ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Члан 1.
У Кривичном законику („Службени гласник РС”, број. 85/05, 88/05 исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), у члану 79.
став 1. после тачке 7) додаје се тачка 7а) која гласи:
„7а) одузимање, односно забрана издавања одобрења за набављање,
држање и ношење оружја;“
Члан 2.
После члана 87. додају се назив и члан 87а , који гласе:
,,Одузимање, односно забрана издавања одобрења за
набављање, држање и ношење оружја
Члан 87а
(1) Мера безбедности одузимања, односно забране издавања одобрења
за набављање, држање и ношење оружја обавезно се одређује aко се утврди
да је извршено кривично дело са елементима насилничког понашања.
(2) О изрицању ове мере безбедности обавестиће се надлежни орган
полиције.
(3) Трајање мере не може бити краће од десет година од извршења
кривичног дела, а може бити изречена и трајно.“
Члан 3.
У члану 194. после става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе :
„(6) Оружје, опасно оруђе или друго средство из става 2. овог члана
обавезно ће се одузети.
(7) Учиниоцу дела из ст. 1. до 4. овог члана изрећи ће се мера
безбедности одузимања, односно забране издавања одобрења за набављање,
држање и ношење оружја.“
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 2.
Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и
обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, уставност и
законитост, поступак пред судовима и другим државним органима, одговорност
и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за
повреду закона.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Статистички подаци говоре о енормном повећању кривичних дела
насилничког понашања у свим секторима друштвеног живота, посебно у
породици. Током 2015. и 2016. године, забележен је пораст убистава чији су
учиниоци и жртве били у породичним односима. Тај број је знатно већи од броја
тих кривичних дела која су извршена у претходним годинама и то изазива
дубоку забринутост. Поред мера социјалне заштите, лечења и опште
превенције неопходно је на ту појаву реаговати и кривичноправним мерама.
Једна од њих је мера безбедности „Одузимање, односно забрана издавања
одобрења за набављање, држање и ношење оружја“ чије се увођење предлаже
овим Предлогом закона.
III.
ОБЈАШЊЕЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ОСНОВНИХ

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чланом 1. Предлога закона врши се допуна члана 79. став 1. Кривичног
законика, тако што се уводи нова мера безбедности одузимање, односно
забрана издавања одобрења за набављање, држање и ношење оружја.
Чланом 2. Предлога закона допуњује се Кривични законик, тако што се
додаје назив и нови члан 87а којим се ближе описује мера безбедности чије се
увођење предлаже. Мера би се изрицала обавезно код свих кривичних дела са
елементима насилничког понашања без обзира на то да ли је оружје
употребљено за извршење кривичног дела (члан 194. ст. 1-4, члан 344., члан
344а ст. 1-4. и тд.). Трајање мере не би могло да буде краће од 10 година, а
могла би се изрећи и трајно.
Чланом 3. Предлога закона врши се допуна члана 194. Кривичног
законика, односно уз инкриминацију о насиљу у породици посебно би било
истакнуто да се ова мера безбедности изриче обавезно и да се оружје којим је
дело извршено обавезно одузима.
Чланом 4. Предлога закона дефинише се ступање на снагу овог закона.
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Доношење и примена овог закона у великој мери ће спречити даље
вршење кривичних дела са елементима насилничког понашања како у
породици тако и у свим другим сверама друштвеног живота.
V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ
СПРOВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

СРЕДСТАВА

ПОТРЕБНИХ

ЗА

За спровођење овог закона
није потребно обезбедити додатна
финансијска средства у буџету Републике Србије.

-3VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога да би
се спречиле и избегле даље штетне последице по живот, здравље и
безбедност људи у свим сферама друштва, нарочито у породици а које су
изазване кривичним делима са елементима насилничког понашања.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КОЈЕ СЕ
ДОПУЊАВАЈУ
Члан 79.
(1) Учиниоцу кривичног дела могу се изрећи ове мере безбедности:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
6) забрана управљања моторним возилом;
7) одузимање предмета;
7а) ОДУЗИМАЊЕ, ОДНОСНО ЗАБРАНА ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА
НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА;
8) протеривање странца из земље;
9) јавно објављивање пресуде;
10) забрана приближавања и комуникације са оштећеним;
11) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.
(2) Под условима предвиђеним овим закоником одређене мере
безбедности могу се изрећи и неурачунљивом лицу које је учинило
противправно дело у закону предвиђено као кривично дело (члан 80. став 2.).
ОДУЗИМАЊЕ, ОДНОСНО ЗАБРАНА ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА
НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
ЧЛАН 87А
(1) МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА, ОДНОСНО ЗАБРАНЕ
ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
ОБАВЕЗНО СЕ ОДРЕЂУЈЕ AКО СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНО КРИВИЧНО
ДЕЛО СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА.
(2) О ИЗРИЦАЊУ ОВЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕСТИЋЕ СЕ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ПОЛИЦИЈЕ.
(3) ТРАЈАЊЕ МЕРЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋЕ ОД ДЕСЕТ ГОДИНА ОД
ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА, А МОЖЕ БИТИ ИЗРЕЧЕНА И ТРАЈНО.“
Члан 194.
(1) Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело,
дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет
или душевно стање члана своје породице,
казниће се затвором од три месеца до три године.

-5(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружје,
опасно оруђе или друго средство подобно да тело тешко повреди или здравље
тешко наруши,
учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна
повреда или тешко нарушавање здравља или су учињена према малолетном
лицу,
учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.
(4) Ако је услед дела из ст. 1, 2. и 3. овог члана наступила смрт члана
породице,
учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.
(5) Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд
одредио на основу закона,
(6) ОРУЖЈЕ, ОПАСНО ОРУЂЕ ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕЗНО ЋЕ СЕ ОДУЗЕТИ.
(7) УЧИНИОЦУ ДЕЛА ИЗ СТ. 1. ДО 4. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРЕЋИ ЋЕ СЕ
МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОДУЗИМАЊА, ОДНОСНО ЗАБРАНЕ ИЗДАВАЊА
ОДОБРЕЊА ЗА НАБАВЉАЊЕ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Народни посланик Балша Божовић.
2. Назив прописа (са преводом на енглески језик)
Предлог Закона о допунама Кривичног законика.
(Draft of the Law on amendments to the Criminal Code)
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), односно са одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну саржину прописа
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.
Будући да нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује, уз
овај предлог закона се не доставља Табела усклађености.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?

-77. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
/
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
/
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат

Београд, 12. септембар 2016. године

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Балша Божовић

