
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ 
ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

Члан 1. 

У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 
(„Службени гласник РС”, број 32/13), у члану 2. став 1. после тачке 1) додаје се 
тачка 1а) која гласи: 

„1а) тешко убиство (члан 114. тач. 4) и 5) Кривичног законика);” 

После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 

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

У тачки 4) речи: „члан 205.” замењују се речима: „члан 204. став 4, члан 
205.”, а после речи: „члан 208. став 4” додају се запета и речи: „члан 208а став 
4”. 

Тачка 5) мења се и гласи:  

„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); 

Став 2. мења се и гласи: 

„За кривична дела из члана 114. 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 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.”. 

Члан 2. 

У члану 3. тачка 1) после речи: „вредности” додају се запета и речи: 
„удели у правном лицу”.  

Члан 3. 

У члану 4. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Ако одузимање имовине проистекле из кривичног дела није могуће, 
одузеће се друга имовина која одговара вредности имовине проистекле из 
кривичног дела.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 4. 

У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
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„У оквиру Јединице образује се Канцеларија за повраћај имовине која 
обрађује примљене и послате захтеве у оквиру међународне сарадње, за 
откривање и идентификовање имовине проистекле из кривичног дела, са 
циљем њеног привременог или трајног одузимања.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 5. 

У члану 8. став 1. речи: „и државне управе” бришу се. 

Члан 6. 

У члану 9. став 1. тачка 1) после речи: „кривичном поступку” додају се 
запета и речи: „као и имовином чије је располагање ограничено у складу са 
одлукама Уједињених нација и других међународних организација чији је 
Република Србија члан;”. 

У тачки 5) после речи: „помоћи” додају се речи: „и управља имовином 
проистеклом из кривичног дела одузетом на основу одлуке иностраног органа;”. 

Члан 7. 

У члану 13. речи: „државни службеници” бришу се. 

Члан 8. 

После члана 16. додаје се члан 16а који гласи: 

„Члан 16а 

„Када полиција подноси јавном тужиоцу кривичну пријаву за кривично 
дело из члана 2. овог закона дужна је да достави и податке о имовини 
осумњиченог и трећег лица који су прикупљени у предистражном поступку.”. 

Члан 9. 

У члану 17. став 2. после речи: „приходима” додају се запета и реч: 
„начину”. 

У ставу 3. после речи: „стручно лице” додају се запета и речи: 
„запослене у државном органу”. 

Члан 10. 

У члану 23. став 1. реч: „опасност” замењује се речју: „вероватноћа”. 

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

„Захтев из става 1. овог члана доставља се без одлагања власнику са 
поуком да у року од 15 дана може суду доставити одговор на захтев са 
доказима о начину стицања имовине.”. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „истражни судија,” 
бришу се. 

Члан 11. 

У члану 24. став 1. реч: „опасност” замењује се речју: „вероватноћа”.  

Члан 12. 

Члан 25. мења се и гласи: 
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„Члан 25. 

Суд ће одмах по пријему одговора власника на захтев из члана 23. став 
1. овог закона, односно када протекне рок у коме се одговор може дати, а 
најкасније у року од осам дана, решењем одлучити о захтеву за привремено 
одузимање имовине. 

Суд решењем одређује привремено одузимање имовине ако су 
испуњени следећи услови: 

1) постоје основи сумње да је физичко или правно лице извршило 
кривично дело из члана 2. овог закона; 

2) постоје основи сумње да је имовина власника проистекла из 
кривичног дела; 

3) вредност имовине из тачке 2) овог става прелази износ од милион и 
петсто хиљада динара; 

4) постоје разлози који оправдају потребу за привременим одузимањем 
(члан 23. став 1). 

Ако нису испуњени услови из става 2. овог члана суд ће решењем захтев 
јавног тужиоца одбити.”. 

Члан 13. 

У члану 27. став 2. речи: „став 2.” замењују се речима: „став 3.”. 

Члан 14. 

У члану 28. став 1. речи: „став 1.” замењују се речима: „став 2.”. 

После става 1. додаје став 2. који гласи: 

„Ако је у регистру привредних субјеката уписана забележба привременог 
одузимања, орган који води регистар дужан је да, у случају када је покренут 
поступак ликвидације, обавести Дирекцију о тој чињеници, као и да достави 
податке о ликвидационом управнику.”. 

Члан 15. 

У члану 29. став 1. реч: „приговор” замењује се речју: „жалба”. 

У ставу 2. реч: „приговора” замењује се речју: „жалбе”, а речи: „став 1.” 
замењују се речима: „став 2.”. 

У ставу 3. реч: „приговор” замењује се речју: „жалбу”, а речи: „став 1.” 
замењују се речима: „став 2.”. 

У ставу 4. реч: „приговору” замењује се речју: „жалби”, а речи: 
„ванпретресно веће” замењују се речима: „надлежни другостепени суд”.  

Члан 16. 

У члану 30. став 1. реч: „приговору” замењује се речју: „жалби”, а речи: 
„ванпретресно веће” замењују се речју: „суд”. 

У ставу 2. реч: „приговор” замењује се речју: „жалба”. 

Члан 17. 

У члану 31. став 1. реч: „приговорa” замењује се речју: „жалбe”. 
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Члан 18. 

У члану 32. став 1. реч: реч: „приговор” замењује се речју: „жалбу”, а 
речи: „неблаговремен, непотпун или изјављен” замењују се речима: 
„неблаговремена, непотпуна или изјављена”. 

У ставу 2. реч: „приговор” замењује се речју: „жалбу”, а реч: „неоснован” 
замењује се речју: „неоснована”. 

У ставу 3. реч: „приговор” замењује се речју: „жалбу”, у тачки 1) реч: 
„опасност” замењује се речју: „вероватноћа”, а у тачки 2) реч: „основане” 
замењује се речју: „основа”. 

У ставу 4. реч: „приговор” замењује се речју: „жалбу”, а речи: „став 1.” 
замењују се речима: „став 2.”. 

У ставу 5. реч: „приговору” замењује се речју: „жалби”. 

Члан 19. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„Члан 33. 

Ако је у истом предмету решење већ једанпут укинуто, другостепени суд 
ће у седници већа или након одржаног рочишта донети одлуку, с тим да 
побијано решење не може укинути и упутити на поновно одлучивање 
првостепеном суду.”. 

Члан 20. 

У члану 34. став 3. речи: „може по службеној дужности или на захтев 
странака преиспитати” замењују се речима: „најмање једном годишње по 
службеној дужности преиспитује”, а после речи: „случајевима” додаје се реч: 
„може”.  

Члан 21. 

У члану 35. став 1. речи: „суд ће донети” замењују се речима: „донеће 
судија за претходни поступак, односно председник већа пред којим се одржава 
главни претрес”. 

У ставу 5. после речи: „закона” додају се запета и речи: „као и 
представник Дирекције”. 

Члан 22. 

У члану 36. став 1. речи: „захтева странака или” бришу се. 

Став 2. мења се и гласи: 

„ Дирекција не може на основу истих чињеница поднети нови предлог.”. 

Члан 23. 

У члану 37. став 3. речи: „члана 33. ст. 4. до 6.” замењују се речима: „чл. 
32. и 33.”. 

Члан 24. 

У члану 38. став 1. речи: „три месеца” замењују се речима: „шест 
месеци”. 
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У ставу 3. речи: „без накнаде или уз накнаду која не одговара стварној 
вредности” бришу се. 

Члан 25. 

У члану 49. став 4. мења се и гласи: 

„Актом министра надлежног за правосуђе ближе се уређује начин 
управљања одузетом имовином и враћања привремено одузете имовине.”. 

Члан 26. 

Члан 50. мења се и гласи: 

„Члан 50. 

О одузетој имовини сачињава се записник у који се уносе подаци о 
власнику (име и презиме, адреса пребивлашита или боравишта, ЈМБГ, а за 
правно лице адреса седишта, ПИБ и матични број), подаци о имовини и стању у 
којем је преузета, подаци о вредности која се одузима (члан 44. став 2), 
напомена да ли се имовина привремено или трајно одузима, да ли је 
привремено одузета имовина остала код власника или је поверена другом 
физичком или правном лицу (чл. 52. и 53) и други подаци.  

Министар надлежан за правосуђе прописује ближу садржину и начин 
састављања записника из става 1. овог члана, поступак за процену вредности 
одузете имовине и садржину и начин вођења евиденција о пословима које у 
смислу члана 9. став 1. овог закона обавља Дирекција. 

Приликом вођења евиденција у складу са овим законом, Дирекција је 
дужна да поступа у складу са прописима који уређују заштиту података о 
личности.”. 

Члан 27. 

У члану 51. ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Дирекција сноси трошкове чувања, одржавања и управљања 
привремено одузетом имовином од дана спровођења извршења решења из 
става 1. овог члана. 

Министар надлежан за правосуђе ближе прописује начин утврђивања 
трошкова чувања, одржавања и управљања привремено одузетом имовином. ”. 

Члан 28. 

После члана 52. додаје се члан 52а који гласи: 

„Члан 52а 

Ако је привремено одузета непокретна имовина Дирекција може 
закључити уговор о закупу те имовине. 

Уговор из става 1. овог члана закључује се по тржишним условима са 
већ постојећим закупцима. 

У случају да нема закупаца из става 2. овог члана, Дирекција може 
понуду за издавање у закуп непокретности јавно огласити, а уговор о закупу ће 
бити закључен са најбољим понуђачем. 
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У случају раскида уговора о закупу непокретности од стране Дирекције, 
обавештење о раскиду уговора Дирекција доставља са захтевом да се закупац 
исели и преда непокретност Дирекцији у стању у којем је примљена. 

У случају да закупац не поступи по захтеву Дирекције из става 4. овог 
члана, исељење закупца непосредно спроводи Дирекција, по потреби, уз 
асистенцију полиције, најкасније у року од 72 часа од часа достављања 
захтева. 

На захтев државног органа, односно органа аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе, директор Дирекције може привремено одузету 
непокретну имовину дати на коришћење без накнаде, ради обављања 
друштвено корисних послова. 

На приход остварен по основу уговора из става 1. овог члана Дирекција 
плаћа порез у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.”. 

Члан 29. 

У члану 56. став 1. после речи: „имовину” додају се речи: „и хартије од 
вредности”. 

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

„Министар надежан за правосуђе својим актом ближе уређује начин 
продаје имовине из става 1. овог члана.”. 

Члан 30. 

У члану 60. став 1. после речи: „продајом имовине” запета и речи: 
„увећана за просечну камату по виђењу за одговарајући период” бришу се. 

Члан 31. 

Члан 62. мења се и гласи: 

„Члан 62. 

Имовина и новчана средства добијена продајом имовине постају својина 
Републике Србије када одлука о трајном одузимању имовине постане 
правноснажна. 

Трајно одузете девизе и ефективни страни новац уплаћују се и воде на 
посебном рачуну код Народне банке Србије, а трајно одузети динари уплаћују 
се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.  

На основу одлуке министарства надлежног за науку, односно културу, 
трајно одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности 
Дирекција уступа без накнаде установама надлежним за чување таквих добара. 

На трајно одузету покретну имовину не примењују се одредбе царинског 
закона које се односе на обавезе државних органа у вези са царинском робом и 
превозним средствима. 

Одлуку о поступању са трајно одузетим предметима из члана 54. ст. 3. и 
4. овог закона доноси Влада. 

На трајно одузету непокретну имовину примењују се одредбе закона 
којим се уређује јавна својина. Влада може одредити намену трајно одузете 
имовине у циљу обављања друштвено корисних послова. 

Имовином из става 6. овог члана управља Дирекција, до одлуке Владе о 
располагању том имовином.”. 



7 

Члан 32. 

У члану 63. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Средства из става 1. овог члана у износу од 30% користе се за 
финансирање социјалних и здравствених потреба у складу са одлуком Владе.”. 

Члан 33. 

Подзаконски акти из чл. 25. – 27. и члана 29. овог закона донеће се у 
року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 34. 

Поступци у којима је до дана ступања на снагу овог закона изјављен 
приговор, односно није истекао рок за изјављивање приговора на решење из 
члана 25. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 
(„Службени гласник РС”, број 32/13), окончаће се у складу са тим законом. 

Члан 35. 

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

 
 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о  
одузимању имовине проистекле из кривичног дела садржан је у члану 97. тач. 
2. и 16. Устава Републике Србије, према коме Република Србије уређује и 
обезбеђује, између осталог, поступак пред судовима и другим државним 
органима и организацију, надлежност и рад републичких органа.  
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (у даљем 
тексту: Закон)  донет је у априлу 2013. године. Разлози за доношење Закона о 
изменама и допунама Закона о одузимању имовинe из кривичног дела (у 
даљем тексту: Предлог закона) могу се сврстати у неколико категорија. Прво, 
закључено је да је неопходно да се прошири примена Закона за још нека 
кривична дела (нпр. кривична дела против интелектуалне својине, тешко 
убиство).  Друго, имајући у виду потребу да се побољша ефикасност судског 
поступка за привремено одузимање имовине, укинут је приговор као правно 
средство против решења суда којим се одлучује по захтеву јавног тужиоца за 
привремено одуизмање имовине, а задржана је само жалба. Треће, 
прецизиране су и додате  одређене надлежности Јединице за финансијску 
истрагу и Дирекције за управљање одузетом имовином, а у циљу ефикаснијег 
поступања ових органа у фази откривања имовине проистекле из кривичног 
дела, обављању послова међународне сарадње, као  и управљања привремено 
одузетом имовином.  
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА И ОСНОВНИХ ПРАВНИХ 
ИНСТИТУТА 
 

 Чланом 1. Предлога закона проширен је круг кривичних дела за које се 
Закон примењује, и то за кривично дело тешко убиство кад је учињено при 
извршењу разбојништва или разбојничке крађе, односно ако је учињено из 
кристољубља, као и за кривична дела против интелектуалне својине 
(неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права и 
повреда проналазачког права). 
 Чланом 2. Предлога закона допуњен је члан 3. Закона, који уређује 
значење израза који се употребљавају у Закону тако што је прецизиран појам 
имовине, будући да су се у примени Закона појавила различита тумачења да ли 
се удели у правном лицу сматрају имовином. 
 Чланом 3. Предлога закона допуњен је члан 4. Закона новим ставом, 
којим се даје могућност да се одузме друга имовина исте вредности ако  
одузимање имовине проистекле из кривичног дела није могуће. 
 Чланом 4. Предлога закона допуњен је члан 6. Закона, који уређује 
надлежност Јединице за финансијску истрагу, а у циљу испуњавања 
међународних обавеза у погледу међународне сарадње. Предвиђено је да се   
у оквиру ове јединице образује се Канцеларија за повраћај имовине која 
обрађује примљене и послате захтеве у оквиру међународне сарадње, у вези 
са откривањем и идентификовањем имовине проистекле из кривичног дела, са 
циљем њеног привременог или трајног одузимања. 
 Чланом 5. Предлога закона усклађује се одредба члана 8. став 1. Закона 
са Законом о министарствима, а чланом 7. Предлога закона прецизира се 
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одредба члана 13. Закона који уређује службену легитимацију запослених у 
Дирекцији за управљање одузетом имовином. 
 Чланом 6. Предлога закона допуњује се члан 9. Закона који одређује 
надлежност Дирекције за управљање одузетом имовином, у циљу усклађивања 
са посебним законом којим је прописана надлежност Дирекције да управља 
имовином чије је располагање ограничено у складу са одлукама Уједињених 
нација и других међународних организација чији је Република Србија члан. 
Такође, прецизирају се и надлежности Дирекције у пружању међународне 
правне помоћи.  
 Чланом 8. Предлога закона допуњен је текст Закона чланом 16а који 
предвиђа, у циљу повећања ефикасности поступка, обавезу за полицију да када 
подноси јавном тужиоцу кривичну пријаву за кривично дело за које се Закон 
примењује да достави и податке о имовини осумњиченог и  трећег  лица који су 
прикупљени у предистражном поступку. 
 Чланом 9. Предлога закона прецизирају се одредбе члана 17. Закона, а 
чланом 10. Предлога закона поред прецизирања члана 23. Закона тај члан се и 
допуњује одредбом у којем се одређује рок за власника против кога је јавни 
тужилац поднео захтев надлежном суду за привремено одузимање имовине, да 
да одговор на тај захтев. 
 Чланом 11. Предлога закона прецизирана је одредба 24. став 1. Закона.  
 Одредбама  чл. 12. и 13. Предлога закона из правнотехничких разлога 
измењени су чл. 25. и 28. Закона. 
 Одредбама чл. 14. до 23. Предлога закона измењене су одредбе Закона 
којe уређују поступак за привремено одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела. Овим изменама укинут је приговор као правно средство на 
решење суда којим се одлучује о захтеву јавног тужиоца за привремено 
одузимање имовине, а имајући у виду да се у пракси показало као 
нерационално постојање два правна лека против истог решења суда (приговор 
и жалба). Наравно, задржана је жалба као правно средство о којем одлучује 
надлежни другостепени суд.   
 Чланом 24. Предлога закона продужен је рок за подношење захтева 
јавног тужиоца за трајно одузимање имовине пропистекле из кривичног дела 
садржан у члану 38. Закона са три на шест месеци од дана достављања 
осуђујуће правноснажне пресуде, имајући у виду захтев праксе да се тај рок 
продужи у циљу прикупљања свих потребних доказа од стране јавног 
тужилаштва неопходних за доношење одлуке суда по захтеву јавног тужиоца. 
Поред тога, прецизира се одредба става 3. како би се спречила могућност 
фиктивног преноса имовине проистекле из кривичног дела на правног 
следбеника.  
 Одредбама чл. 25. до 27. и члана 29. Предлога закона измењене  су 
одредбе чл. 49. до 51. и члана 56. Закона, ради прецизирања законских 
овлашћења министра надлежног за правосуђе за доношење аката којима се 
ближе уређује рад Дирекције за управљање одузетом имовином. 

Чланом 28. Предлога закона допуњен је текст Закона чланом 52а, којим 
су прецизирана овлашћења Дирекције за управљање одузетом имовином за 
закључивање уговора о закупу привремено одузетих непокретности којима 
управља Дирекција. Поред тога, у циљу превазилажења проблема који су се 
појавили у примени закона, дата су додатна овлашћења Дирекцији у случају 
раскида уговора о закупу привремено одузете непокретности.  

Чланом 30. Предлога закона измењен је члан 60. Закона на тај начин 
што је брисана обавеза Дирекције да у случају повраћаја новчаних средстава 
лицу којем се та средства враћају исплати и камату. Овакво решење је у складу 
са упоредноправним решењима у законима других земаља. При томе, 
незадовољна странка увек може да поднесе захтев за накнаду штете Дирекцији 
или тужбу надлежном суду, у складу са чланом 61. Закона.  
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Чланом 31. Предлога закона измењен је члан 62. Закона, тако што је 
одређено поступање са трајно одузетим новчаним средствима, искључена 
примена царинских прописа на трајно одузете покретне ствари и дато 
овлашћење Влади да може да одреди намену трајно одузете непокретне 
имовине у циљу обављања друштвено корисних послова. 

Чланом 32. Предлога закона допуњен је члан 63. Закона одредбом којом 
је прописано да се средства добијена продајом трајно одузете у износу од 30% 
користе за финансирање социјалних и здравствених потреба у складу са 
одлуком Владе. 

Одредбама чл. 33. до  35. Предлога закона одређен је рок за доношење 
подзаконских аката, прелазно решење у вези са започетим поступцима, као и 
ступање Предлога закона на снагу.  

 
 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
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 због испуњења 
међународних обавеза Републике Србије преузетих у процесу придруживања 
Европској унији, као и због усклађивања прописа са прописима Европске уније. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ 
ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И 

ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 2. 
Одредбе овог закона примењују се за кривична дела: 
1) организованог криминала; 
1А) ТЕШКО УБИСТВО (ЧЛАН 114. 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 205.  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 234. став 3, члан 234а став 3, чл. 236. и 237. 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); 

6) неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних 
дрога (члан 246. ст. 1. до 3. 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 134, члана 185. ст. 2. и 3, , 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 234а став 3, чл. 236. и 237, 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. 

ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 114. 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 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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Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
1) имовином се сматра добро сваке врсте у Републици Србији или 

иностранству, материјално или нематеријално, покретно или непокретно, 
процењиво или непроцењиво велике вредности, УДЕЛИ У ПРАВНОМ ЛИЦУ и 
исправе у било којој форми којима 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; 

2) имовином проистеклом из кривичног дела сматра се имовина 
власника која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима; 

3) одузимањем се сматра привремено или трајно одузимање од 
власника имовине проистекле из кривичног дела; 

4) власником се сматра окривљени, окривљени сарадник, оставилац, 
правни следбеник или треће лице; 

5) окривљеним се сматра осумњичени, лице против кога је кривични 
поступак покренут или осуђени за кривично дело из члана 2. овог закона; 

6) окривљеним сарадником се сматра сведок сарадник, окривљени 
сарадник и осуђени сарадник; 

7) оставиоцем се сматра лице против кога услед смрти кривични 
поступак није покренут или је обустављен, а у кривичном поступку који се води 
против других лица је утврђено да је заједно са тим лицима учинио кривично 
дело из члана 2. овог закона; 

8) трећим лицем сматра се физичко или правно лице на које је пренета 
имовина проистекла из кривичног дела; 

9) правним следбеником сматра се наследник осуђеног, сведока 
сарадника, оставиоца, трећег лица или њихових наследника. 

 
Члан 4. 

Странке у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела су 
јавни тужилац и власник. 

У поступку из става 1. овог члана могу се користити и докази прикупљени 
у кривичном поступку. 

АКО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
НИЈЕ МОГУЋЕ, ОДУЗЕЋЕ СЕ ДРУГА ИМОВИНА КОЈА ОДГОВАРА 
ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА. 

Ако одредбама овог закона није друкчије прописано, сходно се 
примењује Законик о кривичном поступку. 

 
Члан 6. 

Организациона јединица надлежна за финансијску истрагу (у даљем 
тексту: Јединица) је специјализована организациона јединица Министарства 
унутрашњих послова која открива имовину проистеклу из кривичног дела и 
врши друге послове, у складу са овим законом. 

У ОКВИРУ ЈЕДИНИЦЕ ОБРАЗУЈЕ СЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ 
ИМОВИНЕ КОЈА ОБРАЂУЈЕ ПРИМЉЕНЕ И ПОСЛАТЕ ЗАХТЕВЕ У ОКВИРУ 
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, ЗА ОТКРИВАЊЕ И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ 
ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА, СА ЦИЉЕМ ЊЕНОГ 
ПРИВРЕМЕНОГ ИЛИ ТРАЈНОГ ОДУЗИМАЊА. 

Послове из става 1. овог члана Јединица врши по службеној дужности 
или по одлуци јавног тужиоца или суда. 
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Члан 8. 
Дирекција за управљање одузетом имовином (у даљем тексту: 

Дирекција) је орган у саставу Министарства правде и државне управе, који 
обавља послове предвиђене овим законом. 

Послове из своје надлежности Дирекција врши по службеној дужности 
или по одлуци јавног тужиоца или суда. 

Државни и други органи, организације и јавне службе дужни су да без 
одлагања поступе по захтеву Дирекције. 

 
Члан 9. 

Дирекција: 
1) управља привремено и трајно одузетом имовином проистеклом из 

кривичног дела, имовином привремено одузетом по наредби јавног тужиоца 
(члан 24.) предметима кривичног дела (члан 87. Кривичног законика), 
имовинском користи прибављеном кривичним делом (чл. 91. и 92. Кривичног 
законика), имовином датом на име јемства у кривичном поступку и предметима 
привремено одузетим у кривичном поступку, КАО И ИМОВИНОМ ЧИЈЕ ЈЕ 
РАСПОЛАГАЊЕ ОГРАНИЧЕНО У СКЛАДУ СА ОДЛУКАМА УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА ЧЛАН; 

2) врши процену вредности одузете имовине проистекле из кривичног 
дела; 

3) складишти, чува и продаје привремено одузету имовину проистеклу из 
кривичног дела и управља тако добијеним средствима у складу са законом; 

4) води евиденције о имовини којом управља и о судским поступцима у 
којима је одлучивано о одузимању имовине проистекле из кривичног дела; 

5) учествује у пружању међународне правне помоћи И УПРАВЉА 
ИМОВИНОМ ПРОИСТЕКЛОМ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ОДУЗЕТОМ НА ОСНОВУ 
ОДЛУКЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА; 

6) учествује у обуци државних службеника у вези са одузимањем 
имовине проистекле из кривичног дела; 

7) обавља друге послове у складу са законом. 
Послове из става 1. овог члана Дирекција обавља и у вези са 

имовинском користи проистеклом из привредног преступа, односно прекршаја, у 
складу са законом. 

 
Члан 13. 

Директор и државни службеници запослени у Дирекцији који раде на 
пословима извршења имају службену значку и легитимацију, чију садржину и 
изглед прописује министар надлежан за правосуђе. 

 
ЧЛАН 16А 

 КАДА ПОЛИЦИЈА ПОДНОСИ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ 
ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛАНА 2. ОВОГ ЗАКОНА ДУЖНА ЈЕ ДА ДОСТАВИ И 
ПОДАТКЕ О ИМОВИНИ ОСУМЊИЧЕНОГ И  ТРЕЋЕГ  ЛИЦА КОЈИ СУ 
ПРИКУПЉЕНИ У ПРЕДИСТРАЖНОМ ПОСТУПКУ. 
  

Члан 17. 
Финансијска истрага покреће се против власника када постоје основи 

сумње да поседује знатну имовину проистеклу из кривичног дела. 
У финансијској истрази прикупљају се докази о имовини, законитим 

приходима, НАЧИНУ и трошковима живота окривљеног, окривљеног сарадника 
или оставиоца, докази о имовини коју је наследио правни следбеник, односно 
докази о имовини и накнади за коју је имовина пренета на треће лице. 
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У сврху вођења финансијске истраге Јединица може ангажовати стручно 
лице, ЗАПОСЛЕНЕ У ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  или институцију, ради пружања 
стручне помоћи. 

 
Члан 23. 

Када постоји опасност ВЕРОВАТНОЋА да би касније одузимање 
имовине проистекле из кривичног дела било отежано или онемогућено, јавни 
тужилац подноси захтев за привремено одузимање имовине. 

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о власнику, законски назив 
кривичног дела, означење имовине коју треба одузети, доказе о имовини, 
околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из 
кривичног дела и разлоге који оправдавају потребу за привременим 
одузимањем имовине. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉА СЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА 
ВЛАСНИКУ СА ПОУКОМ ДА У РОКУ ОД 15 ДАНА МОЖЕ СУДУ ДОСТАВИТИ 
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОКАЗИМА О НАЧИНУ СТИЦАЊА ИМОВИНЕ. 

О захтеву из става 1. овог члана у зависности од фазе поступка одлучује 
истражни судија, судија за претходни поступак, односно председник већа пред 
којим се одржава главни претрес. 

 
Члан 24. 

Ако постоји опасност ВЕРОВАТНОЋА да ће власник располагати 
имовином проистеклом из кривичног дела пре него што суд одлучи о захтеву из 
члана 23. став 1. овог закона, јавни тужилац доноси наредбу о забрани 
располагања имовином и о привременом одузимању покретне имовине. 

Мера из става 1. овог члана траје до доношења одлуке суда о захтеву 
јавног тужиоца, а најдуже три месеца од дана доношења наредбе. 

Наредбу из става 1. овог члана извршава Јединица. 
Наредба о забрани располагања непокретности уписује се у евиденцију 

непокретности одмах по пријему захтева. 
Наредба из става 1. овог члана се без одлагања доставља банкама и 

другим финансијским организацијама код којих су депонована новчана средства 
и хартије од вредности власника. 

Привремено одузете покретне ствари по наредби јавног тужиоца 
поверавају се на управљање Дирекцији. 

 
Члан 25. 

Суд ће на захтев јавног тужиоца из члана 23. став 1. овог закона 
решењем одредити привремено одузимања имовине ако су испуњени следећи 
услови: 

1) постоји основана сумња да је физичко или правно лице извршило 
кривично дело из члана 2. овог закона; 

2) постоји основана сумња да је имовина власника проистекла из 
кривичног дела; 

3) вредност имовине из тачке 2) овог става прелази износ од милион и 
петсто хиљада динара; 

4) постоје разлози који оправдају потребу за привременим одузимањем 
(члан 23. став 1). 

Ако нису испуњени услови из става 1. овог члана суд ће решењем захтев 
јавног тужиоца одбити. 

О захтеву јавног тужиоца за привремено одузимање имовине проистекле 
из кривичног дела суд доноси одлуку најкасније у року од осам дана од дана 
подношења захтева. 

СУД ЋЕ ОДМАХ ПО ПРИЈЕМУ ОДГОВОРА ВЛАСНИКА НА ЗАХТЕВ ИЗ 
ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО КАДА ПРОТЕКНЕ РОК У КОМЕ 
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СЕ ОДГОВОР МОЖЕ ДАТИ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА, 
РЕШЕЊЕМ ОДЛУЧИТИ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ 
ИМОВИНЕ. 

СУД РЕШЕЊЕМ ОДРЕЂУЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ 
АКО СУ ИСПУЊЕНИ СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

1) ПОСТОЈЕ ОСНOВИ СУМЊЕ ДА ЈЕ ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ 
ИЗВРШИЛО КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛАНА 2. ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА ЈЕ ИМОВИНА ВЛАСНИКА 
ПРОИСТЕКЛА ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА; 

3) ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ СТАВА ПРЕЛАЗИ ИЗНОС 
ОД МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНАРА; 

4) ПОСТОЈЕ РАЗЛОЗИ КОЈИ ОПРАВДАЈУ ПОТРЕБУ ЗА 
ПРИВРЕМЕНИМ ОДУЗИМАЊЕМ (ЧЛАН 23. СТАВ 1). 

АКО НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА СУД ЋЕ 
РЕШЕЊЕМ ЗАХТЕВ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ОДБИТИ. 

 
Члан 27. 

Решење из члана 26. став 1. овог закона суд ће доставити власнику, 
његовом браниоцу, односно пуномоћнику, јавном тужиоцу, Јединици, Дирекцији 
и банци или другој организацији надлежној за платни промет. 

Решење из члана 25. став 2. СТАВ 3. овог закона суд ће доставити 
јавном тужиоцу, Јединици, власнику и његовом браниоцу, односно 
пуномоћнику. 

 
Члан 28. 

Даном отварања стечајног поступка над правним лицем према коме је 
донето решење о привременом одузимању имовине из члана 25. став 1. СТАВ 
2. овог закона, вредност имовине проистекле из кривичног дела сматра се 
доспелим износом на коме постоји право излучног намирења у корист 
Дирекције. 

АКО ЈЕ У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА УПИСАНА 
ЗАБЕЛЕЖБА ПРИВРЕМЕНОГ ОДУЗИМАЊА, ОРГАН КОЈИ ВОДИ РЕГИСТАР 
ДУЖАН ЈЕ ДА, У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ, 
ОБАВЕСТИ ДИРЕКЦИЈУ О ТОЈ ЧИЊЕНИЦИ, КАО И ДА ДОСТАВИ ПОДАТКЕ О 
ЛИКВИДАЦИОНОМ УПРАВНИКУ. 

 
Члан 29. 

Против решења из члана 25. овог закона може се поднети приговор 
ЖАЛБА у року од осам дана од дана достављања решења. 

Подношење приговора ЖАЛБЕ не одлаже извршење решења из члана 
25. став 1. СТАВ 2. овог закона. 

Уз приговор ЖАЛБУ против решења из члана 25. став 1. СТАВ 2.овог 
закона власник може доставити и доказе о законитом пореклу привремено 
одузете имовине. 

О приговору ЖАЛБИ против решења из члана 25. овог закона одлучује 
ванпретресно веће НАДЛЕЖНИ ДРУГОСТЕПЕНИ СУД. 

 
Члан 30. 

За одлучивање о приговору ЖАЛБИ против решења из члана 25. овог 
закона, ванпретресно веће СУД заказује рочиште на које позива власника, 
његовог браниоца или пуномоћника и јавног тужиоца. 

Позив и приговор ЖАЛБА супротне стране достављају се на познату 
адресу, односно седиште лица из става 1. овог члана уз упозорење да ће се 
рочиште одржати и у случају њиховог недоласка. 
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Члан 31. 
Рочиште из члана 30. став 1. овог закона одржаће се најкасније у року од 

15 дана од дана подношења приговора  ЖАЛБЕ. Недолазак уредно 
обавештених странака не спречава одржавање рочишта. 

Започето рочиште из става 1. овог члана довршиће се, по правилу, без 
прекидања или одлагања. 

 
Члан 32. 

Суд ће одбацити приговор ЖАЛБУ ако је неблаговремен, непотпун или 
изјављен НЕБЛАГОВРЕМЕНА, НЕПОТПУНА ИЛИ ИЗЈАВЉЕНА од 
неовлашћеног лица. 

Суд ће решењем одбити приговор ЖАЛБУ уколико нађе да је неоснован 
НЕОСНОВАНА. 

Суд ће решењем усвојити приговор ЖАЛБУ власника и у целини или 
делимично укинути привремено одузимање имовине проистекле из кривичног 
дела ако: 

1) не постоји опасност ВЕРОВАТНОЋА да ће трајно одузимање имовине 
бити онемогућено или отежано; 

2) нема довољно доказа о постојању основане ОСНОВА сумње да 
привремено одузета имовина проистиче из кривичног дела; 

3) власник докаже да није власник целокупне или дела привремено 
одузете имовине; 

4) вредност имовине проистекле из кривичног дела не прелази износ од 
милион и петсто хиљада динара. 

Суд ће решењем усвојити приговор ЖАЛБУ јавног тужиоца и у целини 
или делимично одредити привремено одузимање имовине проистекле из 
кривичног дела уколико нађе да су испуњени услови из члана 25. став 1. СТАВ 
2. овог закона. 

Одлуку о приговору ЖАЛБИ суд ће донети у року од осам дана од дана 
закључења рочишта из члана 30. став 1. овог закона. 

 
Члан 33. 

Против решења о одбијању приговора (члан 32. став 2) странке могу 
изјавити жалбу у року од три дана од дана достављања решења. 

У року из става 1. овог члана против решења о усвајању приговора 
власника (члан 32. став 3) жалбу може изјавити јавни тужилац, а против 
решења о усвајању приговора јавног тужиоца (члан 32. став 4) жалбу може 
изјавити власник. 

О жалби из ст. 1. и 2. овог члана одлучује надлежни другостепени суд. 
Решавајући по жалби, суд може жалбу одбацити као неблаговремену 

или недозвољену, одбити жалбу као неосновану или усвојити жалбу и решење 
преиначити или укинути и предмет вратити на поновно одлучивање. 

Ако је у истом предмету решење већ једанпут укинуто, другостепени суд 
ће у седници већа или након одржаног рочишта донети одлуку, с тим да 
побијано решење не може укинути и упутити на поновно одлучивање 
првостепеном суду. 

На заказивање и одржавање рочишта из става 5. овог члана сходно се 
примењују одредбе чл. 30. и 31. овог закона. 

 
ЧЛАН 33. 

АКО ЈЕ У ИСТОМ ПРЕДМЕТУ РЕШЕЊЕ ВЕЋ ЈЕДАНПУТ УКИНУТО, 
ДРУГОСТЕПЕНИ СУД ЋЕ У СЕДНИЦИ ВЕЋА ИЛИ НАКОН ОДРЖАНОГ 
РОЧИШТА ДОНЕТИ ОДЛУКУ, С ТИМ ДА ПОБИЈАНО РЕШЕЊЕ НЕ МОЖЕ 
УКИНУТИ И УПУТИТИ НА ПОНОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ ПРВОСТЕПЕНОМ СУДУ. 
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Члан 34. 
Привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела престаје 

ако: 
1) јавни тужилац не поднесе захтев за трајно одузимање у року из члана 

38. став 1. овог закона; 
2) пре истека рока из тачке 1) овог става буде правноснажно укинуто; 
3) буде замењено мером забране располагања привремено одузетом 

имовином. 
Привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела траје 

најдуже док суд не одлучи о захтеву за трајно одузимање имовине. 
До подношења захтева за трајно одузимање имовине суд може по 

службеној дужности или на захтев странака преиспитати НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ 
ГОДИШЊЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ПРЕИСПИТУЈЕ одлуку о 
привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела и у 
оправданим случајевима  МОЖЕ ту одлуку укинути или је заменити мером 
забране располагања привремено одузетом имовином. 

У случају да је управљање привремено одузетом имовином отежано или 
проузрокује несразмерно високе трошкове, суд може на образложени предлог 
Дирекције преиспитати одлуку о привременом одузимању имовине проистекле 
из кривичног дела и заменити је мером забране располагања привремено 
одузетом имовином. 

Надзор над спровођењем мере забране располагања привремено 
одузетом имовином врши Јединица. 

 
Члан 35. 

Решење о укидању привременог одузимања имовине из члана 34. став 
3. овог закона суд ће донети ДОНЕЋЕ СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК, 
ОДНОСНО ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ПРЕД КОЈИМ СЕ ОДРЖАВА ГЛАВНИ 
ПРЕТРЕС ако се појаве околности које указују да даља примена привременог 
одузимања имовине није оправдана. 

Решење о мери забране располагања привремено одузетом имовином 
из члана 34. став 3. овог закона суд ће донети ако се појаве околности које 
указују да се и том мером може обезбедити трајно одузимање имовине. 

Решење о мери забране располагања привремено одузетом имовином 
из члана 34. став 4. овог закона суд ће донети ако утврди да је предлог 
Дирекције оправдан и да се том мером може обезбедити трајно одузимање 
имовине. 

Пре доношења решења из ст. 1. до 3. овог члана суд може заказати 
рочиште да би се преиспитала одлука о одређивању привременог одузимања 
имовине проистекле из кривичног дела. 

На рочиште из става 4. овог члана позваће се лица из члана 30. став 1. 
овог закона, КАО И ПРЕДСТАВНИК ДИРЕКЦИЈЕ. Недолазак уредно позваних 
лица не спречава одржавање рочишта. 

 
Члан 36. 

Против решења о одбачају или одбијању захтева странака или предлога 
Дирекције за преиспитивање одлуке о привременом одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела, жалба није дозвољена. 

Странке, односно Дирекција не могу на основу истих чињеница поднети 
нови захтев, односно предлог. 

ДИРЕКЦИЈА НЕ МОЖЕ НА ОСНОВУ ИСТИХ ЧИЊЕНИЦА ПОДНЕТИ 
НОВИ ПРЕДЛОГ. 
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Члан 37. 
Против решења из члана 35. ст. 1. до 3. овог закона може се изјавити 

жалба у року од три дана од дана достављања решења. 
О жалби из става 1. овог члана одлучује ванпретресно веће. 
На одлучивање о жалби из става 1. овог члана сходно се примењују 

одредбе члана 33. ст. 4. до 6.  ЧЛ. 32. И 33. овог закона. 
 

Члан 38. 
Јавни тужилац подноси захтев за трајно одузимање имовине проистекле 

из кривичног дела у року од три месеца ШЕСТ МЕСЕЦИ од дана достављања 
правноснажне пресуде којом је утврђено да је учињено кривично дело из члана 
2. овог закона. 

Захтев из става 1. овог члана садржи: 
1) правноснажну пресуду; 
2) податке о окривљеном, односно окривљеном сараднику; 
3) законски назив кривичног дела; 
4) означење имовине коју треба одузети; 
5) доказе о имовини коју окривљени, односно окривљени сарадник 

поседује или је поседовао и законитим приходима; 
6) околности које указују да је имовина проистекла из кривичног дела, 

односно околности које указују на постојање очигледне несразмере између 
имовине и законитих прихода; 

7) разлоге који оправдавају потребу за трајним одузимањем имовине. 
Захтев против правног следбеника, осим података из става 2. овог 

члана, садржи и доказе да је правни следбеник наследио имовину проистеклу 
из кривичног дела, а захтев против трећег лица садржи и доказе да је имовина 
проистекла из кривичног дела пренета без накнаде или уз накнаду која не 
одговара стварној вредности   у циљу осујећења одузимања. 

О захтеву из става 1. овог члана одлучује ванпретресно веће. 
Поступак за трајно одузимање је хитан. 

 
Члан 49. 

По пријему решења о привременом, односно трајном одузимању 
имовине, Дирекција одмах поступа у складу са надлежностима из члана 9. овог 
закона. 

Дирекција управља одузетом имовином из става 1. овог члана са 
пажњом доброг домаћина, односно доброг стручњака. 

Дирекција управља одузетом имовином у складу са овим законом и 
подзаконским актима донетим на основу овог закона. 

У пословима управљања одузетом имовином Дирекција може да уговара 
услуге у складу са актом министра надлежног за правосуђе. 

АКТОМ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ  ЗА ПРАВОСУЂЕ БЛИЖЕ СЕ 
УРЕЂУЈЕ НАЧИН УПРАВЉАЊА ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И ВРАЋАЊА 
ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ.  

 
Члан 50. 

О одузетој имовини сачињава се записник у који се уносе подаци о 
власнику, подаци о имовини и стању у којем је преузета, подаци о вредности 
која се одузима (члан 44. став 2), напомена да ли се имовина привремено или 
трајно одузима, да ли је привремено одузета имовина остала код власника или 
је поверена другом физичком или правном лицу (чл. 52. и 53) и други подаци. 

Министар надлежан за правосуђе прописује ближу садржину записника 
из става 1. овог члана и садржину и начин вођења евиденција о пословима које 
у смислу члана 9. став 1. овог закона обавља Дирекција. 
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ЧЛАН 50. 
О ОДУЗЕТОЈ ИМОВИНИ САЧИЊАВА СЕ ЗАПИСНИК У КОЈИ СЕ УНОСЕ 

ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА ПРЕБИВЛАШИТА ИЛИ 
БОРАВИШТА, ЈМБГ, А ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ АДРЕСА СЕДИШТА, ПИБ И 
МАТИЧНИ БРОЈ), ПОДАЦИ О ИМОВИНИ И СТАЊУ У КОЈЕМ ЈЕ ПРЕУЗЕТА, 
ПОДАЦИ О ВРЕДНОСТИ КОЈА СЕ ОДУЗИМА (ЧЛАН 44. СТАВ 2), НАПОМЕНА 
ДА ЛИ СЕ ИМОВИНА ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ОДУЗИМА, ДА ЛИ ЈЕ 
ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ИМОВИНА ОСТАЛА КОД ВЛАСНИКА ИЛИ ЈЕ 
ПОВЕРЕНА ДРУГОМ ФИЗИЧКОМ ИЛИ ПРАВНОМ ЛИЦУ (ЧЛ. 52. И 53) И ДРУГИ 
ПОДАЦИ.  

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПРАВОСУЂЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖУ 
САДРЖИНУ И НАЧИН САСТАВЉАЊА ЗАПИСНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА, ПОСТУПАК ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И 
САДРЖИНУ И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА О ПОСЛОВИМА КОЈЕ У 
СМИСЛУ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ОБАВЉА ДИРЕКЦИЈА. 

ПРИЛИКОМ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, 
ДИРКЕЦИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ 
УРЕЂУЈУ ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 

 
Члан 51. 

Решење суда о привременом одузимању имовине (члан 26. став 1) је 
извршно. Извршење тог решења непосредно спроводи Дирекција. 

Привремено одузимање имовине спроводи се сходном применом 
одредаба закона који уређује извршење и обезбеђење, ако овим законом није 
друкчије одређено. 

Министар надлежан за правосуђе прописује начин утврђивања трошкова 
чувања и одржавања привремено одузете имовине. 

Трошкове чувања и одржавања привремено одузете имовине сноси 
Дирекција. 

ДИРЕКЦИЈА СНОСИ ТРОШКОВЕ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И 
УПРАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ОД ДАНА 
СПРОВОЂЕЊА ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПРАВОСУЂЕ БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН 
УТВРЂИВАЊА ТРОШКОВА ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА 
ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ. 

 
ЧЛАН 52А 

АКО ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА ДИРЕКЦИЈА 
МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР О ЗАКУПУ ТЕ ИМОВИНЕ. 

УГОВОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ПО ТРЖИШНИМ 
УСЛОВИМА СА ВЕЋ ПОСТОЈЕЋИМ ЗАКУПЦИМА. 

У СЛУЧАЈУ ДА НЕМА ЗАКУПАЦА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 
ДИРЕКЦИЈА МОЖЕ ПОНУДУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЈАВНО ОГЛАСИТИ, А УГОВОР О ЗАКУПУ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН СА 
НАЈБОЉИМ ПОНУЂАЧЕМ. 

У СЛУЧАЈУ РАСКИДА УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОД 
СТРАНЕ ДИРЕКЦИЈЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСКИДУ УГОВОРА ДИРЕКЦИЈА 
ДОСТАВЉА СА ЗАХТЕВОМ ДА СЕ ЗАКУПАЦ ИСЕЛИ И ПРЕДА 
НЕПОКРЕТНОСТ ДИРЕКЦИЈИ У СТАЊУ У КОЈЕМ ЈЕ ПРИМЉЕНА. 

У СЛУЧАЈУ ДА ЗАКУПАЦ НЕ ПОСТУПИ ПО ЗАХТЕВУ ДИРЕКЦИЈЕ ИЗ 
СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, ИСЕЉЕЊЕ ЗАКУПЦА НЕПОСРЕДНО СПРОВОДИ 
ДИРЕКЦИЈА, ПО ПОТРЕБИ УЗ АСИСТЕНЦИЈУ ПОЛИЦИЈЕ, НАЈКАСНИЈЕ У 
РОКУ ОД 72 ЧАСА ОД ЧАСА ДОСТАВЉАЊА ЗАХТЕВА. 

НА ЗАХТЕВ ДРЖАВНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО ОРГАНА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ДИРЕКТОР 
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ДИРЕКЦИЈЕ МОЖЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТУ НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ ДАТИ 
НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ, РАДИ ОБАВЉАЊА ДРУШТВЕНО 
КОРИСНИХ ПОСЛОВА. 

НА ПРИХОД ОСТВАРЕН ПО ОСНОВУ УГОВОРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ДИРЕКЦИЈА ПЛАЋА ПОРЕЗ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

 
 

Члан 56. 
Ради очувања вредности привремено одузете имовине Дирекција може 

да продаје покретну имовину И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ непосредно или 
преко одређеног физичког или правног лица. 

Ако одредбама овог закона није другачије прописано, у поступку продаје 
имовине из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона који 
уређује извршење и обезбеђење. 

МИНИСТАР НАДЕЖАН ЗА ПРАВОСУЂЕ СВОЈИ АКТОМ БЛИЖЕ 
УРЕЂУЈЕ НАЧИН ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
Члан 60. 

Власнику привремено одузете имовине за коју је, у складу са овим 
законом, утврђено да не потиче из кривичног дела, без одлагања се враћају 
одузета новчана средства или новчана средства добијена продајом имовине, 
увећана за просечну камату по виђењу за одговарајући период. 

Новчана средства из става 1. овог члана Дирекција враћа по службеној 
дужности или на захтев власника. 

 
Члан 62. 

Имовина и новчана средства добијена продајом имовине постају својина 
Републике Србије када одлука о трајном одузимању имовине постане 
правноснажна. 

На основу одлуке министарства надлежног за науку, односно културу, 
трајно одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности 
Дирекција уступа без накнаде установама надлежним за чување таквих добара. 

Одлуку о поступању са трајно одузетим предметима из члана 54. ст. 3. и 
4. овог закона доноси Влада. 

На трајно одузету непокретну имовину примењују се одредбе закона 
којим се уређује поступање са средствима у својини Републике Србије. 

Имовином из става 4. овог члана управља Дирекција, до одлуке Владе о 
располагању том имовином. 

 
ЧЛАН 62.  

ИМОВИНА И НОВЧАНА СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ПРОДАЈОМ ИМОВИНЕ 
ПОСТАЈУ СВОЈИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАДА ОДЛУКА О ТРАЈНОМ 
ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПОСТАНЕ ПРАВНОСНАЖНА. 

ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ДЕВИЗЕ И ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ УПЛАЋУЈУ 
СЕ И ВОДЕ НА ПОСЕБНОМ РАЧУНУ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, А 
ТРАЈНО ОДУЗЕТИ ДИНАРИ  УПЛАЋУЈУ СЕ НА РАЧУНЕ ПРОПИСАНЕ ЗА 
УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА. 

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА НАУКУ, 
ОДНОСНО КУЛТУРУ, ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ПРЕДМЕТЕ ОД ИСТОРИЈСКЕ, 
УМЕТНИЧКЕ И НАУЧНЕ ВРЕДНОСТИ ДИРЕКЦИЈА УСТУПА БЕЗ НАКНАДЕ 
УСТАНОВАМА НАДЛЕЖНИМ ЗА ЧУВАЊЕ ТАКВИХ ДОБАРА. 

НА ТРАЈНО ОДУЗЕТУ ПОКРЕТНУ ИМОВИНУ НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ 
ОДРЕДБЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА У ВЕЗИ СА ЦАРИНСКОМ РОБОМ И ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА. 
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ОДЛУКУ О ПОСТУПАЊУ СА ТРАЈНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА ИЗ 
ЧЛАНА 54. СТ. 3. И 4. ОВОГ ЗАКОНА ДОНОСИ ВЛАДА. 

НА ТРАЈНО ОДУЗЕТУ НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ ПРИМЕЊУЈУ СЕ 
ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЈАВНА СВОЈИНА. ВЛАДА МОЖЕ 
ОДРЕДИТИ НАМЕНУ ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА 
ДРУШТВЕНО КОРИСНИХ ПОСЛОВА. 

ИМОВИНОМ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА УПРАВЉА ДИРЕКЦИЈА, ДО 
ОДЛУКЕ ВЛАДЕ О РАСПОЛАГАЊУ ТОМ ИМОВИНОМ. 

 
Члан 63. 

По одбитку трошкова управљања одузетом имовином и намирењу 
имовинскоправног захтева оштећеног, новчана средства добијена продајом 
трајно одузете имовине уплаћују се у буџет Републике Србије. 

СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ИЗНОСУ ОД 30% КОРИСТЕ 
СЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ И ЗДРАВСТВЕНИХ ПОТРЕБА У 
СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ ВЛАДЕ. 
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Oвлашћени предлагач прописа - Влада 
    Обрађивач - Министарство правде  

 
2. Назив прописа 
 

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

Draft  Law on Amendments and Supplements 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 односе на нормативну саржину прописа 
 
Глава 6: УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА, ПРИМЕНА ПРАВА И ПРАВИЛА 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 
Члан 72: „Стране признају важност усклађивања важећег српског законодавства 
са законодавством Заједнице и његове делотворне примене. Србија ће 
настојати да обезбеди постепено усклађивање постојећих закона и будућег 
законодавства са правним тековинама Заједнице. Србија ће обезбедити да ће 
важеће и будуће законодавство бити правилно примењено и спроведено.” 
 
Глава 7:  ПРАВОСУЂЕ, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ 
 
Члан 80: „У оквиру сарадње у области правосуђа и унутрашњих послова стране 
ће посебну важност дати консолидовању владавине права и јачању институција 
на свим нивоима у области управе уопште, а нарочито у спровођењу закона и 
институцијама правосуђа. Сарадња ће нарочито бити усредсређена на јачање 
независности судства и побољшање његове ефикасности, побољшање рада 
полиције и других органа за спровођење закона, обезбеђивање одговарајуће 
обуке и борбу против корупције и организованог криминала”. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума 
  

Општи прелазни рок за усклађивање законодавства 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума  
 
Потпуно испуњава 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума  
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д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 
 
 
4. Усклађеност прописа са  прописима Европске уније 

 
а) Навођење примарних извора права Европске уније и усклађеност са 
њима  

 
 Чл. 82, 83 и 84.  Уговора о функционисању ЕУ – потпуно усклађено 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и усклађеност са 
њима 
 

1) Council Framework Decision on money laundering, identification, tracing, freezing 
, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime 
2001/500/JHA  
Оквирнa одлукa Савета 2001/500/JHA о прању новца, идентификацији, 
праћењу, замрзавању, одузимању и конфискацији имовине и добити стечене 
извршењем кривичног дела од 26. јуна 2001. године 
 
- Потпуно  усклађен 
-  
2)  Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution 
in the European Union of orders freezing property or evidence 
 Оквирнa одлукa Савета 2003/577/JHA о извршању налога за замрзавање 
имовине или доказног материјала у Европске уније од 22. јула 2003. године 
 
- Потпуно  усклађен 
 
3)  COUNCIL DECISION 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning 
cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of 
tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime 
 Одлука савета 2007/845/ЈНА о сарадњи између органа за одузимање и 
управљање имовином проистекле из кривичног дела држава чланица на пољу 
праћења и проналажења имовине проистекле из кривичног дела 
 
- Потпуно  усклађен 
 
4) Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24. February 2005 on 
Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property 
 Оквирнa одлукa Савета 2005/212/JHA о одузимању прихода, средстава и 
имовине од криминала од 24. фебруара 2005. године 
 
- Потпуно  усклађен 
 

5) Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the 
application of the principle of mutual recognition to confiscation orders 

 Оквирнa одлукa Савета 2006/783/JHA o примени начела међусобног 
признавања налога за одузимање имовине од 6. октобра 2006. године 
 
- Потпуно  усклађен 
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6)  Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 

April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime 

in the European Union 

 Директива 2014/42/ЕУ Европског парламента о замрзавању и одузимању 
предмета и имовинске користи остварене кривичним делима у Европске уније 
од 3. априла 2014. године 
 
- Потпуно  усклађен 
    

в) Навођење осталих извора права Европске уније 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 
 

 Предлог закона је потпуно усклађен са секундарним изворима права 
Европске уније 
  
5. Уколико 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, потребно је 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). 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 

Да 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

 
 Да, на енглески језик. 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
 

 У изради Предлога закона остварена је сарадња са Европском 
комисијом, која је доставила неформалне коментаре на Предлог закона. 
Прихватљиве препоруке из наведених коментара су имплеметирани у текст 
Предлога закона. 



1. Назив прописа EУ 

Council Framework Decision on money laundering, identification, tracing, freezing , 

seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime 2001/500/JHA  

Оквирнa одлукa Савета 2001/500/JHA о прању новца, идентификацији, праћењу, 

замрзавању, одузимању и конфискацији имовине и добити стечене извршењем 

кривичног дела од 26. јуна 2001. године  

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

32001F0500 

 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство правде  

4. датум израде табеле 

17.10.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле 

из кривичног дела 

Draft  Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the 

Proceeds from Crime 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе 

НПАА 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републик

е Србије 

 

Садржина одредбе Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-НУ, 

непреносиво-НП) 

Разлози за делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима 

ЕУ 

1.1. 
Reservations in 

respect of the 

1990 

Члан 2. 
Члан 2. 

Одредбе овог 

закона примењују 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Предлога 

закона о изменама и 
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Convention 

In order to 

enhance action 

against 

organised 

crime, Member 

States shall 

take the 

necessary steps 

not to make or 

uphold 

reservations in 

respect of the 

following 

articles of the 

1990 

Convention: 

се за кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 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 205.  

ЧЛАН 204. СТАВ 4, 

ЧЛАН 205. ст. 2. и 

3, члан 206. став 2, 

допунама закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно је усклађена са 

овим чланом  
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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 234. став 3, 

члан 234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 
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ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и стављање 

у промет опојних 

дрога (члан 246. ст. 

1. до 3. 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 
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законика). 

За кривична 

дела из члана 134, 

члана 185. ст. 2. и 3, 

, 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 

234а став 3, чл. 236. 

и 237, 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. 

ЗА 

КРИВИЧНА ДЕЛА 

ИЗ ЧЛАНА 114. 
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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, 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 
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АКО 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

ПРИБАВЉЕНА 

КРИВИЧНИМ 

ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

1.1.1. Article 2, in so 

far as the 

offence is 

punishable by 

deprivation 

of liberty or a 

detention order 

for a maximum 

of more than 

one year. 

 

Члан 2. 
1) 

организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 4) И 5) 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

2) отмица 

(члан 134. 

Кривичног 

законика); 

3) 

приказивање, 

прибављање и 

поседовање 

порнографског 

материјала и 

искоришћавање 

малолетног лица за 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Предлога 

закона о изменама и 

допунама закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно је усклађена са 

овим чланом  
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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 205.  

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 234. став 3, 

члан 234а став 3, чл. 

236. и 237. 

Кривичног 

законика); 
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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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и стављање 

у промет опојних 

дрога (члан 246. ст. 

1. до 3. 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, 
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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 134, 

члана 185. ст. 2. и 3, 

, 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 

234а став 3, чл. 236. 

и 237, 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 
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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. 

ЗА 

КРИВИЧНА ДЕЛА 

ИЗ ЧЛАНА 114. 

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, 348. СТАВ 3, 

ЧЛАНА 350. СТ. 2. 
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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. 

 

1.1.2. However, 

Member States 

may uphold 

Члан 2. 
1) 

организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Предлога 

закона о изменама и 

допунама закона о 
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reservations on 

Article 2 of the 

1990 

Convention in 

respect of the 

confiscation 

of the proceeds 

from tax 

offences for the 

sole 

purpose of their 

being able to 

confiscate such 

proceeds, 

both nationally 

and through 

international 

cooperation, 

under national, 

Community 

and 

international 

tax-debt 

recovery 

legislation;prov

ocation to 

commit a 

terrorist 

offence; Article 

6, in so far as 

serious 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 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 205.  

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. 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно је усклађена са 

овим чланом  
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offences are 

concerned. 

Such 

offences shall 

in any event 

include 

offences which 

are 

punishable by 

deprivation of 

liberty or a 

detention order 

for a maximum 

of more than 

one year or, as 

regards those 

States which 

have a 

minimum 

threshold for 

offences in 

their legal 

system, 

offences 

punishable by 

deprivation of 

liberty or a 

detention order 

for a minimum 

of more than 

(1) OJ L 333, 

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 234. став 3, 

члан 234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и стављање 
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9.12.1998, p. 1. 

six months. 
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5.7.2001 

у промет опојних 

дрога (члан 246. ст. 

1. до 3. 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 134, 

члана 185. ст. 2. и 3, 

, члана 205. став 3, 
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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 

234а став 3, чл. 236. 

и 237, 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. 

ЗА 

КРИВИЧНА ДЕЛА 

ИЗ ЧЛАНА 114. 

ТАЧ. 4) И 5), 

ЧЛАНА 134, 

ЧЛАНА 185. СТ. 2. 

И 3, ЧЛАНА 199. 

СТАВ 3, ЧЛАНА 
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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, 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 
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ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

2. Penalties 

Each Member 

State shall take 

the necessary 

steps consistent 

with its system 

of penalties to 

ensure that the 

offences 

referred 

to in Article 

6(1)(a) and (b) 

of the 1990 

Convention, as 

they 

result from the 

Article 1(b) of 

this framework 

Decision, are 

punishable by 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона   
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deprivation of 

liberty for a 

maximum of 

not less 

than 4 years. 

3. (Value 

confiscation 

Each Member 

State shall take 

the necessary 

steps to ensure 

that 

its legislation 

and procedures 

on the 

confiscation of 

the 

proceeds of 

crime also 

allow, at least 

in cases where 

these 

proceeds 

cannot be 

seized, for the 

confiscation of 

property the 

value of which 

corresponds to 

such proceeds, 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 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. 

Потпуно 

усклађено-ПУ Иако члан разликује 

имовину и имовинску 

корист, члан 4. Закона 

конзумира могућност 

да се одузме друга 

имовина која одговора 

вредности имовине 

простекле из кривичног 

дела, из разлога што у 

члану 3. Закона 

прописује да се 

имовином, између 

осталог, сматра и 

приход или друга 

корист остварена из 

кривичног дела.  

У члану 2. и 25. 

одређен је лимит од 

милион и пет стотина 

хиљада динара 

вредности предмета 

кривичног дела 

односно имовинске 

користи прибављене 

кривичним делом у 

смислу примене закона 

и одузимања имовине, 

што није мањи лимит 
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both in purely 

domestic 

proceedings 

and in 

proceedings 

instituted at the 

request of 

another 

Member State, 

including 

requests for the 

enforcement of 

foreign 

confiscation 

orders. 

However, 

Member 

States may 

exclude the 

confiscation of 

property the 

value of 

which 

corresponds to 

the proceeds of 

crime in cases 

in which 

that value 

would be less 

than EUR 4 

000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 205.  

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 234. став 3, 

члан 234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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. 

од 4000 евра. 
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The words 

‘property’, 

‘proceeds’ and 

‘confiscation’ 

shall have 

the same 

meaning as in 

Article 1 of the 

1990 

Convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ. 2. ДО 4, ЧЛАН 

233. СТАВ 3, ЧЛАН 

234. СТАВ 3, ЧЛАН 

234А СТАВ 3, ЧЛ. 

235. ДО 237.  И 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и стављање 

у промет опојних 

дрога (члан 246. ст. 

1. до 3. 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 
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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 134, 

члана 185. ст. 2. и 3, 

, 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 

234а став 3, чл. 236. 

и 237, 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 
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предмета кривичног 

дела прелази износ 

од милион и петсто 

хиљада динара. 

ЗА 

КРИВИЧНА ДЕЛА 

ИЗ ЧЛАНА 114. 

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, 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 
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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. 

 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања имовине 

проистекле из 

кривичног дела су 

јавни тужилац и 

власник. 

У поступку 

из става 1. овог 

члана могу се 

користити и докази 

прикупљени у 

кривичном 
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поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА ИМОВИНА 

КОЈА ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије прописано, 

сходно се 

примењује Законик 

о кривичном 

поступку. 

 

Члан 25. 

Суд ће на 

захтев јавног 

тужиоца из члана 

23. став 1. овог 

закона решењем 

одредити 

привремено 

одузимања имовине 

ако су испуњени 

следећи услови: 

1) постоји 
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Члан 4. 

 

 

 

 

 

 

основана сумња да 

је физичко или 

правно лице 

извршило кривично 

дело из члана 2. 

овог закона; 

2) постоји 

основана сумња да 

је имовина власника 

проистекла из 

кривичног дела; 

3) вредност 

имовине из тачке 2) 

овог става прелази 

износ од милион и 

петсто хиљада 

динара; 

4) постоје 

разлози који 

оправдају потребу 

за привременим 

одузимањем (члан 

23. став 1). 

Ако нису 

испуњени услови из 

става 1. овог члана 

суд ће решењем 

захтев јавног 

тужиоца одбити. 

О захтеву 

јавног тужиоца за 

привремено 

одузимање имовине 

проистекле из 

кривичног дела суд 

доноси одлуку 

најкасније у року од 
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осам дана од дана 

подношења захтева. 

СУД ЋЕ 

ОДМАХ ПО 

ПРИЈЕМУ 

ОДГОВОРА 

ВЛАСНИКА НА 

ЗАХТЕВ ИЗ 

ЧЛАНА 23. СТАВ 

1. ОВОГ ЗАКОНА, 

ОДНОСНО КАДА 

ПРОТЕКНЕ РОК У 

КОМЕ СЕ 

ОДГОВОР МОЖЕ 

ДАТИ, А 

НАЈКАСНИЈЕ У 

РОКУ ОД ОСАМ 

ДАНА, РЕШЕЊЕМ 

ОДЛУЧИТИ О 

ЗАХТЕВУ ЗА 

ПРИВРЕМЕНО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ: 

СУД 

РЕШЕЊЕМ 

ОДРЕЂУЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ АКО 

СУ ИСПУЊЕНИ 

СЛЕДЕЋИ 

УСЛОВИ: 

1) ПОСТОЈИ 

ОСНОВАНА 

СУМЊА ДА ЈЕ 

ФИЗИЧКО ИЛИ 

ПРАВНО ЛИЦЕ 
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Члан 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВРШИЛО 

КРИВИЧНО ДЕЛО 

ИЗ ЧЛАНА 2. 

ОВОГ ЗАКОНА; 

2) ПОСТОЈИ 

ОСНОВАНА 

СУМЊА ДА ЈЕ 

ИМОВИНА 

ВЛАСНИКА 

ПРОИСТЕКЛА ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА; 

3) 

ВРЕДНОСТ 

ИМОВИНЕ ИЗ 

ТАЧКЕ 2) ОВОГ 

СТАВА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО ХИЉАДА 

ДИНАРА; 

4) ПОСТОЈЕ 

РАЗЛОЗИ КОЈИ 

ОПРАВДАЈУ 

ПОТРЕБУ ЗА 

ПРИВРЕМЕНИМ 

ОДУЗИМАЊЕМ 

(ЧЛАН 23. СТАВ 

1). 

АКО НИСУ 

ИСПУЊЕНИ 

УСЛОВИ ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА СУД ЋЕ 

РЕШЕЊЕМ 

ЗАХТЕВ ЈАВНОГ 

ТУЖИОЦА 
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ОДБИТИ. 
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4. Processing of 

requests for 

mutual 

assistance 

Member States 

shall take the 

necessary steps 

to ensure that 

all 

requests from 

other Member 

States which 

relate to asset 

identification, 

tracing, 

freezing or 

seizing and 

confiscation are 

processed with 

the same 

priority as is 

given to such 

measures 

in domestic 

Члан 6. 
Члан 6. 

Организацио

на јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у даљем 

тексту: Јединица) је 

специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

проистеклу из 

кривичног дела и 

врши друге послове, 

у складу са овим 

законом. 

У ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

Потпуно 

усклађено-ПУ 
Одредба допуњује 

правила у вези са 

међународном 

сарадњом прописаном 

чланом 65. и 66. Закона 
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proceedings. ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДНЕ 

САРАДЊЕ, ЗА 

ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКОВА

ЊЕ ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА ЦИЉЕМ 

ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНОГ 

ИЛИ ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове из 

става 1. овог члана 

Јединица врши по 

службеној дужности 

или по одлуци 

јавног тужиоца или 

суда. 

5. Repeal of 

existing 

provisions 

Articles 1, 3, 

5(1) and 8(2) of 

Joint Action 

98/699/JHA are 

hereby 

repealed. 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

6.1. Implementation 

1. Member 

States shall 

adopt the 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 
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measures 

necessary to 

comply with 

the provisions 

of this 

framework 

Decision by 31 

December 

2002. 

6.1. Aiding or 

abetting, 

inciting and 

attempting 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

6.2. By 1 March 

2003, Member 

States shall 

forward to the 

General 

Secretariat of 

the Council and 

to the 

Commission 

the 

text of the 

provisions 

transposing 

into their 

national law the 

obligations 

arising for them 

  Непреносиво--НП Одредба не захтева 

имплементацију 
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from this 

framework 

Decision and, 

where 

appropriate, the 

notifications 

made pursuant 

to Article 

40(2) of the 

1990 

Convention. On 

the basis of this 

information 

and a written 

report from the 

Commission, 

the Council 

shall ascertain, 

by 31 

December 

2003, to what 

extent Member 

States have 

taken the 

measures 

necessary to 

comply with 

this 

framework 

Decision. 
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7. Territorial 

application 

This 

framework 

Decision shall 

apply to 

Gibraltar as 

soon as 

application of 

the 1990 

Convention is 

extended to 

Gibraltar. 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

8. Entry into force 

This 

framework 

Decision shall 

enter into force 

on the day of 

its 

publication in 

the Official 

Journal. 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 
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1. Назив прописа EУ 

1. Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the 

European Union of orders freezing property or evidence 

Оквирнa одлукa Савета 2003/577/JHA о извршању налога за замрзавање имовине или 

доказног материјала у ЕУ од 22. јула 2003. године  

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

32003F0577 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство правде  

4. датум израде табеле 

17.10.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела 

Draft  Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from 

Crime 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе НПAA 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републи

ке 

Србије 

 

Садржина одредбе Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-

НУ, 

непреносиво-

НП) 

Разлози за делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 

1. 
The purpose of the 
Framework   Непреносив- Одредба не захтева  
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Decision is to 

establish the rules 
under which a 

Member State shall 
recognise and 

execute in its 
territory a freezing 

order issued by a 
judicial authority of  

another Member 
State in the 

framework of 
criminal 

proceedings. 
It shall not have the 

effect of amending 
the obligation to 

respect the 
fundamental rights 
and fundamental 

legal principles 
as enshrined in 

Article 6 of the 
Treaty. 

 

НП имплементацију 

2.1.1. 
For the purposes of 
this Framework 

Decision: 
(a) ‘issuing State’ 

shall mean the 
Member State in 

which a judicial 
authority, as 

defined in the 
national law of the 
issuing 

State, has made, 
validated or in any 

way confirmed a 
freezing order in 

the framework of 
criminal 

proceedings; 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 

 

2.1.2. 
(b) ‘executing 

State’ shall mean 
the Member State 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 
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in whose 

territory the 
property or 

evidence is located; 

 

Закона о изменама и 

допунама Закона 

2.1.3. 
‘freezing order’ 
property that could 

be subject to 
confiscation 

or evidence; 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 

 

2.1.4. 
(property’ includes 

property of any 

description, 
whether 

corporeal or 
incorporeal, 

movable or 
immovable, and 
legal 

documents and 
instruments 

evidencing title to 
or interest in 

such property, 
which the 

competent judicial 
authority in 

the issuing State 
considers: — is the 

proceeds of an 
offence referred to 

in Article 3, or 
equivalent to either 

the full value or 
part of the value of 

such proceeds, or 
— constitutes the 

instrumentalities or 
the objects of such 

an offence; 

Члан 3.  
Члан 3. 

Поједини изрази 

употребљени у овом 

закону имају следеће 

значење: 

1) имовином се сматра 

добро сваке врсте у 

Републици Србији 

или иностранству, 

материјално или 

нематеријално, 

покретно или 

непокретно, 

процењиво или 

непроцењиво велике 

вредности, УДЕЛИ У 

ПРАВНОМ ЛИЦУ и 

исправе у било којој 

форми којима се 

доказује право или 

интерес у односу на 

такво добро. 

Имовином се сматра и 

приход или друга 

корист остварена, 

непосредно или 

посредно, из 

Потпуно 

усклађен-ПУ 

Члан 3. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је у 

потпуности усклађен 

са овом одредбом ЕУ 

прописа, допуном 

појама имовине и 

правних лица. 
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кривичног дела, као и 

добро у које је она 

претворена или са 

којим је помешана; 

2) имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

сматра се имовина 

власника која је у 

очигледној 

несразмери са 

његовим законитим 

приходима; 

3) одузимањем се 

сматра привремено 

или трајно одузимање 

од власника имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

4) власником се 

сматра окривљени, 

окривљени сарадник, 

оставилац, правни 

следбеник или треће 

лице; 

5) окривљеним се 

сматра осумњичени, 

лице против кога је 

кривични поступак 

покренут или осуђени 

за кривично дело из 

члана 2. овог закона; 

6) окривљеним 

сарадником се сматра 

сведок сарадник, 

окривљени сарадник и 

осуђени сарадник; 
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7) оставиоцем се 

сматра лице против 

кога услед смрти 

кривични поступак 

није покренут или је 

обустављен, а у 

кривичном поступку 

који се води против 

других лица је 

утврђено да је заједно 

са тим лицима учинио 

кривично дело из 

члана 2. овог закона; 

8) трећим лицем 

сматра се физичко или 

правно лице на које је 

пренета имовина 

проистекла из 

кривичног дела; 

9) правним 

следбеником сматра 

се наследник 

осуђеног, сведока 

сарадника, оставиоца, 

трећег лица или 

њихових наследника.; 

 

2.1.5. 
(e) ‘evidence’ shall 
mean objects, 

documents or data 
which 

could be produced 
as evidence in 

criminal 
proceedings 

concerning an 
offence referred to 

in Article 3. 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 
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3.1. 
1. This Framework 

Decision applies to 
freezing orders 

issued 
for purposes of: 

(a) securing 
evidence, or 

(b) subsequent 
confiscation of 

property. 

 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 

 

3.2. 
2. The following 
offences, as they 

are defined by the 
law of 

the issuing State, 
and if they are 

punishable in the 
issuing State 

by a custodial 
sentence of a 
maximum period of 

at least three 
years shall not be 

subject to 
verification of the 

double criminality 
of the act: 

— participation in a 
criminal 

organisation, 
— terrorism, 

— trafficking in 
human beings, 

— sexual 
exploitation of 

children and child 
pornography, 

— illicit trafficking 
in narcotic drugs 

and psychotropic 
substances, 

— illicit trafficking 
in weapons, 

munitions and 

Члан 2. 
1) организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 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 

Потпуно 

усклађено-ПУ 
Члан 2. ст. 1. и 2.  

Предлога закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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explosives, 

— corruption, 
— fraud, including 

that affecting the 
financial interests 

of the European 
Communities 

within the meaning 
of the Convention 

of 26 July 1995 on 
the Protection of 

the European 
Communities' 

Financial Interests, 
— laundering of 

the proceeds of 
crime, 

— counterfeiting 
currency, including 
of the euro, 

— computer-
related crime, 

— environmental 
crime, including 

illicit trafficking in 
endangered 

animal species and 
in endangered plant 

species and 
varieties, 

— facilitation of 
unauthorised entry 

and residence, 
— murder, 

grievous bodily 
injury, 

— illicit trade in 
human organs and 

tissue, 
— kidnapping, 

illegal restraint and 
hostage-taking, 

— racism and 
xenophobia, 

— organised or 
armed robbery, 

(члан 205.  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 234. став 3, 

члан 234а став 3, чл. 

236. и 237. 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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 
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— illicit trafficking 

in cultural goods, 
including antiques 

and 
works of art, 

— swindling, 
— racketeering and 

extortion, 
— counterfeiting 

and piracy of 
products, 

— forgery of 
administrative 

documents and 
trafficking therein, 

— forgery of 
means of payment, 

— illicit trafficking 
in hormonal 
substances and 

other growth 
promoters, 

— illicit trafficking 
in nuclear or 

radioactive 
materials, 

— trafficking in 
stolen vehicles, 

— rape, 
— arson, 

— crimes within 
the jurisdiction of 

the International 
Criminal 

Tribunal, 
— unlawful seizure 

of aircraft/ships, 
— sabotage. 

 

производња, држање и 

стављање у промет 

опојних дрога (члан 

246. ст. 1. до 3. 

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 134, члана 185. 

ст. 2. и 3, , 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. 
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3. и 4, члана 234а став 

3, чл. 236. и 237, 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. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 

114. 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, 
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ЧЛАНА 234А СТАВ 

3, ЧЛ. 235. ДО 237, 

ЧЛАНА 243. СТАВ 4, 

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. 

 

3.3. 
The Council may 

decide, at any time, 
acting unanimously 

after consultation of 
the European 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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Parliament under 

the conditions 
laid down in Article 

39(1) of the Treaty, 
to add other 

categories of 
offence to the list 

contained in 
paragraph 2. The 

Council shall 
examine, in the 

light of the report 
submitted by 

the Commission 
pursuant to Article 

14 of this 
Framework 

Decision, whether 
the list should be 
extended or 

amended. 

3.4. 
. For cases not 
covered by 
paragraph 2, the 

executing State 
may subject the 

recognition and 
enforcement of a 

freezing 
order made for 

purposes referred to 
in paragraph 1 

(a) to the 
condition that the 

acts for which the 
order was issued 

constitute 
an offence under 

the laws of that 
State, whatever the 

constituent 
elements or 

however described 
under the law of the 

issuing State. 
L 196/46 EN 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 
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Official Journal of 

the European Union 
2.8.2003 

For cases not 
covered by 

paragraph 2, the 
executing State 

may subject the 
recognition and 

enforcement of a 
freezing order 

made for purposes 
referred to in 

paragraph 1 
(b) to the condition 

that the acts for 
which the order 

was issued 
constitute an 
offence which, 

under the laws of 
that State, allows 

for such freezing, 
whatever the 

constituent 
elements or 

however described 
under the law of the 

issuing State. 

4.1. 
1. A freezing order 

within the meaning 
of this Framework 

Decision, together 
with the certificate 

provided for in 
Article 9, shall be 

transmitted by the 
judicial authority 

which issued it 
directly to the 

competent judicial 
authority for 

execution by 
any means capable 

of producing a 
written record 

  Неусклађено-

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  
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under conditions 

allowing the 
executing State to 

establish 
authenticity. 

4.2. 
The United 
Kingdom and 

Ireland, 
respectively, may, 

before the date 
referred to in 

Article 14(1), state 
in a declaration 

that the freezing 
order together with 

the certificate must 
be sent via a central 

authority or 
authorities 

specified by it in 
the declaration. 

Any such 
declaration may be 
modified by a 

further declaration 
or withdrawn any 

time. Any 
declaration or 

withdrawal shall be 
deposited with the 

General Secretariat 
of the Council and 

notified to the 
Commission. These 

Member 
States may at any 

time by a further 
declaration limit the 

scope of such a 
declaration for the 

purpose of giving 
greater effect to 

paragraph 1. They 
shall do so when 

the provisions on 
mutual assistance 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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of the Convention 

implementing the 
Schengen 

Agreement are put 
into effect for them. 

 

4.3. 
If the competent 

judicial authority 
for execution is 

unknown, the 
judicial authority in 

the issuing State 
shall make 

all necessary 
inquiries, including 

via the contact 
points of the 

European Judicial 
Network (1), in 

order to obtain the 
information 
from the executing 

State 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

4.4. 
When the judicial 
authority in the 

executing State 
which receives a 
freezing order has 

no jurisdiction to 
recognise it and 

take the necessary 
measures for its 

execution, it shall, 
ex officio, transmit 

the freezing order 
to the competent 

judicial authority 
for execution and 

shall so inform the 
judicial authority in 

the 
issuing State which 

issued it 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

 

5.1. 
. The competent 

judicial authorities   Неусклађено-
Није предмет 
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of the executing 

State shall 
recognise a freezing 

order, transmitted 
in accordance with 

Article 4, without 
any further 

formality being 
required and 

shall forthwith take 
the necessary 

measures for its 
immediate 

execution in the 
same way as for a 

freezing order made 
by an 

authority of the 
executing State, 
unless that 

authority decides 
to invoke one of the 

grounds for non-
recognition or 

nonexecution 
provided for in 

Article 7 or one of 
the grounds for 

postponement 
provided for in 

Article 8. 
Whenever it is 

necessary to ensure 
that the evidence 

taken is 
valid and provided 

that such 
formalities and 

procedures are not 
contrary to the 

fundamental 
principles of law in 

the executing 
State, the judicial 

authority of the 
executing State 

НУ регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  
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shall also 

observe the 
formalities and 

procedures 
expressly indicated 

by the competent 
judicial authority of 

the issuing State in 
the execution of the 

freezing order. 
A report on the 

execution of the 
freezing order shall 

be made 
forthwith to the 

competent authority 
in the issuing State 

by any means 
capable of 
producing a written 

record 

5.2. 
Any additional 
coercive measures 
rendered necessary 

by the freezing 
order shall be taken 

in accordance with 
the applicable 

procedural rules of 
the executing State 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

5.3. 
The competent 
judicial authorities 

of the executing 
State 

shall decide and 
communicate the 

decision on a 
freezing order as 

soon as possible 
and, whenever 

practicable, within 
24 hours of receipt 

of the freezing 
order 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

6.1 
The property shall 
remain frozen in   Неусклађено-

Није предмет 
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the executing State 

until that State has 
responded 

definitively to any 
request made 

under Article 
10(1)(a) or (b) 

НУ регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

6.2. 
However, after 
consulting the 

issuing State, the 
executing 

State may in 
accordance with its 

national law and 
practices lay 

down appropriate 
conditions in the 

light of the 
circumstances 

of the case in order 
to limit the period 

for which the 
property 
will be frozen. If, in 

accordance with 
those conditions, it 

envisages 
lifting the measure, 

it shall inform the 
issuing State, 

which shall be 
given the 

opportunity to 
submit its 

comments. 
2.8.2003 EN 

Official Journal of 
the European Union 

L 196/47 
(1) Council Joint 

Action 98/428/JHA of 

29 June 1998 on the 

Creation 

of the European 

Judicial Network (OJ 

L 191, 7.7.1998, p. 4). 
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6.3. 
The judicial 

authorities of the 
issuing State shall 

forthwith notify the 
judicial authorities 

of the executing 
State that the 

freezing order has 
been lifted. In these 

circumstances it 
shall be the 

responsibility of the 
executing State to 

lift the measure as 
soon as possible 
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НУ 
Није предмет 
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Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

7.1.1. 
The competent 
judicial authorities 

of the executing 
State may refuse to 

recognise or 
execute the freezing 

order only if: 
(a) the certificate 
provided for in 

Article 9 is not 
produced, is 

incomplete or 
manifestly does not 

correspond to the 
freezing order; 

 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

 

7.1.2. 
there is an 
immunity or 

privilege under the 
law of the 

executing State 
which makes it 

impossible to 
execute the 

freezing order; 
  

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

7.1.3. 
© it is instantly 
clear from the 

information 
provided in the 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 
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certificate that 

rendering judicial 
assistance pursuant 

to 
Article 10 for the 

offence in respect 
of which the 

freezing 
order has been 

made, would 
infringe the  eb is 

in idem 
principle; 

 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

7.1.4. 
(d) if, in one of the 

cases referred to in 
Article 3(4), the act 

on 
which the freezing 

order is based does 
not constitute an 

offence under the 
law of the 
executing State; 

however, in 
relation to taxes or 

duties, customs and 
exchange, 

execution of the 
freezing order may 

not be refused on 
the ground that the 

law of the 
executing State 

does not impose 
the same kind of 

tax or duty or does 
not contain a tax, 

duty, customs and 
exchange 

regulation of the 
same kind as 

the law of the 
issuing State 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

7.2. 
In case of 
paragraph 1(a), the   Неусклађено-

Није предмет 
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competent judicial 

authority 
may: 

(a) specify a 
deadline for its 

presentation, 
completion or 

correction; or 
(b) accept an 

equivalent 
document; or 

(c) exempt the 
issuing judicial 

authority from the 
requirement 

if it considers that 
the information 

provided is 
sufficient 

НУ регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

7.3. 
Any decision to 
refuse recognition 

or execution shall 
be taken and 
notified forthwith 

to the competent 
judicial authorities 

of the issuing State 
by any means 

capable of 
producing a 

written record 
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7.4. 
In case it is in 

practice impossible 
to execute the 

freezing 
order for the reason 

that the property or 
evidence have 

disappeared, 
have been 

destroyed, cannot 
be found in the 

location 
indicated in the 

certificate or the 
location of the 
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НУ 
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допунама Закона  
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property or 

evidence has not 
been indicated in a 

sufficiently precise 
manner, even after 

consultation with 
the issuing State, 

the 
competent judicial 

authorities of the 
issuing State shall 

likewise 
be notified 

forthwith. 

8.1.1. 
The competent 

judicial authority of 
the executing State 

may postpone the 
execution of a 

freezing order 
transmitted in 

accordance with 
Article 4: 
(a) where its 

execution might 
damage an ongoing 

criminal 
investigation, until 

such time as it 
deems reasonable; 

 

  неусклађено 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

 

 

 

8.1.2. 
(b) where the 

property or 
evidence concerned 

have already 
been subjected to a 

freezing order in 
criminal 

proceedings, 
and until that 

freezing order is 
lifted; 
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НУ 
Није предмет 
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8.1.3. 
© where, in the 

case of an order 
freezing property in 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 
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criminal 

proceedings with a 
view to its 

subsequent 
confiscation, that 

property is already 
subject to an order 

made in the course 
of other 

proceedings in the 
executing State and 

until that order is 
lifted. However, 

this point shall only 
apply where such 

an order would 
have priority over 

subsequent national 
freezing orders in 
criminal 

proceedings under 
national law 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

8.2. 
A report on the 
postponement of 

the execution of the 
freezing order, 

including the 
grounds for the 

postponement 
and, if possible, the 

expected duration 
of the 

postponement, 
shall be made 

forthwith to the 
competent authority 

in the 
issuing State by any 

means capable of 
producing a written 

record 
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допунама Закона  

 

 

8.3. 
. As soon as the 

ground for 
postponement has 

ceased to exist, the 
competent judicial 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 
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authority of the 

executing State 
shall forthwith take 

the necessary 
measures for the 

execution of 
the freezing order 

and inform the 
competent authority 

in the issuing State 
thereof by any 

means capable of 
producing a 

written record 

допунама Закона  

 

8.4. 
The competent 

judicial authority of 
the executing State 

shall inform the 
competent authority 

of the issuing State 
about 

any other restraint 
measure to which 
the property 

concerned 
may be subjected 
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9.1. 
The certificate, the 
standard form for 

which is given in 
the Annex, shall be 

signed, and its 
contents certified as 

accurate, 
by the competent 

judicial authority in 
the issuing State 

that ordered the 
measure 
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9.2. 
The certificate must 
be translated into 

the official 
language or one of 

the official 
languages of the 

executing State 
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НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 



 84 

 

 

 

9.3. 
Any Member State 
may, either when 

this Framework 
Decision is adopted 
or at a later date, 

state in a 
declaration 

deposited with the 
General Secretariat 

of the Council that 
it will 

accept a translation 
in one or more 

other official 
languages of 

the institutions of 
the European 

Communities 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

10.1.1. 
The transmission 

referred to in 
Article 4: 

(a) shall be 
accompanied by a 

request for the 
evidence to be 

transferred to the 
issuing State; 
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10.1.2. 
оr shall be 

accompanied by a 
request for 

confiscation 
requiring either 

enforcement of a 
confiscation order 

that 
has been issued in 

the issuing State or 
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confiscation in the 

executing State and 
subsequent 

enforcement of any 
such order; 

10.1.3. 
(c) shall contain an 
instruction in the 

certificate that the 
property 

shall remain in the 
executing State 

pending a request 
referred to in (a) or 

(b). The issuing 
State shall indicate 

in 
the certificate the 

(estimated) date for 
submission of this 

request. Article 
6(2) shall apply 
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10.2. 
Requests referred to 
in paragraph 1(a) 

and (b) shall be 
submitted by the 

issuing State and 
processed by the 
executing 

State in accordance 
with the rules 

applicable to 
mutual assistance 

in criminal matters 
and the rules 

applicable to 
international 

cooperation relating 
to confiscation 
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10.3. 
However, by way 
of derogation from 

the rules on mutual 
assistance referred 

to in paragraph 2, 
the executing State 

may not refuse 
requests referred to 
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under paragraph 

1(a) on grounds of 
absence of double 

criminality, where 
the requests 

concern 
the offences 

referred to in 
Article 3(2) and 

those offences are 
punishable in the 

issuing State by a 
prison sentence of 

at least 
three years. 

 

 

11.1 
Member States 
shall put in place 

the necessary 
arrangements to 

ensure that any 
interested party, 

including bona fide 
third parties, have 
legal remedies 

without suspensive 
effect 

against a freezing 
order executed 

pursuant to Article 
5, in order to 

preserve their 
legitimate interests; 

the action shall be 
brought 

before a court in the 
issuing State or in 

the executing State 
in 

accordance with the 
national law of 

each. 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

11.2. 
The substantive 
reasons for issuing 

the freezing order 
can 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 
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be challenged only 

in an action brought 
before a court in the 

issuing State. 
 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

11.3. 
If the action is 
brought in the 

executing State, the 
judicial 
authority of the 

issuing State shall 
be informed thereof 

and of 
the grounds of the 

action, so that it can 
submit the 

arguments that it 
deems necessary. It 

shall be informed 
of the outcome of 

the action. 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

11.4. 
The issuing and 
executing States 

shall take the 
necessary measures 

to facilitate the 
exercise of the right 

to bring an 
action mentioned in 

paragraph 1, in 
particular by 

providing adequate 
information to 

interested parties. 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

 

11.5. 
The issuing State 
shall ensure that 

any time limits for 
bringing an action 

mentioned in 
paragraph 1 are 

applied in a way 
that guarantees the 

possibility of an 
effective legal 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  
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remedy for the 

interested parties. 
 

 

12.1. 
Without prejudice 
to Article 11(2), 

where the executing 
State under its law 

is responsible for 
injury caused to 

one of 
the parties 

mentioned in 
Article 11 by the 

execution of a 
freezing order 

transmitted to it 
pursuant to Article 

4, the 
issuing State shall 

reimburse to the 
executing State any 

sums 
paid in damages by 
virtue of that 

responsibility to the 
said 

party except if, and 
to the extent that, 

the injury or any 
part of 

it is exclusively due 
to the conduct of 

the executing State. 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  

 

 

12.2. 
Paragraph 1 is 
without prejudice to 

the national law of 
the Member States 

on claims by 
natural or legal 

persons for 
compensation of 

damage. 
 

  Неусклађено-

НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона  
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13. 
This Framework 

Decision shall 
apply to Gibraltar. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

14.1. 
Member States 

shall take the 
necessary measures 

to comply with the 
provisions of this 

Framework 
Decision before 

2 August 2005. 
2.8.2003 EN 

Official Journal of 
the European Union 

L 196/49 
 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

14.2. 
By the same date 
Member States 

shall transmit to the 
General Secretariat 

of the Council and 
to the Commission 

the 
text of the 

provisions 
transposing into 
their national law 

the obligations 
imposed on them 

under this 
Framework 

Decision.On the 
basis of a report 

established using 
this information 

and 
a written report by 

the Commission, 
the Council shall, 

before 2 
August 2006, 

assess the extent to 
which Member 

States have 
complied with the 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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provisions of this 

Framework 
Decision. 

 

14.3. 
The General 

Secretariat of the 
Council shall notify 

Member States and 
the Commission of 

the declarations 
made 

pursuant to Article 
9(3). 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

15. 
This Framework 

Decision shall enter 
into force on the 

day of its 
publication in the 

Official Journal of 
the European 

Union. 
Done at Brussels, 

22 July 2003. 
 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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1. Назив прописа EУ 

COUNCIL DECISION 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between 

Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of 

proceeds from, or other property related to crime 

Одлука савета 2007/845/ЈНА о сарадњи између органа за одузимање и управљање 

имовином проистекле из кривичног дела држава чланица на пољу праћења и 

проналажења имовине проистекле из кривичног дела 

 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

32007D0845 

 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство правде  

4. датум израде табеле 

17.10.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле 

из кривичног дела 

Draft  Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the 

Proceeds from Crime 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе НПAA 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републик

е Србије 

 

Садржина 

одредбе 

Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-НУ, 

непреносиво-

НП) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености прописа 

са прописима ЕУ 



 92 

1.1. 
Each Member State 

shall set up or 
designate a national 

Asset Recovery 
Office, for the 

purposes of the 
facilitation of the 

tracing and 
identification of 

proceeds of crime and 
other crime 

related property which 
may become the object 

of a freezing, 
seizure or confiscation 

order made by a 
competent judicial 

authority in the course 
of criminal or, as far as 
possible 

under the national law 
of the Member State 

concerned, civil 
proceedings. 

 

Члан 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

Организа

циона јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у 

даљем тексту: 

Јединица) је 

специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

и врши друге 

послове, у 

складу са овим 

законом. 

У 

ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ 

КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДН

Е САРАДЊЕ, 

ЗА 

Потпуно 

усклађен-ПУ 

Чл. 6, 8. и 9. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно су 

усклађени са овим 

чланом тј. 

конституисан је 

орган за управљање 

одузетом имовином 

и утврђена његова 

надлежност  
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ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКО

ВАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА 

ЦИЉЕМ 

ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНО

Г ИЛИ 

ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Јединица 

врши по 

службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

Члан 8. 

Дирекциј

а за управљање 

одузетом 

имовином (у 

даљем тексту: 

Дирекција) је 

орган у саставу 

Министарства 

правде и 

државне управе, 

који обавља 

послове 

предвиђене овим 
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Члан 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законом. 

Послове 

из своје 

надлежности 

Дирекција врши 

по службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

Државни 

и други органи, 

организације и 

јавне службе 

дужни су да без 

одлагања 

поступе по 

захтеву 

Дирекције. 

 

Члан 9. 

Дирекциј

а: 

1) 

управља 

привремено и 

трајно одузетом 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела, 

имовином 

привремено 

одузетом по 

наредби јавног 

тужиоца (члан 

24.) предметима 

кривичног дела 
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Члан 9.  

(члан 87. 

Кривичног 

законика), 

имовинском 

користи 

прибављеном 

кривичним 

делом (чл. 91. и 

92. Кривичног 

законика), 

имовином датом 

на име јемства у 

кривичном 

поступку и 

предметима 

привремено 

одузетим у 

кривичном 

поступку, КАО 

И ИМОВИНОМ 

ЧИЈЕ ЈЕ 

РАСПОЛАГАЊ

Е 

ОГРАНИЧЕНО 

У СКЛАДУ СА 

ОДЛУКАМА 

УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА И 

ДРУГИХ 

МЕЂУНАРОДН

ИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈ

А ЧИЈИ ЈЕ 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА ЧЛАН; 

2) врши 

процену 



 96 

вредности 

одузете имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

3) 

складишти, чува 

и продаје 

привремено 

одузету имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

и управља тако 

добијеним 

средствима у 

складу са 

законом; 

4) води 

евиденције о 

имовини којом 

управља и о 

судским 

поступцима у 

којима је 

одлучивано о 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

5) 

учествује у 

пружању 

међународне 

правне помоћи 

И УПРАВЉА 

ИМОВИНОМ 

ПРОИСТЕКЛО

М ИЗ 



 97 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА 

ОДУЗЕТОМ НА 

ОСНОВУ 

ОДЛУКЕ 

ИНОСТРАНОГ 

ОРГАНА; 

6) 

учествује у 

обуци државних 

службеника у 

вези са 

одузимањем 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

7) обавља 

друге послове у 

складу са 

законом. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Дирекција 

обавља и у вези 

са имовинском 

користи 

проистеклом из 

привредног 

преступа, 

односно 

прекршаја, у 

складу са 

законом. 

 

1.2.. 
Without prejudice to 

paragraph 1, a Члан 6. 
Члан 6. 

Организа
Потпуно Чл. 6, 8. и 9.  
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Member State may, in 

conformity with its 
national law, set up or 

designate two Asset 
Recovery Offices. 

Where a Member State 
has more than two 

authorities charged 
with the facilitation of 

the tracing and 
identification 

of proceeds of crime, 
it shall nominate a 

maximum of 
two of its Asset 

Recovery Offices as 
contact point(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

циона јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у 

даљем тексту: 

Јединица) је 

специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

и врши друге 

послове, у 

складу са овим 

законом. 

У 

ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ 

КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДН

Е САРАДЊЕ, 

ЗА 

ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКО

усклађен-ПУ Предлога закона о 

изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно су 

усклађени са овим 

чланом тј. 

конституисан је 

орган за управљање 

одузетом имовином 

и утврђена његова 

надлежност  
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ВАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА 

ЦИЉЕМ 

ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНО

Г ИЛИ 

ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Јединица 

врши по 

службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

Члан 8. 

Дирекциј

а за управљање 

одузетом 

имовином (у 

даљем тексту: 

Дирекција) је 

орган у саставу 

Министарства 

правде и 

државне управе, 

који обавља 

послове 

предвиђене овим 

законом. 

Послове 
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Члан 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из своје 

надлежности 

Дирекција врши 

по службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

Државни 

и други органи, 

организације и 

јавне службе 

дужни су да без 

одлагања 

поступе по 

захтеву 

Дирекције. 

 

Члан 9. 

Дирекциј

а: 

1) 

управља 

привремено и 

трајно одузетом 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела, 

имовином 

привремено 

одузетом по 

наредби јавног 

тужиоца (члан 

24.) предметима 

кривичног дела 

(члан 87. 

Кривичног 
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Члан 9.  

законика), 

имовинском 

користи 

прибављеном 

кривичним 

делом (чл. 91. и 

92. Кривичног 

законика), 

имовином датом 

на име јемства у 

кривичном 

поступку и 

предметима 

привремено 

одузетим у 

кривичном 

поступку, КАО 

И ИМОВИНОМ 

ЧИЈЕ ЈЕ 

РАСПОЛАГАЊ

Е 

ОГРАНИЧЕНО 

У СКЛАДУ СА 

ОДЛУКАМА 

УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА И 

ДРУГИХ 

МЕЂУНАРОДН

ИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈ

А ЧИЈИ ЈЕ 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА ЧЛАН; 

2) врши 

процену 

вредности 

одузете имовине 
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проистекле из 

кривичног дела; 

3) 

складишти, чува 

и продаје 

привремено 

одузету имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

и управља тако 

добијеним 

средствима у 

складу са 

законом; 

4) води 

евиденције о 

имовини којом 

управља и о 

судским 

поступцима у 

којима је 

одлучивано о 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

5) 

учествује у 

пружању 

међународне 

правне помоћи 

И УПРАВЉА 

ИМОВИНОМ 

ПРОИСТЕКЛО

М ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА 
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ОДУЗЕТОМ НА 

ОСНОВУ 

ОДЛУКЕ 

ИНОСТРАНОГ 

ОРГАНА; 

6) 

учествује у 

обуци државних 

службеника у 

вези са 

одузимањем 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

7) обавља 

друге послове у 

складу са 

законом. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Дирекција 

обавља и у вези 

са имовинском 

користи 

проистеклом из 

привредног 

преступа, 

односно 

прекршаја, у 

складу са 

законом. 

 

1.3. 
Member States shall 

indicate the authorities 
which are the 

national Asset 
Recovery Offices 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 
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within the meaning of 

this 
Article. They shall 

notify this information 
and any subsequent 

changes to the General 
Secretariat of the 

Council in writing. 
This notification shall 

not preclude other 
authorities which 

are charged with the 
facilitation of the 

tracing and 
identification 

of proceeds of crime 
from exchanging 

information under 
Articles 3 and 4 with 
an Asset Recovery 

Office of another 
Member State. 

 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  

2.1. 
Member States shall 

ensure that their Asset 
Recovery 

Offices cooperate with 
each other for the 

purposes set out in 
Article 1(1), by 

exchanging 
information and best 

practices, both 
upon request and 

spontaneously. 

 

Члан 6. 
Члан 6. 

Организа

циона јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у 

даљем тексту: 

Јединица) је 

специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

Потпуно 

усклађен-ПУ 

Чл. 6. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно су 

усклађени са овим 

чланом 
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и врши друге 

послове, у 

складу са овим 

законом. 

У 

ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ 

КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДН

Е САРАДЊЕ, 

ЗА 

ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКО

ВАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА 

ЦИЉЕМ 

ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНО

Г ИЛИ 

ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Јединица 
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врши по 

службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

 

2.2. 
Member States shall 
ensure that this 

cooperation is not 
hampered by the status 

of the Asset Recovery 
Offices under 

national law, 
regardless of whether 

they form part of an 
administrative, 

law enforcement or a 
judicial authority 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

3.1. 
An Asset Recovery 
Office of a Member 

State or other 
authorities in a 

Member State charged 
with the facilitation of 

the tracing and 
identification of 

proceeds of crime may 
make a 

request to an Asset 
Recovery Office of 
another Member State 

for information for the 
purposes set out in 

Article 1(1). To that 
end it shall rely on 

Framework Decision 
2006/960/JHA and on 

the rules adopted in 
implementation 

thereof. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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3.2. 
. When filling out the 

form provided for 
under Framework 

Decision 
2006/960/JHA, the 

requesting Asset 
Recovery Office 

shall specify the object 
of and the reasons for 

the request and 
the nature of the 

proceedings. It shall 
also provide details on 

property targeted or 
sought (bank accounts, 

real estate, cars, 
yachts and other high 

value items) and/or the 
natural or legal 
persons presumed to 

be involved (e.g. 
names, addresses, 

dates 
and places of birth, 

date of registration, 
shareholders, 

headquarters). 

Such details shall be 

as precise as possible  

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

4.1. 
Asset Recovery 

Offices or other 
authorities charged 

with 
the facilitation of the 

tracing and 
identification of 

proceeds of 
crime may, within the 

limits of the applicable 
national law and 

without a request to 
that effect, exchange 

information which 
they consider 

necessary for the 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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execution of the tasks 

of another 
Asset Recovery Office 

in pursuance of 
purpose set out in 

Article 
1(1). 

 

4.2. 
Article 3 shall apply to 

the exchange of 
information under 

this Article mutatis 
mutandis. 

 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

5.1. 
Each Member State 

shall ensure that the 
established rules 

on data protection are 
applied also within the 

procedure on 
exchange of 

information provided 
for by this Decision. 

 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

5.2. 
The use of information 

which has been 
exchanged directly 

or bilaterally under 
this Decision shall be 

subject to the national 
data protection 

provisions of the 
receiving Member 

State, where 
the information shall 

be subject to the same 
data protection 

rules as if they had 
been gathered in the 

receiving Member 
State. The personal 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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data processed in the 

context of the 
application 

of this Decision shall 
be protected in 

accordance with the 
Council of Europe 

Convention of 28 
January 1981 for the 

Protection of 
Individuals with 

regard to Automatic 
Processing 

of Personal Data, and, 
for those Member 

States which have 
ratified it, the 

Additional Protocol of 
8 November 2001 to 
that Convention, 

regarding Supervisory 
Authorities and 

Transborder 
Data Flows. The 

principles of 
Recommendation No 

R(87) 15 of the 
Council of Europe 

Regulating the Use of 
Personal Data in the 

Police Sector should 
also be taken into 

account when law 
enforcement 

authorities handle 
personal data 

obtained under this 
Decision. 

 

6.1. 
Member States shall 

ensure that the Asset 
Recovery Offices shall 

exchange best 
practices concerning 

ways to improve the 
effectiveness 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 
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of Member States’ 
efforts in tracing and 
identifying 

proceeds from, and 
other property related 

to, crime which 
may become the object 

of a freezing, seizure 
or confiscation 

order by a competent 
judicial authority. 

 

проистекле из 

кривичног дела 

7.1. 
This Decision shall be 

without prejudice to 
the obligations 

resulting from 
European Union 

instruments on mutual 
legal 

assistance or on 
mutual recognition of 

decisions regarding 
criminal matters, from 

bilateral or multilateral 
agreements or 

arrangements between 
the Member States and 

third countries 
on mutual legal 

assistance and from 
Decision 

2000/642/JHA 
and Framework 
Decision 

2006/960/JHA. 
 

  Неусклађено -

НУ 

Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

8.1. 
The Member States 
shall ensure that they 

are able to 
cooperate fully in 

accordance with the 
provisions of this 

Decision by 18 
December 2008. By 

the same date Member 

  Непреносиво- 

НП  

Одредба не захтева 

имплементацију 
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States shall transmit to 

the General Secretariat 
of the Council 

and to the Commission 
the text of any 

provisions of their 
national law enabling 

them to comply with 
the obligations 

imposed on them 
under this Decision. 

 

8.2. 
. So long as the 

Member States have 
not yet implemented 

Framework Decision 
2006/960/JHA, 

references to that 
Framework Decision 

in this Decision shall 
be understood as 

references to the 
applicable instruments 
on police cooperation 

between the Member 
States. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
 

8.3. 
By 18 December 2010 

the Council shall 
assess Member 

States’ compliance 

with this Decision on 
the basis of a report 

made by the 
Commission. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
 

9.1. 
This Decision shall 

take effect on the date 
of its publication in 

the Official Journal of 
the European Union 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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1. Назив прописа EУ 

Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24. February 2005 on Confiscation of Crime-

Related Proceeds, Instrumentalities and Property 

Оквирнa одлукa Савета 2005/212/JHA о одузимању прихода, средстава и имовине од 

криминала од 24. фебруара 2005. године  

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

32005F0212 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство правде  

4. датум израде табеле 

17.10.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела 

Draft  Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from 

Crime 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе НПАА 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републике 

Србије 

 

Садржина 

одредбе 

Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-НУ, 

непреносиво-НП) 

Разлози за делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 

1.1. 
For the purposes of 
this Framework 

Decision: 

 

  Непреносив  Одредба не захтева 

имплементацију 
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1.1.1. 
 ‘proceeds’ means 

any economic 
advantage from 

criminal 
offences. It may 

consist of any form 
of property as 

defined in the 
following indent, 

Члан 3.  
Члан 3. 

Поједини изрази 

употребљени у 

овом закону 

имају следеће 

значење: 

1) имовином се 

сматра добро 

сваке врсте у 

Републици 

Србији или 

иностранству, 

материјално или 

нематеријално, 

покретно или 

непокретно, 

процењиво или 

непроцењиво 

велике 

вредности, 

УДЕЛИ У 

ПРАВНОМ 

ЛИЦУ и исправе 

у било којој 

форми којима 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 

Потпуно усклађен-

ПУ 

Члан 3. овог предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона  

потпуно је усклађен 

са садржином ове 

одредбе 
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претворена или 

са којим је 

помешана; 

2) имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

сматра се 

имовина 

власника која је у 

очигледној 

несразмери са 

његовим 

законитим 

приходима; 

3) одузимањем се 

сматра 

привремено или 

трајно одузимање 

од власника 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

4) власником се 

сматра 

окривљени, 

окривљени 

сарадник, 

оставилац, 

правни 

следбеник или 

треће лице; 

5) окривљеним се 

сматра 

осумњичени, 

лице против кога 

је кривични 

поступак 
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покренут или 

осуђени за 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

6) окривљеним 

сарадником се 

сматра сведок 

сарадник, 

окривљени 

сарадник и 

осуђени 

сарадник; 

7) оставиоцем се 

сматра лице 

против кога 

услед смрти 

кривични 

поступак није 

покренут или је 

обустављен, а у 

кривичном 

поступку који се 

води против 

других лица је 

утврђено да је 

заједно са тим 

лицима учинио 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

8) трећим лицем 

сматра се 

физичко или 

правно лице на 

које је пренета 

имовина 
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проистекла из 

кривичног дела; 

9) правним 

следбеником 

сматра се 

наследник 

осуђеног, сведока 

сарадника, 

оставиоца, трећег 

лица или 

њихових 

наследника.; 

 

1.1.2. 
 ‘property’ includes 
property of any 

description, 
whether 

corporeal or 
incorporeal, 

movable or 
immovable, and 

legal 
documents or 

instruments 
evidencing title to 

or interest in 
such property, 

Члан 3. став 

1 тачка 1) 

Члан 3. 

Поједини изрази 

употребљени у 

овом закону 

имају следеће 

значење: 

1) имовином се 

сматра добро 

сваке врсте у 

Републици 

Србији или 

иностранству, 

материјално или 

нематеријално, 

покретно или 

непокретно, 

процењиво или 

непроцењиво 

велике 

вредности, 

УДЕЛИ У 

ПРАВНОМ 

ЛИЦУ и исправе 

у било којој 

Потпуно усклађен-

ПУ 

Члан 3. овог предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона  

потпуно је усклађен 

са садржином ове 

одредбе 
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форми којима 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; 

2) имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

сматра се 

имовина 

власника која је у 

очигледној 

несразмери са 

његовим 

законитим 

приходима; 

3) одузимањем се 

сматра 

привремено или 

трајно одузимање 

од власника 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

4) власником се 

сматра 
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окривљени, 

окривљени 

сарадник, 

оставилац, 

правни 

следбеник или 

треће лице; 

5) окривљеним се 

сматра 

осумњичени, 

лице против кога 

је кривични 

поступак 

покренут или 

осуђени за 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

6) окривљеним 

сарадником се 

сматра сведок 

сарадник, 

окривљени 

сарадник и 

осуђени 

сарадник; 

7) оставиоцем се 

сматра лице 

против кога 

услед смрти 

кривични 

поступак није 

покренут или је 

обустављен, а у 

кривичном 

поступку који се 

води против 
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других лица је 

утврђено да је 

заједно са тим 

лицима учинио 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

8) трећим лицем 

сматра се 

физичко или 

правно лице на 

које је пренета 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела; 

9) правним 

следбеником 

сматра се 

наследник 

осуђеног, сведока 

сарадника, 

оставиоца, трећег 

лица или 

њихових 

наследника.; 

 

1.1.3. 
‘instrumentalities’ 
means any property 
used or intended to 

be used, in any 
manner, wholly or 

in part, to commit a 
criminal offence or 

criminal offences, 

Члан 3. 
Члан 3. 

Поједини изрази 

употребљени у 

овом закону 

имају следеће 

значење: 

1) имовином се 

сматра добро 

сваке врсте у 

Републици 

Србији или 

Потпуно усклађено-

ПУ 

Члан 3. овог предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона  

потпуно је усклађен 

са садржином ове 

одредбе 
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иностранству, 

материјално или 

нематеријално, 

покретно или 

непокретно, 

процењиво или 

непроцењиво 

велике 

вредности, 

УДЕЛИ У 

ПРАВНОМ 

ЛИЦУ и исправе 

у било којој 

форми којима 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; 

2) имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

сматра се 

имовина 

власника која је у 

очигледној 

несразмери са 
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његовим 

законитим 

приходима; 

3) одузимањем се 

сматра 

привремено или 

трајно одузимање 

од власника 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

4) власником се 

сматра 

окривљени, 

окривљени 

сарадник, 

оставилац, 

правни 

следбеник или 

треће лице; 

5) окривљеним се 

сматра 

осумњичени, 

лице против кога 

је кривични 

поступак 

покренут или 

осуђени за 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

6) окривљеним 

сарадником се 

сматра сведок 

сарадник, 

окривљени 

сарадник и 
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осуђени 

сарадник; 

7) оставиоцем се 

сматра лице 

против кога 

услед смрти 

кривични 

поступак није 

покренут или је 

обустављен, а у 

кривичном 

поступку који се 

води против 

других лица је 

утврђено да је 

заједно са тим 

лицима учинио 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона; 

8) трећим лицем 

сматра се 

физичко или 

правно лице на 

које је пренета 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела; 

9) правним 

следбеником 

сматра се 

наследник 

осуђеног, сведока 

сарадника, 

оставиоца, трећег 

лица или 

њихових 
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наследника.; 

 

1.1.4. 
— ‘confiscation’ 
means a penalty or 

measure, ordered 
by a 
court following 

proceedings in 
relation to a 

criminal 
offence or criminal 

offences, resulting 
in the final 

deprivation 
of property, 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела   

 

 

1.1.5. 
— ‘legal person’ 
means any entity 

having such status 
under the 

applicable national 
law, except for 
States or other 

public 
bodies in the 

exercise of State 
authority and for 

public 
international 

organisations. 

  Неусклађено-НП 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела   

 

 

 

2.1. 
Each Member State 
shall take the 

necessary measures 
to 

enable it to 
confiscate, either 
wholly or in part, 

instrumentalities 
and proceeds from 

criminal offences 
punishable by 

deprivation 
of liberty for more 

than one year, or 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

Одредбе овог 

закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 4) И 5) 

КРИВИЧНОГ 

Потпуно усклађено-

ПУ 
Предлогом су 

побројана кривична 

дела за која је 

прописана казна више 

од једне године, а 

чланом 4. утврђено 

правило одузимања 

вредности која 

одговара имовинској 

користи, поред 
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property the value 

of 
which corresponds 

to such proceeds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 

осталих одредаба које 

обезбеђују тражену 

меру, али нису 

предмет регулисања 

овог предлога закона 

о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела   

1)  

 

 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

234. став 3, члан 

234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 
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ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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. 
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став 3, члан 379. 

став 3, чл. 388. до 

390. и члан 393. 

Кривичног 

законика). 

За кривична дела 

из члана 134, 

члана 185. ст. 2. и 

3, , 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 234а 

став 3, чл. 236. и 

237, 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 
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делом, односно 

вредност 

предмета 

кривичног дела 

прелази износ од 

милион и петсто 

хиљада динара. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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, 

348. СТАВ 3, 

ЧЛАНА 350. СТ. 

2. И 3, ЧЛАНА 

366. СТАВ 5, 

ЧЛАНА 367. СТ. 
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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. 

 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 
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проистекле из 

кривичног дела 

су јавни тужилац 

и власник. 

У поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 

прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако одредбама 

овог закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 

Законик о 

кривичном 
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поступку. 
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Члан 4.  

2.2. 
In relation to tax 
offences, Member 

States may use 
procedures other 

than criminal 
procedures to 

deprive the 
perpetrator 

of the proceeds of 
the offence. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела   

 

 

 

3.1. 
Each Member State 

shall as a minimum 
adopt the 

necessary measures 
to enable it, under 

the circumstances 
referred to in 

Члан 2.  
Одредбе овог 

закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) организованог 

Потпуно усклађено-

ПУ 
Члан 2. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 
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paragraph 2, to 

confiscate, either 
wholly or in 

part, property 
belonging to a 

person convicted of 
an offence 

 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  ЧЛАН 204. 

СТАВ 4, ЧЛАН 

205. ст. 2. и 3, 

члан 206. став 2, 

члан 208. став 4, 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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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 

234. став 3, члан 

234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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 
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234. СТАВ 3, 

ЧЛАН 234А 

СТАВ 3, ЧЛ. 235. 

ДО 237.  И 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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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 134, 

члана 185. ст. 2. и 

3, , 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 234а 

став 3, чл. 236. и 

237, 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 
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овог закона 

примењују се ако 

имовинска 

корист 

прибављена 

кривичним 

делом, односно 

вредност 

предмета 

кривичног дела 

прелази износ од 

милион и петсто 

хиљада динара. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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 
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243. СТАВ 4, 

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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3.1.1. 
(a) committed 
within the 

framework of a 
criminal 

organisation 
as defined in Joint 

Action 98/733/JHA 
of 21 December 

1998 on making it a 
criminal offence to 

participate in a 
criminal 

organisation in the 
Member States of 

the European 
Union (1), when the 

offence is covered 
by: 

— Council 
Framework 

Decision 
2000/383/JHA of 

29 May 
2000 on increasing 

protection by 
criminal penalties 

and 
other sanctions 

against 
counterfeiting in 

connection 
with the 

introduction of the 
euro (2), 
— Council 

Framework 

Decision 
2001/500/JHA of 

26 June 
2001 on money 

laundering, the 
identification, 

tracing, 
freezing, seizing 
and confiscation of 

Члан 2.  
Одредбе овог 

закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

Потпуно усклађено-

ПУ 
Члан 2. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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instrumentalities 

and the proceeds of 
crime (3), 

— Council 
Framework 

Decision 
2002/629/JHA of 

19 July 
2002 on combating 

trafficking in 
human beings (4), 

— Council 

Framework 
Decision 
2002/946/JHA of 

28 
November 2002 on 

the strengthening of 
the penal 

framework to 
prevent the 

facilitation of 
unauthorised 

entry, transit and 
residence (5), 

— Council 
Framework 

Decision 
2004/68/JHA of 22 

December 2003 on 
combating the 

sexual exploitation 
of children and 

child pornography 
(6), 

— Council 
Framework 

Decision 
2004/757/JHA of 

25 
October 2004 

laying down 
minimum 

provisions on 
the constituent 

elements of 

имовине (члан 

205.  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 

234. став 3, члан 

234а став 3, чл. 

236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) ПРОТИВ 

ПРИВРЕДЕ 

(ЧЛАН 223. 

СТАВ 3, ЧЛАН 

224. СТАВ 2, 

ЧЛАН 225. 

СТАВ 3, ЧЛАН 

226. СТАВ 2, 

ЧЛАН 227, 
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criminal acts and 

penalties 
in the field of illicit 

drug trafficking (1), 
 

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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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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 134, 

члана 185. ст. 2. и 

3, , 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 234а 

став 3, чл. 236. и 

237, 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. 
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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. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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, 
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ЧЛАНА 231. СТ. 

3. И 4, ЧЛАНА 

233. СТАВ 3, 

ЧЛАНА 234А 

СТАВ 3, ЧЛ. 235. 

ДО 237, ЧЛАНА 

243. СТАВ 4, 

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 
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ДЕЛА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

3.1.2. 
b) which is covered 
by the Council 

Framework 
Decision 

2002/475/JHA of 
13 June 2002 on 

combating 
terrorism (2), 

provided that the 
offence according 

to the Framework 
Decisions referred 

to above 
— regarding 

offences other than 
money laundering 

are 
punishable with 

criminal penalties 
of a maximum of 

at least between 5 
and 10 years of 

imprisonment, 
— regarding 

money laundering, 
are punishable with 

criminal penalties 
of a maximum of at 

least 4 years of 
imprisonment, 

and the offence is 
of such a nature 

that it can generate 
financial gain. 

 

Члан 2.  
Одредбе овог 

закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

Потпуно усклађено-

ПУ 
Члан 2. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 

234. став 3, члан 

234а став 3, чл. 

236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) ПРОТИВ 

ПРИВРЕДЕ 

(ЧЛАН 223. 
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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 243. 

СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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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 134, 

члана 185. ст. 2. и 

3, , 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 234а 

став 3, чл. 236. и 

237, члана 348. 

став 3, члана 350. 
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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. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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. 
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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, 

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 
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КРИВИЧНИМ 

ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

3.2. 
 Each Member 
State shall take the 

necessary measures 
to 

enable confiscation 
under this Article at 

least: 

  непреносиво Одредба не захтева 

имплементацију 

 

3.2.1. 
 where a national 

court based on 
specific facts is 

fully 
convinced that the 

property in question 
has been derived 

from criminal 
activities of the 

convicted person 
during a 

period prior to 
conviction for the 

offence referred to 
in 

paragraph 1 which 
is deemed 
reasonable by the 

court in 
the circumstances 

of the particular 
case, or, 

alternatively, 

38. став 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 38. 

Јавни тужилац 

подноси захтев за 

трајно одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

року од три 

месеца ШЕСТ 

МЕСЕЦИ од 

дана достављања 

правноснажне 

пресуде којом је 

утврђено да је 

учињено 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона. 

Потпуно усклађено-

ПУ 

Члан 38. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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Захтев из става 1. 

овог члана 

садржи: 

1) правноснажну 

пресуду; 

2) податке о 

окривљеном, 

односно 

окривљеном 

сараднику; 

3) законски назив 

кривичног дела; 

4) означење 

имовине коју 

треба одузети; 

5) доказе о 

имовини коју 

окривљени, 

односно 

окривљени 

сарадник 

поседује или је 

поседовао и 

законитим 

приходима; 

6) околности које 

указују да је 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела, 

односно 

околности које 

указују на 

постојање 

очигледне 

несразмере 

између имовине 
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и законитих 

прихода; 

7) разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

трајним 

одузимањем 

имовине. 

Захтев против 

правног 

следбеника, осим 

података из става 

2. овог члана, 

садржи и доказе 

да је правни 

следбеник 

наследио 

имовину 

проистеклу из 

кривичног дела, а 

захтев против 

трећег лица 

садржи и доказе 

да је имовина 

проистекла из 

кривичног дела 

пренета без 

накнаде или уз 

накнаду која не 

одговара стварној 

вредности у 

циљу осујећења 

одузимања. 

О захтеву из 

става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 
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веће. 

Поступак за 

трајно одузимање 

је хитан. 

3.2.2. 
where a national 

court based on 
specific facts is 

fully 
convinced that the 

property in question 
has been derived 

from similar 
criminal activities 

of the convicted 
person 

during a period 
prior to conviction 

for the offence 
referred to in 

paragraph 1 which 
is deemed 

reasonable by 
the court in the 

circumstances of 
the particular case, 

or, 
alternatively, 
 

38. став 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 38. 

Јавни тужилац 

подноси захтев за 

трајно одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

року од три 

месеца ШЕСТ 

МЕСЕЦИ од 

дана достављања 

правноснажне 

пресуде којом је 

утврђено да је 

учињено 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона. 

Захтев из става 1. 

овог члана 

садржи: 

1) правноснажну 

пресуду; 

2) податке о 

окривљеном, 

односно 

окривљеном 

сараднику; 

3) законски назив 

кривичног дела; 

4) означење 

имовине коју 

треба одузети; 

Потпуно усклађено-

ПУ 

Члан 38. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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5) доказе о 

имовини коју 

окривљени, 

односно 

окривљени 

сарадник 

поседује или је 

поседовао и 

законитим 

приходима; 

6) околности које 

указују да је 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела, 

односно 

околности које 

указују на 

постојање 

очигледне 

несразмере 

између имовине 

и законитих 

прихода; 

7) разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

трајним 

одузимањем 

имовине. 

Захтев против 

правног 

следбеника, осим 

података из става 

2. овог члана, 

садржи и доказе 

да је правни 
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следбеник 

наследио 

имовину 

проистеклу из 

кривичног дела, а 

захтев против 

трећег лица 

садржи и доказе 

да је имовина 

проистекла из 

кривичног дела 

пренета без 

накнаде или уз 

накнаду која не 

одговара стварној 

вредности у 

циљу осујећења 

одузимања. 

О захтеву из 

става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 

веће. 

Поступак за 

трајно одузимање 

је хитан. 

3.2.3. 
where it is 

established that the 
value of the 

property is 
disproportionate to 

the lawful income 
of the convicted 

person and a 
national court based 

on specific facts is 
fully 

convinced that the 
property in question 

38. став 1. 

 

 

 

 

Члан 38. 

Јавни тужилац 

подноси захтев за 

трајно одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

року од три 

месеца ШЕСТ 

МЕСЕЦИ од 

дана достављања 

Потпуно усклађено-

ПУ 

Члан 38. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа.  
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has been derived 

from the criminal 
activity of that 

convicted person. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правноснажне 

пресуде којом је 

утврђено да је 

учињено 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона. 

Захтев из става 1. 

овог члана 

садржи: 

1) правноснажну 

пресуду; 

2) податке о 

окривљеном, 

односно 

окривљеном 

сараднику; 

3) законски назив 

кривичног дела; 

4) означење 

имовине коју 

треба одузети; 

5) доказе о 

имовини коју 

окривљени, 

односно 

окривљени 

сарадник 

поседује или је 

поседовао и 

законитим 

приходима; 

6) околности које 

указују да је 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела, 
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односно 

околности које 

указују на 

постојање 

очигледне 

несразмере 

између имовине 

и законитих 

прихода; 

7) разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

трајним 

одузимањем 

имовине. 

Захтев против 

правног 

следбеника, осим 

података из става 

2. овог члана, 

садржи и доказе 

да је правни 

следбеник 

наследио 

имовину 

проистеклу из 

кривичног дела, а 

захтев против 

трећег лица 

садржи и доказе 

да је имовина 

проистекла из 

кривичног дела 

пренета без 

накнаде или уз 

накнаду која не 

одговара стварној 
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вредности у 

циљу осујећења 

одузимања. 

О захтеву из 

става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 

веће. 

Поступак за 

трајно одузимање 

је хитан. 

3.3. 
 Each Member 
State may also 

consider adopting 
the 

necessary measures 
to enable it to 

confiscate, in 
accordance 

with the conditions 
set out in 

paragraphs 1 and 2, 
either 

wholly or in part, 
property acquired 

by the closest 
relations 

of the person 
concerned and 

property transferred 
to a legal 
person in respect of 

which the person 
concerned — 
acting 

either alone or in 
conjunction with 

his closest relations 
— has a 

controlling 
influence. The 

same shall apply if 
the person 

Члан 16А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАН 16А 

 КАДА 

ПОЛИЦИЈА 

ПОДНОСИ 

ЈАВНОМ 

ТУЖИОЦУ 

КРИВИЧНУ 

ПРИЈАВУ ЗА 

КРИВИЧНО 

ДЕЛО ИЗ 

ЧЛАНА 2. ОВОГ 

ЗАКОНА 

ДУЖНА ЈЕ ДА 

ДОСТАВИ И 

ПОДАТКЕ О 

ИМОВИНИ 

ОСУМЊИЧЕНО

Г И  ТРЕЋЕГ  

ЛИЦА КОЈИ СУ 

ПРИКУПЉЕНИ 

У 

ПРЕДИСТРАЖН

ОМ ПОСТУПКУ 

 

Члан 38. 

Потпуно усклађено-

ПУ 

Члан 16. овог 

предлога закона 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела  је 

потпуно усклађен са 

овом одредбом ЕУ 

прописа, имајући у 

виду да је појам 

власника и трећег 

лица прописан 

чланом 3. став 1. тач. 

4) и 8) , члан 38. 

одређује поступак 

према осуђеном лицу 

и овлашћењу јавног 

тужиоца за трајно 

одузимање имовине и 

правног следменика.  
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concerned receives 

a significant part of 
the legal person’s 

income. 
 

 

 

 

 

Члан 38. 

Јавни тужилац 

подноси захтев за 

трајно одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

року од три 

месеца ШЕСТ 

МЕСЕЦИ од 

дана достављања 

правноснажне 

пресуде којом је 

утврђено да је 

учињено 

кривично дело из 

члана 2. овог 

закона. 

Захтев из става 1. 

овог члана 

садржи: 

1) правноснажну 

пресуду; 

2) податке о 

окривљеном, 

односно 

окривљеном 

сараднику; 

3) законски назив 

кривичног дела; 

4) означење 

имовине коју 

треба одузети; 

5) доказе о 

имовини коју 

окривљени, 

односно 

окривљени 
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сарадник 

поседује или је 

поседовао и 

законитим 

приходима; 

6) околности које 

указују да је 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела, 

односно 

околности које 

указују на 

постојање 

очигледне 

несразмере 

између имовине 

и законитих 

прихода; 

7) разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

трајним 

одузимањем 

имовине. 

Захтев против 

правног 

следбеника, осим 

података из става 

2. овог члана, 

садржи и доказе 

да је правни 

следбеник 

наследио 

имовину 

проистеклу из 

кривичног дела, а 
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захтев против 

трећег лица 

садржи и доказе 

да је имовина 

проистекла из 

кривичног дела 

пренета без 

накнаде или уз 

накнаду која не 

одговара стварној 

вредности у 

циљу осујећења 

одузимања. 

О захтеву из 

става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 

веће. 

Поступак за 

трајно одузимање 

је хитан. 

 

 

 

3.4. 
 Member States 

may use procedures 
other than criminal 

procedures to 
deprive the 

perpetrator of the 
property in 

question. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела   
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4. 
Each Member State 

shall take the 
necessary measures 

to ensure 
that interested 

parties affected by 
measures under 

Articles 2 and 
3 have effective 

legal remedies in 
order to preserve 

their rights. 
 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона о одузимању 

имовине проистекле 

из кривичног дела   

 

 

 

5. 
This Framework 
Decision shall not 

have the effect of 
altering 
the obligation to 

respect 
fundamental rights 

and fundamental 
principles, 

including in 
particular the 

presumption of 
innocence, 

as enshrined in 
Article 6 of the 

Treaty on European 
Union. 

 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

6.1. 
This Framework 

Decision shall not 
have the effect of 

altering 
the obligation to 

respect 
fundamental rights 

and fundamental 
principles, 

including in 
particular the 

presumption of 
innocence, 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

инплементацију 
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as enshrined in 

Article 6 of the 
Treaty on European 

Union. 
 

6.2. 
2. Member States 
shall transmit to the 

General Secretariat 
of 

the Council and to 
the Commission, by 

15 March 2007, the 
text of the 

provisions 
transposing into 

their national law 
the 

obligations 
imposed on them 

under this 
Framework 

Decision. 
In accordance with 
a report established 

on the basis of this 
information and a 

written report from 
the Commission, 

the 
Council shall 

assess, by 15 June 
2007, the extent to 

which 
Member States 

have taken the 
necessary measures 

in order to 
comply with this 

Framework 
Decision. 

 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

7. 
This Framework 

Decision shall enter 
into force on the 

day of its 
publication in the 

  Непреносиво-НП Одредба не захтева 

имплементацију 
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Official Journal of 

the European 
Union. 

Done at Brussels, 
24 February 2005. 
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1. Назив прописа EУ 

Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual 

recognition to confiscation orders 

Оквирнa одлукa Савета 2006/783/JHA o примени начела међусобног признавања налога 

за одузимање имовине од 6. октобра 2006. године  

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

     32006F0783 

 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 

Обрађивач: Министарство правде  

4. датум израде табеле 

17.10.2016. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе 

усклађености са прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела 

Draft  Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from 

Crime 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе НПАА 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

а) а1) б) б1) в) г) д) 

Одредба 

прописа 

ЕУ 

(члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина 

одредбе 

Одредбе 

прописа 

Републике 

Србије 

 

Садржина одредбе Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-НУ, 

непреносиво-

НП) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 

1.1. 
The purpose of 

this Framework 

Decision is to 
establish the 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Предлога закона о 
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rules under which 

a Member State 

shall recognise 

and execute in 

its territory a 

confiscation order 

issued by a court 
competent in 

criminal matters of 

another Member 

State. 

 

изменама и допунама 

Закона 

1.2. 
 This Framework 

Decision shall not 

have the effect of 

modifying 
the obligation to 

respect 

fundamental rights 

and fundamental 

legal principles as 

enshrined in 

Article 6 of the 

Treaty on 
European Union, 

and any 

obligations 

incumbent on 

judicial 

authorities in this 

respect shall 

remain unaffected. 
, 

  Непреносив-НП  Одредба не захтева 

имплементацију 

 

2.1. 
For the purpose of 

this Framework 

Decision, 

 

  Непреносив-НП  Одредба не захтева 

имплементацију 

 

2.1.1. 
‘issuing State’ 

shall mean the 

Member State in 

which a court has 

issued a 

confiscation order 

within the 

  Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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framework of 

criminal 

proceedings; 

 

2.1.2. 
‘executing 

State’ shall mean 

the Member State 

to which a 

confiscation order 

has been 

transmitted for the 

purpose of 
execution; 

 

  Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.3 
‘confiscation 

order’ shall 

mean a final 

penalty or measure 
imposed by a court 

following 

proceedings in 

relation to a 

criminal offence 

or offences, 

resulting in the 

definitive 
deprivation 

of property; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 



 169 

 

 

 

 

 

2.1.4. 
 ‘property’ shall 

mean property of 
any description, 

whether 

corporeal or 

incorporeal, 

movable or 

immovable, and 

legal 

documents and 
instruments 

evidencing title to 

or interest in 

such property, 

which the court in 

the issuing State 

has 

decided: 
 

 
 

Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.4.1. 
 is the proceeds of 

an offence, or 

equivalent to 

either the 

full value or part 

of the value of 

such proceeds, 

 

  Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.4.2. 
 constitutes the 

instrumentalities 

of such an offence, 

 

 
 

Неусклађено-НП Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 
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изменама и допунама 

Закона 

2.1.4.3. 
is liable to 

confiscation 

resulting from the 

application 

in the issuing State 

of any of the 

extended powers 
of 

confiscation 

specified in 

Article 3(1) and 

(2) of Framework 

Decision 

2005/212/JHA, 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.4.4. 
is liable to 
confiscation under 

any other 

provisions relating 

to extended 

powers of 

confiscation under 

the law 

of the issuing 
State; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.5. 
‘proceeds’ 

shall mean any 

economic 

advantage derived 

from 

criminal offences. 

It may consist of 

any form of 

property; 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.6. 
‘instrumentalitie

s’ shall mean any 

property used or 

intended 
to be used, in any 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 
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manner, wholly or 

in part, to commit 

a criminal offence 

or criminal 

offences; 

 

изменама и допунама 

Закона 

2.1.7. 
‘cultural objects 

forming part of the 

national cultural 

heritage’ 

shall be defined in 

accordance with 
Article 1(1) of 

Council Directive 

93/7/EEC of 15 

March 1993 on the 

return 

of cultural objects 

unlawfully 

removed from the 
territory of 

a Member State; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

2.1.8. 
 where the 

criminal 

proceedings 

leading to a 

confiscation 

order involve a 
predicate offence 

as well as money 

laundering, 

a ‘criminal 

offence’ 

mentioned in 

Article 8(2)(f) 

shall 

mean a predicate 

offence. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

3.1. 
 Each Member 

State shall inform 
the General 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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Secretariat of 

the Council which 

authority or 

authorities, under 

its law, are 

competent 

according to this 
Framework 

Decision when 

that 

Member State is: 

—  the issuing 

State, 

or 

—  the executing 

State. 

 

3.2. 
Notwithstanding 

Articles 4(1) and 

(2), each Member 
State 

may designate, if 

it is necessary as a 

result of the 

organisation of 

its internal system, 

one or more 

central authorities 
responsible 

for the 

administrative 

transmission and 

reception of the 

confiscation 

orders and to assist 

the competent 
authorities. 

 

Члан 6.  
Члан 6. 

Организациона 

јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у даљем 

тексту: Јединица) 

је специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

проистеклу из 

кривичног дела и 

врши друге 

послове, у складу 

са овим законом. 

У ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

Потпуно 

усклађено-ПУ 
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КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДНЕ 

САРАДЊЕ, ЗА 

ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКОВ

АЊЕ ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА 

ЦИЉЕМ ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНОГ 

ИЛИ ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове из става 

1. овог члана 

Јединица врши по 

службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или суда. 

3.3. 
 The General 

Secretariat of the 

Council shall 
make the 

information 

received available 

to all Member 

States and the 

Commission. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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4.1. 
A confiscation 

order, together 

with the certificate 

provided 

for in paragraph 2, 

the standard form 

for which is given 
in the 

Annex, may, in the 

case of a 

confiscation order 

concerning an 

amount of money, 

be transmitted to 

the competent 
authority of 

a Member State in 

which the 

competent 

authority of the 

issuing 

State has 

reasonable 
grounds to believe 

that the natural or 

legal 

person against 

whom the 

confiscation order 

has been issued 

has 
property or 

income. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

4.1.1. 
In the case of a 

confiscation order 

concerning 

specific items of 

property, the 

confiscation order 
and the certificate 

may be 

transmitted 

to the competent 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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authority of a 

Member State in 

which 

the competent 

authority of the 

issuing State has 

reasonable 
grounds to believe 

that property 

covered by the 

confiscation 

order is located. 

 

4.1.2. 
If there are no 

reasonable 

grounds which 
would allow the 

issuing 

State to determine 

the Member State 

to which the 

confiscation 

order may be 

transmitted, the 
confiscation order 

may be 

transmitted to the 

competent 

authority of the 

Member State 

where the natural 

or legal person 
against whom the 

confiscation 

order has been 

issued is normally 

resident or has its 

registered 

seat respectively. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

4.2. 
The confiscation 

order or a certified 

copy thereof, 

together 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 
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with the 

certificate, shall be 

transmitted by the 

competent 

authority 

of the issuing State 

directly to the 
authority of the 

executing 

State which is 

competent to 

execute it, by any 

means capable of 

producing a 

written record, 
under conditions 

allowing the 

executing State to 

establish 

authenticity. The 

original of the 

confiscation 

order, or a 
certified copy 

thereof, and the 

original of 

the certificate shall 

be transmitted to 

the executing State 

if it so 

requires. All 
official 

communications 

shall be made 

directly 

between the said 

competent 

authorities. 

 
 

изменама и допунама 

Закона 

4.3. 
The certificate, 

shall be signed, 

and its contents 

certified as 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

 



 177 

accurate, by the 

competent 

authority of the 

issuing State. 

 

изменама и допунама 

Закона 

4.4. 
If the authority 

competent to 

execute the 
confiscation order 

is not known to 

the competent 

authority of the 

issuing State, the 

latter shall make 

all necessary 

enquiries, 
including via the 

contact 

points of the 

European judicial 

network, in order 

to obtain 

information from 

the executing 
State. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

4.5. 
 Where the 

authority of the 

executing State 

which receives 

a confiscation 

order has no 
jurisdiction to 

recognise it and 

take 

the necessary 

measures for its 

execution, it shall, 

ex officio, transmit 

the order to the 
authority 

competent to 

execute it, and 

shall 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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inform the 

competent 

authority of the 

issuing State 

accordingly. 

 

5.1. 
Subject to 

paragraphs 2 and 
3, a confiscation 

order may 

only be 

transmitted 

pursuant to Article 

4 to one executing 

State 

at any one time. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

5.2. 
A confiscation 

order concerning 

specific items of 

property 

may be 

transmitted to 

more than one 
executing State at 

the same 

time in cases 

where: 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

5.2.1. 
—  the competent 

authority of the 

issuing State has 

reasonable 

grounds to believe 

that different items 
of property 

covered 

by the confiscation 

order are located 

in different 

executing 

States, 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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5.2.2. 
—  the confiscation 

of a specific item 

of property 

covered by 

the confiscation 

order involves 

action in more 

than one 

executing State, 
or 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

5.2.3. 
—  the competent 

authority of the 

issuing State has 

reasonable 

grounds to believe 

that a specific item 

of property 

covered 

by the confiscation 
order is located in 

one of two or 

more 

specified 

executing States. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

5.3. 
A confiscation 

order concerning 

an amount of 
money may 

be transmitted to 

more than one 

executing State at 

the same time, 

where the 

competent 

authority of the 
issuing State 

deems there 

is a specific need 

to do so, for 

example where: 
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регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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5.3.1. 
—  the property 

concerned has not 

been frozen under 

Council 

Framework 

Decision 

2003/577/JHA of, 

or 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

5.3.2. 
—  the value of the 

property which 

may be 
confiscated in the 

issuing State and 

any one executing 

State is not likely 

to be 

sufficient for the 

execution of the 

full amount 
covered by 

the confiscation 

order. 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

6.1. 
1. If the acts 

giving rise to the 

confiscation order 

constitute 

one or more of the 

following 
offences, as 

defined by the law 

of 

the issuing State, 

and are punishable 

in the issuing State 

by a custodial 

sentence of a 
maximum of at 

least three years, 

the confiscation 

order shall give 

rise to execution 

without 

verification of 

Члан 2. ст. 

1. и 2. 

Одредбе овог 

закона примењују 

се за кривична 

дела: 

1) организованог 

криминала; 

1А) ТЕШКО 

УБИСТВО (ЧЛАН 

114. ТАЧКА 4) И 

5) КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

2) отмица (члан 

134. Кривичног 

законика); 

3) приказивање, 

прибављање и 

поседовање 

Потпуно 

усклађено - ПУ 
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the double 

criminality of the 

acts: 

—  participation in 

a criminal 

organisation, 

—  terrorism, 

—  trafficking in 

human beings, 

—  sexual 

exploitation of 

children and child 

pornography, 

—  illicit 

trafficking in 

narcotic drugs and 

psychotropic 

substances, 

—  illicit 

trafficking in 

weapons, 
munitions and 

explosives, 

—  corruption, 

—  fraud, including 

that affecting the 
financial interests 

of the 

European 

Communities 

within the 

meaning of the 

Convention 

of 26 July 1995 on 
the protection of 

the European 

Communities’ 

financial interests, 

—  laundering of 

the proceeds of 

crime, 

—  counterfeiting 

currency, 

порнографског 

материјала и 

искоришћавање 

малолетног лица 

за порнографију 

(члан 185. ст. 2. и 

3. Кривичног 

законика); 

3А) ПРОТИВ 

ИНТЕЛЕКТУАЛН

Е СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. СТАВ 

3. И ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против имовине 

(члан 205.  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. 
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including of the 

euro, 

—  computer-

related crime, 

—  environmental 

crime, including 

illicit trafficking in 

endangered 

animal species and 

in endangered 

plant species 

and varieties, 

—  facilitation of 

unauthorised entry 
and residence, 

—  murder, 

grievous bodily 

injury, 

—  illicit trade in 

human organs and 

tissue, 

—  kidnapping, 

illegal restraint 

and hostage-

taking, 

—  racism and 

xenophobia, 

—  organised or 

armed robbery, 

—  illicit 

trafficking in 

cultural goods, 

including antiques 

and 

works of art, 

—  swindling, 

—  racketeering 

and extortion, 

—  counterfeiting 

and piracy of 

products, 

—  forgery of 

став 2, члан 231. 

ст. 2. до 4, члан 

234. став 3, члан 

234а став 3, чл. 

236. и 237. 

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 

243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

Кривичног 

законика); 

7) против јавног 
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administrative 

documents and 

trafficking therein, 

—  forgery of 

means of payment, 

—  illicit 

trafficking in 

hormonal 

substances and 

other growth 

promoters, 

—  illicit 

trafficking in 

nuclear or 
radioactive 

materials, 

—  trafficking in 

stolen vehicles, 

—  rape, 

—  arson, 

—  crimes within 

the jurisdiction of 

the International 
Criminal Court, 

—  unlawful 

seizure of 
aircraft/ships, 

—  sabotage. 

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 134, 

члана 185. ст. 2. и 

3, , члана 205. став 

3, члана 206. став 

2, члана 214. став 

4, члана 217. став 
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3, члана 227, члана 

230. став 2, члана 

231. ст. 3. и 4, 

члана 234а став 3, 

чл. 236. и 237, 

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. 

ЗА КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 

114. ТАЧ. 4) И 5), 

ЧЛАНА 134, 

ЧЛАНА 185. СТ. 

2. И 3, ЧЛАНА 

199. СТАВ 3, 

ЧЛАНА 201. 
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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, 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 
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КОРИСТ 

ПРИБАВЉЕНА 

КРИВИЧНИМ 

ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

6.2. 
The Council may 

decide to add other 

categories of 
offences 

to the list 

contained in 

paragraph 1 at any 

time, acting 

unanimously 

after consultation 

of the European 
Parliament under 

the 

conditions laid 

down in Article 

39(1) of the TEU. 

The Council 

shall consider, in 

the light of the 
report submitted 

by the 

Commission 

pursuant to Article 

22, whether the 

list should be 

extended or 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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amended. 

 

6.3. 
 For offences other 

than those covered 

by paragraph 1, 

the executing State 

may make the 

recognition and 
execution of a 

confiscation order 

subject to the 

condition that the 

acts giving rise to 

the confiscation 

order constitute an 

offence which 
permits 

confiscation under 

the law of the 

executing State, 

whatever 

its constituent 

elements or 

however it is 
described under 

the law of the 

issuing State. 

  

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

7.1. 
The competent 

authorities in the 

executing State 

shall without 
further formality 

recognise a 

confiscation order 

which has 

been transmitted 

in accordance with 

Articles 4 and 5, 

and shall 
forthwith take all 

the necessary 

measures for its 

execution, unless 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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the competent 

authorities decide 

to invoke one of 

the grounds 

for non-

recognition or 

non-execution 
provided for in 

Article 8, 

or one of the 

grounds for 

postponement of 

execution 

provided 

for in Article 10. 
 

7.2. 
If a request for 

confiscation 

concerns a specific 

item of 

property, the 

competent 

authorities of the 

issuing and the 
executing 

States may, if 

provided for under 

the law of those 

States, 

agree that 

confiscation in the 

executing State 
may take the form 

of a requirement to 

pay a sum of 

money 

corresponding to 

the 

value of the 

property. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

7.3. 
3. If a confiscation 

order concerns an 

amount of money, 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 
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the 

competent 

authorities of the 

executing State 

shall, if payment is 

not obtained, 

execute the 
confiscation order 

in accordance with 

paragraph 1 on 

any item of 

property available 

for that purpose. 

 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

7.4. 
If a confiscation 

order concerns an 
amount of money, 

the competent 

authorities of the 

executing State 

shall, if necessary, 

convert the 

amount to be 

confiscated into 
the currency of the 

executing State at 

the rate of 

exchange 

obtaining at the 

time when the 

confiscation order 

was issued. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

7.5. 
5. Each Member 

State may state in 

a declaration 

deposited 

with the General 

Secretariat of the 

Council that its 
competent 

authorities will not 

recognise and 

execute 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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confiscation orders 

under 

circumstances 

where confiscation 

of the property 

was 

ordered under the 
extended powers 

of confiscation 

referred to in 

Article 2(d)(iv). 

Any such 

declaration may be 

withdrawn at any 

time. 
 

8.1. 
The competent 

authority of the 

executing State 

may refuse 

to recognise and 

execute the 

confiscation order 

if the certificate 
provided for in 

Article 4 is not 

produced, is 

incomplete, or 

manifestly 

does not 

correspond to the 

order. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.2. 
 

The competent 

judicial authority 

of the executing 

State, as 

defined in the law 

of that State, may 
also refuse to 

recognise and 

execute the 

confiscation order 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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if it is established 

that: 

 

8.2.1. 
execution of the 

confiscation order 

would be contrary 

to the 

principle of ne bis 
in idem; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.2.2. 
in one of the cases 

referred to in 

Article 6(3), the 

confiscation 

order relates to 

acts which do not 

constitute an 

offence 
which permits 

confiscation under 

the law of the 

executing 

State; however, in 

relation to taxes, 

duties, customs 

duties 
and exchange 

activities, 

execution of a 

confiscation order 

may not be refused 

on the ground that 

the law of the 

executing 
State does not 

impose the same 

kind of tax or duty 

or 

does not contain 

the same types of 

rules concerning 

taxes, 
duties, customs 

duties and 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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exchange activities 

as the law of 

the issuing State; 

 

8.2.3. 
there is immunity 

or privilege under 

the law of the 

executing 

State which would 

prevent the 

execution of a 

domestic 
confiscation order 

on the property 

concerned; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.2.4. 
the rights of any 

interested party, 
including bona 

fide third 

parties, under the 

law of the 

executing State 

make it impossible 

to execute the 

confiscation order, 
including where 

this is a 

consequence of 

the application of 

legal remedies in 

accordance with 

Article 9; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.2.5. 
according to the 

certificate 

provided for in 

Article 4(2), the 

person concerned 

did not appear 

personally and 

was not 
represented by a 

legal counsellor in 
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Закона 
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the proceedings 

resulting 

in the confiscation 

order, unless the 

certificate states 

that 

the person was 
informed 

personally, or via 

his representative 

competent 

according to 

national law, of 

the proceedings 

in accordance with 
the law of the 

issuing State, or 

that 

the person has 

indicated that he 

or she does not 

contest the 

confiscation order; 
 

8.2.6. 
the confiscation 

order is based on 

criminal 

proceedings in 

respect of criminal 

offences which: 

—  under the law 

of the executing 

State, are regarded 

as having been 
committed wholly 

or partly within its 

territory, 

or in a place 

equivalent to its 

territory, 

or 

—  were 

committed outside 

the territory of the 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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issuing State, and 

the law of the 

executing State 

does not permit 

legal proceedings 

to be taken in 

respect of such 
offences where 

they are 

committed outside 

that State’s 

territory; 

 

8.2.7. 
the confiscation 

order, in the view 
of that authority, 

was issued in 

circumstances 

where confiscation 

of the property 

was ordered under 

the extended 

powers of 
confiscation 

referred to in 

Article 2(d)(iv); 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.2.8. 
the execution of a 

confiscation order 

is barred by 

statutory time 

limitations in the 
executing State, 

provided that the 

acts fall within the 

jurisdiction of that 

State under its 

own criminal 

law. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

8.3. 
. If it appears to 

the competent 

authority of the 

executing 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 
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State that: 

—  the confiscation 

order was issued 

in circumstances 

where 

confiscation of the 

property was 

ordered under the 

extended 
powers of 

confiscation 

referred to in 

Article 2(d)(iii), 

and 

—  the confiscation 

order falls outside 

the scope of the 

option 

adopted by the 

executing State 
under Article 3(2) 

of Framework 

Decision 

2005/212/JHA, it 

shall execute the 

confiscation order 

at least to the 

extent provided 
for in similar 

domestic cases 

under national 

law. 

 

 

изменама и допунама 

Закона 

8.4. 
3. Consultation is 

obligatory where 

the decision is 

likely 

to be based on: 

—  paragraph 1, 

—  paragraph 2(a), 

(e), (f) or (g), 

—  paragraph 2(d) 
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предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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and information is 

not being provided 

under 

Article 9(3), 

or 

—  paragraph 3. 

 

8.5. 
Where it is 

impossible to 

execute the 
confiscation order 

for the reason that 

the property to be 

confiscated has 

already been 

confiscated, has 

disappeared, has 

been destroyed, 
cannot be found in 

the location 

indicated in the 

certificate or the 

location of the 

property has not 

been indicated in a 

sufficiently precise 
manner, even after 

consultation with 

the issuing State, 

the competent 

authority of the 

issuing State shall 

be notified 

forthwith. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

9.1. 
. Each Member 

State shall put in 

place the 

necessary 

arrangements 

to ensure that any 

interested party, 

including bona 
fide 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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third parties, has 

legal remedies 

against the 

recognition and 

execution of a 

confiscation order 

pursuant to Article 
7, in order 

to preserve his or 

her rights. The 

action shall be 

brought before 

a court in the 

executing State in 

accordance with 
the law of that 

State. The action 

may have 

suspensive effect 

under the law of 

the executing 

State. 

 

9.2. 
The substantial 
reasons for issuing 

the confiscation 

order 

cannot be 

challenged before 

a court in the 

executing State. 
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9.3. 
 If action is 

brought before a 

court in the 

executing State, 

the competent 

authority of the 

issuing State shall 

be informed 
thereof.  
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10.1. 
The competent 

authority of the   Неусклађено-НУ Није предмет  
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executing State 

may postpone 

the execution of a 

confiscation order 

transmitted in 

accordance 

with Articles 4 and 
5: 

 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

10.1.1. 
if, in the case of a 

confiscation order 

concerning an 

amount 

of money, it 

considers that 

there is a risk that 
the total value 

derived from its 

execution may 

exceed the amount 

specified 

in the confiscation 

order because of 

simultaneous 
execution 

of the confiscation 

order in more than 

one Member State; 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

10.1.2. 
in the cases of 

legal remedies 

referred to in 
Article 9; 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

10.1.3 
where the 

execution of the 

confiscation order 

might damage 

an ongoing 

criminal 
investigation or 

proceedings, until 

such time as it 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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deems reasonable; 

 

10.1.4. 
 where it is 

considered 

necessary to have 

the confiscation 

order or parts 

thereof translated 
at the expense of 

the executing 

State, for the time 

necessary to 

obtain its 

translation, 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

10.1.5. 
where the property 
is already the 

subject of 

confiscation 

proceedings 

in the executing 

State. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

10.2. 
The competent 

authority of the 
executing State 

shall, for 

the duration of 

postponement, 

take all the 

measures it would 

take in a similar 

domestic case to 
prevent the 

property from no 

longer being 

available for the 

purpose of 

execution of the 

confiscation 

order. 
 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

10.3. 
In the case of 

postponement   Неусклађено-НУ 
Није предмет 
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pursuant to 

paragraph 1(a), 

the competent 

authority of the 

executing State 

shall inform the 

competent 
authority of the 

issuing State 

thereof 

immediately by 

any means capable 

of producing a 

written record, and 

the competent 
authority of the 

issuing State shall 

comply with the 

obligations 

referred to in 

Article 14(3). 

 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

10.4. 
In the cases 

referred to in 
paragraph 1(b), 

(c), (d) and (e), a 

report on the 

postponement, 

including the 

grounds for the 

postponement 

and, if possible, 
the expected 

duration of the 

postponement, 

shall be made 

forthwith by the 

competent 

authority of the 

executing State to 
the competent 

authority of the 

issuing State by 

any means capable 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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of producing a 

written record. 

As soon as the 

ground for 

postponement has 

ceased to exist, the 

Competent 
authority of the 

executing State 

shall forthwith 

take the necessary 

measures for the 

execution of the 

confiscation 

order and inform 
the competent 

authority of the 

issuing State 

thereof by any 

means capable of 

producing a 

written record. 

 

11. 
If the competent 
authorities of the 

executing State are 

processing: 

—  two or more 

confiscation orders 

concerning an 

amount of 

money, which 

have been issued 

against the same 
natural or 

legal person, and 

the person 

concerned does 

not have sufficient 

means in the 

executing State to 

enable all the 
orders 

to be executed, 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 



 202 

or 

—  two or more 

confiscation orders 

concerning the 

same specific 

item of property, 

the decision on 

which of the 

confiscation orders 
is or are to be 

executed shall be 

taken by the 

competent 

authority of the 

executing State 

according to the 

law of the 
executing State, 

with due 

consideration of 

all the 

circumstances, 

which may include 

the involvement of 

frozen assets, the 
relative 

seriousness and 

the place of the 

offence, the dates 

of the respective 

orders and the 

dates of 

transmission of the 
respective orders. 

 

12.1. 
Without prejudice 

to paragraph 3, the 

execution of the 

confiscation 

order shall be 

governed by the 

law of the 
executing State 

and its authorities 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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alone shall be 

competent to 

decide on the 

procedures 

for execution and 

to determine all 

the measures 
relating thereto. 

12.2. 
In the case where 

the person 

concerned is able 

to furnish 

proof of 

confiscation, 

totally or in part, 

in any State, the 
competent 

authority of the 

executing State 

shall consult the 

competent 

authority of the 

issuing State by 

any appropriate 
means. Any 

part of the amount, 

in the case of 

confiscation of 

proceeds, that 

is recovered 

pursuant to the 

confiscation order 
in any State other 

than the executing 

State shall be 

deducted in full 

from the 

amount to be 

confiscated in the 

executing State. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

12.3. 
A confiscation 

order issued 

against a legal 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 
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person shall be 

executed even if 

the executing State 

does not recognise 

the principle 

of criminal 

liability of legal 
persons. 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

12.4. 
4. The executing 

State may not 

impose measures 

as an alternative 

to the confiscation 

order, including 

custodial sanctions 

or any other 
measure limiting a 

person’s 

freedom, as a 

result of a 

transmission 

pursuant to 

Articles 4 and 5, 

unless the issuing 

State has given its 

consent. 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

13.1. 
 Amnesty and 

pardon may be 

granted by the 

issuing State 

and also by the 

executing State. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

13.2. 
Only the issuing 

State may 

determine any 
application for 

review of the 

confiscation order. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

14.1. 
1. The 

transmission of a 

confiscation order 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 
 



 205 

to one or more 

executing States in 

accordance with 

Articles 4 and 5 

does not restrict 

the right of the 

issuing State to 
execute the 

confiscation 

order itself. 

 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

14.2. 
In the case of 

transmission of a 

confiscation order 

concerning 

an amount of 
money to one or 

more executing 

States, the 

total value derived 

from its execution 

may not exceed 

the maximum 

amount specified 
in the confiscation 

order. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

14.3. 
The competent 

authority of the 

issuing State shall 

immediately 

inform the 
competent 

authority of any 

executing State 

concerned 

by any means 

capable of 

producing a 

written record: 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

14.3.1. 
if it considers that 

there is a risk that 

execution beyond 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 
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the 

maximum amount 

may occur, for 

example on the 

basis of 

information 

notified to it by an 
executing State 

pursuant to 

Article 10(3). In 

the event of the 

application of 

Article 10(1)(a), 

the competent 

authority of the 
issuing State 

shall as soon as 

possible inform 

the competent 

authority of 

the executing State 

whether the risk 

referred to has 
ceased 

to exist; 

 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

14.3.2. 
if all or a part of 

the confiscation 

order has been 

executed 

in the issuing State 

or in another 
executing State. 

The 

amount for which 

the confiscation 

order has not yet 

been 

executed shall be 

specified; 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

14.3.3. 
if, after 

transmission of a 

confiscation order 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

 



 207 

in accordance 

with Articles 4 and 

5, an authority of 

the issuing State 

receives any sum 

of money which 

the person 
concerned has 

paid voluntarily in 

respect of the 

confiscation 

order. Article 

12(2) shall apply. 

 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

15. 
The competent 

authority of the 
issuing State shall 

forthwith 

inform the 

competent 

authority of the 

executing State by 

any means capable 

of reducing a 
written record of 

any decision or 

measure as a result 

of which the order 

ceases to be 

enforceable or 

shall be withdrawn 

from the executing 
State for any other 

reason. 

The executing 

State shall 

terminate 

execution of the 

order 

as soon as it is 
informed by the 

competent 

authority of the 

issuing State of 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 
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that decision or 

measure. 

 

16.1. 
Money which has 

been obtained 

from the execution 

of the 

confiscation order 
shall be disposed 

of by the 

executing State as 

follows: 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

16.1.1. 
if the amount 

obtained from the 

execution of the 
confiscation 

order is below 

EUR 10 000, or 

the equivalent to 

that 

amount, the 

amount shall 

accrue to the 
executing State; 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона о 

изменама и допунама 

Закона 

 

16.1.2. 
in all other cases, 

50 % of the 

amount which has 

been 

obtained from the 

execution of the 

confiscation order 
shall 

be transferred by 

the executing State 

to the issuing 

State. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

16.2. 
Property other 

than money, which 

has been obtained 
from 

the execution of 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 
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the confiscation 

order, shall be 

disposed of in 

one of the 

following ways, to 

be decided by the 

executing State: 
 

допунама Закона 

16.2.1. 
the property may 

be sold. In that 

case, the proceeds 

of the 

sale shall be 

disposed of in 

accordance with 

paragraph 1; 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

16.2.2. 
 the property may 

be transferred to 

the issuing State. 

If the 

confiscation order 

covers an amount 

of money, the 
property 

may only be 

transferred to the 

issuing State when 

that 

State has given its 

consent; 

 
 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

16.2.3. 
when it is not 

possible to apply 

(a) or (b), the 

property may 

be disposed of in 

another way in 

accordance with 

the law 
of the executing 

State. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 
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16.3. 
Notwithstanding 

paragraph 2, the 

executing State 

shall not 

be required to sell 

or return specific 

items covered by 
the confiscation 

order which 

constitute cultural 

objects forming 

part of the 

national heritage 

of that State. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

16.4. 
Paragraphs 1, 2 
and 3 apply unless 

otherwise agreed 

between the 

issuing State and 

the executing 

State. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 

 

The competent 

authority of the 
executing State 

shall without 

delay inform the 

competent 

authority of the 

issuing State by 

any 

means capable of 
producing a 

written record: 

 

(a) of the 

transmission of the 

confiscation order 

to the competent 

authority, 
according to 

Article 4(5); 

 

(b) of any decision 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 
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17.2 

 

 

 

 

17.3 

 

 

 

 

17.4 

 

 

17.5 

not to recognise 

the confiscation 

order, 

together with the 

reasons for the 

decision; 

 
(c) of the total or 

partial non-

execution of the 

order for the 

reasons 

referred to in 

Article 11, Article 

12(1) and (2) or 
Article 13(1); 

 

(d) as soon as the 

execution of the 

order has been 

completed; 

 

(e) of the 
application of 

alternative 

measures, 

according to 

Article 12(4). 

 

18.1. 
Without prejudice 
to Article 9(2), 

where the 

executing State 

under its law is 

responsible for 

injury caused to 

one of the 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 
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interested 

parties mentioned 

in Article 9 by the 

execution of a 

confiscation 

order transmitted 

to it pursuant to 
Articles 4 and 5, 

the issuing State 

shall reimburse to 

the executing State 

any sums paid 

in damages by 

virtue of that 

responsibility to 
the said party 

except if, and to 

the extent that, the 

injury or any part 

of it is exclusively 

due to the conduct 

of the executing 

State. 
 

18.2. 
Paragraph 1 is 

without prejudice 

to the law of the 

Member 

States on claims 

by natural or legal 

persons for 

compensation of 
damage. 

 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 

 

19.1. 
Paragraph 1 is 

without prejudice 

to the law of the 

Member 

States on claims 

by natural or legal 
persons for 

compensation of 

damage. 

 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 

закона о изменама и 

допунама Закона 
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19.2. 
Any Member State 

may, when this 

Framework 

Decision is 

adopted or at a 

later date, state in 

a declaration 
deposited with 

the General 

Secretariat of the 

Council that it will 

accept a 

translation 

in one or more 

other official 
languages of the 

Institutions 

of the European 

Communities. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

20.1. 
Without prejudice 

to Article 16, 

Member States 

may not 
claim from each 

other the refund of 

costs resulting 

from application 

of this Framework 

Decision. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

20.2. 
Where the 
executing State 

has had costs 

which it considers 

large or 

exceptional, it may 

propose to the 

issuing State that 

the costs be 
shared. The 

issuing State shall 

take into account 

any such proposal 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

предлога закона 
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on the basis of 

detailed 

specifications 

given by the 

executing State. 

 

21. 
This Framework 

Decision shall not 
affect the 

application of 

bilateral 

or multilateral 

agreements or 

arrangements 

between Member 

States in so far as 
such agreements 

or arrangements 

help to further 

simplify or 

facilitate the 

procedures for the 

execution of 

confiscation 
orders. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

22.1. 
Member States 

shall take the 

necessary 

measures to 

comply with this 

Framework 
Decision by 24 

November 2008. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

22.2. 
Member States 

shall communicate 

to the General 

Secretariat 

of the Council and 

to the Commission 
the text of the 

provisions 

transposing into 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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their national law 

the obligations 

resulting from this 

Framework 

Decision. On the 

basis of a report 

established on the 
basis of this 

information by the 

Commission, 

the Council shall, 

by 24 November 

2009, assess the 

extent to which 

Member States 
have taken the 

necessary 

measures to 

comply with this 

Framework 

Decision. 

 

22.3. 
The General 

Secretariat of the 
Council shall 

notify the Member 

States and the 

Commission of the 

declarations made 

pursuant 

to Articles 7(5) 

and 19(2). 
 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

22.4. 
. A Member State 

which has 

experienced 

repeated 

difficulties 

or lack of activity 

by another 
Member State in 

the mutual 

recognition and 

execution of 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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confiscation 

orders, which have 

not been resolved 

through bilateral 

consultations, may 

inform the 

Council with a 
view to evaluating 

the 

implementation of 

this Framework 

Decision at 

Member State 

level. 

22.5. 
The Member 

States, acting as 
executing States, 

shall inform 

the Council and 

the Commission, 

at the beginning of 

the calendar year, 

of the number of 

cases in which 
Article 17(b) has 

been applied and a 

summary of 

reasons for this. 

By 24 November 

2013, the 

Commission shall 

establish a report 
on the basis of the 

information 

received, 

accompanied by 

any initiatives it 

may deem 

appropriate. 

 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

23. 
This Framework 

Decision shall 

enter into force on 

the day of its 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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publication in the 

Official Journal of 

the European 

Union. 
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одредбе 

Усклађеност  

(Потпуно 

усклађено-ПУ, 

делимично 

усклађено-ДУ, 

неусклађено-НУ, 

непреносиво-

Разлози за делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 
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анекс) НП) 

1.1. This Directive 

establishes 

minimum rules on 

the freezing of 

property with a view 

to possible 

subsequent 

confiscation and on 

the confiscation of 

property in criminal 

matters. 

  Непреносив-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

1.2. 
This Directive is 

without prejudice to 

the procedures that 

Member States may 

use to confiscate the 

property in question. 

  Непреносив-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

2.1. For the purpose of 

this Directive, the 

following 

definitions apply: 

  Непреносив-НП Одредба не захтева 

имплементацију 

 

2.1.1. ‘proceeds’ means 

any economic 

advantage derived 

directly or indirectly 

from a criminal 

offence; it may 

consist of any form 

of property and 

includes any 

subsequent 

reinvestment or 

transformation of 

direct proceeds and 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  
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any valuable 

benefits; 

2.1.2. 
‘property’ means 

property of any 

description, whether 

corporeal or 

incorporeal, 

movable or 

immovable, and 

legal documents or 

instruments 

evidencing title or 

interest in such 

property; 

Члан 3. 
Члан 3. 

Поједини 

изрази 

употребљени у 

овом закону 

имају следеће 

значење: 

1) 

имовином се 

сматра добро 

сваке врсте у 

Републици 

Србији или 

иностранству, 

материјално или 

нематеријално, 

покретно или 

непокретно, 

процењиво или 

непроцењиво 

велике 

вредности, 

УДЕЛИ У 

ПРАВНОМ 

ЛИЦУ и исправе 

у било којој 

форми којима се 

доказује право 

или интерес у 

односу на такво 

добро. 

Имовином се 

сматра и приход 

или друга корист 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Члан 3. Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  је у 

потпуности усклађен 

са овом одредбом ЕУ 

прописа, допуном 

појама имовине и 

правних лица. 
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остварена, 

непосредно или 

посредно, из 

кривичног дела, 

као и добро у 

које је она 

претворена или 

са којим је 

помешана; 

2) 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

сматра се 

имовина 

власника која је 

у очигледној 

несразмери са 

његовим 

законитим 

приходима; 

3) 

одузимањем се 

сматра 

привремено или 

трајно 

одузимање од 

власника 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

4) 

власником се 

сматра 

окривљени, 

окривљени 

сарадник, 
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оставилац, 

правни 

следбеник или 

треће лице; 

5) 

окривљеним се 

сматра 

осумњичени, 

лице против кога 

је кривични 

поступак 

покренут или 

осуђени за 

кривично дело 

из члана 2. овог 

закона; 

6) 

окривљеним 

сарадником се 

сматра сведок 

сарадник, 

окривљени 

сарадник и 

осуђени 

сарадник; 

7) 

оставиоцем се 

сматра лице 

против кога 

услед смрти 

кривични 

поступак није 

покренут или је 

обустављен, а у 

кривичном 

поступку који се 

води против 



 223 

других лица је 

утврђено да је 

заједно са тим 

лицима учинио 

кривично дело 

из члана 2. овог 

закона; 

8) трећим 

лицем сматра се 

физичко или 

правно лице на 

које је пренета 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела; 

9) 

правним 

следбеником 

сматра се 

наследник 

осуђеног, 

сведока 

сарадника, 

оставиоца, 

трећег лица или 

њихових 

наследника.; 

 

2.1.3. ‘instrumentalities’ 

means any property 

used or intended to 

be used, in any 

manner, wholly or 

in part, to commit a 

criminal offence or 

criminal offences; 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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2.1.4. confiscation’ means 

a final deprivation 

of property ordered 

by a court in relation 

to a criminal 

offence; 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

2.1.5. ‘freezing’ means the 

temporary 

prohibition of the 

transfer, destruction, 

conversion, disposal 

or movement of 

property or 

temporarily 

assuming custody or 

control of property; 

Члан 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 24. 

Ако 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да ће власник 

располагати 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

пре него што суд 

одлучи о захтеву 

из члана 23. став 

1. овог закона, 

јавни тужилац 

доноси наредбу 

о забрани 

располагања 

имовином и о 

привременом 

одузимању 

покретне 

имовине. 

Мера из 

става 1. овог 

члана траје до 

доношења 

одлуке суда о 

захтеву јавног 

тужиоца, а 

 
У поjмовнику Закона 

није посебно 

дефинисано 

замрзавање имовине 

али одредбом 24, 

Закон предвиђа хитне 

активности које 

кореспондирају са 

замрзавањем имовине 

из Директиве. 

Даље чл. 34. и 35. 

предвиђају посебну 

меру забране 

располагања 

привремено одузетом 

имовином. 

 



 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

најдуже три 

месеца од дана 

доношења 

наредбе. 

Наредбу 

из става 1. овог 

члана извршава 

Јединица. 

Наредба о 

забрани 

располагања 

непокретности 

уписује се у 

евиденцију 

непокретности 

одмах по 

пријему захтева. 

Наредба 

из става 1. овог 

члана се без 

одлагања 

доставља 

банкама и 

другим 

финансијским 

организацијама 

код којих су 

депонована 

новчана 

средства и 

хартије од 

вредности 

власника. 

Привреме

но одузете 

покретне ствари 

по наредби 
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јавног тужиоца 

поверавају се на 

управљање 

Дирекцији. 

Члан 34. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

престаје ако: 

1) јавни 

тужилац не 

поднесе захтев 

за трајно 

одузимање у 

року из члана 38. 

став 1. овог 

закона; 

2) пре 

истека рока из 

тачке 1) овог 

става буде 

правноснажно 

укинуто; 

3) буде 

замењено мером 

забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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Члан 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

траје најдуже 

док суд не 

одлучи о захтеву 

за трајно 

одузимање 

имовине. 

До 

подношења 

захтева за трајно 

одузимање 

имовине суд 

може по 

службеној 

дужности или на 

захтев странака 

преиспитати 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и у оправданим 

случајевима ту 

одлуку укинути 

или је заменити 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

У случају 

да је управљање 

привремено 

одузетом 

имовином 

отежано или 
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проузрокује 

несразмерно 

високе 

трошкове, суд 

може на 

образложени 

предлог 

Дирекције 

преиспитати 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и заменити је 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Надзор 

над 

спровођењем 

мере забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином врши 

Јединица. 

 

Члан 35. 

Решење о 

укидању 

привременог 

одузимања 

имовине из 
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члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети 

ДОНЕЋЕ 

СУДИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНИ 

ПОСТУПАК, 

ОДНОСНО 

ПРЕДСЕДНИК 

ВЕЋА ПРЕД 

КОЈИМ СЕ 

ОДРЖАВА 

ГЛАВНИ 

ПРЕТРЕС ако се 

појаве 

околности које 

указују да даља 

примена 

привременог 

одузимања 

имовине није 

оправдана. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети ако се 

појаве 

околности које 

указују да се и 

том мером може 

обезбедити 

трајно 
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одузимање 

имовине. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 4. 

овог закона суд 

ће донети ако 

утврди да је 

предлог 

Дирекције 

оправдан и да се 

том мером може 

обезбедити 

трајно 

одузимање 

имовине. 

Пре 

доношења 

решења из ст. 1. 

до 3. овог члана 

суд може 

заказати 

рочиште да би се 

преиспитала 

одлука о 

одређивању 

привременог 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела. 

На 

рочиште из 
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Члан 35. 

става 4. овог 

члана позваће се 

лица из члана 

30. став 1. овог 

закона, КАО И 

ПРЕДСТАВНИ

К ДИРЕКЦИЈЕ. 

Недолазак 

уредно позваних 

лица не спречава 

одржавање 

рочишта. 

 

2.1.6. 
‘criminal offence’ 

means an offence 

covered by any of 

the instruments 

listed in Article 3. 

Члан 2.  
Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 4) И 5) 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

2) отмица 

(члан 134. 

Кривичног 

законика); 

3) 

приказивање, 

прибављање и 

поседовање 

порнографског 

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у складу су са 

изворима ЕУ 

наведену у члану 3. 

Директиве 
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материјала и 

искоришћавање 

малолетног лица 

за порнографију 

(члан 185. ст. 2. 

и 3. Кривичног 

законика); 

3А) 

ПРОТИВ 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 
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227, члан 229. 

ст. 2. и 3, члан 

230. став 2, члан 

231. ст. 2. до 4, 

члан 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 
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промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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законика). 

За 

кривична дела из 

члана 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

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 

234а став 3, чл. 

236. и 237, 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 
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кривичним 

делом, односно 

вредност 

предмета 

кривичног дела 

прелази износ од 

милион и петсто 

хиљада динара. 

ЗА 

КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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. 
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СТАВ 4, 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 



 238 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

3. This Directive shall 

apply to criminal 

offences covered by: 

 
Convention 

drawn up on the 

basis of Article 

K.3(2)(c) of the 

Treaty on 

European Union 

on the fight 

against 

corruption 

involving 

officials of the 

European 

Communities or 

officials of the 

Member States of 

the European 

Union (‘Conventi

on on the fight 

against 

corruption 

involving 

officials’); 

 
Council 

Framework 

Decision 

Члан 2.  
Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у складу су са 

изворима ЕУ 

наведену у члану 3. 

Директиве 
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2000/383/JHA of 

29 May 2000 on 

increasing 

protection by 

criminal 

penalties and 

other sanctions 

against 

counterfeiting in 

connection with 

the introduction 

of the euro 

 
Council 

Framework 

Decision 

2001/413/JHA of 

28 May 2001 on 

combating fraud 

and 

counterfeiting on 

non-cash means 

of payment; 

 
Council 

Framework 

Decision 

2001/500/JHA of 

26 June 2001 on 

money 

laundering, the 

identification, 

tracing, freezing, 

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) 
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seizing and 

confiscation of 

instrumentalities 

and the proceeds 

of crime; 

 
Council 

Framework 

Decision 

2002/475/JHA of 

13 June 2002 on 

combating 

terrorism; 

 
Council 

Framework 

Decision 

2003/568/JHA of 

22 July 2003 on 

combating 

corruption in the 

private sector; 

 
Council 

Framework 

Decision 

2004/757/JHA of 

25 October 2004 

laying down 

minimum 

provisions on the 

constituent 

elements of 

criminal acts and 

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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

Кривичног 

законика); 

7) против 

јавног реда и 

мира (члан 348. 

став 3. и члан 

350. ст. 2. и 3. 
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penalties in the 

field of illicit 

drug trafficking; 

 
Council 

Framework 

Decision 

2008/841/JHA of 

24 October 2008 

on the fight 

against organised 

crime; 

 
Directive 

2011/36/EU of 

the European 

Parliament and of 

the Council of 5 

April 2011 on 

preventing and 

combating 

trafficking in 

human beings 

and protecting its 

victims, and 

replacing Council 

Framework 

Decision 

2002/629/JHA; 

 
Directive 

2011/93/EU of 

the European 

Parliament and of 

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 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

члана 205. став 

3, члана 206. 

став 2, члана 

214. став 4, 

члана 217. став 
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the Council of 13 

December 2011 

on combating the 

sexual abuse and 

sexual 

exploitation of 

children and 

child 

pornography, and 

replacing Council 

Framework 

Decision 

2004/68/JHA; 

 
Directive 

2013/40/EU of 

the European 

Parliament and 

of the Council of 

12 August 2013 

on attacks 

against 

information 

systems and 

replacing 

Council 

Framework 

Decision 

2005/222/JHA, 

as well as other 

legal instruments if 

those instruments 

3, члана 227, 

члана 230. став 

2, члана 231. ст. 

3. и 4, члана 

234а став 3, чл. 

236. и 237, 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. 

ЗА 

КРИВИЧНА 
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provide specifically 

that this Directive 

applies to the 

criminal offences 

harmonised therein. 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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, 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, 
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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. 

 

4.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to enable 

the confiscation, 

either in whole or in 

part, of 

instrumentalities and 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимање имовине 

проистекле из 
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proceeds or property 

the value of which 

corresponds to such 

instrumentalities or 

proceeds, subject to 

a final conviction 

for a criminal 

offence, which may 

also result from 

proceedings in 

absentia. 

кривичног дела  

4.2. Where confiscation 

on the basis of 

paragraph 1 is not 

possible, at least 

where such 

impossibility is the 

result of illness or 

absconding of the 

suspected or 

accused person, 

Member States shall 

take the necessary 

measures to enable 

the confiscation of 

instrumentalities and 

proceeds in cases 

where criminal 

proceedings have 

been initiated 

regarding a criminal 

offence which is 

liable to give rise, 

directly or 

indirectly, to 

economic benefit, 

  Неусклађено-НУ Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона 
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and such 

proceedings could 

have led to a 

criminal conviction 

if the suspected or 

accused person had 

been able to stand 

trial. 

5.1. 
Member States shall 

adopt the necessary 

measures to enable 

the confiscation, 

either in whole or in 

part, of property 

belonging to a 

person convicted of 

a criminal offence 

which is liable to 

give rise, directly or 

indirectly, to 

economic benefit, 

where a court, on 

the basis of the 

circumstances of the 

case, including the 

specific facts and 

available evidence, 

such as that the 

value of the property 

is disproportionate 

to the lawful income 

of the convicted 

person, is satisfied 

that the property in 

question is derived 

from criminal 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  
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conduct. 

5.2. 
For the purpose of 

paragraph 1 of this 

Article, the notion 

of ‘criminal offence’ 

shall include at least 

the following: 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимање имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

 

 

5.2.1. 
active and passive 

corruption in the 

private sector, as 

provided for in 

Article 2 of 

Framework 

Decision 

2003/568/JHA, as 

well as active and 

passive corruption 

involving officials 

of institutions of the 

Union or of the 

Member States, as 

provided for in 

Articles 2 and 3 

respectively of the 

Convention on the 

fight against 

corruption involving 

officials; 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 4) И 5) 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

2) отмица 

(члан 134. 

Кривичног 

законика); 

3) 

приказивање, 

прибављање и 

поседовање 

порнографског 

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у члану 2. 

прописују ово  

кривично дело 

наведено у овом ставу 

Директиве и закон 

омогућава одузимање 

имовинске користи за 

коју је суд утврдио да 

је стечен из имовине 

која је стечена 

криминалом, али 

одредбом која није 

предмет реуглисања 

овог предлога закона.   
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материјала и 

искоришћавање 

малолетног лица 

за порнографију 

(члан 185. ст. 2. 

и 3. Кривичног 

законика); 

3А) 

ПРОТИВ 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 
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227, члан 229. 

ст. 2. и 3, члан 

230. став 2, члан 

231. ст. 2. до 4, 

члан 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 
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промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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законика). 

За 

кривична дела из 

члана 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

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 

234а став 3, чл. 

236. и 237, 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 
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кривичним 

делом, односно 

вредност 

предмета 

кривичног дела 

прелази износ од 

милион и петсто 

хиљада динара. 

ЗА 

КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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. 
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СТАВ 4, 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 
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ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

су јавни 

тужилац и 

власник. 

У 

поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 

прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 
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ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 

Законик о 

кривичном 

поступку. 
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Члан 4. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. 
offences relating to 

participation in a 

criminal 

organisation, as 

provided for in 

Члан 2. 

 

Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у члану 2. 

прописују ово  

кривично дело 
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Article 2 of 

Framework 

Decision 

2008/841/JHA, at 

least in cases where 

the offence has led 

to economic benefit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

наведено у овом ставу 

Директиве и закон 

омогућава одузимање 

имовинске користи за 

коју је суд утврдио да 

је стечен из имовине 

која је стечена 

криминалом, али 

одредбом која није 

предмет реуглисања 

овог предлога закона.   
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205.  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 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) 

ПРОТИВ 

ПРИВРЕДЕ 

(ЧЛАН 223. 

СТАВ 3, ЧЛАН 

224. СТАВ 2, 

ЧЛАН 225. 

СТАВ 3, ЧЛАН 

226. СТАВ 2, 

ЧЛАН 227, 
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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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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 
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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 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

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 

234а став 3, чл. 

236. и 237, члана 

348. став 3, 

члана 350. ст. 2. 

и 3, члана 366. 
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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. 

ЗА 

КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

ТАЧ. 4) И 5), 

ЧЛАНА 134, 

ЧЛАНА 185. СТ. 

2. И 3, ЧЛАНА 

199. СТАВ 3, 

ЧЛАНА 201. 

СТАВ 2, 
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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, 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 
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ОДРЕДБЕ 

ОВОГ ЗАКОНА 

ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ АКО 

ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

ПРИБАВЉЕНА 

КРИВИЧНИМ 

ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА 

ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

су јавни 

тужилац и 

власник. 

У 

поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 
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прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 

Законик о 

кривичном 

поступку. 
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Члан 4.  

5.2.3. 
causing or recruiting 

a child to participate 

in pornographic 

performances, or 

profiting from or 

otherwise exploiting 

a child for such 

purposes if the child 

is over the age of 

sexual consent, as 

provided for in 

Article 4(2) of 

Directive 

2011/93/EU; 

distribution, 

dissemination or 

transmission of 

child pornography, 

as provided for in 

Article 5(4) of that 

Directive; offering, 

supplying or making 

available child 

pornography, as 

provided for in 

Article 5(5) of that 

Directive; 

production of child 

pornography, as 

provided for in 

Article 5(6) of that 

Directive; 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у члану 2. 

прописују ово  

кривично дело 

наведено у овом ставу 

Директиве и закон 

омогућава одузимање 

имовинске користи за 

коју је суд утврдио да 

је стечен из имовине 

која је стечена 

криминалом, али 

одредбом која није 

предмет реуглисања 

овог предлога закона.   
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НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) 
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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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

Кривичног 

законика); 

7) против 

јавног реда и 

мира (члан 348. 

став 3. и члан 

350. ст. 2. и 3. 
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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 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

члана 205. став 

3, члана 206. 

став 2, члана 

214. став 4, 

члана 217. став 
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3, члана 227, 

члана 230. став 

2, члана 231. ст. 

3. и 4, члана 

234а став 3, чл. 

236. и 237, 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. 

ЗА 

КРИВИЧНА 
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ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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, 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, 
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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. 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

су јавни 
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тужилац и 

власник. 

У 

поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 

прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 
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Законик о 

кривичном 

поступку. 
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Члан 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. 
illegal system 

interference and 

illegal data 

interference, as 

provided for in 

Articles 4 and 5 

respectively of 

Directive 

2013/40/EU, where 

Члан 2. 

 

 

 

Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у члану 2. 

прописују ово  

кривично дело 

наведено у овом ставу 

Директиве и закон 

омогућава одузимање 

имовинске користи за 
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a significant number 

of information 

systems have been 

affected through the 

use of a tool, as 

provided for in 

Article 7 of that 

Directive, designed 

or adapted primarily 

for that purpose; the 

intentional 

production, sale, 

procurement for use, 

import, distribution 

or otherwise making 

available of tools 

used for committing 

offences, at least for 

cases which are not 

minor, as provided 

for in Article 7 of 

that Directive; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  ЧЛАН 204. 

СТАВ 4, ЧЛАН 

205. ст. 2. и 3, 

члан 206. став 2, 

коју је суд утврдио да 

је стечен из имовине 

која је стечена 

криминалом, али 

одредбом која није 

предмет регулисања 

овог предлога закона.   
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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 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

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. 
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2. ДО 4, ЧЛАН 

233. СТАВ 3, 

ЧЛАН 234. 

СТАВ 3, ЧЛАН 

234А СТАВ 3, 

ЧЛ. 235. ДО 237.  

И 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

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. 
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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 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

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 

234а став 3, чл. 

236. и 237, 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 
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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. 

ЗА 

КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

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, 
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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, 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 
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ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

ПРИБАВЉЕНА 

КРИВИЧНИМ 

ДЕЛОМ, 

ОДНОСНО 

ВРЕДНОСТ 

ПРЕДМЕТА 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА 

ПРЕЛАЗИ 

ИЗНОС ОД 

МИЛИОН И 

ПЕТСТО 

ХИЉАДА 

ДИНАРА. 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

су јавни 

тужилац и 

власник. 

У 

поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 

прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 
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ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 

Законик о 

кривичном 

поступку. 



 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 
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5.2.5. 
a criminal offence 

that is punishable, in 

accordance with the 

relevant instrument 

in Article 3 or, in 

the event that the 

instrument in 

question does not 

contain a penalty 

threshold, in 

accordance with the 

relevant national 

law, by a custodial 

sentence of a 

maximum of at least 

four years. 

Члан 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одредбе 

овог закона 

примењују се за 

кривична дела: 

1) 

организованог 

криминала; 

1А) 

ТЕШКО 

УБИСТВО 

(ЧЛАН 114. 

ТАЧКА 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 

ИНТЕЛЕКТУАЛ

НЕ СВОЈИНЕ 

(ЧЛАН 199. 

СТАВ 3. И 

ЧЛАН 201. 

Потпуно 

укслађено-ПУ 

Набројана кривична 

дела у члану 2. 

прописују ово  

кривично дело 

наведено у овом ставу 

Директиве и закон 

омогућава одузимање 

имовинске користи за 

коју је суд утврдио да 

је стечен из имовине 

која је стечена 

криминалом, али 

одредбом која није 

предмет реуглисања 

овог предлога закона.   
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СТАВ 2. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

4) против 

имовине (члан 

205.  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 234. став 3, 

члан 234а став 3, 

чл. 236. и 237. 

Кривичног 

законика); 

5) 

ПРОТИВ 

ПРИВРЕДЕ 

(ЧЛАН 223. 

СТАВ 3, ЧЛАН 
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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 243. СТАВ 4. 

КРИВИЧНОГ 

ЗАКОНИКА); 

6) 

неовлашћена 

производња, 

држање и 

стављање у 

промет опојних 

дрога (члан 246. 

ст. 1. до 3. 

Кривичног 

законика); 

7) против 

јавног реда и 

мира (члан 348. 

став 3. и члан 

350. ст. 2. и 3. 

Кривичног 

законика); 

8) против 

службене 



 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 134, члана 

185. ст. 2. и 3, , 

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 
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234а став 3, чл. 

236. и 237, 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. 

ЗА 

КРИВИЧНА 

ДЕЛА ИЗ 

ЧЛАНА 114. 

ТАЧ. 4) И 5), 

ЧЛАНА 134, 
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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, 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. 
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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. 

 

Члан 4. 

Странке у 

поступку 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

су јавни 

тужилац и 

власник. 

У 
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поступку из 

става 1. овог 

члана могу се 

користити и 

докази 

прикупљени у 

кривичном 

поступку. 

АКО 

ОДУЗИМАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА НИЈЕ 

МОГУЋЕ, 

ОДУЗЕЋЕ СЕ 

ДРУГА 

ИМОВИНА 

КОЈА 

ОДГОВАРА 

ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

друкчије 

прописано, 

сходно се 

примењује 

Законик о 

кривичном 

поступку. 
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Члан 4. 

6.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to enable 

the confiscation of 

proceeds, or other 

property the value of 

which corresponds 

to proceeds, which, 

directly or 

indirectly, were 

transferred by a 

suspected or 

accused person to 

third parties, or 

which were acquired 

by third parties from 

a suspected or 

accused person, at 

least if those third 

parties knew or 

ought to have 

known that the 

purpose of the 

transfer or 

acquisition was to 

avoid confiscation, 

on the basis of 

Члан 16а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАН 16А 

 КАДА 

ПОЛИЦИЈА 

ПОДНОСИ 

ЈАВНОМ 

ТУЖИОЦУ 

КРИВИЧНУ 

ПРИЈАВУ ЗА 

КРИВИЧНО 

ДЕЛО ИЗ 

ЧЛАНА 2. 

ОВОГ ЗАКОНА 

ДУЖНА ЈЕ ДА 

ДОСТАВИ И 

ПОДАТКЕ О 

ИМОВИНИ 

ОСУМЊИЧЕНО

Г И  ТРЕЋЕГ  

ЛИЦА КОЈИ СУ 

ПРИКУПЉЕНИ 

У 

ПРЕДИСТРАЖ

НОМ 

ПОСТУПКУ. 

 

Члан 38. 

Јавни 

Потпуно 

усклађено-ПУ 
Одредба Предлога 

закона о оизменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

потпуно је усклађена 

са садржином и 

циљем ове одредбе 

као једна од мера за 

прикупљање 

информација о 

имовини трећих лица 

у вези са предметом 

кривичне пријаве 
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concrete facts and 

circumstances, 

including that the 

transfer or 

acquisition was 

carried out free of 

charge or in 

exchange for an 

amount significantly 

lower than the 

market value. 

 

 

 

Члан 38. 

тужилац 

подноси захтев 

за трајно 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

у року од три 

месеца ШЕСТ 

МЕСЕЦИ од 

дана достављања 

правноснажне 

пресуде којом је 

утврђено да је 

учињено 

кривично дело 

из члана 2. овог 

закона. 

Захтев из 

става 1. овог 

члана садржи: 

1) 

правноснажну 

пресуду; 

2) 

податке о 

окривљеном, 

односно 

окривљеном 

сараднику; 

3) 

законски назив 

кривичног дела; 

4) 

означење 

имовине коју 

треба одузети; 
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5) доказе 

о имовини коју 

окривљени, 

односно 

окривљени 

сарадник 

поседује или је 

поседовао и 

законитим 

приходима; 

6) 

околности које 

указују да је 

имовина 

проистекла из 

кривичног дела, 

односно 

околности које 

указују на 

постојање 

очигледне 

несразмере 

између имовине 

и законитих 

прихода; 

7) разлоге 

који оправдавају 

потребу за 

трајним 

одузимањем 

имовине. 

Захтев 

против правног 

следбеника, 

осим података из 

става 2. овог 

члана, садржи и 
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доказе да је 

правни 

следбеник 

наследио 

имовину 

проистеклу из 

кривичног дела, 

а захтев против 

трећег лица 

садржи и доказе 

да је имовина 

проистекла из 

кривичног дела 

пренета без 

накнаде или уз 

накнаду која не 

одговара 

стварној 

вредности у 

циљу осујећења 

одузимања. 

О захтеву 

из става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 

веће. 

Поступак 

за трајно 

одузимање је 

хитан. 

 

 

6.2. 
Paragraph 1 shall 

not prejudice the 

rights of bona fide 

third parties. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 
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допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

7.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to enable 

the freezing of 

property with a view 

to possible 

subsequent 

confiscation. Those 

measures, which 

shall be ordered by a 

competent authority, 

shall include urgent 

action to be taken 

when necessary in 

order to preserve 

property. 

Члан 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 24. 

Ако 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да ће власник 

располагати 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

пре него што суд 

одлучи о захтеву 

из члана 23. став 

1. овог закона, 

јавни тужилац 

доноси наредбу 

о забрани 

располагања 

имовином и о 

привременом 

одузимању 

покретне 

имовине. 

Мера из 

става 1. овог 

члана траје до 

доношења 

одлуке суда о 

захтеву јавног 

тужиоца, а 

најдуже три 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредбе Предлога су 

потпуно усклађене са 

садржином ове 

одредбе Директиве 
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месеца од дана 

доношења 

наредбе. 

Наредбу 

из става 1. овог 

члана извршава 

Јединица. 

Наредба о 

забрани 

располагања 

непокретности 

уписује се у 

евиденцију 

непокретности 

одмах по 

пријему захтева. 

Наредба 

из става 1. овог 

члана се без 

одлагања 

доставља 

банкама и 

другим 

финансијским 

организацијама 

код којих су 

депонована 

новчана 

средства и 

хартије од 

вредности 

власника. 

Привреме

но одузете 

покретне ствари 

по наредби 

јавног тужиоца 
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Члан 34. 

 

 

 

 

 

поверавају се на 

управљање 

Дирекцији. 

Члан 34. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

престаје ако: 

1) јавни 

тужилац не 

поднесе захтев 

за трајно 

одузимање у 

року из члана 38. 

став 1. овог 

закона; 

2) пре 

истека рока из 

тачке 1) овог 

става буде 

правноснажно 

укинуто; 

3) буде 

замењено мером 

забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

траје најдуже 
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док суд не 

одлучи о захтеву 

за трајно 

одузимање 

имовине. 

До 

подношења 

захтева за трајно 

одузимање 

имовине суд 

може по 

службеној 

дужности или на 

захтев странака 

преиспитати  

НАЈМАЊЕ 

ЈЕДНОМ 

ГОДИШЊЕ ПО 

СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ 

ПРЕИСПИТУЈЕ 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и у оправданим 

случајевима 

МОЖЕ ту 

одлуку укинути 

или је заменити 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 
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У случају 

да је управљање 

привремено 

одузетом 

имовином 

отежано или 

проузрокује 

несразмерно 

високе 

трошкове, суд 

може на 

образложени 

предлог 

Дирекције 

преиспитати 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и заменити је 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Надзор 

над 

спровођењем 

мере забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином врши 

Јединица. 

 



 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 35. 

Решење о 

укидању 

привременог 

одузимања 

имовине из 

члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети 

ДОНЕЋЕ 

СУДИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНИ 

ПОСТУПАК, 

ОДНОСНО 

ПРЕДСЕДНИК 

ВЕЋА ПРЕД 

КОЈИМ СЕ 

ОДРЖАВА 

ГЛАВНИ 

ПРЕТРЕС ако се 

појаве 

околности које 

указују да даља 

примена 

привременог 

одузимања 

имовине није 

оправдана. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети ако се 
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Члан 35. 

појаве 

околности које 

указују да се и 

том мером може 

обезбедити 

трајно 

одузимање 

имовине. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 4. 

овог закона суд 

ће донети ако 

утврди да је 

предлог 

Дирекције 

оправдан и да се 

том мером може 

обезбедити 

трајно 

одузимање 

имовине. 

Пре 

доношења 

решења из ст. 1. 

до 3. овог члана 

суд може 

заказати 

рочиште да би се 

преиспитала 

одлука о 

одређивању 

привременог 
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одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела. 

На 

рочиште из 

става 4. овог 

члана позваће се 

лица из члана 

30. став 1. овог 

закона, КАО И 

ПРЕДСТАВНИ

К ДИРЕКЦИЈЕ. 

Недолазак 

уредно позваних 

лица не спречава 

одржавање 

рочишта. 

 

7.2. 
Property in the 

possession of a third 

party, as referred to 

under Article 6, can 

be subject to 

freezing measures 

for the purposes of 

possible subsequent 

confiscation. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела  

 

 

8.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to ensure 

that the persons 

affected by the 

measures provided 

for under this 

Члан 29. 

 

 

Члан 29. 

Против 

решења из члана 

25. овог закона 

може се поднети 

приговор 

ЖАЛБА у року 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Овим одредбама се 

такође обезбеђује 

замрзавање имовине у 

смислу Директиве. 
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Directive have the 

right to an effective 

remedy and a fair 

trial in order to 

uphold their rights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од осам дана од 

дана достављања 

решења. 

Подноше

ње приговора 

ЖАЛБЕ не 

одлаже 

извршење 

решења из члана 

25. став 1. СТАВ 

2. овог закона. 

Уз 

приговор 

ЖАЛБУ против 

решења из члана 

25. став 1. СТАВ 

2.овог закона 

власник може 

доставити и 

доказе о 

законитом 

пореклу 

привремено 

одузете 

имовине. 

О 

приговору 

ЖАЛБИ против 

решења из члана 

25. овог закона 

одлучује 

ванпретресно 

веће 

НАДЛЕЖНИ 

ДРУГОСТЕПЕН

И СУД. 
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Члан 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 30. 

За 

одлучивање о 

приговору 

ЖАЛБИ против 

решења из члана 

25. овог закона, 

ванпретресно 

веће СУД 

заказује рочиште 

на које позива 

власника, 

његовог 

браниоца или 

пуномоћника и 

јавног тужиоца. 

Позив и 

приговор 

ЖАЛБА 

супротне стране 

достављају се на 

познату адресу, 

односно 

седиште лица из 

става 1. овог 

члана уз 

упозорење да ће 

се рочиште 

одржати и у 

случају њиховог 

недоласка. 

 

Члан 31. 

Рочиште 

из члана 30. став 

1. овог закона 

одржаће се 
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Члан 31. 

 

 

 

 

 

 

 

најкасније у 

року од 15 дана 

од дана 

подношења 

приговора  

ЖАЛБЕ. 

Недолазак 

уредно 

обавештених 

странака не 

спречава 

одржавање 

рочишта. 

Започето 

рочиште из 

става 1. овог 

члана довршиће 

се, по правилу, 

без прекидања 

или одлагања. 

 

Члан 32. 

Суд ће 

одбацити 

приговор 

ЖАЛБУ ако је 

неблаговремен, 

непотпун или 

изјављен 

НЕБЛАГОВРЕМ

ЕНА, 

НЕПОТПУНА 

ИЛИ 

ИЗЈАВЉЕНА од 

неовлашћеног 

лица. 

Суд ће 
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Члан 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решењем одбити 

приговор 

ЖАЛБУ уколико 

нађе да је 

неоснован 

НЕОСНОВАНА. 

Суд ће 

решењем 

усвојити 

приговор 

ЖАЛБУ 

власника и у 

целини или 

делимично 

укинути 

привремено 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

ако: 

1) не 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да ће трајно 

одузимање 

имовине бити 

онемогућено или 

отежано; 

2) нема 

довољно доказа 

о постојању 

основане сумње 

да привремено 

одузета имовина 

проистиче из 

кривичног дела; 
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3) 

власник докаже 

да није власник 

целокупне или 

дела привремено 

одузете 

имовине; 

4) 

вредност 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

не прелази износ 

од милион и 

петсто хиљада 

динара. 

Суд ће 

решењем 

усвојити 

приговор 

ЖАЛБУ јавног 

тужиоца и у 

целини или 

делимично 

одредити 

привремено 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

уколико нађе да 

су испуњени 

услови из члана 

25. став 1. СТАВ 

2. овог закона. 

Одлуку о 

приговору 
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ЖАЛБИ суд ће 

донети у року од 

осам дана од 

дана закључења 

рочишта из 

члана 30. став 1. 

овог закона. 
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8.2. 
 Member States 

shall take the 

necessary measures 

to ensure that the 

freezing order is 

Члан 23. 
Члан 23. 

Када 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да би касније 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Предлога 

закона о изменама и 

допунама закона о 

одузимању имовине 
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communicated to 

the affected person 

as soon as possible 

after its execution. 

Such 

communication shall 

indicate, at least 

briefly, the reason or 

reasons for the order 

concerned. When it 

is necessary to avoid 

jeopardising a 

criminal 

investigation, the 

competent 

authorities may 

postpone 

communicating the 

freezing order to the 

affected person. 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

било отежано 

или 

онемогућено, 

јавни тужилац 

подноси захтев 

за привремено 

одузимање 

имовине. 

Захтев из 

става 1. овог 

члана садржи 

податке о 

власнику, 

законски назив 

кривичног дела, 

означење 

имовине коју 

треба одузети, 

доказе о 

имовини, 

околности из 

којих 

произилази 

основана сумња 

да имовина 

проистиче из 

кривичног дела 

и разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

привременим 

одузимањем 

имовине. 

проистекле из 

кривичног дела у 

потпуности је 

преузела обавезу из 

одредбе Директиве 
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ЗАХТЕВ 

ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА 

ДОСТАВЉА СЕ 

БЕЗ 

ОДЛАГАЊА 

ВЛАСНИКУ СА 

ПОУКОМ ДА У 

РОКУ ОД 15 

ДАНА МОЖЕ 

СУДУ 

ДОСТАВИТИ 

ОДГОВОР НА 

ЗАХТЕВ СА 

ДОКАЗИМА О 

НАЧИНУ 

СТИЦАЊА 

ИМОВИНЕ. 

О захтеву 

из става 1. овог 

члана у 

зависности од 

фазе поступка 

одлучује 

истражни судија, 

судија за 

претходни 

поступак, 

односно 

председник већа 

пред којим се 

одржава главни 

претрес. 

 

8.3. 
The freezing order 

shall remain in force 
Члан 24.  

Члан 24. 

Ако 
Потпуно Одредбе су у  
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only for as long as it 

is necessary to 

preserve the 

property with a view 

to possible 

subsequent 

confiscation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да ће власник 

располагати 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела 

пре него што суд 

одлучи о захтеву 

из члана 23. став 

1. овог закона, 

јавни тужилац 

доноси наредбу 

о забрани 

располагања 

имовином и о 

привременом 

одузимању 

покретне 

имовине. 

Мера из 

става 1. овог 

члана траје до 

доношења 

одлуке суда о 

захтеву јавног 

тужиоца, а 

најдуже три 

месеца од дана 

доношења 

наредбе. 

Наредбу 

из става 1. овог 

члана извршава 

Јединица. 

Наредба о 

забрани 

усклађено-ПУ потпуности усклађене 

са садржином одредбе 

Директиве јер је 

обезбеђен рок у којем 

се задржава имовина 

односно до доношења 

одлуке о трајном 

одузимању. 
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располагања 

непокретности 

уписује се у 

евиденцију 

непокретности 

одмах по 

пријему захтева. 

Наредба 

из става 1. овог 

члана се без 

одлагања 

доставља 

банкама и 

другим 

финансијским 

организацијама 

код којих су 

депонована 

новчана 

средства и 

хартије од 

вредности 

власника. 

Привреме

но одузете 

покретне ствари 

по наредби 

јавног тужиоца 

поверавају се на 

управљање 

Дирекцији. 

Члан 34. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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Члан 34. 

престаје ако: 

1) јавни 

тужилац не 

поднесе захтев 

за трајно 

одузимање у 

року из члана 38. 

став 1. овог 

закона; 

2) пре 

истека рока из 

тачке 1) овог 

става буде 

правноснажно 

укинуто; 

3) буде 

замењено мером 

забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

траје најдуже 

док суд не 

одлучи о захтеву 

за трајно 

одузимање 

имовине. 

До 

подношења 

захтева за трајно 

одузимање 
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имовине суд 

може по 

службеној 

дужности или на 

захтев странака 

преиспитати  

НАЈМАЊЕ 

ЈЕДНОМ 

ГОДИШЊЕ ПО 

СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ 

ПРЕИСПИТУЈЕ 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и у оправданим 

случајевима 

МОЖЕ ту 

одлуку укинути 

или је заменити 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

У случају 

да је управљање 

привремено 

одузетом 

имовином 

отежано или 

проузрокује 

несразмерно 

високе 
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трошкове, суд 

може на 

образложени 

предлог 

Дирекције 

преиспитати 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и заменити је 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Надзор 

над 

спровођењем 

мере забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином врши 

Јединица. 

 

8.4. 
Member States shall 

provide for the 

effective possibility 

for the person whose 

property is affected 

to challenge the 

freezing order 

before a court, in 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 
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accordance with 

procedures provided 

for in national law. 

Such procedures 

may provide that 

when the initial 

freezing order has 

been taken by a 

competent authority 

other than a judicial 

authority, such order 

shall first be 

submitted for 

validation or review 

to a judicial 

authority before it 

can be challenged 

before a court. 

кривичног дела  

 

8.5. 
Frozen property 

which is not 

subsequently 

confiscated shall be 

returned 

immediately. The 

conditions or 

procedural rules 

under which such 

property is returned 

shall be determined 

by national law. 

Члан 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 34. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

престаје ако: 

1) јавни 

тужилац не 

поднесе захтев 

за трајно 

одузимање у 

року из члана 38. 

став 1. овог 

закона; 

2) пре 

истека рока из 

тачке 1) овог 

става буде 

Потуно 

усклађено-ПУ 

Одредбе Предлога 

закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела су 

усклађене са 

садржином обавезе из 

Директиве 
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правноснажно 

укинуто; 

3) буде 

замењено мером 

забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Привреме

но одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

траје најдуже 

док суд не 

одлучи о захтеву 

за трајно 

одузимање 

имовине. 

До 

подношења 

захтева за трајно 

одузимање 

имовине суд 

може по 

службеној 

дужности или на 

захтев странака 

преиспитати 

НАЈМАЊЕ 

ЈЕДНОМ 

ГОДИШЊЕ ПО 

СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ 

ПРЕИСПИТУЈЕ 

одлуку о 
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привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и у оправданим 

случајевима 

МОЖЕ ту 

одлуку укинути 

или је заменити 

мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

У случају 

да је управљање 

привремено 

одузетом 

имовином 

отежано или 

проузрокује 

несразмерно 

високе 

трошкове, суд 

може на 

образложени 

предлог 

Дирекције 

преиспитати 

одлуку о 

привременом 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

и заменити је 
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мером забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином. 

Надзор 

над 

спровођењем 

мере забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином врши 

Јединица. 

 

Члан 35. 

Решење о 

укидању 

привременог 

одузимања 

имовине из 

члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети 

ДОНЕЋЕ 

СУДИЈА ЗА 

ПРЕТХОДНИ 

ПОСТУПАК, 

ОДНОСНО 

ПРЕДСЕДНИК 

ВЕЋА ПРЕД 

КОЈИМ СЕ 

ОДРЖАВА 

ГЛАВНИ 

ПРЕТРЕС ако се 

појаве 

околности које 
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Члан 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

указују да даља 

примена 

привременог 

одузимања 

имовине није 

оправдана. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 3. 

овог закона суд 

ће донети ако се 

појаве 

околности које 

указују да се и 

том мером може 

обезбедити 

трајно 

одузимање 

имовине. 

Решење о 

мери забране 

располагања 

привремено 

одузетом 

имовином из 

члана 34. став 4. 

овог закона суд 

ће донети ако 

утврди да је 

предлог 

Дирекције 

оправдан и да се 

том мером може 
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обезбедити 

трајно 

одузимање 

имовине. 

Пре 

доношења 

решења из ст. 1. 

до 3. овог члана 

суд може 

заказати 

рочиште да би се 

преиспитала 

одлука о 

одређивању 

привременог 

одузимања 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела. 

На 

рочиште из 

става 4. овог 

члана позваће се 

лица из члана 

30. став 1. овог 

закона, КАО И 

ПРЕДСТАВНИ

К ДИРЕКЦИЈЕ. 

Недолазак 

уредно позваних 

лица не спречава 

одржавање 

рочишта. 

Члан 37. 

Против 

решења из члана 

35. ст. 1. до 3. 
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овог закона 

може се изјавити 

жалба у року од 

три дана од дана 

достављања 

решења. 

О жалби 

из става 1. овог 

члана одлучује 

ванпретресно 

веће. 

На 

одлучивање о 

жалби из става 

1. овог члана 

сходно се 

примењују 

одредбе члана 

33. ст. 4. до 6.  

ЧЛ. 32. И 33. 

овог закона. 

Члан 60. 

Власнику 

привремено 

одузете имовине 

за коју је, у 

складу са овим 

законом, 

утврђено да не 

потиче из 

кривичног дела, 

без одлагања се 

враћају одузета 

новчана 

средства или 

новчана 

средства 
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Члан 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добијена 

продајом 

имовине, 

увећана за 

просечну камату 

по виђењу за 

одговарајући 

период. 

Новчана 

средства из 

става 1. овог 

члана Дирекција 

враћа по 

службеној 

дужности или на 

захтев власника. 
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Члан 60. 

8.6. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to ensure 

that reasons are 

given for any 

confiscation order 

and that the order is 

communicated to 

the person affected. 

Member States shall 

provide for the 

effective possibility 

for a person in 

respect of whom 

confiscation is 

ordered to challenge 

the order before a 

court. 

Члан 23. 
Члан 23. 

Када 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да би касније 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

било отежано 

или 

онемогућено, 

јавни тужилац 

подноси захтев 

за привремено 

одузимање 

имовине. 

Захтев из 

става 1. овог 

члана садржи 

податке о 

власнику, 

законски назив 

кривичног дела, 

означење 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Предлога 

закона о изменама и 

допунама закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

потпуности је 

преузела обавезу из 

одредбе Директиве 
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имовине коју 

треба одузети, 

доказе о 

имовини, 

околности из 

којих 

произилази 

основана сумња 

да имовина 

проистиче из 

кривичног дела 

и разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

привременим 

одузимањем 

имовине. 

ЗАХТЕВ 

ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА 

ДОСТАВЉА СЕ 

БЕЗ 

ОДЛАГАЊА 

ВЛАСНИКУ СА 

ПОУКОМ ДА У 

РОКУ ОД 15 

ДАНА МОЖЕ 

СУДУ 

ДОСТАВИТИ 

ОДГОВОР НА 

ЗАХТЕВ СА 

ДОКАЗИМА О 

НАЧИНУ 

СТИЦАЊА 

ИМОВИНЕ. 

О захтеву 

из става 1. овог 
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члана у 

зависности од 

фазе поступка 

одлучује 

истражни судија, 

судија за 

претходни 

поступак, 

односно 

председник већа 

пред којим се 

одржава главни 

претрес. 

 

8.7. 
Without prejudice to 

Directive 

2012/13/EU and 

Directive 

2013/48/EU, 

persons whose 

property is affected 

by a confiscation 

order shall have the 

right of access to a 

lawyer throughout 

the confiscation 

proceedings relating 

to the determination 

of the proceeds and 

instrumentalities in 

order to uphold their 

rights. The persons 

concerned shall be 

informed of that 

right. 

Члан 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 27. 

Решење 

из члана 26. став 

1. овог закона 

суд ће доставити 

власнику, 

његовом 

браниоцу, 

односно 

пуномоћнику, 

јавном тужиоцу, 

Јединици, 

Дирекцији и 

банци или другој 

организацији 

надлежној за 

платни промет. 

Решење 

из члана 25. став 

2. СТАВ 3. овог 

закона суд ће 

доставити 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредба Нацрта 

закона о изменама и 

допунама закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела у 

потпуности је 

преузела обавезу из 

одредбе Директиве 
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Члан 30. 

јавном тужиоцу, 

Јединици, 

власнику и 

његовом 

браниоцу, 

односно 

пуномоћнику. 

Члан 30. 

За 

одлучивање о 

приговору 

ЖАЛБИ против 

решења из члана 

25. овог закона, 

ванпретресно 

веће СУД 

заказује рочиште 

на које позива 

власника, 

његовог 

браниоца или 

пуномоћника и 

јавног тужиоца. 

Позив и 

приговор 

ЖАЛБА 

супротне стране 

достављају се на 

познату адресу, 

односно 

седиште лица из 

става 1. овог 

члана уз 

упозорење да ће 

се рочиште 

одржати и у 

случају њиховог 
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недоласка. 

 

8.8. 
In proceedings 

referred to in Article 

5, the affected 

person shall have an 

effective possibility 

to challenge the 

circumstances of the 

case, including 

specific facts and 

available evidence 

on the basis of 

which the property 

concerned is 

considered to be 

property that is 

derived from 

criminal conduct. 

Члан 23. 
Члан 23. 

Када 

постоји опасност 

ВЕРОВАТНОЋ

А да би касније 

одузимање 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

било отежано 

или 

онемогућено, 

јавни тужилац 

подноси захтев 

за привремено 

одузимање 

имовине. 

Захтев из 

става 1. овог 

члана садржи 

податке о 

власнику, 

законски назив 

кривичног дела, 

означење 

имовине коју 

треба одузети, 

доказе о 

имовини, 

околности из 

којих 

произилази 

основана сумња 

да имовина 

Потпуно  

усклађено -ПУ 

Странка ће кроз 

могућност одговора 

на захтев истаћи 

начин стицања 

имовине и доставити 

доказе о стицању 
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проистиче из 

кривичног дела 

и разлоге који 

оправдавају 

потребу за 

привременим 

одузимањем 

имовине. 

ЗАХТЕВ 

ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА 

ДОСТАВЉА СЕ 

БЕЗ 

ОДЛАГАЊА 

ВЛАСНИКУ СА 

ПОУКОМ ДА У 

РОКУ ОД 15 

ДАНА МОЖЕ 

СУДУ 

ДОСТАВИТИ 

ОДГОВОР НА 

ЗАХТЕВ СА 

ДОКАЗИМА О 

НАЧИНУ 

СТИЦАЊА 

ИМОВИНЕ. 

О захтеву 

из става 1. овог 

члана у 

зависности од 

фазе поступка 

одлучује 

истражни судија, 

судија за 

претходни 

поступак, 

односно 
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председник већа 

пред којим се 

одржава главни 

претрес. 

 

8.9. 
Third parties shall 

be entitled to claim 

title of ownership or 

other property 

rights, including in 

the cases referred to 

in Article 6. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

 

8.10. Where, as a result of 

a criminal offence, 

victims have claims 

against the person 

who is subject to a 

confiscation 

measure provided 

for under this 

Directive, Member 

States shall take the 

necessary measures 

to ensure that the 

confiscation 

measure does not 

prevent those 

victims from 

seeking 

compensation for 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 
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their claims. 

 

9.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures to enable 

the detection and 

tracing of property 

to be frozen and 

confiscated even 

after a final 

conviction for a 

criminal offence or 

following 

proceedings in 

application of 

Article 4(2) and to 

ensure the effective 

execution of a 

confiscation order, if 

such an order has 

already been issued. 

  Неусклађено-НУ 
Није предмет 

регулисања овог 

Закона о изменама и 

допунама Закона о 

одузимању имовине 

проистекле из 

кривичног дела 

 

 

10.1. 
Member States shall 

take the necessary 

measures, for 

example by 

establishing 

centralised offices, a 

set of specialised 

offices or equivalent 

mechanisms, to 

ensure the adequate 

management of 

property frozen with 

a view to possible 

subsequent 

confiscation. 

Члан 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

Организа

циона јединица 

надлежна за 

финансијску 

истрагу (у 

даљем тексту: 

Јединица) је 

специјализована 

организациона 

јединица 

Министарства 

унутрашњих 

послова која 

открива имовину 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредбе су потпуно 

усклађене са 

захтевима и 

обавезама из одредбе 

Директиве 
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проистеклу из 

кривичног дела 

и врши друге 

послове, у 

складу са овим 

законом. 

У 

ОКВИРУ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ОБРАЗУЈЕ СЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА ПОВРАЋАЈ 

ИМОВИНЕ 

КОЈА 

ОБРАЂУЈЕ 

ПРИМЉЕНЕ И 

ПОСЛАТЕ 

ЗАХТЕВЕ У 

ОКВИРУ 

МЕЂУНАРОДН

Е САРАДЊЕ, 

ЗА 

ОТКРИВАЊЕ И 

ИДЕНТИФИКО

ВАЊЕ 

ИМОВИНЕ 

ПРОИСТЕКЛЕ 

ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА, СА 

ЦИЉЕМ 

ЊЕНОГ 

ПРИВРЕМЕНО

Г ИЛИ 

ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА. 

Послове 
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Члан 8.  

 

 

из става 1. овог 

члана Јединица 

врши по 

службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

 

Члан 8. 

Дирекциј

а за управљање 

одузетом 

имовином (у 

даљем тексту: 

Дирекција) је 

орган у саставу 

Министарства 

правде и 

државне управе, 

који обавља 

послове 

предвиђене овим 

законом. 

Послове 

из своје 

надлежности 

Дирекција врши 

по службеној 

дужности или по 

одлуци јавног 

тужиоца или 

суда. 

Државни 

и други органи, 

организације и 

јавне службе 
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дужни су да без 

одлагања 

поступе по 

захтеву 

Дирекције. 

 

Члан 9. 

Дирекциј

а: 

1) 

управља 

привремено и 

трајно одузетом 

имовином 

проистеклом из 

кривичног дела, 

имовином 

привремено 

одузетом по 

наредби јавног 

тужиоца (члан 

24.) предметима 

кривичног дела 

(члан 87. 

Кривичног 

законика), 

имовинском 

користи 

прибављеном 

кривичним 

делом (чл. 91. и 

92. Кривичног 

законика), 

имовином датом 

на име јемства у 

кривичном 

поступку и 
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Члан 9. 
предметима 

привремено 

одузетим у 

кривичном 

поступку, КАО 

И ИМОВИНОМ 

ЧИЈЕ ЈЕ 

РАСПОЛАГАЊ

Е 

ОГРАНИЧЕНО 

У СКЛАДУ СА 

ОДЛУКАМА 

УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА И 

ДРУГИХ 

МЕЂУНАРОДН

ИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈ

А ЧИЈИ ЈЕ 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА ЧЛАН; 

2) врши 

процену 

вредности 

одузете имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

3) 

складишти, чува 

и продаје 

привремено 

одузету имовину 

проистеклу из 

кривичног дела 

и управља тако 

добијеним 

средствима у 
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складу са 

законом; 

4) води 

евиденције о 

имовини којом 

управља и о 

судским 

поступцима у 

којима је 

одлучивано о 

одузимању 

имовине 

проистекле из 

кривичног дела; 

5) 

учествује у 

пружању 

међународне 

правне помоћи 

И УПРАВЉА 

ИМОВИНОМ 

ПРОИСТЕКЛО

М ИЗ 

КРИВИЧНОГ 

ДЕЛА 

ОДУЗЕТОМ НА 

ОСНОВУ 

ОДЛУКЕ 

ИНОСТРАНОГ 

ОРГАНА; 

6) 

учествује у 

обуци државних 

службеника у 

вези са 

одузимањем 

имовине 
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проистекле из 

кривичног дела; 

7) обавља 

друге послове у 

складу са 

законом. 

Послове 

из става 1. овог 

члана Дирекција 

обавља и у вези 

са имовинском 

користи 

проистеклом из 

привредног 

преступа, 

односно 

прекршаја, у 

складу са 

законом. 

10.2. 
Member States shall 

ensure that the 

measures referred to 

in paragraph 1 

include the 

possibility to sell or 

transfer property 

where necessary. 

Члан 52А 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАН 52А 

АКО ЈЕ 

ПРИВРЕМЕНО 

ОДУЗЕТА 

НЕПОКРЕТНА 

ИМОВИНА 

ДИРЕКЦИЈА 

МОЖЕ 

ЗАКЉУЧИТИ 

УГОВОР О 

ЗАКУПУ ТЕ 

ИМОВИНЕ. 

УГОВОР 

ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА 

ЗАКЉУЧУЈЕ 

СЕ ПО 

ТРЖИШНИМ 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредбе су потпуно 

усклађене са 

захтевима и 

обавезама из одредбе 

Директиве 
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УСЛОВИМА 

СА ВЕЋ 

ПОСТОЈЕЋИМ 

ЗАКУПЦИМА. 

У 

СЛУЧАЈУ ДА 

НЕМА 

ЗАКУПАЦА ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА, 

ДИРЕКЦИЈА 

МОЖЕ ДА 

ПОНУДУ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ У 

ЗАКУП 

НЕПОКРЕТНОС

ТИ ЈАВНО 

ОГЛАСИТИ, А 

УГОВОР О 

ЗАКУПУ ЋЕ 

БИТИ 

ЗАКЉУЧЕН СА 

НАЈБОЉИМ 

ПОНУЂАЧЕМ. 

У 

СЛУЧАЈУ 

РАСКИДА 

УГОВОРА О 

ЗАКУПУ 

НЕПОКРЕТНОС

ТИ ОД СТРАНЕ 

ДИРЕКЦИЈЕ, 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О РАСКИДУ 

УГОВОРА 

ДИРЕКЦИЈА 

ДОСТАВЉА СА 
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ЗАХТЕВОМ ДА 

СЕ ЗАКУПАЦ 

ИСЕЛИ И 

ПРЕДА 

НЕПОКРЕТНОС

Т ДИРЕКЦИЈИ 

У СТАЊУ У 

КОЈЕМ ЈЕ 

ПРИМЉЕНА. 

У 

СЛУЧАЈУ ДА 

ЗАКУПАЦ НЕ 

ПОСТУПИ ПО 

ЗАХТЕВУ 

ДИРЕКЦИЈЕ ИЗ 

СТАВА 4. ОВОГ 

ЧЛАНА, 

ИСЕЉЕЊЕ 

ЗАКУПЦА 

НЕПОСРЕДНО 

СПРОВОДИ 

ДИРЕКЦИЈА, 

ПО ПОТРЕБИ 

УЗ 

АСИСТЕНЦИЈУ 

ПОЛИЦИЈЕ, 

НАЈКАСНИЈЕ У 

РОКУ ОД 72 

ЧАСА ОД 

ЧАСА 

ДОСТАВЉАЊА 

ЗАХТЕВА. 

НА 

ЗАХТЕВ 

ДРЖАВНОГ 

ОРГАНА, 

ОДНОСНО 
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ОРГАНА 

АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ 

ИЛИ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, 

ДИРЕКТОР 

ДИРЕКЦИЈЕ 

МОЖЕ 

ПРИВРЕМЕНО 

ОДУЗЕТУ 

НЕПОКРЕТНУ 

ИМОВИНУ 

ДАТИ НА 

КОРИШЋЕЊЕ 

БЕЗ НАКНАДЕ, 

РАДИ 

ОБАВЉАЊА 

ДРУШТВЕНО 

КОРИСНИХ 

ПОСЛОВА. 

 

 

Члан 56. 

Ради 

очувања 

вредности 

привремено 

одузете имовине 

Дирекција може 

да продаје 

покретну 

имовину И 

ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ 

непосредно или 
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Члан 56. 

 

 

 

 

 

преко одређеног 

физичког или 

правног лица. 

Ако 

одредбама овог 

закона није 

другачије 

прописано, у 

поступку 

продаје имовине 

из става 1. овог 

члана сходно се 

примењују 

одредбе закона 

који уређује 

извршење и 

обезбеђење. 

МИНИСТ

АР НАДЕЖАН 

ЗА 

ПРАВОСУЂЕ 

СВОЈИ АКТОМ 

БЛИЖЕ 

УРЕЂУЈЕ 

НАЧИН 

ПРОДАЈЕ 

ИМОВИНЕ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА. 

 

Члан 60. 

Власнику 

привремено 

одузете имовине 

за коју је, у 

складу са овим 

законом, 
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утврђено да не 

потиче из 

кривичног дела, 

без одлагања се 

враћају одузета 

новчана 

средства или 

новчана 

средства 

добијена 

продајом 

имовине, 

увећана за 

просечну камату 

по виђењу за 

одговарајући 

период. 

Новчана 

средства из 

става 1. овог 

члана Дирекција 

враћа по 

службеној 

дужности или на 

захтев власника. 

ЧЛАН 62.  

ИМОВИ

НА И 

НОВЧАНА 

СРЕДСТВА 

ДОБИЈЕНА 

ПРОДАЈОМ 

ИМОВИНЕ 

ПОСТАЈУ 

СВОЈИНА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ КАДА 
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Члан 60. 

ОДЛУКА О 

ТРАЈНОМ 

ОДУЗИМАЊУ 

ИМОВИНЕ 

ПОСТАНЕ 

ПРАВНОСНАЖ

НА. 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ДЕВИЗЕ, 

ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНИ 

НОВАЦ И 

ДИНАРИ СЕ 

УПЛАЋУЈУ НА 

ПОСЕБАН 

РАЧУН КОЈИ 

СЕ ВОДИ КОД 

МИНИСТАРСТ

ВА 

НАДЛЕЖНОГ 

ЗА ПОСЛОВЕ 

ФИНАНСИЈА - 

УПРАВЕ ЗА 

ТРЕЗОР. 

НА 

ОСНОВУ 

ОДЛУКЕ 

МИНИСТАРСТ

ВА 

НАДЛЕЖНОГ 

ЗА НАУКУ, 

ОДНОСНО 

КУЛТУРУ, 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ПРЕДМЕТЕ ОД 
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ИСТОРИЈСКЕ, 

УМЕТНИЧКЕ И 

НАУЧНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

ДИРЕКЦИЈА 

УСТУПА БЕЗ 

НАКНАДЕ 

УСТАНОВАМА 

НАДЛЕЖНИМ 

ЗА ЧУВАЊЕ 

ТАКВИХ 

ДОБАРА. 

НА 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТУ 

ПОКРЕТНУ 

ИМОВИНУ НЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ ОДРЕДБЕ 

ЦАРИНСКОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ 

СЕ ОДНОСЕ 

НА ОБАВЕЗЕ 

ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА У 

ВЕЗИ СА 

ЦАРИНСКОМ 

РОБОМ И 

ПРЕВОЗНИМ 

СРЕДСТВИМА. 

ОДЛУКУ 

О 

ПОСТУПАЊУ 

СА ТРАЈНО 

ОДУЗЕТИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИЗ ЧЛАНА 54. 
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СТ. 3. И 4. 

ОВОГ ЗАКОНА 

ДОНОСИ 

ВЛАДА. 

НА 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТУ 

НЕПОКРЕТНУ 

ИМОВИНУ 

ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ ОДРЕДБЕ 

ЗАКОНА 

КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ 

ПОСТУПАЊЕ 

СА 

СРЕДСТВИМА 

У СВОЈИНИ 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ. 

ВЛАДА МОЖЕ 

ОДРЕДИТИ 

НАМЕНУ 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ИМОВИНЕ У 

ЦИЉУ 

ОБАВЉАЊА 

ДРУШТВЕНО 

КОРИСНИХ 

ПОСЛОВА. 

ИМОВИ

НОМ ИЗ 

СТАВА 6. ОВОГ 

ЧЛАНА 

УПРАВЉА 

ДИРЕКЦИЈА, 
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ДО ОДЛУКЕ 

ВЛАДЕ О 

РАСПОЛАГАЊ

У ТОМ 

ИМОВИНОМ. 

 

Члан 63. 

По 

одбитку 

трошкова 

управљања 

одузетом 

имовином и 

намирењу 

имовинскоправн

ог захтева 

оштећеног, 

новчана 

средства 

добијена 

продајом трајно 

одузете имовине 

уплаћују се у 

буџет Републике 

Србије. 

СРЕДСТ

ВА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ 

ЧЛАНА У 

ИЗНОСУ ОД 

30% КОРИСТЕ 

СЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊ

Е 

СОЦИЈАЛНИХ 

И 

ЗДРАВСТВЕНИ
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Х ПОТРЕБА У 

СКЛАДУ СА 

ОДЛУКОМ 

ВЛАДЕ. 

 

 

10.3. 
 Member States 

shall consider taking 

measures allowing 

confiscated property 

to be used for public 

interest or social 

purposes. 

Члан 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛАН 62.  

ИМОВИ

НА И 

НОВЧАНА 

СРЕДСТВА 

ДОБИЈЕНА 

ПРОДАЈОМ 

ИМОВИНЕ 

ПОСТАЈУ 

СВОЈИНА 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ КАДА 

ОДЛУКА О 

ТРАЈНОМ 

ОДУЗИМАЊУ 

ИМОВИНЕ 

ПОСТАНЕ 

ПРАВНОСНАЖ

НА. 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ДЕВИЗЕ И 

ЕФЕКТИВНИ 

СТРАНИ 

НОВАЦ 

УПЛАЋУЈУ СЕ 

И ВОДЕ НА 

ПОСЕБНОМ 

РАЧУНУ КОД 

НАРОДНЕ 

Потпуно 

усклађено-ПУ 

Одредбе су потпуно 

усклађене са 

захтевима и 

обавезама из одредбе 

Директиве 
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БАНКЕ СРБИЈЕ, 

А ТРАЈНО 

ОДУЗЕТИ 

ДИНАРИ  

УПЛАЋУЈУ СЕ 

НА РАЧУНЕ 

ПРОПИСАНЕ 

ЗА УПЛАТУ 

ЈАВНИХ 

ПРИХОДА. 

НА 

ОСНОВУ 

ОДЛУКЕ 

МИНИСТАРСТ

ВА 

НАДЛЕЖНОГ 

ЗА НАУКУ, 

ОДНОСНО 

КУЛТУРУ, 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ПРЕДМЕТЕ ОД 

ИСТОРИЈСКЕ, 

УМЕТНИЧКЕ И 

НАУЧНЕ 

ВРЕДНОСТИ 

ДИРЕКЦИЈА 

УСТУПА БЕЗ 

НАКНАДЕ 

УСТАНОВАМА 

НАДЛЕЖНИМ 

ЗА ЧУВАЊЕ 

ТАКВИХ 

ДОБАРА. 

НА 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТУ 
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ПОКРЕТНУ 

ИМОВИНУ НЕ 

ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ ОДРЕДБЕ 

ЦАРИНСКОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ 

СЕ ОДНОСЕ 

НА ОБАВЕЗЕ 

ДРЖАВНИХ 

ОРГАНА У 

ВЕЗИ СА 

ЦАРИНСКОМ 

РОБОМ И 

ПРЕВОЗНИМ 

СРЕДСТВИМА. 

ОДЛУКУ 

О 

ПОСТУПАЊУ 

СА ТРАЈНО 

ОДУЗЕТИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИЗ ЧЛАНА 54. 

СТ. 3. И 4. 

ОВОГ ЗАКОНА 

ДОНОСИ 

ВЛАДА. 

НА 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТУ 

НЕПОКРЕТНУ 

ИМОВИНУ 

ПРИМЕЊУЈУ 

СЕ ОДРЕДБЕ 

ЗАКОНА 

КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ 

ЈАВНА 
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СВОЈИНА. 

ВЛАДА МОЖЕ 

ОДРЕДИТИ 

НАМЕНУ 

ТРАЈНО 

ОДУЗЕТЕ 

ИМОВИНЕ У 

ЦИЉУ 

ОБАВЉАЊА 

ДРУШТВЕНО 

КОРИСНИХ 

ПОСЛОВА. 

ИМОВИ

НОМ ИЗ 

СТАВА 6. ОВОГ 

ЧЛАНА 

УПРАВЉА 

ДИРЕКЦИЈА, 

ДО ОДЛУКЕ 

ВЛАДЕ О 

РАСПОЛАГАЊ

У ТОМ 

ИМОВИНОМ 

Члан 63. 

По 

одбитку 

трошкова 

управљања 

одузетом 

имовином и 

намирењу 

имовинскоправн

ог захтева 

оштећеног, 

новчана 

средства 

добијена 
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Члан 63. 

продајом трајно 

одузете имовине 

уплаћују се у 

буџет Републике 

Србије. 

СРЕДСТ

ВА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ 

ЧЛАНА У 

ИЗНОСУ ОД 

30% КОРИСТЕ 

СЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊ

Е 

СОЦИЈАЛНИХ 

И 

ЗДРАВСТВЕНИ

Х ПОТРЕБА У 

СКЛАДУ СА 

ОДЛУКОМ 

ВЛАДЕ. 
 

 

11.1. 
Member States shall 

regularly collect and 

maintain 

comprehensive 

statistics from the 

relevant authorities. 

The statistics 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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collected shall be 

sent to the 

Commission each 

year and shall 

include: 

11.1.1. 
the number of 

freezing orders 

executed; 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.1.2. 
the number of 

confiscation orders 

executed; 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.1.3. 
the estimated value 

of property frozen, 

at least of property 

frozen with a view 

to possible 

subsequent 

confiscation at the 

time of freezing; 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.1.4. 
the estimated value 

of property 

recovered at the 

time of confiscation. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.2. 
Member States shall 

also send each year 

the following 

statistics to the 

Commission, if they 

are available at a 

central level in the 

Member State 

concerned: 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.2.1. 
the number of 

requests for freezing 

orders to be 

executed in another 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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Member State; 

11.2.2.. 
the number of 

requests for 

confiscation orders 

to be executed in 

another Member 

State; 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.2.3. 
the value or 

estimated value of 

the property 

recovered following 

execution in another 

Member State. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

11.3. 
Member States shall 

endeavour to collect 

data referred to in 

paragraph 2 at a 

central level. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

12.1. 
Member States shall 

bring into force the 

laws, regulations 

and administrative 

provisions necessary 

to comply with this 

Directive by 4 

October 2015. They 

shall forthwith 

transmit to the 

Commission the text 

of those provisions. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

12.2. 
When Member 

States adopt those 

provisions, they 

shall contain a 

reference to this 

Directive or be 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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accompanied by 

such a reference on 

the occasion of their 

official publication. 

The methods of 

making such 

reference shall be 

laid down by 

Member States. 

12.3. 
Member States shall 

communicate to the 

Commission the text 

of the main 

provisions of 

national law which 

they adopt in the 

field covered by this 

Directive. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

13.1. 
The Commission 

shall, by 4 October 

2018 submit a report 

to the European 

Parliament and the 

Council, assessing 

the impact of 

existing national law 

on confiscation and 

asset recovery, 

accompanied, if 

necessary, by 

adequate proposals. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

13.2. 
In that report, the 

Commission shall 

also assess whether 

there is any need to 

revise the list of 

offences in Article 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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5(2). 

14.1. 
Joint Action 

98/699/JHA, point 

(a) of Article 1 and 

Articles 3 and 4 of 

Framework 

Decision 

2001/500/JHA, and 

the first four indents 

of Article 1 and 

Article 3 of 

Framework 

Decision 

2005/212/JHA, are 

replaced by this 

Directive for the 

Member States 

bound by this 

Directive, without 

prejudice to the 

obligations of those 

Member States 

relating to the time 

limits for 

transposition of 

those Framework 

Decisions into 

national law. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 
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14.2. 
For the Member 

States bound by this 

Directive, references 

to Joint Action 

98/699/JHA and to 

the provisions of 

Framework 

Decisions 

2001/500/JHA and 

2005/212/JHA 

referred to in 

paragraph 1 shall be 

construed as 

references to this 

Directive. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

15. 
This Directive shall 

enter into force on 

the twentieth day 

following that of its 

publication in 

the Official Journal 

of the European 

Union. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

16. 
This Directive is 

addressed to 

Member States in 

accordance with the 

Treaties. 

  Непреносиво-

НП 

Одредба не захтева 

имплементацију 

 

 
 


