
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНИКА О

КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Законику о кривичном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 72/2011 ,

101/2011, 121/2012) у члану 327. став 2. мења се и гласи:

,,(2) За осуђеног срадника не може бити предложено лице које је осуђено
као организатор организоване криминалне групе нити лице које је
правноснажно осуђено на казну затвора од четрдесет година“.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о изменама Законика о кривичном

поступку садржан је у члану 97. Став 1. тачка 2. Устава Републике Србије према
коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује поступак пред
судовима и другим државним органима.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊA
Потребна је измена и допуна Законика о кривичном поступку као у

предлогу јер осуђена лица за најтежa кривична дела, попут осуђених за
вишеструка тешка убиства, могу постати осуђени сарадници и тако избећи
кривичну санкцију. Циљ измена Законика је да индивидуализација кривичне
санкције, принцип правичности, заштита јавног и приватног интереса и сврха
кажњавања не изгубе свој смисао и да жртве кривичног дела уместо
сатисфакције не доживе нову неправду и понижење.

Анализирајући садашње стање у нашем правном систему закључује се
да, будући да наше кривично законодавство предвиђа максималну казну од 40
година затвора, пред нашим правосуђем и масовни убица Брејвик би добио
јединствену казну од 40 година затвора.Казну затвора од 40 година може
добити извршилац једног, два или небројено тешких убистава јер је укунута
смртна казна а казну доживотног затвора не познаје наше кривично
законодавство. Добијањем статуса осуђеног сарадника, вишеструки убица,
осуђен на јединствену казну затвора од 40 година, може се наћи на слободи без
обзира што је извршилац више тешких убистава, без обзира на тешке
околности и свирепе мотиве и све остале отежавајуће околности под којима су
вишеструка убиства извршена.

Измене Законика неопходне су да не би, прмера ради, осуђени сарадник
могао постати осуђени на најтежу казну по нашем Закону, као што је бивши
шеф ресора Државне безбедности Милошевићевог режима Радомир Марковић,
осуђени као главни саизвршилац у злочину четвороструког убиства на Ибарској
магоистрали, 03.октобра 1999. године, убиства Ивана Стамболића и атентата
на Вука Драшковића на Ибарској магистрали и у Будви. Као шеф ресора
Државне безбедности сумња се да је организовао и разне друге ликвидације и
злочоне, иако за њих, на жалост, није ни осуђен. Без ове измене било би могуће
и да Милорад Улемек-Легија и још многи починиоци најтежих кривичних дела
добију статус осуђених сарадника.

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИСТИТУТА
И ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Закона прдвиђено је да за осуђеног сарадника поред
организатора организоване криминалне групе не може бити изабрано ни лице
које је осуђено на казну затвора од четрдесет година. С обзиром да је казна од
четрдесет година затвора максимална казна која се изриче у нашем
законодавству за најтежа и најсвирепија кривична дела не би било праведно да
лица која су осуђена на ту казну имају икакве повласттице и привилегије и да се
добијањем статуса осуђеног сарадника нађу на слободи. На тај начин би
осуђена лица за кривична дела тешких убистава могли уместо заслужене казне
добити незаслужену слободу.

Чланом 2. Закона одрђује се ступање на снагу овог Закона.



IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
За овај закон није неопходна анализа ефеката прописа, с обзиром да се

овим законом не ставарају додатне обавезе за привредне и друге субјекте.

V ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска
средства из буџета Републике Србије.

VI РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку, будући да би

недоношење закона по хитном поступку могло да проузрокује штетне
последице по правну сигурност и безбедност грађана, јер у случају да неко од
осуђених лица на јединствену казну затвора од четрдесет година добије статус
осуђеног сарадника тако произведене штетне последице не могу се накнадно
отклонити.

VII РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА
СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У ,,

СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Разлози хитности и спречавања настанка штетних, неотклоњивих

последица, налажу да закон ступи на правну снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.


