
Z A K O N
O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA

Član 1.
U Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05-ispravka i

107/05-ispravka), u članu 8. stav 1. posle reči: „Srbije ili” reči: „Crne Gore ili bude
ekstradiran državnoj zajednici Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „bude
izručen Srbiji.”.

Član 2.
U članu 9. stav 1. posle reči: „Srbije ili” reči: „Crne Gore ili bude ekstradiran

državnoj zajednici Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „bude izručen Srbiji.”.

U stavu 2. reč: „ekstradiran” zamenjuje se rečju: „izručen”.

Član 3.
U članu 11. reč: „ekstradicionog” briše se, a posle reči: „postupka” dodaje se

reč: „izručenja”.

Član 4.
Naslov iznad člana 12. i član 12. menja se i glasi:

„Odgovornost pravnih lica za krivična dela

Član 12.

„Odgovornost pravnih lica za krivična dela, kao i sankcije pravnih lica za
krivična dela uređuju se posebnim zakonom.”.

Član 5.
U članu 18. stav 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 6.
U članu 44. stav 1. menja se i glasi:

„Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.”.

U stavu 2. posle reči: „Novčana kazna” dodaju se zapeta i reči: „rad u javnom
interesu”.

Član 7.
U članu 45. posle stava 4. dodaju se st. 5. do 8. koji glase:

„(5) Osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, sud može
odrediti da se ova kazna izvrši na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u
kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje
krivičnih sankcija.

(6) Osuđenom kojem je određeno izvršenje kazna zatvora na način predviđen
stavom 5. ovog člana, a koji jednom u trajanju do dvanaest časova ili dva puta u
trajanju do šest časova, samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će
odrediti da ostatak kazne zatvora izdržava u zatvoru.
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(7) Prilikom određivanja izvršenja kazne zatvora na način propisan stavom 5.
ovog člana, sud će voditi računa o tehničkim mogućnostima izvršenja, kao i o drugim
okolnostima od značaja za odmeravanje kazne.

(8) Osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u
istom porodičnom domaćinstvu ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način
propisan u stavu 5. ovog člana.“

Član 8.
U članu 46. stav 1. reč: „polovinu” zamenjuje se rečima: „dve trećine”. Posle

druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: „Ne može se uslovno otpustiti osuđeni
koji je pokušao bekstvo ili je pobegao iz zavoda za izvršenje kazne zatvora u toku
izdržavanja kazne.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Sud može u odluci o uslovnom otpustu odrediti da je osuđeni dužan da
ispuni obaveze predviđene krivičnopravnim odredbama.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.
U članu 47. stav 1. reči: „jedne godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 2. reči: „jedne godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci”, tačka se
zamenjuje zapetom i dodaju reči: „odnosno ne ispuni neku od obaveza koje mu je
sud odredio u skladu sa članom 46. stav 2. ovog zakonika.”.

Član 10.
U članu 53. stav 3. posle reči: „do dve godine” briše se tačka i dodaju reči: „ili

novčana kazna.”.

Član 11.
U članu 57. stav 1. dodaje se nova tačka 1. koja glase:

„1) ako je za krivično delo kao najmanja mera kazne propisan zatvor u
trajanju od deset ili više godina, kazna se može ublažiti do sedam godina zatvora;”

Dosadašnje tač. 1. do 7. postaju tač. 2. do 8.

U tački 2. reči: „ili više” brišu se, a reč: „ dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U tački 8. posle reči: „do” dodaju se reči: „deset dnevnih iznosa, odnosno”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne može se ublažiti kazna za krivična
dela iz čl. 134. st 2. i 3, 178, 179, 180, 214. st. 2. i 3, 246. st. 1. i 3, 350. st. 3. i 4. i
388. ovog zakonika.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana ne može se ublažiti kazna učiniocu
krivičnog dela koji je ranije osuđivan za isto krivično delo.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reči: „za ublažavanje kazne”
zamenjuju se rečima: „u st. 1. do 3. ovog člana”.

Član 12.
U članu 58. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:
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„(3) Sud može osloboditi od kazne i učinioca krivičnog dela za koje je
propisana kazna zatvora do pet godina, ako posle izvršenog krivičnog dela, a pre
nego što je saznao da je otkriven, otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu
prouzrokovanu krivičnim delom.”.

Član 13.
U članu 59. stav 2. briše se.

Član 14.
U članu 61. stav 6. reči: „već bude otkriveno naknadno” i zapeta brišu se.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

„(7) Za delo iz stava 1. ovog člana može se izreći teža kazna od propisane.
Izrečena kazna ne sme preći dvostruku meru propisane kazne, niti dvadeset godina
zatvora.

(8) Izuzetno od stava 7. ovog člana, ako se za delo iz stava 1. ovog člana
može izreći kazna zatvora od trideset do četrdeset godina, ne može se izreći kazna
veća od četrdeset godina zatvora.”.

Član 15.
U članu 66. stav 1. reči: „do dve” zamenjuju se rečima: „manjem od dve”.

Član 16.
U članu 67. stav 2. reči: „preko dve godine zatvora” zamenjuju se rečima:

„zatvora od dve godine ili u dužem trajanju”.

Član 17.
U članu 70. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„(3) Ako se posle izricanja uslovne osude utvrdi da je osuđeni izvršio krivično
delo pre nego što je uslovno osuđen, zbog čega ne bi bilo osnova za izricanje
uslovne osude, uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od jedne godine
od dana kad je proteklo vreme proveravanja.”.

Član 18.
U članu 77. stav 5. reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 19.
U članu 79. stav 1. tačka 9. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 9. dodaje se tačka 10. koja glasi:

„10) zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim.”.

Član 20.
U članu 80. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„(6) Mera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim može se izreći
ako je učiniocu izrečena novčana kazna, rad u javnom interesu, oduzimanje vozačke
dozvole, uslovna osuda i sudska opomena.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.
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Član 21.
U članu 87. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„(1) Mera bezbednosti oduzimanja predmeta može se odrediti u pogledu
predmeta koji je bio namenjen ili upotrebljen za izvršenje krivičnog dela ili je nastao
izvršenjem krivičnog dela, kad postoji opasnost da će se određeni predmet ponovo
upotrebiti za izvršenje krivičnog dela, ili kad je radi zaštite opšte bezbednosti ili iz
moralnih razloga oduzimanje predmeta neophodno.

(2) Primena ove mere bezbednosti ne utiče na pravo trećih lica na naknadu
štete zbog oduzimanja predmeta prema izvršiocu krivičnog dela.”.

Član 22.
Posle člana 89. dodaje se član 89a koji glasi:

„Mera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim

Član 89a

(1) Sud može učiniocu krivičnog dela zabraniti približavanje oštećenom na
određenoj udaljenosti, zabraniti pristup u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada
oštećenog i zabraniti dalje uznemiravanje oštećenog, odnosno dalju komunikaciju sa
oštećenim, ako se opravdano može smatrati da bi dalje vršenje takvih radnji učinioca
krivičnog dela bilo opasno po oštećenog.

(2) Mera iz stava 1. ovog člana može trajati najduže tri godine.

(3) Vreme provedeno u pritvoru, kao i svako drugo lišenje slobode u vezi sa
krivičnim delom ne uračunava se u vreme trajanja mere iz stava 1. ovog člana.

(4) Mera iz stava 1. ovog člana može se ukinuti pre isteka vremena za koje je
određena, ako prestanu razlozi zbog kojih je određena.”.

Član 23.
U članu 92. stav 1. posle reči: „obavezati da” dodaju se reči: „preda u zamenu

drugu imovinsku korist koja odgovara vrednosti imovine pribavljene izvršenjem
krivičnog dela ili proistekle iz krivičnog dela ili”.

U stavu 2. posle reči: „i od” dodaju se reči: „pravnog ili fizičkog”.

Član 24.
U članu 102. stav 2. reči: „organu unutrašnjih poslova” zamenjuju se rečju:

policiji”. Posle prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: „Podaci iz kaznene
evidencije mogu se dati i drugim državnim organima koji su nadležni za otkrivanje i
sprečavanje izvršenja krivičnih dela, kada je to posebnim zakonom propisano.”.

U stavu 5. reči: „samo ako su im potrebni radi ostvarivanja njihovih prava”
brišu se.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„(6) Podaci o brisanoj osudi ne mogu se nikom dati.”.

Član 25.
U članu 112. stav 3. tačka 5. reči: „izuzev kad su u pitanju odredbe Glave

trideset treće (Krivična dela protiv službene dužnosti) ovog zakonika” brišu se.

Stav 13. menja se i glasi:
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„(13) Izborima se smatraju izbori za narodne poslanike, predsednika
Republike, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugi izbori
koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona.”.

Stav 17. menja se i glasi:

„(17) Računarski podatak je svako predstavljanje činjenica, informacija ili
koncepta u obliku koji je podesan za njihovu obradu u računarskom sistemu,
uključujući i odgovarajući program na osnovu koga računarski sistem obavlja svoju
funkciju.”.

U stavu 18. posle reči: „računara” dodaje se zapeta i reči: „odnosno
računarskih sistema”.

Stav 22. menja se i glasi:

„(22) Grupa je najmanje tri lica povezanih radi trajnog ili povremenog vršenja
krivičnih dela koja ne mora da ima definisane uloge svojih članova, kontinuitet
članstva ili razvijenu strukturu.”.

U stavu 23. reči: „državama članicama SCG” zamenjuju se rečju: „Srbiji”.

Stav 28. menja se i glasi:

„(28) Članom porodice smatraju se: supružnici, njihova deca, preci supružnika
u pravoj liniji krvnog srodstva, vanbračni partneri i njihova deca, usvojilac i usvojenik,
hranilac i hranjenik. Članovima porodice smatraju se i braća i sestre, njihovi
supružnici i deca, bivši supružnici i njihova deca i roditelji bivših supružnika, ako žive
u zajedničkom domaćinstvu, kao i lica koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu
da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.”.

Stav 31. menja se i glasi:

„(31) Skraćenica „Srbija” označava Republiku Srbiju.“.

Posle stava 31. dodaju se st. 32. do 36. koji glase:

„(32) Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti
koja ima povećani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja, a odnosi se na zanimanja
koja su od značaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz,
pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim organima.

(33) Računar je svaki elektronski uređaj koji na osnovu programa automatski
obrađuje i razmenjuje podatke.

(34) Računarski sistem je svaki uređaj ili grupa međusobno povezanih ili
zavisnih uređaja od kojih jedan ili više njih, na osnovu programa, vrši automatsku
obradu podataka.

(35) Organizovana kriminalna grupa je grupa od tri ili više lica, koja postoji
određeno vreme i deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela za
koja je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi neposrednog ili
posrednog sticanja finansijske ili druge koristi ili radi ostvarivanja i zadržavanja
uticaja na privredne ili druge važne državne strukture.

(36) Imovinom se smatra dobro svake vrste, materijalno ili nematerijalno,
pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo i isprava u bilo kom obliku kojim
se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili
druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje
je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana.”.

Član 26.
U članu 114. posle tačke 6. dodaju se nove tač. 7. i 8. koje glase:
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„7) ko liši života sudiju, javnog tužioca, zamenika javnog tužioca ili policijskog
službenika u vezi sa vršenjem službene dužnosti;

8) ko liši života lice koje obavlja poslove od javnog značaja u vezi sa
poslovima koje to lice obavlja;”.

Dosadašnje tač. 7. do 9. postaju tač. 9. do 11.

U tački 11. reči: „ubistvu iz samilosti” zamenjuju se rečima: „lišenju života iz
samilosti”.

Član 27.
U članu 121. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„(6) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili
bremenitoj ženi ili licu koje obavlja poslove od javnog značaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, za delo iz stava 2.
ovog člana zatvorom od dve do dvanaest godina, a za delo iz stava 3. ovog člana
zatvorom od pet do petnaest godina.”.

Član 28.
U članu 124. dodaje se stav 2. koji glasi:

„(2) Ko se pri tuči ili svađi maši vatrenog oružja,

kazniće se zatvorom do dve godine i novčanom kaznom.”.

Član 29.
U članu 125. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„(4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinjeno prema maloletnom licu ili
bremenitoj ženi,

učinilac će se za delo iz stava 1. kazniti zatvorom od šest meseci do pet
godina, za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3.
zatvorom od dve do dvanaest godina.”.

Član 30.
U članu 127. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 2. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 31.
U članu 129. reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbiji”.

Član 32.
U članu 133. stav 1. reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

Član 33.
U članu 134. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 4. reč: „organizovane” briše se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
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„(5) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje pet godina.”.

Član 34.
U članu 135. stav 4. reč: „organizovane” briše se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.”.

Član 35.
U članu 138. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema predsedniku Republike,
narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji Ustavnog suda,
sudiji, javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca i licu koje obavlja poslove od javnog
značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.”.

Član 36.
U članu 145. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

Član 37.
U članu 151. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

Član 38.
U naslovu iznad člana 152. reč: „organizovanja” zamenjuje se rečju:

„udruživanja”.

U članu 152. stav 1. reč: „organizovanje” zamenjuje se rečju: „udruživanje”,
reč: „organizacija” zamenjuje se rečju: „udruženja”, a reč: „jedne” zamenjuje se rečju:
„dve”.

Član 39.
U članu 153. stav 1. reči: „138. stav 1” i zapeta brišu se.

Član 40.
U članu 161. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom od jedne do tri godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od šest meseci do pet godina.”.

Član 41.
U članu 166. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve.”.

Član 42.
U članu 169. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom do tri godine.”.
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Član 43.
U članu 171. stav 1. reči: „od pedeset do dvesta dnevnih iznosa ili novčanom

kaznom od sto hiljada do četristo hiljada dinara” zamenjuju se rečima: „od trideset do
stodvadeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od dvadeset hiljada do dvesta
hiljada dinara”.

U stavu 2. posle reči: „novčanom kaznom” dodaju se reči: „od šezdeset do
stoosamdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od trideset do trista hiljada
dinara”.

U stavu 3. reči: „od stodvadeset do tristašezdeset dnevnih iznosa ili
novčanom kaznom od petsto hiljada do milion dinara” zamenjuju se rečima: „od
šezdeset do stoosamdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od trideset do trista
hiljada dinara.”.

Član 44.
U naslovu iznad člana 173. reči „SCG i države članice” zamenjuju se rečju:

„Srbije”.

U članu 173. reči: „SCG ili njenu državu članicu, njihovu zastavu,” zamenjuju
se rečima: „Srbiju, njenu zastavu,”.

Član 45.
Naslov iznad člana 174. i član 174. menja se i glasi:

„Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti

Član 174.

Ko javno izloži poruzi lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože,
veri, nacionalnosti, etničkog porekla ili nekog drugog ličnog svojstva,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana.”.

Član 46.
U članu 175. stav 2. reči: „SCG ili” brišu se.

Član 47.
U članu 178. stav 1. reči: „dve do deset” zamenjuju se rečima: „tri do

dvanaest”.

U stavu 2. reči: „jedne do osam” zamenjuju se rečima: „dve do deset”.

U stavu 3. reč: „tri” zamenjuju se rečju: „pet”.

U stavu 4. reči: „od pet do osamnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje
deset”.

Član 48.
U članu 179. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 2. reči: „dve do dvanaest” zamenjuju se rečima: „pet do petnaest”.

U stavu 3. reči: „od pet do osamnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje
deset”.
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Član 49.
U članu 180. stav 1. reči: „jedne do deset” zamenjuju se rečima: „tri do

dvanaest”.

U stavu 2. reči: „dve do dvanaest” zamenjuju se rečima: „pet do petnaest”.

U stavu 3. reči: „od pet do osamnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje
deset”.

Član 50.
U članu 181. stav 3. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 5. reči: „od pet do osamnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje
deset”.

Član 51.
U članu 182. stav 1. posle reči: „179. stav 1” zapeta se zamenjuje tačkom, a

reči: „180. stav 1.” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Ko pod uslovima iz člana 180. stav 1. ovog zakonika izvrši neku drugu
polnu radnju,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U stavu 3. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”

U stavu 4. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”, a reči: „od tri do
petnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje pet”.

Član 52.
U članu 183. stav 1. reči: „tri meseca do pet godina” zamenjuju se rečima:

„jedne do osam godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet
godina i novčanom kaznom”.

Član 53.
U članu 184. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. posle reči: „deset godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Član 54.
U naslovu iznad člana 185. posle reči: „Prikazivanje” dodaju se zapeta i reči:

„pribavljanje i posedovanje”, a reč: „dece” zamenjuje se rečima: „maloletnog lica”.

U članu 185. stav 1. reč: „detetu” zamenjuje se rečju: „maloletniku”.

U stavu 2. reč: „dete” zamenjuje se rečju: „maloletnika”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu,

učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do tri
godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina.”.
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Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U stavu 4. posle reči: „ko” dodaju se reči: „pribavlja za sebe ili drugog,
poseduje” i zapeta, reči: „izvršenjem dela iz stava 2. ovog člana” zamenjuju se
rečima: „iskorišćavanjem maloletnog lica”, a reči: „do dve godine” zamenjuju se
rečima: „od tri meseca do tri godine”.

U stavu 5. broj: „3.” zamenjuje se brojem: „4.”.

Član 55.
Posle člana 185. dodaju se čl. 185a i 185b koji glase:

„Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama

Član 185a

(1) Ko navede maloletnika da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa njom
izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom sile ili pretnje, ili
prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim
sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema

maloletnom licu

Član 185b

(1) Ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz čl. 178. stav 4, 179. stav 3, 180. st.
1. i 2, 181. st. 2. i 3, 182. stav 1, 183. stav 2, 184. stav 3, 185. stav 2. i 185a ovog
zakonika, koristeći računarsku mrežu ili komunikaciju drugim tehničkim sredstvima
dogovori sa maloletnikom sastanak i pojavi se na dogovorenom mestu radi sastanka,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana izvrši prema detetu,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.”.

Član 56.
Naslov iznad člana 188. i član 188. brišu se.

Član 57.
Naslov iznad člana 189. i član 189. brišu se.

Član 58.
U članu 191. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 3. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

Član 59.
U članu 192. stav 1. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima:

„šest meseci do pet godina”.
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U stavu 2. reč: „jedne godine” zamenjuju se rečima: „tri meseca”.

Stav 3. briše se.

Član 60.
U članu 194. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od tri meseca do tri godine”.

U stavu 2. reči: „od tri meseca do tri godine “ zamenjuju se rečima: „od šest
meseci do pet godina“.

U stavu 3. reči: „od jedne do osam godina“ zamenjuju se rečima: „od dve do
deset godina“.

U stavu 4. reč: „dvanaest” zamenjuje se rečju: „petnaest”.

U stavu 5. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci” zamenjuju se
rečima: „zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom”.

Član 61.
U članu 195. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

Član 62.
U članu 197. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet

godina”.

Član 63.
U članu 199. stav 2. posle reči: „stavljanja u promet” dodaje se reč: „drži”, a

posle reči: „neovlašćeno” reč: „drži” briše se.

U stavu 3. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

Član 64.
U članu 204. stav 1. tačka 1) posle reči: „zgrada” dodaju se zapeta i reč:

„stanova”, a reči: „drugim savlađivanjem” zamenjuju se rečima: „savlađivanjem
mehaničkih, elektronskih ili drugih”.

U tački 2) reči: „više lica” zamenjuju se rečju: „grupe”.

U stavu 2. posle reči: „kulturno” dodaju se reči: „dobro, odnosno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu”.

U stavu 3. posle reči: „Ako” dodaju se reči: „je delo iz stava 1. ovog člana
izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe ili ako”.

Član 65.
U članu 205. stav 3. reč: „više lica” zamenjuju se rečju: „grupe”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„(4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinjeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.”.

Član 66.
U članu 206. st. 2. i 3. menjaju se i glase:
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„(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno od strane grupe, ili je nekom
licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda ili ako vrednost oduzetih stvari
prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.”.

(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.”.

U stavu 4. reč: „ukradenih” zamenjuje se rečju: „oduzetih”, a reč: „deset”
zamenjuje se rečju: „petnaest”.

Član 67.
U članu 207. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom do dve godine i novčanom kaznom”.

U stavu 2. posle reči: „tri godine” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 3. reči: „jedne do šest godina” zamenjuju se rečima: „šest meseci do
pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 4. posle reči: „dobro” dodaju se zapeta i reči: „odnosno dobro koje
uživa prethodnu zaštitu”, a posle reči: „osam godina” dodaju se reči: „i novčanom
kaznom”.

Član 68.
U članu 208. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci” zamenjuju se
rečima: „zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom”.

U stavu 3. posle reči: „osam godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 4. posle reči: „deset godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Član 69.
Posle člana 208. dodaje se član 208a koji glasi:

„Prevara u osiguranju

Član 208a

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist
dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, davanjem lažnih
mišljenja i izveštaja, davanjem lažne procene, podnošenjem neistinite dokumentacije
ili ga na drugi način dovede u zabludu ili ga održava u zabludi, a u vezi sa
osiguranjem i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne
učini,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,

kazniće se zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom.

(3) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je
naneta šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.
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(4) Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je
naneta šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina i novčanom kaznom.”.

Član 70.
U članu 210. stav 3. reči: „imovine građana” zamenjuju se rečima: „privatne

imovine”.

Član 71.
U članu 211. stav 2. posle reči: „tri godine” dodaju se reči: „i novčanom

kaznom”.

U stavu 3. reči: „svojini građana” zamenjuju se rečima: „privatnoj imovini”.

Član 72.
U članu 212. stav 3. posle reči: „dobru” dodaju se zapeta i reči: „zaštićenoj

okolini nepokretnog kulturnog dobra, odnosno prema dobru koje uživa prethodnu
zaštitu”.

U stavu 4. reči: „svojini građana” zamenjuju se rečima: „privatnoj imovini”.

Član 73.
U članu 213. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reči: „tri meseca do pet godina” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina i novčanom kaznom”.

Član 74.
U članu 214. stav 2. posle reči: „kazniti” dodaje se reč: „zatvorom”.

U stavu 3. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 4. reč: „organizovane” briše se, a reč: „tri” zamenjuje se rečju: „pet”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje pet godina.”.

Član 75.
U članu 215. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 4. reč: „organizovane” briše se, a reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.”.

Član 76.
U članu 217. stav 3. posle reči: „dinara” dodaju se reči: „ili je izvršeno od

strane grupe”.
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Član 77.
U članu 218. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina”.

U stavu 3. reči: „po privatnoj tužbi” zamenjuju se rečima: „po predlogu”.

Član 78.
U članu 219. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 2. reč: „može” zamenjuje se rečju: „će”.

U stavu 3. reči: „po privatnoj tužbi” zamenjuju se rečima: „po predlogu”.

Član 79.
Posle člana 219. dodaju se čl. 219a i 219b koji glase:

„Građenje bez građevinske dozvole

Član 219a

(1) Lice koje je izvođač radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je
izvođač radova na objektu koji se gradi, odnosno koje izvodi radove na rekonstrukciji
postojećeg objekta, bez građevinske dozvole,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor
objekta koji se gradi bez građevinske dozvole,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Kada je izdato rešenje o obustavi radova, a lice iz st. 1. i 2. ovog člana
nastavi započetu gradnju,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(4) Lice koje je kao odgovorni projektant, odnosno vršilac tehničke kontrole,
suprotno propisima potpisalo konačan izveštaj o izvršenoj kontroli, kojim se
konstatuje da na glavni projekat nema primedbi ili suprotno propisima stavilo pečat
na glavni projekat da se projekat prihvata, ili suprotno propisima dalo izjavu kojom
potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Priključenje objekta koji je izgrađen bez građevinske dozvole

Član 219b

Lice koje priključi objekat ili odgovorno lice u pravnom licu koje dozvoli
priključenje objekta, koji se gradi ili je izgrađen bez građevinske dozvole, na
elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacionu mrežu, vodovod i
kanalizaciju,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

Član 80.
U članu 220. stav 1. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „jedne godine”.
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Član 81.
U članu 221. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,
zahteva naknadu za povraćaj stvari za koje zna ili je mogao ili bio dužan da zna da
su pribavljene krivičnim delom, ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog
težeg krivičnog dela,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „stava 1.” zamenjuju se
rečima: „st. 1. i 3.”, posle reči: „delo” dodaju se reči: „iz stava 1. ovog člana”, a reči:
„organizovane grupe” zamenjuju se rečima: „grupe ili prikrivena stvar predstavlja
kulturno dobro od izuzetnog ili velikog značaja, odnosno dobro koje uživa prethodnu
zaštitu”.

Član 82.
Posle člana 221. dodaje se član 221a koji glasi:

„Neovlašćeno iznošenje kulturnog dobra u inostranstvo

Član 221a

(1) Ko iznese ili izveze u inostranstvo kulturno dobro ili dobro koje uživa
prethodnu zaštitu, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno u odnosu na kulturno dobro od
izuzetnog ili velikog značaja,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.”.

Član 83.
U članu 223. stav 1. posle reči: „dvanaest godina” dodaju se reči: „i novčanom

kaznom”.

U stavu 2. posle reči: „deset godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 3. posle reči: „petnaest godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 4. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 84.
U članu 224. stav 1. reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „osam godina i

novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „deset godina” zamenjuju se rečima: „dvanaest godina i
novčanom kaznom”.

U stavu 3. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine” zamenjuju
se rečima: „zatvorom do tri godine i novčanom kaznom”.

Član 85.
U članu 225. stav 1. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima:

„šest meseci do pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se rečima: „jedne do
osam godina i novčanom kaznom”.
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U stavu 3. reči: „deset godina” zamenjuju se rečima: „dvanaest godina i
novčanom kaznom”.

U stavu 4. posle reči: „tuđe kartice” dodaju se reči: „ili poverljivih podataka koji
jedinstveno uređuju tu karticu u platnom prometu”.

U stavu 5. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 86.
U članu 227. stav 1. posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom

kaznom”.

U stavu 2. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 87.
U članu 229. stav 1. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci

do pet godina”.

U stavu 2. reč: „pet” zamenjuje se rečju: „osam”.

U stavu 3. reči: „jedne do osam” zamenjuju se rečima: „dve do deset”.

Član 88.
Posle člana 229. dodaje se član 229a koji glasi:

„Neuplaćivanje poreza po odbitku

Član 229a

(1) Odgovorno lice u pravnom licu - poreskom platcu, kao i preduzetnik –
poreski platac koji, u nameri da ne plati porez, ne uplati na propisani uplatni račun
javnih prihoda iznos koji je obračunat na ime poreza po odbitku,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza iz stava 1. ovog člana
prelazi milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom
kaznom.

(3) Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza iz stava 1. ovog člana
prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(4) Preduzetniku i odgovornom licu u poreskom obvezniku za krivično delo iz
st. 1. do 3. ovog člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva,
delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.”.

Član 89.
U članu 231. stav 1. posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom

kaznom”.

U stavu 2. posle reči: „deset godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„(3) Ko učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana sa imovinom koju je sam pribavio
izvršenjem krivičnog dela, kazniće se kaznom propisanom u st. 1. i 2. ovog člana i
novčanom kaznom.
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(4) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina i novčanom kaznom.”.

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 5. do 7.

U stavu 6. reči: „1. do 3.” zamenjuju se rečima: „1, 2. i 5.”

U stavu 7. broj: „4.” zamenjuje se brojem: „6.”

Član 90.
U članu 232. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet

godina i novčanom kaznom”.

Član 91.
U naslovu iznad člana 233. reči: „tuđe firme” zamenjuju se rečima: „tuđeg

poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga”.

U članu 233. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđim
poslovnim imenom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili tuđom
drugom posebnom oznakom robe ili usluga ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u
svoje poslovno ime, svoju geografsku oznaku porekla, svoj žig ili u svoju drugu
posebnu oznaku robe ili usluga,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.”.

Član 92.
U članu 234. stav 1. reči: „u kome nema većinski udeo” i zapeta brišu se.

Član 93.
U članu 238. stav 1. posle reči: „drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima

svojstvo pravnog lica” dodaju se reči: „ili za preduzetnika”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u
iznosu preko petnaest miliona dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.”.

Član 94.
U članu 240. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 2. posle reči: „godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Član 95.
U naslovu iznad člana 246. posle reči: „proizvodnja” zapeta i reč: „držanje”

brišu se.

U članu 246. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

St. 2. do 4. menjaju se i glase:

„(2) Ko neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu konoplju ili druge biljke iz
kojih se dobija opojna droga ili koje same sadrže opojnu drogu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
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(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane grupe, ili je učinilac
ovog dela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje deset godina.”.

U stavu 5. broj: „3.” zamenjuje se brojem: „4.”.

Član 96.
Posle člana 246. dodaje se član 246a koji glasi:

„Neovlašćeno držanje opojnih droga

Član 246a

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili
preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi
od kazne.

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu
drogu može se osloboditi od kazne.

(3) Opojne droge oduzeće se.”.

Član 97.
U članu 247. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„(3) Ako je usled izvršenja dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt nekog
lica,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Za delo iz st. 1. i 2. ovog člana neće se kazniti zdravstveni radnik koji u
okviru pružanja medicinske pomoći omogućava upotrebu opojnih droga.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 98.
U članu 248. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 99.
U članu 253. stav 2. reči: „tri meseca do četiri godine” zamenjuje se rečima:

„šest meseci do pet godina”.

Član 100.
U članu 254. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 101.
U članu 256. stav 1. posle reči: „piće” dodaju se zapeta i reči: „lek ili

medicinsko sredstvo”, a reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest
meseci do pet godina i novčanom kaznom”.
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U stavu 2. posle reči: „piće” dodaju se zapeta i reči: „lek ili medicinsko
sredstvo”, a reči: „dve godine” zamenjuju se rečima: „tri godine i novčanom kaznom”.

Član 102.
U članu 258. stav 1. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci

do pet godina”.

U stavu 2. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 103.
U članu 260. stav 1. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci

do pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 3. posle reči: „osam godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 4. posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Član 104.
U članu 261. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „jedne godine”.

Član 105.
Naslov iznad člana 265. menja se i glasi:

„Uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog
prirodnog dobra”.

U članu 265. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

Stav 3. menja se i glasi:

„(3) Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo zaštićenu,
odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu
biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„(5) Strogo zaštićena ili zaštićena vrsta biljaka ili životinja iz stava 3. ovog
člana oduzeće se.”.

Član 106.
U članu 266. stav 1. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci

do pet godina i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se rečima: „jedne do
osam godina i novčanom kaznom”.

U stavu 3. reči: „jedne do osam godina” zamenjuju se rečima: „dve do deset
godina i novčanom kaznom”.

Stav 4. briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: „st. 1. do 4.” zamenjuju se
rečima: „st. 1. do 3.”.
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U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. reči: „jedne do osam godina”
zamenjuju se rečima: „tri do deset godina i novčanom kaznom”.

Stav 7. briše se.

Član 107.
U naslovu iznad člana 269. reč: „mučenje” zamenjuje se rečju: „zlostavljanje”.

U članu 269. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„(3) Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između
životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim
borbama,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

Član 108.
U članu 273. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

U stavu 3. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 109.
U članu 276. stav 3. reč: „visoku” zamenjuje se rečju: „krupnu”.

Član 110.
U članu 278. stav 1. posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom

kaznom”.

U stavu 3. reči: „šest godina” zamenjuju se rečima: „osam godina i novčanom
kaznom”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom vatrenog oružja,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „1. i 3.” zamenjuju se
rečima: „1, 3. i 4.”.

Član 111.
U članu 282. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom”.

U stavu 2. posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

Član 112.
U članu 283. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 113.
U članu 285. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.
U stavu 2. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet

godina”.
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Član 114.
U članu 286. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju „dve”.

U stavu 3. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina”.

U stavu 5. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 115.
U članu 288. stav 2. reči: „278. st. 1. do 3” zamenjuju se rečima: „278. st. 1.

do 4”.

U stavu 3. reči: „278. stav 4” zamenjuju se rečima: „278. stav 5”, a reči: „do
četiri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet godina”.

U stavu 4. reči: „278. stav 4” zamenjuju se rečima: „278. stav 5”.

Član 116.
U članu 291. stav 1. reč: „šest” zamenjuje se rečju „osam”.

U stavu 2. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina”.

Član 117.
U članu 296. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju „tri”.

U stavu 2. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet
godina”.

U stavu 3. reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se rečima: „jedne do
osam godina”.

Član 118.
U članu 302. stav 2. posle reči: „Ko” dodaju se reči: „snimi ili”.

Član 119.
Posle člana 304. dodaje se član 304a koji glasi:

„Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje
krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka

Član 304a

(1) Ko poseduje, pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu
računare, računarske sisteme, računarske podatke i programe radi izvršenja
krivičnog dela iz čl. 298. do 303. ovog zakonika,

kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana oduzeće se.”.

Član 120.
U naslovu Glave dvadeset osme posle reči: „SRBIJE” reči: „I SCG” brišu se.

Član 121.
U član 305. reči: „ili SCG” brišu se.
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Član 122.
U članu 306. posle reči: „okupaciju Srbije” zapeta i reč: „SCG” brišu se.

Član 123.
U članu 307. stav 1. posle reči: „Srbije” reči: „ili SCG” brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 124.
U članu 308. posle reči: „Srbije” reči: „ili SCG” brišu se.

Član 125.
U članu 309. stav 1. posle reči: „Srbije” reči: „ili SCG” brišu se, reč: „njihovo”

zamenjuje se rečju: „njeno”, a reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 3. reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

Član 126.
Naslov iznad člana 310. i član 310. menja se i glasi:

„Ubistvo predstavnika najviših državnih organa

Član 310.

Ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije liši života
predsednika Republike, narodnog poslanika, predsednika Vlade, člana Vlade,
predsednika Ustavnog suda, predsednika najvišeg suda u Republici Srbiji ili
Republičkog javnog tužioca,

kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do
četrdeset godina.”.

Član 127.
U članu 311. stav 1. reči: „ili SCG” brišu se.

U stavu 2. reči: „od pet do petnaest” zamenjuju se rečima: „najmanje pet
godina”.

Član 128.
U članu 312. reči: „ili SCG” brišu se, posle reči: „izvrši otmicu” dodaje se

zapeta i reči: „uzimanje talaca ili samovoljno lišavanje slobode”, a reč: „tri” zamenjuje
se rečju: „pet”.

Član 129.
U članu 313. reči: „ili SCG” brišu se, a reč: „tri” zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 130.
U članu 314. reči: „ili SCG” brišu se, a reč: „tri” zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 131.
U članu 316. stav 2. posle reči: „zatvorom” dodaju se reči: „od šest meseci”.

U stavu 3. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se i reči: „ili SCG”
brišu se.
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U st. 5. i 6. reči: „ili SCG” brišu se.

Član 132.
U članu 318. reči: „ili teritoriju SCG” brišu se.

Član 133.
U članu 319. stav 1. reči: „drugo udruženje lica” zamenjuje se rečima:

„organizovanu kriminalnu grupu”, a reči: „udruženje organizovano” zamenjuju se
rečima: „grupa ili organizovana kriminalna grupa organizovana”.

U stavu 2. reči: „nekog udruženja” zamenjuju se rečima: „grupe ili
organizovane kriminalne grupe”.

U stavu 3. reč: „udruženja” zamenjuje se rečima: „grupe ili organizovane
kriminalne grupe”.

Stav 4. menja se i glasi:

„(4) Pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe iz stava 1. ovog člana
koji je otkrije pre nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio neko krivično delo
predviđeno u stavu 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.”.

Član 134.
U naslovu iznad člana 320. reči: „ili SCG” brišu se.

U članu 320. stav 3. reči: „ili teritoriju SCG” brišu se.

Član 135.
U naslovu iznad člana 321. reči: „i SCG” brišu se.

U članu 321. stav 3. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se.

Član 136.
U članu 322. stav 1. posle reči: „zatvorom” dodaju se reči: „od tri meseca”.

U stavu 2. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina”.

U stavu 3. reči: „sudiji ili javnom tužiocu pri vršenju njihove sudijske, odnosno
tužilačke dužnosti ili” brišu se, a reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se
rečima: „jedne do osam godina”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako prilikom izvršenja dela iz st. 1. i 3. ovog člana učinilac službenom licu
nanese tešku telesnu povredu,

kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo
iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se
rečima: „stav 1.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 137.
U članu 323. stav 1. posle reči: „zatvorom” dodaju se reči: „od tri meseca”.
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U stavu 2. reči: „tri meseca do tri godine” zamenjuju se rečima: „šest meseci
do pet godina”.

U stavu 3. reči: „sudiji ili javnom tužiocu pri vršenju njihove sudijske, odnosno
tužilačke dužnosti ili” brišu se, a reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se
rečima: „jedne do osam godina”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako prilikom izvršenja dela iz st. 1. i 3. ovog člana učinilac službenom licu
nanese tešku telesnu povredu,

kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo
iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se
rečima: „stava 1.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 138.
Član 325. briše se.

Član 139.
U članu 329. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 140.
U članu 330. stav 1. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „jedne godine”.

Član 141.
U članu 332. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Stav 2. menja se i glasi:

„(2) Službeno ili odgovorno lice koje svesno propusti da prijavi krivično delo
za koje je saznalo u vršenju svoje dužnosti, ako se za to delo po zakonu može izreći
pet godina zatvora ili teža kazna,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”.

U stavu 3. reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se rečima: „jedne do
osam godina”.

U stavu 4. reči: „bračni drug” zamenjuju se rečju: „supružnik”.

Član 142.
U članu 333. stav 1. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

U stavu 2. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 5. reči: „bračni drug” zamenjuju se rečju: „supružnik”.

Član 143.
U članu 334. stav 2. menja se i glasi:

„(2) Ko podmetanjem tragova krivičnog dela ili na drugi način izazove
pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj
dužnosti protiv lica za koje zna da nije učinilac tog dela,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”.
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Član 144.
U članu 336. st. 1. i 2. se menjaju i glase:

„(1) Ko svedoku ili veštaku ili drugom učesniku u postupku pred sudom ili
drugim državnim organom učini ili obeća poklon ili drugu korist, ili primeni silu, pretnju
ili drugi oblik prinude u nameri da to lice davanjem lažnog iskaza ili nedavanjem
iskaza utiče na ishod postupka,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ko u nameri da spreči ili oteža dokazivanje sakrije, uništi, ošteti ili
delimično ili potpuno učini neupotrebljivom ispravu, odnosno druge predmete koji
služe za dokazivanje,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

U stavu 4. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet
godina i novčanom kaznom”.

Član 145.
Posle člana 336. dodaju se čl. 336a i 336b koji glase:

„Nedozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka

Član 336a

Ko za vreme trajanja postupka pred sudom, a pre donošenja pravosnažne
sudske odluke, u nameri da povredi pretpostavku nevinosti ili nezavisnosti suda, daje
javne izjave u sredstvima javnog informisanja,

kazniće se zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom.

Ometanje pravde

Član 336b

(1) Ko druge poziva na otpor ili na neizvršenje sudskih odluka ili na drugi
način ometa vođenje sudskog postupka,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ko uvredom, silom, pretnjom ili na drugi način ometa ili spreči sudiju,
javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca u vršenju sudijske ili tužilačke dužnosti,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 2. ovog člana učinilac nanese laku
telesnu povredu sudiji, javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca ili preti upotrebom
oružja,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 2. ovog člana učinilac nanese tešku
telesnu povredu sudiji, javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca,

kazniće se zatvorom od dve do deset godina.”.

Član 146.
U članu 337. stav 2. menja se i glasi:

„(2) Ko bez odluke suda objavi tok krivičnog postupka u kojem je isključena
javnost ili odluku koja je u krivičnom postupku prema maloletniku donesena ili ko
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objavi ime maloletnika prema kojem je postupak vođen ili podatke iz kojih se može
saznati o kom se maloletniku radi,

kazniće se zatvorom do dve godine.”.

U stavu 3. reči: „posebnim programom zaštite” zamenjuju se rečima: „podatke
u vezi sa programom zaštite”, a reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest
meseci do pet godina”.

U stavu 4. reči: „šest meseci do pet godina” zamenjuju se rečima: „jedne do
osam godina”.

Član 147.
U članu 339. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 3. reči: „učine više lica udruženo” zamenjuju se rečima: „učini grupa”,
a reči: „više lica” zamenjuju se rečju: „grupe”.

Član 148.
U članu 340. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „gonjenje se neće preduzeti, a ako je preduzeto, obustaviće
se” zamenjuju se rečima: „može se osloboditi od kazne”.

Član 149.
U članu 342. reči: „Ko se bez odgovarajuće stručne spreme” zamenjuju se

rečima: „Ko se neovlašćeno i”.

Član 150.
U članu 343. stav 1. reči: „novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”

zamenjuju se rečima: „zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom”.

U stavu 2. reči: „do tri godine” zamenjuju se rečima: „od šest meseci do pet
godina”.

Član 151.
Posle člana 344. dodaje se član 344a, koji glasi:

„Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

Član 344a

(1) Ko neovlašćeno uđe na sportski teren ili deo gledališta namenjen
protivničkim navijačima i izazove nasilje, fizički napadne ili se fizički obračunava sa
učesnicima sportske priredbe, vrši nasilje prilikom dolaska ili odlaska sa sportske
priredbe, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili među gledaoce
predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive
supstance koje mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika
sportske priredbe, oštećuje sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije,
svojim ponašanjem ili parolama na sportskoj priredbi izaziva nacionalnu, rasnu i
versku mržnju ili netrpeljivost usled čega dođe do nasilja ili fizičkog obračuna sa
učesnicima sportske priredbe,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane grupe,
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učinilac će se kazniti se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Kolovođa grupe koja izvrši delo iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(4) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana došlo do nereda u kome je
nekom licu naneta teška telesna povreda ili je oštećena imovina veće vrednosti,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(5) Službeno ili odgovorno lice koje pri organizovanju sportske priredbe ne
preduzme mere obezbeđenja kako bi se onemogućio ili sprečio nered, pa usled toga
budu ugroženi život ili telo većeg broja ljudi ili imovina veće vrednosti,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

Član 152.
Naslov iznad člana 346. i član 346. menja se i glasi:

„Udruživanje radi vršenja krivičnih dela

Član 346.

(1) Ko organizuje grupu koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može
izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, ako zakonom za takvo organizovanje
nije predviđena teža kazna,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko organizuje organizovanu kriminalnu grupu, ako zakonom za takvo
organizovanje nije predviđena teža kazna,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Pripadnik grupe iz stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz stava 2. ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Ako se delo iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi na grupu ili organizovanu
kriminalnu grupu, koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna
zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do četrdeset godina, organizator
grupe ili organizovane kriminalne grupe će se kazniti zatvorom najmanje deset
godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina, a pripadnik grupe ili
organizovane kriminalne grupe zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Organizator grupe ili organizovane kriminalne grupe iz st. 1, 2. i 5. ovog
člana koji otkrivanjem grupe ili organizovane kriminalne grupe ili na drugi način spreči
izvršenje krivičnih dela radi čijeg vršenja je grupa ili organizovana kriminalna grupa
organizovana,

kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.

(7) Pripadnik grupe ili organizovane kriminalne grupe iz st. 3. do 5. ovog člana
koji otkrije grupu ili organizovanu kriminalnu grupu pre nego što je u njenom sastavu
ili za nju učinio neko krivično delo, predviđenim st. 3. do 5. ovog člana radi čijeg
vršenja je grupa ili organizovana kriminalna grupa organizovana,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine ili novčanom
kaznom.”.
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Član 153.
U članu 347. stav 2. briše se.

Član 154.
Naslov iznad člana 348. menja se i glasi:

„Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih
materija”.

U članu 348. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno
oružje, njegove delove, municiju ili eksplozivne materije,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.

U stavu 2. posle reči: „razmena” zapeta i reč: „nošenje” brišu se, a posle reči:
„pet godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 3. posle reči: „razorne moći” dodaju se reči: „ili se delo vrši protivno
pravilima međunarodnog prava”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„(4) Ko neovlašćeno nosi predmete dela iz st. 1. i 2. ovog člana,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

(5) Vatreno oružje, njegovi delovi, municija i eksplozivne materije oduzeće
se.”.

Član 155.
U članu 350. stav 1. reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

U stavu 2. posle reči: „granice” reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”, posle
reči: „kroz” reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbiju”, reči: „licu koje nije državljanin
SCG” i zapeta brišu se, a reči: „tri meseca do šest godina” zamenjuju se rečima:
„šest meseci do pet godina”.

U stavu 3. reč: „organizovane” briše se, a reč: „SCG” zamenjuje se rečju:
„Srbije”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 156.
U članu 351. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „jedne godine”.

Član 157.
U članu 353. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „dve”.

Član 158.
Posle člana 353. dodaje se član 353a koji glasi:
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„Neovlašćeno izvođenje arheoloških radova

Član 353a

(1) Ko neovlašćeno vrši arheološka iskopavanja i istraživanja,

kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno na arheološkom nalazištu ili
drugom nepokretnom kulturnom dobru, odnosno dobru koje uživa prethodnu zaštitu
ili ako je tom prilikom devastirano arheološko nalazište ili nepokretno kulturno dobro,
odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili ako je prilikom izvođenja ovih radova
korišćena oprema ili uređaj za otkrivanje i pronalaženje arheoloških predmeta,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Predmeti nađeni prilikom izvršenja dela iz st. 1. i 2. ovog člana, oduzeće
se.”.

Član 159.
U članu 354. stav 1. reč: „jedne” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 160.
U članu 359. stav 1. posle reči: „Službeno” dodaju se reči: „ili odgovorno” a

posle reči: „sebi ili drugom“ dodaju se reči: „fizičkom ili pravnom licu“.

Stav 4. briše se.

Član 161.
U članu 360. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist
ili je naneta šteta u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi ili nanete štete prelazi iznos od
milion i petsto hiljada dinara,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.”.

Član 162.
Posle člana 362. dodaje se član 362a koji glasi:

„Nenamensko korišćenje budžetskih sredstava

Član 362a

Odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava ili odgovorno lice u organizaciji
obaveznog socijalnog osiguranja, koje stvori obaveze ili na teret računa budžeta
odobri plaćanje rashoda i izdataka preko iznosa od milion dinara u odnosu na iznos
utvrđen budžetom, finansijskim planom ili aktom Vlade kojim se utvrđuje iznos
sredstava pozajmice,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Član 163.
U članu 363. stav 1. posle reči: „službeno” dodaju se reči: „ili odgovorno”, a

posle reči: „pet godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.
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U stavu 2. posle reči: „osam godina” dodaju se reči: „i novčanom kaznom”.

U stavu 3. posle reči: „dvanaest godina” dodaju se reči: „i novčanom
kaznom”.

Stav 4. briše se.

Član 164.
U članu 365. reč: „pokretnim” briše se, a reči: „tri meseca” zamenjuju se

rečima: „šest meseci”.

Član 165.
Naslov iznad člana 366. menja se i glasi:

„Trgovina uticajem”.

U članu 366. st. 1. do 5. menjaju se i glase:

„(1) Ko zahteva ili primi nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog,
neposredno ili preko trećeg lica, da korišćenjem svog službenog ili društvenog
položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja, posreduje da se izvrši ili ne izvrši
neka službena radnja,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu ili
kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog
ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,

kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni
uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne
izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu ili
kakvu drugu korist da koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili
pretpostavljen uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela
izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Ako je za posredovanje iz stava 3. ovog člana zahtevana ili primljena
nagrada ili kakva druga korist,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.”.

Član 166.
U članu 367. stav 1. posle reči: „Službeno lice koje” dodaju se reči:

„neposredno ili posredno”.

U stavu 2. posle reči: „Službeno lice koje” dodaju se reči: „neposredno ili
posredno”.

Član 167.
U članu 368. stav 1. posle reči: „Ko službenom” dodaju se reči: „ili drugom”, a

posle reči: „ drugu korist da” dodaju se reči: „službeno lice”.
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U stavu 2. posle reči: „Ko službenom” dodaju se reči: „ili drugom”, a posle
reči: „ drugu korist da” dodaju se reči: „službeno lice”.

Član 168.
U članu 369. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 5. reči: „ili SCG” brišu se.

Član 169.
U članu 375. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Ko organizuje organizovanu kriminalnu grupu radi vršenja krivičnih dela iz
stava 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od najmanje pet godina.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. broj: „1.” zamenjuje se brojem:
„2.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Ko postane pripadnik organizovane kriminalne grupe iz stava 3. ovog
člana,

kazniće se zatvorom od dve do deset godina.”.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„(6) Učiniocu dela iz st. 1, 4. i 5. ovog člana koji otkrije dogovor, grupu ili
organizovanu kriminalnu grupu pre nego što je u njenom sastavu ili za nju učinio
krivično delo, odnosno učiniocu dela iz st. 2. i 3. ovog člana koji spreči izvršenje
krivičnih dela iz stava 1. ovog člana, kazna se može ublažiti.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 170.
Naslov iznad člana 377. menja se i glasi:

„Nedozvoljena proizvodnja, promet i držanje oružja čija je upotreba
zabranjena”.

U članu 377. stav 1. reč: „pet” zamenjuje se rečju: „osam”.

U stavu 2. reči: „jedne do osam” zamenjuju se rečima: „dve do deset”.

Član 171.
Posle člana 384. dodaje se član 384a koji glasi:

„Kršenje sankcija uvedenih od strane međunarodnih organizacija

Član 384a

(1) Ko suprotno odlukama međunarodnih organizacija kojih je Srbija član i
koje su obavezujuće za Srbiju, njene državljane i pravna lica registrovana na njenoj
teritoriji, a kojima su uvedene određene zabrane u pogledu privrednog poslovanja sa
pojedinim državama ili teritorijama, uvozi, izvozi, prevozi ili posreduje u prevozu
dobara, pruža tehničku podršku, vrši transfer tehnologije i znanja ili na drugi način
postupa suprotno uspostavljenim zabranama,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.
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(2) Ukoliko je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana nastala materijalna šteta
za Srbiju ili su nastale štetne posledice po ugled i interese Srbije,

učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom
kaznom.”.

Član 172.
U članu 387. stav 1. posle reči: „boji kože,” dodaju se reči: „verskoj

pripadnosti,”, a reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„(4) Ko širi ili na drugi način učini javno dostupnim tekstove, slike ili svako
drugo predstavljanje ideja ili teorija koje zagovaraju ili podstrekavaju mržnju,
diskriminaciju ili nasilje, protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, zasnovanih na rasi, boji
kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom
svojstvu,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(5) Ko javno preti da će, protiv lica ili grupe lice zbog pripadnosti određenoj
rasi, boji kože, veri, nacionalnosti, etničkom poreklu ili zbog nekog drugog ličnog
svojstva, izvršiti krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora veća od četiri
godine zatvora,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.”.

Član 173.
U članu 388. stav 1. reči: „dve do deset” zamenjuju se rečima: „tri do

dvanaest”.

U stavu 3. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

U stavu 4. reč: „tri” zamenjuje se rečju: „pet”.

U stavu 6. reč: „organizovane” briše se.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. do 10. koji glase:

„(7) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(8) Ko zna ili je mogao znati da je lice žrtva trgovine ljudima, pa iskoristi njen
položaj ili drugome omogući iskorišćavanje njenog položaja radi eksploatacije
predviđene stavom 1. ovog člana,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(9) Ako je delo iz stava 8. ovog člana učinjeno prema licu za koje je učinilac
znao ili je mogao znati da je maloletno,

učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(10) Pristanak lica na eksploataciju ili na uspostavljanje ropskog ili njemu
sličnog odnosa iz stava 1. ovog člana ne utiče na postojanje krivičnog dela iz st. 1, 2.
i 6. ovog člana.”.

Član 174.
U naslovu iznad člana 389. reč: „decom” zamenjuje se rečima: „maloletnim

licima”.
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U članu 389. stav 1. reč: „četrnaest” zamenjuje se rečju: „šesnaest”.

U stavu 2. reči: „na organizovan način od strane više lica” zamenjuju se rečju:
„ od strane grupe”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane organizovane
kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina.”.

Član 175.
Posle člana 390. dodaje se član 390a koji glasi:

„Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom

Član 390a

Ko prema licu pod međunarodnopravnom zaštitom izvrši nasilje ili napadne
na njegove službene prostorije, privatan stan ili prevozno sredstvo,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.”.

Član 176.
U članu 391. stav 2. posle reči: „više lica” briše se zapeta i dodaju se reči: „ili

ako je izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe”.

U stavu 3. posle reči: „lišio života” dodaju se reči: „ili je učinilac organizator
organizovane kriminalne grupe”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„(4) Ko priprema izvršenje krivičnih dela iz st. 1. do 3. ovog člana kazniće se
zatvorom od jedne do pet godina.

(5) Pripremanje iz stava 4. ovog člana sastoji se u nabavljanju ili
osposobljavanju sredstava za izvršenje krivičnog dela, u otklanjanju prepreka za
izvršenje krivičnog dela, dogovaranju, planiranju ili organizovanju sa drugim izvršenja
krivičnog dela ili u drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno
izvršenje krivičnog dela.”.

Član 177.
U članu 393. stav 1. menja se i glasi:

„(1) Ko neposredno ili posredno obezbeđuje ili prikuplja sredstva namenjena
za potpuno ili delimično finansiranje vršenja krivičnog dela iz čl. 312, 391. i 392. ovog
zakonika,

kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

(2) Ko podstrekava i pomaže u obezbeđenju ili prikupljanju sredstava za
vršenja krivičnog dela iz čl. 312, 391. i 392. ovog zakonika, bez obzira da li je to delo
izvršeno, odnosno da li su sredstva korišćena za izvršenje tih dela,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.
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Član 178.
U naslovu Glave trideset pete reči: „I CRNE GORE” brišu se.

Član 179.
U članu 396. stav 2. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se.

Član 180.
U naslovu iznad člana 399. reči: „i Crne Gore” brišu se.

U članu 399. stav 7. reč: „Učiniocu” zamenjuje se rečju: „Učinilac”, a reči:
„kazna ublažiti” zamenjuju se rečima: „osloboditi od kazne”.

Član 181.
U članu 408. stav 1. reči: „Vojno lice, odnosno” brišu se, a reči: „tri meseca”

zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

Član 182.
U članu 414. stav 2. reči: „od strane više lica koja su se udružila za vršenje

krađe” zamenjuju se rečima: „je učinjena od strane grupe ”.

Član 183.
U članu 415. stav 1. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

U stavu 4. reči: „i Crne Gore” brišu se.

U stavu 5. reči: „ili SCG” brišu se.

Član 184.
U naslovu iznad člana 417. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu

se.

U članu 417. st. 1. do 3. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se.

Član 185.
U članu 418. stav 1. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se.

U stavu 4. reči: „tri meseca” zamenjuju se rečima: „šest meseci”.

Član 186.
U čl. 420. i 422. i članu 423. st. 1. i 2. reč: „SCG” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

Član 187.
U članu 428. stav 1. reči: „neposredne ratne opasnosti” i zapeta brišu se.

Član 188.
U članu 429. reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 189.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- čl. 149. i 150. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br.
47/03 i 34/06);
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- član 173. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni
glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05
- dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispravka dr. zakona, 61/07 i 20/09);

- član 20. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim
priredbama („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 101/05 - dr. zakon i 90/07).

Član 190.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom

glasniku Republike Srbije”.


