
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О 
ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 

КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

Члан 1. 

У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 
(„Службени гласник РС”, бр. 32/13 и 94/16), у члану 2. став 1. тачка 1а) после 
речи: „члан 114.” додају се речи: „став 1.”.  

У тачки 4) речи: „члан 208а став 4,” бришу се. 

Тачка 5) мења се и гласи: 

„5) против привреде (члан 223. став 3, члан 223а став 4, члан 224. став 
3, члан 224а став 3, члан 225. ст. 2. и 3, члан 227. став 3, члан 228. став 3, члан 
228а став 3, чл. 230. до 233, члан 235. став 4, члан 236. став 2, члан 238. став 3, 
члан 241. став 3, члан 242. став 2, члан 243. став 3, члан 244. став 2, члан 244б 
и члан 245. ст. 2. до 4. Кривичног законика);”. 

У тачки 6) речи: „ст. 1. до 3.” замењују се речима: „ст. 1. до 4.”. 

У ставу 2. речи: „члана 114. тач. 4) и 5)” замењују се речима: „члана 114. 
став 1. тач. 4) и 5)”, а речи: „члана 227, члана 230. став 2, члана 231. ст. 3. и 4, 
члана 233. став 3, члана 234а став 3, чл. 235. до 237, члана 243. став 4,” 
замењују се речима: „члана 228. став 3, чл. 230. до 233, члана 235. став 4, 
члана 236. став 2, члана 238. став 3, члана 244б, члана 245. ст. 3. и 4,”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
   
 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допуни Закона о 
одузимању имовине проистекле из кривичног дела садржан је у члану 97. тачка 
2. Устава којим је, између осталог, утврђено да Република Србија уређује и 
обезбеђује поступак пред судовима и другим државним органима. 
  
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
   
 Разлог за доношење Предлога закона о изменама и допуни Закона о 
одузимању имовине проистекле из кривичног дела је потреба усклађивања овог 
законика са изменама и допунама Кривичног законика из 2016. године, којима је 
измењена систематика Главе ХХII тог законика – Кривична дела против 
привреде.  
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. Предлога закона мењају се поједине одредбе члана 2. Закона 
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, ради усклађивања 
нумерације и назива кривичних дела, а у складу са изменама Главе ХХII 
Кривичног законика из 2016. године.  
 Чланом  2. Предлога закона одређује се ступање закона на снагу.      
  
 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ 
ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  
  

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
 Предлаже се да се закон донесе по хитном поступку, како би се спречио 
настанак штетних последица по рад државних органа. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 
КРИВИЧНОГ ДЕЛА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ ОДНОСНО КОЈА СЕ ДОПУЊУЈЕ 

 
 

Члан 2. 
Одредбе овог закона примењују се за кривична дела:  
1) организованог криминала;  
1а) тешко убиство (члан 114. СТАВ 1. тач. 4) и 5) Кривичног законика); 
2) отмица (члан 134. Кривичног законика);  
3) приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и 

искоришћавање малолетног лица за порнографију (члан 185. ст. 2. и 3. 
Кривичног законика);  

3а) против интелектуалне својине (члан 199. став 3. и члан 201. став 2. 
Кривичног законика); 

4) против имовине (члан 204. став 4, члан 205. ст. 2. и 3, члан 206. став 
2, члан 208. став 4, члан 208а став 4, члан 208б став 3, члан 214. ст. 3. и 4. и 
члан 217. став 3. Кривичног законика);  

5) против привреде (члан 223. став 3, члан 224. став 2, члан 225. став 3, 
члан 226. став 2, члан 227, члан 229. ст. 2. и 3, члан 230. став 2, члан 231. ст. 2. 
до 4, члан 233. став 3, члан 234. став 3, члан 234а став 3, чл. 235. до 237. и 
члан 243. став 4. Кривичног законика); 

5) ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ (ЧЛАН 223. СТАВ 3, ЧЛАН 223А СТАВ 4, ЧЛАН 
224. СТАВ 3, ЧЛАН 224А СТАВ 3, ЧЛАН 225. СТ. 2. И 3, ЧЛАН 227. СТАВ 3, 
ЧЛАН 228. СТАВ 3, ЧЛАН 228А СТАВ 3, ЧЛ. 230. ДО 233, ЧЛАН 235. СТАВ 4, 
ЧЛАН 236. СТАВ 2, ЧЛАН 238. СТАВ 3, ЧЛАН 241. СТАВ 3, ЧЛАН 242. СТАВ 2, 
ЧЛАН 243. СТАВ 3, ЧЛАН 244. СТАВ 2, ЧЛАН 244Б И ЧЛАН 245. СТ. 2. ДО 4. 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА);  

6) неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних 
дрога (члан 246. ст. 1. до 34. Кривичног законика);  

7) против јавног реда и мира (члан 348. став 3. и члан 350. ст. 2. и 3. 
Кривичног законика);  

8) против службене дужности (члан 359. став 3, члан 363. став 3, члан 
364. став 3, члан 366. став 5, члан 367. ст. 1. до 3. и ст. 5. и 6. и члан 368. ст. 1. 
до 3. и став 5. Кривичног законика);  

9) против човечности и других добара заштићених међународним 
правом (члан 372. став 1, члан 377, члан 378. став 3, члан 379. став 3, чл. 388. 
до 390. и члан 393. Кривичног законика).  

За кривична дела из члана 114. СТАВ 1. тач. 4) и 5), члана 134, члана 
185. ст. 2. и 3, члана 199. став 3, члана 201. став 2, члана 205. став 3, члана 
206. став 2, члана 214. став 4, члана 217. став 3, члана 227, члана 230. став 2, 
члана 231. ст. 3. и 4, члана 233. став 3, члана 234а став 3, чл. 235. до 237, 
члана 243. став 4, ЧЛАНА 228. СТАВ 3, ЧЛ. 230. ДО 233, ЧЛАНА 235. СТАВ 4, 
ЧЛАНА 236. СТАВ 2, ЧЛАНА 238. СТАВ 3, ЧЛАНА 244Б, ЧЛАНА 245. СТ. 3. И 4, 
члана 348. став 3, члана 350. ст. 2. и 3, члана 366. став 5, члана 367. ст. 1. до 3. 
и ст. 5. и 6, члана 368. ст. 1. до 3. и став 5, члана 372. став 1, члана 377, члана 
378. став 3, чл. 388. до 390. и члана 393. Кривичног законика одредбе овог 
закона примењују се ако имовинска корист прибављена кривичним делом, 
односно вредност предмета кривичног дела прелази износ од милион и петсто 
хиљада динара. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
 
Обрађивач: Министарство правде  
 
2. Назив прописа 
 
 

Предлог  закона о изменама и допуни Закона о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела  
 

Draft Law on amendments of the Law on confiscation of the proceeds from 
crime 
 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 
– Јачање институција и владавина права. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 

Одредбама Споразума није дат посебан рок за усклађивање, већ се 
усклађивање врши у складу са општим роком у складу са чланом 72. 
Споразума. 
 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 
– Јачање институција и владавина права. 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније. 
 

 Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 
– Јачање институција и владавина права. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
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а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
 

- 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  
 

- 
 
5. Ако не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји 
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори 
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност треба 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати 
Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши 
примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе 
секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке 
процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 
2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе Директиве). 
 
 

Измене и допуна Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног 
дела су веома малог обима и техничког карактера и представљају усклађивање 
са изменама и допунама Кривичног законика из 2016. године, те, због тога, 
текст Предлога закона није релевантан са становишта права Европске уније 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
 

- Не. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
 

- Не. 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
 

У току поступка припреме овог закона није остваривана сарадња са 
Европском комисијом, из разлога што су измене и допуна Закона о одузимању 
имовине проистекле из кривичног дела веома малог обима и представљају 
усклађивање са изменама и допунама Кривичног законика из 2016. године, те, 
због тога, текст Предлога закона није релевантан са становишта права 
Европске уније. 


