каква друга корист, 

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

Члан 166. 

У члану 367. став 1. после речи: „Службено лице које” додају се речи: 
„непосредно или посредно”. 

У ставу 2. после речи: „Службено лице које” додају се речи: „непосредно 
или посредно”. 

Члан 167. 

У члану 368. став 1. после речи: „Ко службеном” додају се речи: „или 
другом”, а после речи: „ другу корист да” додају се речи: „службено лице”. 

У ставу 2. после речи: „Ко службеном” додају се речи: „или другом”, а 
после речи: „ другу корист да” додају се речи: „службено лице”. 

Члан 168. 

У члану 369. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

У ставу 5. речи: „или СЦГ” бришу се. 

Члан 169. 

У члану 375. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Ко организује организовану криминалну групу ради вршења 
кривичних дела из става 1. овог члана, 

казниће се затвором од најмање пет година.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. број: „1.” замењује се бројем: 
„2.”. 

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

„(5) Ко постане припадник организоване криминалне групе из става 3. 
овог члана, 



- 33 - 

казниће се затвором од две до десет година.”. 

Досадашњи став 4. који постаје став 6. мења се и гласи: 

„(6) Учиниоцу дела из ст. 1, 4. и 5. овог члана који открије договор, групу 
или организовану криминалну групу пре него што је у њеном саставу или за њу 
учинио кривично дело, односно учиниоцу дела из ст. 2. и 3. овог члана који 
спречи извршење кривичних дела из става 1. овог члана, казна се може 
ублажити.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

Члан 170. 

Наслов изнад члана 377. мења се и гласи: 

„Недозвољена производња, промет и држање оружја чија је употреба 
забрањена”. 

У члану 377. став 1. реч: „пет” замењује се речју: „осам”. 

У ставу 2. речи: „једне до осам” замењују се речима: „две до десет”. 

Члан 171. 

После члана 384. додаје се члан 384а који гласи: 

„Кршење санкција уведених од стране међународних 
организација 

Члан 384а 

(1) Ко супротно одлукама међународних организација којих је Србија 
члан и које су обавезујуће за Србију, њене држављане и правна лица 
регистрована на њеној територији, а којима су уведене одређене забране у 
погледу привредног пословања са појединим државама или територијама, 
увози, извози, превози или посредује у превозу добара, пружа техничку 
подршку, врши трансфер технологије и знања или на други начин поступа 
супротно успостављеним забранама, 

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном. 

(2) Уколико је извршењем дела из става 1. овог члана настала 
материјална штета за Србију или су настале штетне последице по углед и 
интересе Србије, 

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

Члан 172. 

У члану 387. став 1. после речи: „боји коже,” додају се речи: „верској 
припадности,”, а реч: „СЦГ” замењује се речју: „Србије”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 

„(4) Ко шири или на други начин учини јавно доступним текстове, слике 
или свако друго представљање идеја или теорија које заговарају или 
подстрекавају мржњу, дискриминацију или насиље, против било којег лица или 
групе лица, заснованих на раси, боји коже, верској припадности, 
националности, етничком пореклу или неком другом личном својству, 

казниће се затвором од три месеца до три године. 
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(5) Ко јавно прети да ће, против лица или групе лице због припадности 
одређеној раси, боји коже, вери, националности, етничком пореклу или због 
неког другог личног својства, извршити кривично дело за које је запрећена казна 
затвора већа од четири године затвора, 

казниће се затвором од три месеца до три године.”. 

Члан 173. 

У члану 388. став 1. речи: „две до десет” замењују се речима: „три до 
дванаест”. 

У ставу 3. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”. 

У ставу 4. реч: „три” замењује се речју: „пет”. 

У ставу 6. реч: „организоване” брише се. 

После става 6. додају се ст. 7. до 10. који гласе: 

„(7) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране 
организоване криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година. 

(8) Ко зна или је могао знати да је лице жртва трговине људима, па 
искористи њен положај или другоме омогући искоришћавање њеног положаја 
ради експлоатације предвиђене ставом 1. овог члана, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(9) Ако је дело из става 8. овог члана учињено према лицу за које је 
учинилац знао или је могао знати да је малолетно, 

учинилац ће се казнити казном затвора од једне до осам година. 

(10) Пристанак лица на експлоатацију или на успостављање ропског или 
њему сличног односа из става 1. овог члана не утиче на постојање кривичног 
дела из ст. 1, 2. и 6. овог члана.”. 

Члан 174. 

У наслову изнад члана 389. реч: „децом” замењује се речима: 
„малолетним лицима”. 

У члану 389. став 1. реч: „четрнаест” замењује се речју: „шеснаест”. 

У ставу 2. речи: „на организован начин од стране више лица” замењују 
се речју: „ од стране групе”. 

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

„(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване 
криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”. 

Члан 175. 

После члана 390. додаје се члан 390а који гласи: 
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„Угрожавање лица под међународноправном заштитом 

Члан 390а 

Ко према лицу под међународноправном заштитом изврши насиље или 
нападне на његове службене просторије, приватан стан или превозно средство, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

Члан 176. 

У члану 391. став 2. после речи: „више лица” брише се запета и додају 
се речи: „или ако је извршено од стране организоване криминалне групе”. 

У ставу 3. после речи: „лишио живота” додају се речи: „или је учинилац 
организатор организоване криминалне групе”. 

После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 

„(4) Ко припрема извршење кривичних дела из ст. 1. до 3. овог члана 
казниће се затвором од једне до пет година. 

(5) Припремање из става 4. овог члана састоји се у набављању или 
оспособљавању средстава за извршење кривичног дела, у отклањању 
препрека за извршење кривичног дела, договарању, планирању или 
организовању са другим извршења кривичног дела или у другим радњама 
којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела.”. 

Члан 177. 

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

„(1) Ко непосредно или посредно обезбеђује или прикупља средства 
намењена за потпуно или делимично финансирање вршења кривичног дела из 
чл. 312, 391. и 392. овог законика, 

казниће се затвором од једне до десет година.” 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

(2) Ко подстрекава и помаже у обезбеђењу или прикупљању средстава 
за вршења кривичног дела из чл. 312, 391. и 392. овог законика, без обзира да 
ли је то дело извршено, односно да ли су средства коришћена за извршење тих 
дела, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 178. 

У наслову Главе тридесет пете речи: „И ЦРНЕ ГОРЕ” бришу се. 

Члан 179. 

У члану 396. став 2. речи: „непосредне ратне опасности” и запета бришу 
се. 

Члан 180. 

У наслову изнад члана 399. речи: „и Црне Горе” бришу се. 

У члану 399. став 7. реч: „Учиниоцу” замењује се речју: „Учинилац”, а 
речи: „казна ублажити” замењују се речима: „ослободити од казне”. 
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Члан 181. 

У члану 408. став 1. речи: „Војно лице, односно” бришу се, а речи: „три 
месеца” замењују се речима: „шест месеци”. 

Члан 182. 

У члану 414. став 2. речи: „од стране више лица која су се удружила за 
вршење крађе” замењују се речима: „је учињена од стране групе ”. 

Члан 183. 

У члану 415. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 

У ставу 4. речи: „и Црне Горе” бришу се. 

У ставу 5. речи: „или СЦГ” бришу се. 

Члан 184. 

У наслову изнад члана 417. речи: „непосредне ратне опасности” и запета 
бришу се. 

У члану 417. ст. 1. до 3. речи: „непосредне ратне опасности” и запета 
бришу се. 

Члан 185. 

У члану 418. став 1. речи: „непосредне ратне опасности” и запета бришу 
се. 

У ставу 4. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест месеци”. 

Члан 186. 

У чл. 420. и 422. и члану 423. ст. 1. и 2. реч: „СЦГ” замењује се речју: 
„Србије”. 

Члан 187. 

У члану 428. став 1. речи: „непосредне ратне опасности” и запета бришу 
се. 

Члан 188. 

У члану 429. речи: „и Црне Горе” бришу се. 

Члан 189. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

- чл. 149. и 150. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 47/03 и 34/06); 

- члан 173. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - исправка др. закона, 
61/07 и 20/09); 

- члан 20. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на 
спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 - др. закон и 
90/07). 
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Члан 190. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


