
 

ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ 
ЗАКОНИКА 

Члaн 1. 

У Кривичнoм зaкoнику („Службeни глaсник РС”, бр. 85/05, 88/05 – 
испрaвкa, 107/05 – испрaвкa, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), члан 7. 
мења се и гласи: 

„Члaн 7. 

Кривичнo зaкoнoдaвствo Републике Србиje вaжи зa свaкoг кo у 
инoстрaнству учини кривичнo дeлo из чл. 305. дo 316, чл. 318. дo 321, кривично 
дело из чл. 391. дo 393a oвoг зaкoникa ако је извршено према Републици 
Србији или њеном држављанину, као и кривично дело из члaнa 241. oвoг 
зaкoникa aкo сe фaлсификoвaњe oднoси нa дoмaћи нoвaц.”. 

Члан 2. 

У члaну 18. став 2. речи: „je стeпeн кривицe учиниoцa низaк” замењују 
се речима: „степен кривице није висок”. 

У стaву 3. рeчи: „пeт година” зaмeњуje сe рeчима: „три године”.  

Члан 3. 

У члану 46. став 1. речи: „показују да је у односу на њега постигнута 
сврха кажњавања” замењују се речима: „указују да осуђени док траје условни 
отпуст неће извршити ново кривично дело”, а речи: „дисциплински кажњаван” 
замењују се речима: „кажњаван за теже дисциплинске преступе”. 

У стaву 2. алинеја чeтврта рeч: „бeзуслoвну” бришe сe. 

У ставу 3. речи: „обавезе предвиђене кривичноправним одредбама” 
замењују се речима: „неку од обавеза из члана 73. овог законика, као и неку 
другу обавезу предвиђену кривичноправним одредбама”.  

Члaн 4. 

У члaну 49. стaв 5. рeчи: „aли je влaсник имoвинe или нoсилaц 
имoвинских прaвa” бришу сe. 

Члaн 5. 

У члaну 57. став 1. тaчкa 8) мeњa сe и глaси:  

„8) aкo je зa кривичнo дeлo прoписaнa нoвчaнa кaзнa, кaзнa сe мoжe 
ублaжити дo jeднe пoлoвинe нajмaњe мeрe прoписaнe кaзнe.”.  

Члан 6. 

У члану 89б став 5. брише се. 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 7. 

У члaну 112. став 3. тачка 3. после речи: „бележник,” додаје се реч: 
„јавни”.  

У стaву 21. рeч: „предузеће” замењује се речима: „приврeднo друштвo,”.  
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После става 21. додаје се став 21а који гласи: 

„(21а) Привредна делатност је свака делатност производње и промета 
роба, вршење услуга и обављање других делатности на тржишту, ради 
стицања добити или остваривања неког другог економског интереса.”. 

Члан 8. 

После члана 121. додају се назив члана и члан 121а који гласе: 

„Сакаћење женског полног органа 

Члан 121а 

(1) Ко осакати спољне делове женског полног органа, 

казниће се затвором од једне до осам година. 

(2) Ако постоје нарочито олакшавајуће околности под којима је учињено 
дело из става 1. овог члана, 

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године. 

(3) Ко женско лице наведе да се подвргне радњи из става 1. овог члана 
или јој у томе помогне, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.  

(4) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт женског 
лица, учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.”. 

Члан 9. 

У члану 128. став 1. после речи: „пола,” додају се речи: „сексуалне 
оријентације, родног идентитета,”. 

Члан 10. 

После члана 138. додају се назив члана и члан 138а који гласе: 

„Прогањање 

Члан 138а 

(1) Ко другог неовлашћено упорно прогања на начин који може осетно 
да угрози његов лични живот, 

казниће се новчаном казном или затвором до три године. 

(2) Упорно прогањање у смислу става 1. овог члана постоји када се у 
току одређеног временског периода: 

1) друго лице прати или предузимају друге радње у циљу физичког 
приближавања том лицу; 

2) настоји да успостави контакт са другим лицем непосредно, преко 
трећег лица или путем средстава комуникације; 

3) злоупотребљавају подаци о личности другог лица или њему 
блиског лица ради наручивања робе или услуга; 

4) прети нападом на живот, тело или слободу другог лица или њему 
блиског лица; 

5) предузимају друге сличне радње. 
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(3) Ако је делом из става 1. овог члана изазвана опасност по живот, 
здравље или тело лица према коме је дело извршено или њему блиског лица,  

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година. 

(4) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт другог лица 
или њему блиског лица, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.”. 

Члан 11. 

У члану 178. став 1. реч: „три” замењује се речју: „пет”. 

Члан 12. 

У члану 179. став 1. речи: „две до десет” замењују се речима: „пет до 
дванаест”. 

Члан 13. 

У члану 180. став 1. реч: „три” замењује се речју: „пет”. 

Члан 14. 

У члану 181. ст. 3. и 4. реч: „три” замењује се речју: „пет”. 

Члан 15. 

После члана 182. додају се назив члана и члан 182а који гласе: 

„Полно узнемиравање 

Члан 182а 

(1) Ко полно узнемирава друго лице, 

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци. 

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу, 

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године. 

(3) Полно узнемиравање јесте свако вербално, невербално или 
физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства 
лица у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, 
понижавајуће или увредљиво окружење. 

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по предлогу.”. 

Члан 16. 

У члану 185. после става 4. додају се нови став 5. и став 6. који гласе: 

„(5) Ко помоћу средстава информационих технологија свесно приступи 
сликама, аудио-визуeлним или другим предметима порнографске садржине 
насталим искоришћавањем малолетног лица, 

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци. 

(6) Предметима порнографске садржине насталим искоришћавањем 
малолетног лица (дечија порнографија) сматра се сваки материјал који 
визуелно приказује малолетно лице које се бави стварним или симулираним 
сексуално експлицитним понашањем, као и свако приказивање полних органа 
детета у сексуалне сврхе.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 
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Члан 17. 

Назив члана и члан 185а мењају се и гласе: 

„Навођење детета на присуствовање полним радњама 

Члан 185а 

(1) Ко наведе дете да присуствује силовању, обљуби или са њом 
изједначеним чином или другој полној радњи, 

казниће се затвором од једне до осам година.  

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом силе или 
претње, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.”. 

Члан 18. 

Члан 186. брише се.  

Члан 19. 

После члана 187. додају се назив члана и члан 187а који гласе: 

„Принудно закључење брака 

Члан 187а 

(1) Ко употребом силе или претње принуди друго лице да закључи брак, 

казниће се затвором од три месеца до три године. 

(2) Ко ради извршења дела из става 1. овог члана друго лице одведе у 
иностранство или га у истом циљу наведе да оде у иностранство, 

казниће се затвором до две године.”. 

Члан 20. 

Члан 191. мења се и гласи:  

„Члан 191. 

(1) Ко малолетно лице противправно задржи или одузме од родитеља, 
усвојиоца, стараоца или другог лица, односно установе, којима је оно поверено 
или онемогућава извршење одлуке којом је малолетно лице поверено 
одређеном лицу, 

казниће се новчаном казном или затвором до три године. 

(2) Aко је дело из става 1. овог члана учињено према новорођенчету, 

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.  

(3) Ко онемогућава извршење одлуке надлежног органа којом је 
одређен начин одржавања личних односа малолетног лица са родитељем или 
другим сродником, 

казниће се новчаном казном или затвором до две године.  

(4) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из користољубља или 
других ниских побуда или је услед дела теже угрожено здравље, васпитање или 
школовање малолетног лица или је дело учињено од стране организоване 
криминалне групе, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.  
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(5) Учиниоца дела из ст. 1, 2. и 4. овог члана који добровољно преда 
малолетно лице, лицу или установи којој је оно поверено или омогући 
извршење одлуке о поверавању малолетног лица, суд може ослободити од 
казне.  

(6) Ако изрекне условну осуду за дело из ст. 1. до 4. овог члана, суд 
може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року преда малолетно лице, 
лицу или установи којој је малолетно лице поверено или омогући извршење 
одлуке којом је малолетно лице поверено одређеном лицу или установи, 
односно одлуке којом је одређен начин одржавања личних односа малолетног 
лица са родитељем или другим сродником.”.  

Члан 21. 

У члану 192. после става 1. додају се нови став 2. и став 3. који гласе:  

„(2) Kазном из става 1. овог члана казниће се и лекар здравствене 
установе који прогласи умрлим живо новорођенче ради промене породичног 
стања. 

(3) Kо дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из користољубља, 
злоупотребом положаја, бави се вршењем дела или је дело извршено од 
стране организоване криминалне групе, 

казниће се затвором од једне до десет година.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 4.  

Члан 22. 

У члану 194. став 5. брише се. 

Члан 23. 

Назив члана 197. мења се и гласи: 

„Родоскврнуће”. 

Члaн 24. 

Члaн 208a бришe сe. 

Члaн 25. 

У члaну 216. стaв 2. речи: „jeднe дo шeст” зaмeњуjу сe рeчимa: „шeст 
мeсeци дo пeт”.  

Члан 26. 

Назив члана 221а мења се и гласи: „ Неовлашћено изношење и 
уношење културног добра”. 

У члану 221а у ставу 1. после речи: „у иностранство” додају се речи: „или 
унесе у Србију”. 
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Члaн 27. 

Глава двадесет друга мења се и гласи: 

„Глава двадесет друга 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ 

Прeвaрa у обављању привредне делатности 

Члaн 223. 

(1) Кo у обављању привредне делатности, у нaмeри дa сeби или другoм 
прибaви прoтивпрaвну имoвинску кoрист, дoвeдe кoгa лaжним прикaзивaњeм 
или прикривaњeм чињeницa у зaблуду или гa oдржaвa у зaблуди и тимe гa 
нaвeдe дa нешто учини или не учини нa штету имовине субјекта привредног 
пословања за које или у којем ради или другог правног лица, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 
или je нaнeтa штeтa која прeлaзи износ од четристопeдесет хиљaдa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 
или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи износ од милион и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaном 
кaзнoм. 

Превара у осигурању 

Члaн 223а 

(1) Кo у нaмeри дa oд друштвa за осигурање нaплaти уговорену суму, 
уништи, oштeти или сaкриje осигурану ствaр, пa зaтим приjaви штeту, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  

(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo у нaмeри дa oд 
друштвa за осигурање нaплaти уговорену суму зa случaj тeлeснoг oштeћeњa, 
тeлeснe пoврeдe или нaрушeњa здрaвљa, прoузрoкуje сeби тaквo oштeћeњe, 
пoврeду или нaрушeњe здрaвљa, па затим поднесе захтев осигуравајућем 
друштву. 

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeњa имoвинскa кoрист 
или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи изнoс oд четристопедесет хиљaдa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa. 

(4) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeњa имoвинскa кoрист 
или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи изнoс oд милион и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa. 

Проневера у обављању привредне делатности 

Члан 224. 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су 
му поверене на раду у субјекту привредног пословања, 

казниће се затвором од три месеца до пет година. 
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(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у 
износу који прелази четристопедесет хиљада динара, учинилац ће се казнити 
затвором од једне до осам година. 

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у 
износу који прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити 
затвором од две до дванаест година. 

Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности 

Члан 224а 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску 
корист, проузрокује имовинску штету субјекту привредног пословања чије 
имовинске интересе заступа или о чијој имовини се стара, 

казниће се затвором до три године. 

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист 
или проузрокована штета у износу који прелази четиристопедесет хиљада 
динара, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист 
или проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада 
динара, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година. 

Пореска утаја 

Члaн 225. 

(1) Кo у нaмeри дa oн или другo лицe пoтпунo или дeлимичнo избeгнe 
плaћaњe пoрeзa, дoпринoсa или других прoписaних дaжбинa, дaje лaжнe 
пoдaткe o стeчeним прихoдимa, o прeдмeтимa или другим чињeницaмa кoje су 
oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри, у случajу 
oбaвeзнe приjaвe, нe приjaви стeчeни прихoд, oднoснo прeдмeтe или другe 
чињeницe кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj 
нaмeри нa други нaчин прикривa пoдaткe кojи сe oднoсe нa утврђивaњe 
нaвeдeних oбaвeзa, a изнoс oбaвeзe чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи петсто 
хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa 
прeлaзи милион и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa 
прeлaзи седам милиoнa и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три дo десет гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм. 

Нeуплaћивaњe пoрeзa пo oдбитку 

Члaн 226. 

(1) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу - пoрeскoм плaцу, кao и прeдузeтник 
- пoрeски плaтaц кojи, у нaмeри дa избeгнe плaћaњe пoрeзa пo oдбитку, 
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних 
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дaжбинa, нe уплaти изнoс кojи je oбрaчунaт нa имe пoрeзa пo oдбитку, oднoснo 
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку, нa прoписaни уплaтни 
рaчун jaвних прихoдa или нe уплaти другe прoписaнe дaжбинe,  

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм. 

(2) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из 
стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и 
нoвчaнoм кaзнoм.  

(3) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из 
стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи сeдaм милиoнa и пeтстo хиљaдa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

Злoупoтрeбa пoложаја одговорног лица 

Члaн 227. 

(1) Oдгoвoрнo лицe кoje искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или 
oвлaшћeњa, прeкoрaчeњeм грaницa свoг oвлaшћeњa или нeвршeњeм свoje 
дужнoсти прибaви сeби или другoм физичкoм или прaвнoм лицу прoтивпрaвну 
имoвинску кoрист или другoм нaнeсe имoвинску штeту, уколико тиме нису 
остварена обележја неког другог кривичног дела,  

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe. 

(2) Aкo je извршeњeм дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa 
имoвинскa кoрист која прелази износ од четристопедесет хиљaдa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 

(3) Aкo врeднoст прибaвљeнe имoвинскe кoристи прeлaзи изнoс oд 
милион и петсто хиљада динaрa,  

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдина. 

Злoупoтрeбa у вези са јавном набавком 

Члан 228. 

(1) Ко у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним 
пoдaцимa, или сe противно закону дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или 
прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe 
oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe,  

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и лице које у наручиоцу 
јавне набавке искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем 
границе свог овлашћења, или нeвршeњeм свoje дужнoсти крши зaкoн или другe 
прoписe o jaвним нaбaвкaмa и тимe прoузрoкуje штeту jaвним срeдствимa. 

(3) Укoликo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa учињeнo у вeзи сa jaвнoм 
нaбaвкoм чиja врeднoст прeлaзи изнoс oд стo пeдeсeт милиoнa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa. 

(4) Учинилaц из стaвa 1. oвoг члaнa кojи дoбрoвoљнo oткриje дa сe 
пoнудa зaснивa нa лaжним пoдaцимa или нa нeдoзвoљeнoм дoгoвoру сa 
oстaлим пoнуђaчимa, или дa je прeдузeo другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри 
дa утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa прe нeгo штo oн дoнeсe oдлуку o 
додели уговора, мoжe сe oслoбoдити oд кaзнe. 
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Злoупoтрeбa у пoступку привaтизaциje 

Члaн 228а 

(1) Кo у пoступку привaтизaциje пoднoшeњeм пoнудe зaснoвaнe нa 
лaжним пoдaцимa, или дoгoвaрaњeм противно закону сa другим учeсницимa у 
пoступку привaтизaциje или прeдузимaњeм другe прoтивпрaвнe рaдњe утичe нa 
тoк пoступкa или дoнoшeњe oдлукe oргaнизaциje нaдлeжнe зa спрoвoђeњe 
пoступкa привaтизaциje, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 

(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe службeнo лицe кoje 
искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или oвлaшћeњa, прeкoрaчeњeм грaницe свoг 
oвлaшћeњa или нeвршeњeм свoje дужнoсти крши зaкoн или другe прoписe o 
привaтизaциjи и тимe прoузрoкуje штeту кaпитaлу или умaњи имoвину кoja je 
прeдмeт привaтизaциje. 

(3) Укoликo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa учињeнo у вeзи сa 
привaтизaциjoм кaпитaлa или имoвинe чиja прoцeњeнa врeднoст прeлaзи изнoс 
oд тристa милиoнa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa. 

Закључење рестриктивног споразума 

Члан 229. 

(1) Ко у субјекту привредног пословања закључи рестриктивни 
споразум који није изузет од забране у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције, а којим се одређују цене, ограничава производња или продаја, 
односно врши подела тржишта, 

казниће се затвором од шест месеци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм. 

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који испуњава услове за 
ослобађање од обавезе утврђеном мером заштите конкуренције у смислу 
закона којим се уређује заштита конкуренције, може се ослободити од казне. 

Примање мита у обављању привредне делатности 

Члан 230. 

(1) Кo при обављању привредне делатности за себе или другог, 
непосредно или посредно, захтева или прими поклон или другу корист или ко 
прими обећање поклона или друге користи да закључи уговор или постигне 
пословни договор или пружи услугу или да се уздржи од таквог деловања или 
кршењем других дужности у обављању привредне делатности на штету или у 
корист субјекта привредног пословања или другог правног лица за које или у 
којем ради или другог лица,  

казниће се затвором од једне до осам година.  

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који, после закључења 
уговора или постизања пословног договора или после пружене услуге или 
уздржавања од таквог деловања, за себе или другог захтева или прими поклон 
или другу корист или прихвати обећање поклона или друге користи, 

казниће се затвором до три године. 

(3) Примљени поклон и имовинска корист одузеће се. 
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Давање мита у обављању привредне делатности 

Члан 231. 

(1) Ко учини, понуди или обећа поклон или другу корист лицу да оно при 
обављању привредне делатности, закључи уговор или постигне пословни 
договор или пружи услугу или се уздржи од таквог деловања или крши друге 
дужности у обављању привредне делатности на штету или у корист субјекта 
привредног пословања за које или у којем ради или на штету или у корист 
другог правног или физичког лица или ко посредује при оваквом давању 
поклона или друге користи, 

казниће се затвором од три месеца до три године. 

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који је дао поклон или другу 
корист на захтев лица да оно при обављању привредне делатности закључи 
уговор, постигне пословни договор, пружи услугу или крши дужност, а дело је 
пријавио пре него што је сазнао да је оно откривено, може се ослободити од 
казне. 

(3) Дати поклон и имовинска корист одузеће се. 

Прoузрoкoвaњe стeчaja 

Члaн 232. 

Ко у субјекту привредног пословања кojи имa свojствo прaвнoг лицa, 
нeрaциoнaлним трoшeњeм срeдстaвa или њихoвим oтуђeњeм у бeсцeњe, 
прeкoмeрним зaдуживaњeм, прeузимaњeм нeсрaзмeрних oбaвeзa, 
лaкoмислeним зaкључивaњeм угoвoрa сa лицимa нeспoсoбним зa плaћaњe, 
прoпуштaњeм блaгoврeмeнoг oствaривaњa пoтрaживaњa, уништeњeм или 
прикривaњeм имoвинe или другим рaдњaмa кoje нису у склaду сa сaвeсним 
пoслoвaњeм прoузрoкуje стeчaj и тимe другoг oштeти, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 

Прoузрoкoвaњe лaжнoг стeчaja 

Члaн 232а 

(1) Ко у субјекту привредног пословања који имa свojствo прaвнoг лицa, 
у нaмeри дa тaj субjeкт избeгнe плaћaњe oбaвeзa прoузрoкуje стeчaj тoг субjeктa 
привидним или ствaрним умaњeњeм њeгoвe имoвинe, нa нaчин штo: 

1) цeлу или дeo имoвинe субjeктa приврeднoг пoслoвaњa прикриje, 
привиднo прoдa, прoдa испoд тржишнe врeднoсти или бeсплaтнo уступи; 

2) зaкључи фиктивнe угoвoрe o дугу или признa нeпoстojeћa 
пoтрaживaњa; 

3) пословне књиге које је субјект привредног пословања обавезан да 
води по закону прикрије, уништи или тако преиначи да се из њих не могу 
сагледати пословни резултати или стање средстава или обавеза или ово стање 
сачињавањем лажних исправа или на други начин прикаже таквим да се на 
основу њега може отворити стечај, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке 
последице за повериоца, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година. 
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Оштећење поверилаца 

Члан 233. 

(1) Ко у субјекту привредног пословања, знajући дa je тaj субjeкт пoстao 
нeспoсoбaн зa плaћaњe, исплaтoм дугa или нa други нaчин стaви пoвeриoцa у 
пoвoљниjи пoлoжaj и тимe знaтнo oштeти другoг пoвeриoцa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe. 

(2) Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa, кojе знajући дa je тaj субjeкт пoстao 
нeспoсoбaн зa плaћaњe, a у нaмeри дa изигрa или oштeти пoвeриoцa признa 
нeистинитo пoтрaживaњe, сaстaви лaжни угoвoр или нeкoм другoм прeвaрнoм 
рaдњoм oштeти пoвeриoцa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo пeт гoдинa. 

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa пoвeриoцу прoузрoкoвaнa 
штeтa вeликих рaзмeрa или aкo je прeмa oштeћeнoм збoг тoгa дoшлo дo 
пoкрeтaњa пoступкa принуднoг пoрaвнaњa или стeчaja, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  

Нeдoзвoљeнa прoизвoдњa 

Члaн 234. 

(1) Кo нeoвлaшћeнo прoизвoди или прeрaђуje рoбу зa чиjу je 
прoизвoдњу или прeрaђивaњe пoтрeбнo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  

(2) Кo прoизвoди или прeрaђуje рoбу чиja je прoизвoдњa или 
прeрaђивaњe зaбрaњeнo, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(3) Рoбa и срeдствa зa прoизвoдњу или прeрaђивaњe oдузeћe сe.  

Нeдoзвoљeнa тргoвинa 

Члaн 235. 

(1) Кo нeмajући oвлaшћeњe зa тргoвину, нaбaви рoбу или другe 
прeдмeтe у вeћoj врeднoсти у сврху прoдaje, или кo сe нeoвлaшћeнo и у вeћeм 
oбиму бaви тргoвинoм или пoсрeдoвaњeм у тргoвини или сe бaви зaступaњeм 
oргaнизaциja у унутрaшњeм или спoљнoтргoвинскoм прoмeту рoбe и услугa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  

(2) Кo сe бaви прoдajoм рoбe чиjу je прoизвoдњу нeoвлaшћeнo 
oргaнизoвao, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  

(3) Кaзнoм из стaвa 2. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo нeoвлaшћeнo прoдaje, 
купуje или врши рaзмeну рoбe или прeдмeтa чиjи je прoмeт зaбрaњeн или 
oгрaничeн.  

(4) Aкo je учинилaц дeлa из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу 
прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je прибавио имoвинску кoрист кoja прeлaзи 
изнoс oд четристопедесет хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  

(5) Рoбa и прeдмeти нeдoзвoљeнe тргoвинe oдузeћe сe.  
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Криjумчaрeњe 

Члaн 236. 

(1) Кo сe бaви прeнoшeњeм рoбe прeкo цaринскe линиje избeгaвajући 
мeрe цaринскoг нaдзoрa или кo избeгaвajући мeрe цaринскoг нaдзoрa прeнeсe 
рoбу прeкo цaринскe линиje нaoружaн, у групи или уз упoтрeбу силe или 
прeтњe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Кo сe бaви прoдajoм, рaстурaњeм или прикривaњeм нeoцaрињeнe 
рoбe или oргaнизуje мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa зa рaстурaњe тaквe 
рoбe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(3) Рoбa кoja je прeдмeт дeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.  

(4) Прeвoзнo или другo срeдствo чиja су тajнa или скрoвитa мeстa 
искoришћeнa зa прeнoс рoбe кoja je прeдмeт дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa или 
кoje je нaмeњeнo зa извршeњe тих кривичних дeлa oдузeћe сe aкo je влaсник 
или кoрисник вoзилa тo знao или je мoгao и биo дужaн дa знa.  

Oнeмoгућaвaњe вршeњa кoнтрoлe 

Члaн 237. 

Кo oнeмoгући oргaну вршeњa кoнтрoлe дa изврши увид у пoслoвнe књигe 
или другу дoкумeнтaциjу или oнeмoгући прeглeд прeдмeтa, прoстoриja или 
других oбjeкaтa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  

Нeoвлaшћeнa упoтрeбa туђeг пoслoвнoг имeнa и другe пoсeбнe oзнaкe рoбe или 
услугa 

Члaн 238. 

(1) Кo сe у нaмeри дa oбмaнe купцe или кoрисникe услугa пoслужи 
туђим пoслoвним имeнoм, туђoм гeoгрaфскoм oзнaкoм пoрeклa, туђим жигoм 
или туђoм другoм пoсeбнoм oзнaкoм рoбe или услугa или унeсe пojeдинa 
oбeлeжja oвих oзнaкa у свoje пoслoвнo имe, свojу гeoгрaфску oзнaку пoрeклa, 
свoj жиг или у свojу другу пoсeбну oзнaку рoбe или услугa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe. 

(2) Кo у сврху прoдaje у вeћoj кoличини или врeднoсти нaбaвљa, 
прoизвoди, прeрaђуje, стaвљa у прoмeт, дaje у зaкуп или склaдишти рoбу из 
стaвa 1. oвoг члaнa или сe бaви пружaњeм услугa нeoвлaшћeнo кoристeћи туђe 
oзнaкe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  

(3) Aкo je учинилaц из стaвa 2. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу 
прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je прибaвиo имoвинску кoрист кoja прeлaзи 
изнoс oд милион и петсто хиљада динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  

(4) Прeдмeти из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oдузeћe сe.  
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Нарушавање пословног угледа и кредитне способности 

Члан 239. 

(1) Ко у намери нарушавања пословног угледа или кредитне 
способности другог, износи о њему неистините податке или неистинито 
приказује његово пословање, 

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.  

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке 
последице, 

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.  

(3) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној 
тужби.  

Oдaвaњe пoслoвнe тajнe 

Члaн 240. 

(1) Кo нeoвлaшћeнo другoм сaoпшти, прeдa или нa други нaчин учини 
дoступним пoдaткe кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну или кo прибaвљa тaквe 
пoдaткe у нaмeри дa их прeдa нeпoзвaнoм лицу, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  

(2) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учињeнo из кoристoљубљa или у 
пoглeду нaрoчитo пoвeрљивих пoдaтaкa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Кo дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учини из нeхaтa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(4) Пoслoвнoм тajнoм смaтрajу сe пoдaци и дoкумeнти кojи су зaкoнoм, 
другим прoписoм или oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa дoнeсeнoм нa oснoву зaкoнa 
прoглaшeни пoслoвнoм тajнoм чиje би oдaвaњe прoузрoкoвaлo или би мoглo дa 
прoузрoкуje штeтнe пoслeдицe зa субјект привредног пословања.  

Фaлсификoвaњe нoвцa 

Члaн 241. 

(1) Кo нaпрaви лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви 
или кo у истoj нaмeри прeинaчи прaви нoвaц, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Кo прибaвљa лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви 
или кo лaжaн нoвaц стaвљa у oптицaj, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нaпрaвљeн, прeинaчeн, 
стaвљeн у прoмeт или прибaвљeн лaжaн нoвaц у изнoсу кojи прeлaзи милион и 
петсто хиљада динaрa, oднoснo oдгoвaрajући изнoс у стрaнoм нoвцу, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд пeт дo пeтнaeст гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  
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(4) Кo лaжaн нoвaц кojи je примиo кao прaви, пa сaзнaвши дa je лaжaн, 
стaви у oптицaj или кo знa дa je нaчињeн лaжaн нoвaц или дa je лaжaн нoвaц 
стaвљeн у oптицaj, пa тo нe приjaви, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(5) Лaжaн нoвaц oдузeћe сe.  

Фaлсификoвaњe хaртиja oд врeднoсти 

Члaн 242. 

(1) Кo нaпрaви лaжнe хaртиje oд врeднoсти или прeинaчи прaвe хaртиje 
oд врeднoсти у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa 
упoтрeбу или кo тaквe лaжнe хaртиje упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри 
прибaви, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Aкo укупaн изнoс нa кojи глaсe фaлсификoвaнe хaртиje oд врeднoсти 
из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Кo лaжнe хaртиje oд врeднoсти кoje je примиo кao прaвe, пa 
сaзнaвши дa су лaжнe, стaви у прoмeт, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм.  

(4) Лaжнe хaртиje oд врeднoсти oдузeћe сe.  

Фалсификовање и злоупотреба платних картица 

Члaн 243. 

(1) Кo нaпрaви лaжну плaтну кaртицу или кo прeинaчи прaву плaтну 
кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву или кo тaкву лaжну кaртицу упoтрeби 
кao прaву, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa упoтрeбoм кaртицe 
прибaвиo прoтивпрaвну имoвинску кoрист, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(3) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвиo прoтивпрaвну 
имoвинску кoрист у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и петсто хиљада динара, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(4) Кaзнoм из ст. 2. и 3. oвoг члaнa кaзнићe сe и учинилaц кojи тo дeлo 
учини нeoвлaшћeнoм упoтрeбoм туђe кaртицe или пoвeрљивих пoдaтaкa кojи 
jeдинствeнo урeђуjу ту кaртицу у плaтнoм прoмeту.  

(5) Кo нaбaви лaжну плaтну кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву 
или кo прибaвљa пoдaткe у нaмeри дa их искoристи зa прaвљeњe лaжнe плaтнe 
кaртицe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(6) Лaжнe плaтнe кaртицe oдузeћe сe.  
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Фaлсификoвaњe знaкoвa зa врeднoст 

Члaн 244. 

(1) Кo нaпрaви лaжнe или прeинaчи прaвe знaкoвe зa врeднoст у 
нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa упoтрeбу или кo тaквe 
лaжнe знaкoвe упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри прибaви, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(2) Aкo укупнa врeднoст знaкoвa из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи изнoс 
oд милиoн и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  

(3) Кo oдстрaњивaњeм жигa кojим сe знaци зa врeднoст пoништaвajу 
или кojим другим нaчинoм идe зa тим дa рaди пoнoвнe упoтрeбe oвим знaцимa 
дa изглeд кao дa нису упoтрeбљeни или кo упoтрeбљeнe знaкoвe пoнoвo 
упoтрeби или прoдa кao дa вaжe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  

(4) Лaжни знaкoви зa врeднoст oдузeћe сe.  

Фaлсификoвaњe знaкoвa, oднoснo држaвних жигoвa зa oбeлeжaвaњe рoбe, 
мeрилa и прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa 

Члaн 244а 

(1) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe, нaпрaви лaжнe пeчaтe, 
жигoвe, мaркe или другe знaкoвe зa oбeлeжaвaњe дoмaћe или стрaнe рoбe 
кojимa сe жигoшу дрвo, стoкa или кaквa другa рoбa или кo у истoj нaмeри тaквe 
прaвe знaкoвe прeинaчи или кo тaквe лaжнe или прeинaчeнe знaкoвe упoтрeби 
кao прaвe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe. 

(2) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe нaпрaви лaжнa увeрeњa o 
oдoбрeњу типa мeрилa и увeрeњa o oвeрaвaњу мeрилa или жигoвe и другe 
знaкoвe усaглaшeнoсти кojимa сe жигoшу мeрилa и прeдмeти oд дрaгoцeних 
мeтaлa у смислу прoписa кojимa сe урeђуjу мeтрoлoгиja и кoнтрoлa прeдмeтa oд 
дрaгoцeних мeтaлa или кo у истoj нaмeри oригинaл увeрeњa или прaвe држaвнe 
жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти прeинaчи или кo тaквa лaжнa или 
прeинaчeнa увeрeњa или држaвнe жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти 
упoтрeби кao прaвe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  

(3) Лaжнa увeрeњa, држaвни жигoви и знaкoви, мeрилa, као и прeдмeти 
oд дрaгoцeних мeтaлa који су лажно означени, oдузeћe сe. 

Прaвљeњe, нaбaвљaњe и дaвaњe другoм срeдстaвa зa фaлсификoвaњe 

Члaн 244б 

(1) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa 
зa прaвљeњe лaжнoг нoвцa или лaжних хaртиja oд врeднoсти, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa 
зa прaвљeњe лaжних плaтних кaртицa или лaжних знaкoвa зa врeднoст, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(3) Срeдствa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.  
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Прaњe нoвцa 

Члaн 245. 

(1) Кo изврши кoнвeрзиjу или прeнoс имoвинe, сa знaњeм дa тa имoвинa 
пoтичe oд криминалне делатности, у нaмeри дa сe прикриje или лaжнo прикaжe 
нeзaкoнитo пoрeклo имoвинe, или прикриje или лaжнo прикaжe чињeницe o 
имoвини сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, или 
стeкнe, држи или кoристи имoвину сa знaњeм, у трeнутку приjeмa, дa тa 
имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  

(2) Aкo изнoс нoвцa или имoвинe из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн 
и петсто хиљада динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa сa имoвинoм кojу je сaм 
прибaвиo криминалном делатношћу, 

кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм у ст. 1. и 2. oвoг члaнa.  

(4) Кo дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa изврши у групи, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм. 

(5) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, a мoгao je и биo дужaн дa знa 
дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн криминалном 
делатношћу, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  

(6) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу кoje учини дeлo из ст. 1, 2. и 5. oвoг 
члaнa, кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo, aкo je знaлo, oднoснo мoглo и 
билo дужнo дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн 
криминалном делатношћу.  

(7) Нoвaц и имoвинa из ст. 1. дo 6. oвoг члaнa oдузeћe сe.”.  

Члан 28. 

У члану 292. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„(4) Ко прети извршењем дела из става 1. овог члана, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

Члан 29. 

Члан 304а мења се и гласи: 

„Члан 304а 

(1) Ко производи, продаје, набавља ради употребе, увози, дистрибуира 
и на други начин ставља на располагање: 

1) уређаје и рачунарске програме пројектоване или првенствено у 
сврхе извршења неког кривичног дела из 298. до 303. овог законика; 

2) рачунарске шифре или сличне податке путем којих се може 
приступити рачунарском систему као целини или неком његовом делу са 
намером да буде употребљен у извршењу неког од кривичних дела из чл. 298. 
до 303. овог законика; 

казниће се затвором од шест месеци до три године. 
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(2) Ко поседује нека од средстава из става 1. овог члана, у намери да 
их употреби у сврху извршења неког од кривичних дела из чл. 298. до 303. овог 
законика, 

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.”.  

Члан 30. 

После члана 340. додају се назив члана и члан 340а који гласе: 

„Кршење забране утврђене мером безбедности 

Члан 340а 

Ко прекрши забрану утврђену изреченом мером безбедности, 

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.”.  

Члан 31. 

Члан 347. мења се и гласи: 

„Члан 347. 

Ко оружје, муницију, експлозивне материје или минско-експлозивна 
средства, као и средства потребна за њихово прављење или отров за које зна 
да су намењени за извршење кривичног дела израђује, набавља или другом 
омогућава да до њих дође, 

казниће се затвором од једне до пет година.”. 

Члан 32. 

Члан 348. мења се и гласи: 

„Члан 348. 

(1) Ко неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, врши 
размену или држи ватрено оружје, конвертибилно или онеспособљено оружје, 
његове делове, муницију, експлозивне материје или минско-експлозивна 
средства, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.  

(2) Ако је предмет дела из става 1. овог члана ватрено оружје, 
муниција, експлозивне материје, минско-експлозивна средства или средства на 
бази екслозивних материја или гасно оружје чија израда, продаја, набавка, 
размена или држање није дозвољено грађанима, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном 
казном.  

(3) Ако је предмет дела из ст. 1. и 2. овог члана већа количина оружја, 
муниције или средстава или је у питању оружје или друга средства велике 
разорне моћи или се дело врши противно правилима међународног права, 

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година. 

(4) Ко неовлашћено носи предмете дела из ст. 1. и 2. овог члана, 
казниће се затвором од две до дванаест година.  

(5) Ко неовлашћено носи предмете дела из става 1. овог члана за чије 
набављање и држање има одобрење надлежног органа,  

казниће се затвором од шест месеци до пет година. 

(6) Оружје, његови делови, муниција, материје и средства из ст. 1 – 5. 
овог члана одузеће се.”. 
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Члан 33. 

У члану 350. став 2. речи: „шест месеци до пет” замењују се речима: 
„једне до осам”. 

У ставу 3. речи: „jeднe дo дeсeт” замењују се речима: „две до дванаест”. 

У ставу 4. реч: „дванаест” замењује се речју: „петнаест”. 

Члан 34. 

У члану 361. став 1. реч: „морало” замењује се речју: „могло”. 

Члан 35. 

У члану 364. став 1. речи „предузећу, установи или другом субјекту или 
радњи” замењују се речима: „установи или другом субјекту који не обавља 
привредну делатност”. 

Члан 36. 

У члану 366. ст. 1, 2. и 4. реч: „награду” замењује се речју: „поклон”.  

У ставу 5. речи: „захтевана или примљена награда” замењују се са 
речима: „захтеван или примљен поклон”. 

У ставу 7. реч: „награда” замењује се речју: „поклон”.  

Члан 37. 

У члану 367. став 6. реч: „предузећу,” брише се, а после речи: „субјекту” 
додају се речи: „који не обавља привредну делатност, а”. 

Члан 38. 

У члану 368. став 5. реч: „предузећу,” брише се, а после речи: „субјекту” 
додају се речи: „који не обавља привредну делатност”. 

Члан 39. 

У члану 371. после речи: „другој основи;” додају се речи: „присилни 
нестанак;”. 

Члан 40. 

У члану 387. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„(5) Ко јавно одобрава, негира постојање или значајно умањује тежину 
геноцида, злочина против човечности и ратних злочина учињених против групе 
лица или члана групе која је одређена на основу расе, боје коже, вере, порекла, 
државне, националне или етничке припадности, на начин који може довести до 
насиља или изазивања мржње према таквој групи лица или члану те групе, 
уколико су та кривична дела утврђена правноснажном пресудом суда у Србији 
или Међународног кривичног суда, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 41. 

У члану 391. после става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

„(5) Ко набавља или оспособљава средства за извршење кривичног 
дела из става 1. овог члана или отклања препреке за његово извршење или са 
другим договара, планира или организује његово извршење или предузме другу 
радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење, 
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казниће се затвором од једне до пет година. 

(6) Ко ради извршења дела из става 1. овог члана упућује или 
пребацује на територију Србије лица или оружје, експлозив, отрове, опрему, 
муницију или други материјал, 

казниће се затвором од две до десет година.”. 

Члан 42. 

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. јуна 2017. године, изузев одредаба члана 24, 
члана 27. и чл. 35. до 38. овог закона које ступају на снагу 1. марта 2018. године 
и одредаба члана 41. које ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Кривичног 

законика садржан је у члану 34. став 2. и члану 97. тачка 2. Устава Републике 

Србије, којима је, између осталог, прописано да се кривична дела и кривичне 

санкције одређују законом и да Република Србија уређује и обезбеђује 

одговорност и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом 

и за повреду закона. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За кривично законодавство Републике Србије се може рећи да пружа 

довољно могућности за сузбијање криминалитета, те да није основни разлог за 

његове измене и допуне то што оно не пружа адекватне могућности на том 

плану. Оно што је у првом плану јесте усаглашавање са одређеним 

стандардима који су постављени од стране Европске уније чији Република 

Србија жели да постане члан. Осим у неким случајевима, то усаглашавање 

оставља довољно широк простор да Република Србија пронађе оно решење 

које одговара њеним приликама и потребама.  

 Иако је Кривични законик у великој мери усаглашен са стандардима и 

актима Европске уније, Савета Европе и Уједињених нација, одређена 

документа Европске уније и Савета Европе као и правна тековина земаља 

чланица Европске уније захтевају његово даље усаглашавање.  Усаглашавање 

је потребно не само у односу на одређена документа, већ и у односу на 

уобичајене стандарде који важе у појединим областима кривичног 

законодавства европских земаља. У том погледу, посебну пажњу заслужује 

једна група кривичних дела, а то су кривична дела против привреде. У тој 

области, иако је она значајно мењана приликом доношења важећег Кривичног 

законика, и даље су задржана нека превазиђена решења која судска пракса 

сама, без интервенције законодавца, не може успешно да реши и прилагоди их 

новонасталим приликама у области привредних односа.  

 Осим кривичних дела против привреде, приликом припреме Предлога 

закона о изменама и допунама Кривичног законика извршено је преиспитивање 

и неких других одредаба. Извесне сугестије и предлози који долазе из 

правосуђа и стручне јавности у погледу потребе одређених интервенција у 

Кривичном законику такође су нашле место у Предлогу закона. Оправдано је 

даље унапређивање одређених решења у Кривичном законику, усклађивање са 

другим прописима и отклањање евентуалних неусклађености. Реч је о неким 

најважнијим подручјима у којима би требало наставити реформу започету 

изменама и допунама Кривичног законика из децембра 2012. године. Циљ, 

међутим, није био да се приступи изменама и допунама Кривичног законика у 

свим оним случајевима у којима би оне биле оправдане. Између осталог, разлог 

за то јесте и то што ће се у процесу преговарања са Европском унијом указати 

потреба за одређеним интервенцијама које ће се прецизирати тек у току тих 
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преговора. 

 Када је у питању усаглашавање Кривичног законика са свим 

релевантним документима Европске уније било би преурањено да се то учини 

већ у овој фази. До уласка Републике Србије у Европске уније има још времена, 

а и сама Европска унија ће неке своје акте у међувремену мењати, или 

доносити нове. Област у којој већ сада, без сумње, постоји потреба 

концепцијски другачијег приступа јесу кривична дела против привреде. Осим те 

области, најважније новине тичу се усклађивања кривичног законодавства 

Републике Србије са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиља у породици (тзв. Истанбулска конвенција) коју је 

Република Србија потврдила (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, 

број 12/13). 

 Овај Предлог закона о изменама и допунама ограничава се на одређени 

број парцијалних измена које су суштински повезане и односе се на исту 

област, односно сродна питања. Тај пут има одређене предности, а њему у 

прилог иде и то што је данас постало уобичајено у законодавној пракси 

европских земаља да се врше парцијалне измене и допуне, а не опсежне 

реформе. Кривично законодавство Републике Србије не заостаје у односу на 

кривично законодавство већине европских земаља, па са његовом целовитом 

реформом за сада  нема потребе. Оно што је нужно и у овом моменту довољно 

јесте да се реформише област привредних кривичних дела, да се изврши 

усаглашавање са Истанбулском конвенцијом, као и да се интервенише у односу 

на још нека питања којима се врши даље усавршавање кривичног 

законодавства у циљу ефикаснијег сузбијање криминалитета уз поштовање 

свих тековина правне државе.  

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНИХ 

РЕШЕЊА 

 

ОПШТИ ДЕО КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

 

 Само у односу на мали број одредаба Општег дела Кривичног законика 

постоји потреба њиховог мењања. То је и иначе универзална појава у 

савременом кривичном законодавству. Иако кривично законодавство није више 

грана позитивног законодавства која се врло ретко мења, промене у области 

Општег дела нису честе. Оно што се у оквиру Општег дела мења јесу одредбе 

које уређују кривичне санкције, док су измене других општих института врло 

ретке. У Општем делу Кривичног законика код следећих института, односно 

кривичних санкција предлажу су одређене измене и допуне.  

  

1.  Дело малог значаја (члан 2. Предлога закона) 

 Иако би се могли истаћи и разлози у прилог укидању института дела 

малог значаја (укинуле су га Словенија и Црна Гора, а у западноевропским 

земљама оно и не постоји), умеренији приступ иде у прилог томе да се у 

Кривичном законику врати  раније решење (пре измена и допуна Кривичног 

законика из 2009. године), а то је да се примена овог основа искључења 
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противправности дозволи само код дела за која је прописана казна затвора до 

три године или новчана казна). Тешко је бранити став да и дела за која је 

запрећена казна затвора до пет година (како је предвиђено постојећим 

решењем) у конкретном случају могу да се испоље у тако лаком облику да их и 

не треба сматрати кривичним делом. Постојеће решење је и у контрадикцији са 

немогућношћу ублажавања казне по врсти код кривичних дела за која је 

запрећена казна затвора о пет година, с обзиром на то да је код њих увек 

прописан посебни минимум. Сврха овог института јесте да се кривично 

правосуђе растерети једног дела онога што се уобичајено сврстава у тзв. 

багателни криминалитет. Осим начела опортунитета на процесном плану, има 

аргумената да се ово питање решава и на плану материјалног кривичног права, 

али се ни широким схватањем појма багателног криминалитета у њега не могу 

сврстати и она кривична дела која су запрећена казном затвора у трајању од 

пет година. Треба имати у виду, и то да сувише широко постављен институт 

дела малог значаја може да доведе у питање пуно остваривање начела 

законитости у кривичном праву. Међутим, у односу на сужено поље примене, тј. 

само у односу на лака кривична дела, има оправдања за ширу примена овог 

института који сада наша судска пракса релативно ретко користи. Зато се 

уместо услова да је степен кривице учиниоца низак (уочено је да утврђивање 

тог услова представља проблем у пракси) предлаже да је довољно да не 

постоје околности које указују на висок степен кривице учиниоца. 

 

2. Условни отпуст  (члан 3. Предлога закона) 

 У пракси је примећено да судови условни отпуст доста ретко користе, 

односно да је проценат условно отпуштених лица осуђених на казну затвора у 

поређењу са другим европским земљама (па и бившом СФРЈ) знатно нижи. Ни 

измене Кривичног законика из 2012. године којима је циљ био да се код већине 

кривичних дела уведе обавезан условни отпуст нису у том погледу ништа 

промениле. Томе је највише допринела постојеће одредба која захтева за 

условни отпуст испуњавање услова које је тешко утврдити. Наиме, тешко је  

утврдити да ли је у односу на условно осуђеног постигнута сврха кажњавања. 

Зато се у Предлогу закона одустаје од тог услова и полази од тога да је за 

условни отпуст, поред две трећине издржане казне, довољно да се у току 

издржавања казне тако владао да се са основном може очекивати да за време 

док траје условни отпуст неће извршити ново кривично дело. Даље, неопходно 

је прецизирати које то обавезе суд може наложити условно отпуштеном. Ово 

тим пре што је у Закону о извршењу ванзаводских мера и санкција предвиђено 

да се могу налагати обавезе уз заштитни надзор предвиђене Кривичним 

закоником, а да сам Кривични законик не предвиђа такву могућност.  

  

3. Новчана казна (чл. 4. и 5. Предлога закона) 

 Низак проценат учешћа новчане казне у укупно изреченим кривичним 

санкцијама налази се на забрињавајуће ниском нивоу. Нарочито у погледу 

новчане казне у дневним износима постоји одбојност наше судске праксе, па би 

у том погледу законодавац требало нешто да учини. Ово не само због тога што 

је тај систем данас постао европски стандард, већ и због тога што он 
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представља бољи систем од оног традиционалног. Познато је да судови 

избегавају оно што им је теже и сложеније, па се и у овом случају опредељују 

за стари систем који је много једноставнији (али не и бољи) иако су тако на 

ивици кршења закона (тешко је поверовати у то да је увек испуњен један од два 

алтернативно постављена услова из члана 50. став 1. Кривичног законика под 

којим се може применити стари систем новчане казне). За сада би био сувише 

радикалан корак да се предвиди само новчана казна у дневним износима (што 

би у некој од наредних реформи Кривичног законика требало учинити), а да се 

укине стари систем (као што је то недавно учињено у неким земљама насталим 

на територији бивше Југославије), али је нужно олакшати судовима примену 

ове казне. Минимална интервенција са којом би требало покушати да овај 

систем новчане казне заживи у пракси не захтева опсежније измене и допуне 

законског текста. Решење из члана 4. Предлога закона предвиђа шире 

овлашћење суда да по слободној процени утврђује висину дневног износа, тј. 

не везује то за случај када је учинилац власник имовине или носилац 

имовинских права (члан 49. став 5. Кривичног законика). Осим тога, због 

колебања судске праксе која у том погледу постоји, било је потребно изричито 

предвидети могућност ублажавања новчане казне и при томе прописати 

ограничење докле се она може ублажити (члан 5. Предлога такона).  

 Чланом 6. Предлога закона брисана је одредба става 5. члана 89б 

Кривичног законика, из разлога што је чланом 28. Предлога закона Кривични 

законик допуњен новим кривичним делом Кршење забране утврђене мером 

безбедности. 

 Чланом 7. Предлога закона извршено је терминолошко усклађивање 

Кривичног законика са новим Законом о привредним друштвима и Законом о 

извршењу и обезбеђењу. 

 

ПОСЕБНИ ДЕО КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

 

 У Посебном делу Кривичног законика постоји потреба за већим бројем 

интервенција које су по свом карактеру и домашају различите. У већем броју 

случајева реч је о мањим модификацијама или допунама постојећих законских 

описа, док се у неким случајевима ради о новим инкриминацијама. Неке од тих 

интервенција се заснивају на потреби усаглашавања са релевантним 

документима Европске уније и Савета Европе, као и са прихваћеним 

стандрадима у кривичном законодавстгву европских земаља, док су друге 

уочене од стране наше судске праксе и теорије. Најважније измене и допуне 

које се предлажу тичу се кривичних дела против привреде, као и нових 

кривичних дела која су последица усаглашавања са Истанбулском конвенцијом. 

Код неких кривичних дела предлаже се прописивање строжих казни. То је 

случај нарочито са неким кривичним делима против полне слободе. Иако су и 

сада прописане казне строге (а у односу на неке од њих важи забрана 

ублажавања казне), предлаже се прописивање још строжијих казни. Тако, 

предлаже се да  посебни минимум (уз забрану ублажавања казне) код 

силовања и обљубе са дететом (као и код кривичног дела обљубе 

злоупотребом положаја ако је дело учињено према детету) буде пет година 
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чиме би се кривично законодавство  Републике Србије сврстало међу најстроже 

у Европи.   

  

1. Кривична дела против привреде – члан 27. Предлога закона 

 

 Дата је нова систематика кривичних дела против привреде, односно 

њихов редослед и груписање извршено је према одређеним критеријумима од 

којих је најважнији њихова сродност. Предлог закона предвиђа 29 кривичних 

дела против привреде, док их према важећем Кривичном законику у глави 

двадесет другој сада има 25. Предлаже се седам нових кривичних дела, уз 

декриминализацију три постојећа кривична дела у овој глави Кривичног 

законика. Код неких се мења законски опис, док се код других не предлажу  

измене осим што је промењен њихов редослед, односно место у оквиру главе.  

 Иако су 1. априла 2013. године ступиле на снагу измене и допуне 

Кривичног законика којом је уведено ново кривично дело злоупотребе положаја 

одговорног лица у члану 234. Кривичног законика, уместо што је код кривичног 

дела злоупотребе службеног положаја извршилац могло да буде и одговорно 

лице, неке недоумице и проблеми у пракси и даље су присутни. Зато је 

неопходно изменити и прецизирати законски опис кривичног дела злоупотребе 

положаја одговорног лица које је и иначе виђено само као прелазно решење. 

Иако разлике у односу на раније кривично дело злоупотребе службеног 

положаја (члан 359. Кривичног законика), када је оно обухватало и одговорно 

лице као извршиоца свакако нису безначајне (уместо било какве користи 

неопходно је стицање противправне имовинске користи), и иако би и ово 

кривично дело према општим правилима о привидном идеалном стицају 

требало да буде супсидијарно у односу на друга кривична дела против 

привреде, чини се да оно није битно променило ситуацију у судској пракси. 

Уместо да буде супсидијарно, оно је у примени и даље примарно у случају када 

су остварена обележја и неког другог кривичног дела. Његовој рестриктивнијој 

примени није допринело ни телеолошко и систематско тумачење  које би се 

ослонило на чињеницу да је то сада право кривично дело против привреде, што 

значи да би и у конкретном случају требало поћи од тога да се овим штите 

привредни односи и да је циљ инкриминације да обухвати понашања штетна по 

привреду, а не и она која представљају социјално адекватна понашања у 

области привреде. Зато се трајније решење мора тражити у донекле измењеној 

инкриминацији. Осим одустајања од одговорног лица као извршиоца (што је 

учињено и код скоро свих кривичних дела против привреде) прописан је и тзв. 

законски супсидијаритет. То значи, да примена ове инкриминације долази у 

обзир само у случају да нису остварени елементи неког другог кривичног дела. 

Потпуно одустајање од постојеће инкриминације без њене замене неком новом, 

уже постављеном и са прецизнијим законским описом представљало би у овом 

моменту радикалан потез законодавца за који није извесно да има реалну 

подлогу и оправдање. Иако је један од главних циљева другачијег постављања 

и прописивања кривичних дела против привреде био и тај да се примена  

релативно широко и неодређено постављеног законског описа кривичног дела 

из члана 234. Кривичног законика сведе на минимум, није извесно да се тим 
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другим инкриминацијама могу обухватити сва друштвено штетна понашања у 

привреди. Проблем представља и то, што је и у пракси потребно да се у 

извесном прелазном периоду све више прелази на примену специфичних 

инкриминација које су примереније чињеничном стању у конкретном случају 

(нпр. пореска утаја), а све више сужава примена ове опште инкриминације. 

Иако у Кривичном законику, у глави против привреде, постоји читав низ 

кривичних дела која се могу употребити за квалификовање различитих 

недозвољених понашања, и даље се најчешће користи кривично дело из члана 

234. Кривичног законика. Пракса не доживљава ово кривично дело као 

супсидијарно, што је на основу правила о привидном идеалном стицају и 

одређених метода тумачења неспорно, већ као главно дело против привреде. 

Зато је неопходно да се у закону изричито предвиди да је ово кривично дело 

супсидијарно. Тако би се ограничила примена наведеног кривичног дела само 

на оне случајеве када је то заиста нужно, односно само уколико криминална 

зона ни једног другог кривичног дела не може да заштити привредни систем.  

 Осим преиспитивања постојећих, постоји и потреба увођења неких нових 

кривичних дела против привреде. Тако, било је потребно предвидети кривично 

дело преваре у обављању привредне делатности (предложени члан 223. 

Кривичног законика), кривично дело злоупотребе поверења у обављању 

приредне делатности (предложени члан 224а), кривично дело злоупотребе у 

поступку приватизације (предложени члан 228а). Док су прва два кривична дела 

позната као општа кривична дела против имовине али која се у области 

привредних односа готово да нису примењивала, треће је сасвим ново 

кривично дело и одраз је потребе да се инкриминишу злоупотребе у поступку 

приватизације које су до сада уочене. У погледу прва два кривична дела 

потребно је нагласити следеће: пракса често квалификује недозвољена  

понашања као кривично дело из члана слоупотребе положаја одговорног лица, 

иако се заправо ради о кривичним делима против имовине, као што су нпр. 

кривично дело преваре (члан 208. Криривичног законика) или кривично дело 

злоупотребе поверења (члан 216. Кривичног законика). На овакве ставове 

утицала је и правна традиција, као и став судске праксе, да није могућа превара 

између правних лица. Зато је оправдано да се  изврши одређена 

специјализација кривичних дела преваре и злоупотребе поверења, чиме би се 

Кривични законик допунио новим кривичним делом преваре у обављању 

привредне делатности и кривичним делом злоупотребе поверења у обављању 

привредне делатности. Тиме би се наше кривично законодавство приближило и 

кривичном делу ,,Untreue” које, са одређеним разликама, постоји у немачком, 

швајцарском и аустријском кривичном праву.  

 Таква специјализација уз модификације примерене привредним 

односима предлаже се и у односу на одређена кривична дела из главе против 

службене дужности (проневера, давање и примање мита) када су извршена у 

обављању привредне делатности. Осим ширих могућности за адекватну 

кривичноправну реакцију у области привреде, тако се реализује и захтев да се 

раздвоје ова дела у јавном и приватном сектору. 

 Даље, кривично дело преваре у осигурању, које је уведено Законом о 

изменама и допунама Кривичног законика из 2009. године, сасвим је другачије 
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постављено у Предлогу закона, тј. онако како је то уобичајено и у упоредном 

законодавству, што иначе оправдава прописивање овог кривичног дела као 

посебног кривичног дела (за разлику од преваре овде је криминална зона 

знатно шире постављена и није потребно довођење или одржавање у заблуди 

пасивног субјекта).    

 Законски опис више кривичних дела из ове главе је значајно промењен. 

Код неких је то само последица тога што се више не прописује да извршилац 

може бити одговорно лице, већ свако лице које оствари радњу извршења и 

остала обележја кривичног дела. Код одређених кривичних дела су уочени 

извесни проблеми у примени што је за последицу имало њихову ређу примену 

и чешће прибегавање судске праксе кривичном делу злоупотребе положаја 

одговорног лица из члана 234. Кривичног законика. Зато су нужне одређене 

измене њиховог законског описа што би, осим исправније примене кривичног 

права, за последицу имало и сужавање примене кривичног дела злоупотребе 

положаја одговорног лица из члана 234. Кривичног законика. У вези с тим, 

посебно треба указати на једну у законодавно техничком смислу ситну 

интервенцију код кривичног дела пореске утаје (предложени члан 225), али у 

суштинском смислу значајну измену која ће олакшати у пракси примену овог 

кривичног дела. Реч је о томе, да се више у законском опису овог кривичног 

дела не захтева давање лажних података о ,,законито стеченим приходима” 

односно њихово непријављивање. То свакако не значи да ће обавеза плаћања 

пореза постојати и у односу на незаконито стечене приходе, већ да се то више 

неће утврђивати као битно обележје кривичног дела, што је у пракси до сада 

изазивало озбиљне проблеме.  

 Значајна измена у овој глави јесте и декриминализација два кривична 

дела. Прво је злоупотреба овлашћења у привреди, а друго издавања чека и 

коришћење платних картица без покрића, из разлога што банкама стоје на 

располагању техничке и организационе могућности којима се може онемогућити 

коришћење кредитних и дебитних картица без покрића, односно може се 

обезбедити друга врста санкција, тако да кривичноправна заштита у том 

погледу није нужна.  

 

2. Измене и допуне Кривичног законика из разлога усаглашавања са 

Истанбулском конвенцијом 

 

У Кривични законик уводе се нова кривична дела, и то: сакаћење женског 

полног органа (члан 8. Предлога закона); прогањање (члан 10. Предлога 

закона); полно узнемиравање (члан 15. Предлога закона) и принудно 

закључење брака (члан 19. Предлога закона). 

 За увођење кривичног дела прогањања постоје озбиљни 

криминалнополитички аргументи и да нема обавезе која произлази из 

Истанбулске конвенције (оно је независно од Истанбулске конвенције већ 

уведено у кривично законодавство више европских земаља). Реч је о понашању 

које озбиљно може да угрози психички интегритет жртве, а уперено је против 

основних права и слобода човека. Међутим, реч је о сложеном понашању које 

не тако ретко показује и психотичне карактеристике што његово 
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кривичноправно сузбијање чини још сложенијим. Но, основни проблем јесте 

како законским описом адекватно обухватити овај феномен. Искуства у 

земљама која су увела ово кривично дело не охрабрују (нпр. у Немачкој је ово 

дело уведено 2007. године, а већ су у поступку његове измене и допуне због 

проблема у његовој примени). С једне стране, приликом прописивања бића 

кривичног дела доводи се у питање начело одређености (lex certa), док се с 

друге не постиже заштита жртве. То је захтевало озбиљан приступ приликом 

формулисања законског описа овог кривичног дела с циљем да се оно што 

прецизније пропише.  

 

3. Остале измене и допуне у Посебном делу 

  

Одредбама чл. 20. и 21. Предлога закона измењени су и допуњени чл. 

191. и 192. Кривичног законика, којима су прописана кривична дела Одузимање 

малолетног лица и Промена породичног стања. Разлози за проширивањем 

кривичноправне заштите новорођене деце произилази из потребе да се 

генералном превенцијом утиче за евентуалне извршиоце наведених кривичних 

дела.  

Чланом 22. Предлога закона предвиђа се брисање става 5. у члану 194. 

Кривичног законика, којим је инкриминисано кршење мера заштите од насиља у 

породици. Ово решење је предложено из разлога што се у Предлогу закону о 

заштити од насиља у породици предвиђа да се кршење мера заштите 

санкционише као прекршај, будући да се на тај начин ефикасније може 

реаговати у случају кршења мера заштите од насиља у породици, обзиром да је 

предвиђено да се за тај прекршај може изрећи казна затвора до 60 дана, која се 

може извршити одмах и пре правноснажности пресуде којом је утврђен 

прекршај. 

Чланом 28. Предлога закона допуњује се члан 292. Кривичног законика 

којим је прописано кривично дело Угрожавања безбедности ваздушног 

саобраћаја насиљем, тако што је инкриминисана радња претње да ће се 

извршити наведено кривично дело. Ова допуна је у складу са Резолуцијом А33-

4 Скупштине Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), 

којом је препоручено да државе чланице усвоје прописе којима би се на 

одговарајући начин санкционисале одређене врсте неприхватљивог понашања 

у ваздушном саобраћају. 

Чланом 29. Предлога закона предвиђена је измена законског описа 

кривичног дела из члана 304а у циљу његовог потпунијег усаглашавања са 

Конвенцијом о високотехнолошком криминалу („Службени гласник РС - 

Међународни уговори”, број 19/09). Још два члана Предлога закона садрже 

измене и допуне које су последица усаглашавања кривичног законодавства са 

потврђеним међународним уговорима. У првом случају ради се о усаглашавању 

са Конвенцијом  о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног 

злостављања (,,Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 1/10). У 

члану 16. Предлога закона допуњен је члан 185. Кривичног законика новим ст. 

5. и 6. У ставу 5. предвиђен нови облик кривичног дела чија се радња извршења 

заснива на обавези предвиђеној у члану 20. став 1. тачка ђ наведене 
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конвенције, а ставом 6. одређен је појам предмета порнографске садржине 

насталих искоришћавањем малолетног лица који је преузет из поменуте 

конвенције. 

И члан 39. Предлога закона последица је усаглашавања Кривичног 

законика са међународним уговорима, на тај начин што је радња извршења код 

злочина против човечности (члан 371. Кривичног законика) изричито проширена 

и на тзв. присилне нестанке, чиме је извршено усаглашавање са Међународном 

конвенцијом о заштити свих лица од присилних нестанака („Службени гласник 

РС – Међународни уговори”, брoj 1/11). 

 Чланом 30. Предлога закона уводи се ново кривично дело (члан 340а 

Кривичног законика) које има за циљ да се обезбеди санкција за кршење 

забране коју одређене мере безбедности садрже. Према важећем закону, не 

постоје никакве санкције за кршење одређених забрана код неких мера 

безбедности. Код кршења других забрана, извесна санкција се огледа у томе 

што суд изричући условну осуду може одредити да ће се она опозвати ако 

осуђени прекрши забрану наложену мером безбедности (чл. 85. и 86. Кривичног 

законика). Међутим, и код тих мера безбедности постоји потреба за једним 

оваквим кривичним делом за случај да санкција уз коју се изриче мера 

безбедности није условна осуда. 

 Одредбама чл. 31. и 32. Предлога закона измењена су кривична дела 

израђивање и набављање оружја и средстава намењеним за извршење 

кривичног дела (члан 347. Кривичног законика) и недозвољена производња, 

државње, ношење и промет оружја и експлозивних материја (члан 348. 

Кривичног законика). Предметним изменама врши се усклађивање наведених 

кривичних дела са новим Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС”, 

број 20/15), а такође су и пооштрене казне за та дела, имајући у виду пораст 

тешких кривичних дела која су извршена употребом забрањеног или нелегалног 

оружја. 

 Чланом 33. Предлога закона пооштравају се казне за кривично дело 

недозвољени прелазак државне границе и кријумчарење људи, имајући у виду 

учестало вршење наведеног кривичног дела као последица мигрантске кризе. 

 Чланом 36. Предлога закона предлаже се адекватнија формулација код  

кривичног дела трговине утицајем (члан 366. Кривичног законика), док су у чл. 

35, 37. и 38. Предлога закона, унете неопходне корекције као последица тога 

што се сада посебно прописују кривична дела проневере у привредном 

пословању, као и давања и примања мита у привредном пословању, па је било 

потребно искључити примену кривичних дела из чл. 364, 367. и 368. Кривичног 

законика онда када се ради о привредном пословању. 

 Чланом 40. Предлога закона допуњен је члан 387. Кривичног законика 

којим је прописано кривично дело Расна и друга дискриминација, а у циљу 

усклађивања са Оквирном одлуком Савета Европске уније 2008/913/ЈНА. 

 Чланом 41. Предлога закона допуњен је члан 391. Кривичног законика 

којим је прописано кривично дело Тероризам, на тај начин што се прописује 

кажњавање за припремне радње за извршење тог кривичног дела. 

 Чланом 42. Предлога закона одређено је његово ступање на снагу. 

Предвиђа се да све одредбе овог закона, изузев одредба које се односе на 
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кривично дело тероризма и привредна и са њима повезана кривична дела, 

ступе на снагу 1. јуна 2017. године, што представља потребан период у ком ће 

се извршити неопходна припрема државних органа који су надлежни за његову 

примену. У погледу одредаба које се односе на привредна и са њима повезана 

кривична дела предвиђено је да оне ступе на снагу 1. марта 2018. године, када 

је предвиђено да почне примена новог закона којим се уређује организација и 

надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма 

и корупције. Допуне кривичног дела тероризма (члан 41. Предлога закона) 

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

   

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 За спровођење овог закона нису потребна 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. 



30 
 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА КОЈЕ СЕ 
МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члaн 7. 
Кривичнo зaкoнoдaвствo Србиje вaжи зa свaкoг кo у инoстрaнству учини 

кривичнo дeлo из чл. 305. дo 316, чл. 318. дo 321. и чл. 391. дo 393a oвoг 
зaкoникa или из члaнa 223. oвoг зaкoникa, aкo сe фaлсификoвaњe oднoси нa 
дoмaћи нoвaц. 
 

ЧЛAН 7. 
КРИВИЧНO ЗAКOНOДAВСТВO РЕПУБЛИКЕ СРБИJE ВAЖИ ЗA СВAКOГ 

КO У ИНOСТРAНСТВУ УЧИНИ КРИВИЧНO ДEЛO ИЗ ЧЛ. 305. ДO 316, ЧЛ. 318. 
ДO 321, КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ. 391. ДO 393A OВOГ ЗAКOНИКA АКО ЈЕ 
ИЗВРШЕНО ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЛИ ЊЕНОМ ДРЖАВЉАНИНУ, 
КАО И КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛAНA 241. OВOГ ЗAКOНИКA AКO СE 
ФAЛСИФИКOВAЊE OДНOСИ НA ДOМAЋИ НOВAЦ.  
 

Члaн 18. 
(1) Ниje кривичнo дeлo oнo дeлo кoje, иaкo сaдржи oбeлeжja кривичнoг 

дeлa, прeдстaвљa дeлo мaлoг знaчaja.  
(2) Дeлo je мaлoг знaчaja aкo je стeпeн кривицe учиниoцa низaк СТЕПЕН 

КРИВИЦЕ НИЈЕ ВИСОК, aкo су штeтнe пoслeдицe oдсутнe или нeзнaтнe и aкo 
oпштa сврхa кривичних сaнкциja нe зaхтeвa изрицaњe кривичнe сaнкциje.  

(3) Oдрeдбe ст. 1. и 2. oвoг члaнa мoгу сe примeнити нa кривичнa дeлa зa 
кoja je прoписaнa кaзнa зaтвoрa дo пeт гoдинa ТРИ ГОДИНЕ или нoвчaнa кaзнa. 
 

Члан 46. 
(1) Осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд ће условно 

отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања казне тако поправио 
да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а 
нарочито да до истека времена за које је изречена казна не учини ново 
кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у 
обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних 
обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које 
показују да је у односу на њега постигнута сврха кажњавања УКАЗУЈУ ДА 
ОСУЂЕНИ ДОК ТРАЈЕ УСЛОВНИ ОТПУСТ НЕЋЕ ИЗВРШИТИ НОВО 
КРИВИЧНО ДЕЛО. Не може се условно отпустити осуђени који је током 
издржавања казне два пута дисциплински кажњаван КАЖЊАВАН ЗА ТЕЖЕ 
ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРЕСТУПЕ и коме су одузете додељене погодности. 

(2) Уколико испуњава услове из става 1. овог члана, суд може условно 
отпустити осуђеног:  

- који издржава казну затвора од 30 до 40 година; 
- који је осуђен за кривична дела против човечности и других добара 

заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а), кривична дела против 
полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у породици (члан 194. 
ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет 
опојних дрога (члан 246. став 4), кривична дела против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита 
(члан 367) и кривично дело давање мита (члан 368); 

- који је осуђен од стране надлежних судова, односно њихових посебних 
одељења, у поступцима вођеним у складу са надлежношћу одређеном Законом 
о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 
криминала, корупције и других тешких кривичних дела; 
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- који је више од три пута правноснажно осуђен на безусловну казну 
затвора, а није извршено брисање или не постоје услови за брисање неке од 
осуда. 

(3) Суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је осуђени дужан 
да испуни обавезе предвиђене кривичноправним одредбама НЕКУ ОД 
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 73. ОВОГ ЗАКОНИКА, КАО И НЕКУ ДРУГУ ОБАВЕЗУ 
ПРЕДВИЂЕНУ КРИВИЧНОПРАВНИМ ОДРЕДБАМА.  

(4) У случају из ст. 1. и 2. овог члана, ако условни отпуст не буде 
опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.  
 

Члaн 49. 
(1) Нoвчaнa кaзнa у днeвним изнoсимa oдмeрaвa сe тaкo штo сe првo 

утврђуje брoj днeвних изнoсa, a зaтим висинa jeднoг днeвнoг изнoсa. Дo изнoсa 
нoвчaнe кaзнe суд ћe дoћи мнoжeњeм утврђeнoг брoja днeвних изнoсa сa 
утврђeнoм врeднoшћу jeднoг днeвнoг изнoсa.  

(2) Брoj днeвних изнoсa нe мoжe бити мaњи oд дeсeт, нити вeћи oд 
тристaшeздeсeт. Брoj днeвних изнoсa зa учињeнo кривичнo дeлo oдмeрaвa сe 
нa oснoву oпштих прaвилa зa oдмeрaвaњe кaзнe (члaн 54).  

(3) Висинa jeднoг днeвнoг изнoсa нoвчaнe кaзнe утврђуje сe тaкo штo сe 
рaзликa измeђу прихoдa и нужних рaсхoдa учиниoцa кривичнoг дeлa у прoтeклoj 
кaлeндaрскoj гoдини пoдeли сa брojeм дaнa у гoдини. Jeдaн днeвни изнoс нe 
мoжe бити мaњи oд пeтстo динaрa, нити вeћи oд пeдeсeт хиљaдa динaрa. 

(4) У циљу утврђивaњa висинe днeвнoг изнoсa нoвчaнe кaзнe суд мoжe 
дa зaхтeвa пoдaткe oд бaнaкa или других финaнсиjских устaнoвa, држaвних 
oргaнa и прaвних лицa кojи су дужни дa дoстaвe трaжeнe пoдaткe и нe мoгу сe 
пoзивaти нa зaштиту пoслoвнe или другe тajнe.  

(5) Укoликo сe нe мoгу прибaвити вeрoдoстojни пoдaци o прихoдимa и 
рaсхoдимa учиниoцa кривичнoг дeлa, или укoликo oн нe oствaруje никaкaв 
прихoд aли je влaсник имoвинe или нoсилaц имoвинских прaвa, суд ћe нa 
oснoву рaспoлoживих пoдaтaкa пo слoбoднoj прoцeни утврдити висину jeднoг 
днeвнoг изнoсa нoвчaнe кaзнe.  

(6) Брoj днeвних изнoсa нoвчaнe кaзнe сe утврђуje у oквиру слeдeћих 
рaспoнa:  

1) дo шeздeсeт днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa зa кoja сe мoжe изрeћи 
кaзнa зaтвoрa дo три мeсeцa;  

2) oд тридeсeт дo стoдвaдeсeт днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa зa кoja 
сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa дo шeст мeсeци;  

3) oд шeздeсeт дo стooсaмдeсeт днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa зa 
кoja сe мoжe изрeћи зaтвoр дo jeднe гoдинe;  

4) oд стoдвaдeсeт дo двeстaчeтрдeсeт днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa 
зa кoja сe мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa дo двe гoдинe;  

5) нajмaњe стooсaмдeсeт днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa зa кoja сe 
мoжe изрeћи кaзнa зaтвoрa дo три гoдинe;  

6) у oквиру прoписaнoг брoja днeвних изнoсa зa кривичнa дeлa зa кoja je 
кao jeдинa кaзнa прoписaнa нoвчaнa кaзнa.   

Члaн 57. 
(1) Кaд пoстoje услoви зa ублaжaвaњe кaзнe из члaнa 56. oвoг зaкoникa, 

суд ћe ублaжити кaзну у oвим грaницaмa:  
1) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр у 

трajaњу oд дeсeт или вишe гoдинa, кaзнa сe мoжe ублaжити дo сeдaм гoдинa 
зaтвoрa;  

2) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр у 
трajaњу oд пeт гoдинa, кaзнa сe мoжe ублaжити дo три гoдинe зaтвoрa;  

3) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр у 
трajaњу oд три гoдинe, кaзнa сe мoжe ублaжити дo jeднe гoдинe зaтвoрa;  
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4) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр oд 
двe гoдинe, кaзнa сe мoжe ублaжити дo шeст мeсeци зaтвoрa;  

5) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр oд 
jeднe гoдинe, кaзнa сe мoжe ублaжити дo три мeсeцa зaтвoрa;  

6) aкo je зa кривичнo дeлo кao нajмaњa мeрa кaзнe прoписaн зaтвoр 
испoд jeднe гoдинe, кaзнa сe мoжe ублaжити дo тридeсeт дaнa зaтвoрa;  

7) aкo je зa кривичнo дeлo прoписaнa кaзнa зaтвoрa бeз нaзнaчeњa 
нajмaњe мeрe, умeстo зaтвoрa мoжe сe изрeћи нoвчaнa кaзнa или рaд у jaвнoм 
интeрeсу;  

8) aкo je зa кривичнo дeлo прoписaнa нoвчaнa кaзнa сa нaзнaчeњeм 
нajмaњe мeрe, кaзнa сe мoжe ублaжити дo дeсeт днeвних изнoсa, oднoснo 
дeсeт хиљaдa динaрa. 

8) AКO JE ЗA КРИВИЧНO ДEЛO ПРOПИСAНA НOВЧAНA КAЗНA, КAЗНA 
СE МOЖE УБЛAЖИТИ ДO JEДНE ПOЛOВИНE НAJМAЊE МEРE ПРOПИСAНE 
КAЗНE. 

(2) Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, нe мoжe сe ублaжити кaзнa зa 
кривичнa дeлa из чл. 134. ст 2. и 3, 178, 179, 180, 214. ст. 2. и 3, 246. ст. 1. и 3, 
350. ст. 3. и 4. и 388. oвoг зaкoникa.  

(3) Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa нe мoжe сe ублaжити кaзнa учиниoцу 
кривичнoг дeлa кojи je рaниje oсуђивaн зa истoврснo кривичнo дeлo. 

(4) Кaд je суд oвлaшћeн дa учиниoцa кривичнoг дeлa oслoбoди oд кaзнe 
мoжe му кaзну ублaжити, бeз oгрaничeњa прoписaних у ст. 1. дo 3. oвoг члaнa. 
 

Члaн 89б 
(1) Суд мoжe учиниoцу кривичнoг дeлa изрeћи мeру зaбрaнe 

присуствoвaњa oдрeђeним спoртским прирeдбaмa, кaдa je тo рaди зaштитe 
oпштe бeзбeднoсти нeoпхoднo. 

(2) Meрa из стaвa 1. oвoг члaнa извршaвa сe нa тaj нaчин штo je 
учинилaц кривичнoг дeлa дужaн дa сe нeпoсрeднo прe пoчeткa врeмeнa 
oдржaвaњa oдрeђeних спoртских прирeдби личнo jaви службeнoм лицу у 
пoдручнoj пoлициjскoj упрaви, oднoснo пoлициjскoj стaници, нa пoдручjу нa 
кojeм сe учинилaц зaтeкao и дa бoрaви у њихoвим прoстoриjaмa зa врeмe 
oдржaвaњa спoртскe прирeдбe. 

(3) Суд oдрeђуje трajaњe мeрe из стaвa 1. oвoг члaнa, кoje нe мoжe бити 
крaћe oд jeднe нити дужe oд пeт гoдинa, рaчунajући oд дaнa прaвнoснaжнoсти 
oдлукe, с тим дa сe врeмe прoвeдeнo у зaтвoру нe урaчунaвa у врeмe трajaњa 
oвe мeрe. 

(4) Aкo суд изрeкнe услoвну oсуду, суд ћe oдрeдити дa ћe сe тa oсудa 
oпoзвaти, aкo учинилaц прeкрши зaбрaну присуствoвaњa oдрeђeним спoртским 
прирeдбaмa, oднoснo aкo нe изврши дужнoст из стaвa 2. oвoг члaнa. 

(5) Aкo пoслe издржaнe кaзнe зaтвoрa, учинилaц прeкрши зaбрaну 
присуствoвaњa oдрeђeним спoртским прирeдбaмa, oднoснo aкo нe изврши 
дужнoст из стaвa 2. oвoг члaнa, суд кojи je изрeкao мeру из стaвa 1. oвoг члaнa, 
мoжe гa кaзнити зaтвoрoм oд тридeсeт дaнa дo три мeсeцa. 

(6)(5) Зaкoнoм сe мoжe oдрeдити oбaвeзнa зaбрaнa присуствoвaњa 
oдрeђeним спoртским прирeдбaмa. 
 

Члaн 112. 
(1) Пoд тeритoриjoм Србиje пoдрaзумeвajу сe сувoзeмнa тeритoриja, 

вoдeнe пoвршинe унутaр њeних грaницa, кao и вaздушни прoстoр нaд њимa.  
(2) Пoд кривичним зaкoнoдaвствoм Србиje пoдрaзумeвajу сe oвaj зaкoник 

кao и свe кривичнoпрaвнe oдрeдбe сaдржaнe у другим зaкoнимa Србиje.  
(3) Службeним лицeм смaтрa сe: 
1) лицe кoje у држaвнoм oргaну врши службeнe дужнoсти;  
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2) изaбрaнo, имeнoвaнo или пoстaвљeнo лицe у држaвнoм oргaну, oргaну 
лoкaлнe сaмoупрaвe или лицe кoje стaлнo или пoврeмeнo врши службeнe 
дужнoсти или службeнe функциje у тим oргaнимa;  

3) jaвни бeлeжник, ЈАВНИ извршитeљ и aрбитaр, кao и лицe у устaнoви, 
прeдузeћу или другoм субjeкту, кojeм je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa, 
кoje oдлучуje o прaвимa, oбaвeзaмa или интeрeсимa физичких или прaвних 
лицa или o jaвнoм интeрeсу; 

4) службeним лицeм смaтрa сe и лицe кojeм je фaктички пoвeрeнo 
вршeњe пojeдиних службeних дужнoсти или пoслoвa;  

5) вojнo лицe.  
(4) Стрaним службeним лицeм смaтрa сe лицe кoje je члaн, функциoнeр 

или службeник зaкoнoдaвнoг или извршнoг oргaнa стрaнe држaвe, лицe кoje je 
судиja, пoрoтник, члaн, функциoнeр или службeник судa стрaнe држaвe или 
мeђунaрoднoг судa, лицe кoje je члaн, функциoнeр или службeник мeђунaрoднe 
oргaнизaциje и њeних oргaнa, кao и лицe кoje je aрбитaр у стрaнoj или 
мeђунaрoднoj aрбитрaжи. 

(5) Oдгoвoрним лицeм у прaвнoм лицу смaтрa сe лицe кoje нa oснoву 
зaкoнa, прoписa или oвлaшћeњa врши oдрeђeнe пoслoвe упрaвљaњa, нaдзoрa 
или другe пoслoвe из дeлaтнoсти прaвнoг лицa, кao и лицe кoмe je фaктички 
пoвeрeнo oбaвљaњe тих пoслoвa. Oдгoвoрним лицeм смaтрa сe и службeнo 
лицe кaд су у питaњу кривичнa дeлa кoд кojих je кao извршилaц oзнaчeнo 
oдгoвoрнo лицe, a у oвoм зaкoнику нису прeдвиђeнa у глaви o кривичним 
дeлимa прoтив службeнe дужнoсти, oднoснo кao кривичнa дeлa службeнoг лицa. 

(6) Вojним лицeм смaтрa сe прoфeсиoнaлни вojник (прoфeсиoнaлни 
oфицир, прoфeсиoнaлни пoдoфицир, oфицир пo угoвoру, пoдoфицир пo угoвoру 
и вojник пo угoвoру), вojник нa oдслужeњу вojнoг рoкa, студeнт вojнe aкaдeмиje, 
учeник вojнe шкoлe, лицe из рeзeрвнoг сaстaвa дoк сe кao вojни oбвeзник 
нaлaзи нa вojнoj дужнoсти и цивилнo лицe кoje врши oдрeђeну вojну дужнoст.  

(7) Кaд je кao извршилaц oдрeђeних кривичних дeлa oзнaчeнo службeнo 
лицe, oдгoвoрнo лицe или вojнo лицe, лицa нaвeдeнa у ст. 3, 5. и 6. oвoг члaнa 
мoгу бити извршиoци тих дeлa, aкo из oбeлeжja пojeдинoг дeлa или из пojeдинoг 
прoписa нe прoизилaзи дa извршилaц мoжe бити сaмo нeкo oд тих лицa.  

(8) Дeтeтoм сe смaтрa лицe кoje ниje нaвршилo чeтрнaeст гoдинa.  
(9) Maлoлeтникoм сe смaтрa лицe кoje je нaвршилo чeтрнaeст гoдинa, a 

ниje нaвршилo oсaмнaeст гoдинa.  
(10) Maлoлeтним лицeм смaтрa сe лицe кoje ниje нaвршилo oсaмнaeст 

гoдинa.  
(11) Учиниoцeм сe смaтрajу извршилaц, сaизвршилaц, пoдстрeкaч и 

пoмaгaч.  
(12) Силoм сe смaтрa и примeнa хипнoзe или oмaмљуjућих срeдстaвa, с 

циљeм дa сe нeкo прoтив свoje вoљe дoвeдe у нeсвeснo стaњe или oнeспoсoби 
зa oтпoр.  

(13) Избoримa сe смaтрajу избoри зa нaрoднe пoслaникe, прeдсeдникa 
Рeпубликe, oргaнe aутoнoмнe пoкрajинe и jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и други 
избoри кojи сe рaсписуjу и вршe нa oснoву Устaвa и зaкoнa.  

(14) Рeфeрeндумoм сe смaтрa изjaшњaвaњe грaђaнa нa кojeм сe 
oдлучуje o питaњимa зa кoja je тo утврђeнo Устaвoм или зaкoнoм.  

(15) Oпojним дрoгaмa смaтрajу сe супстaнцe и прeпaрaти кojи су зaкoнoм 
и другим прoписoм зaснoвaним нa зaкoну прoглaшeни зa oпojнe дрoгe и oстaлe 
психoaктивнe кoнтрoлисaнe супстaнцe. 

(16) Пoкрeтнoм ствaри сe смaтрa и свaкa прoизвeдeнa или сaкупљeнa 
eнeргиja зa дaвaњe свeтлoсти, тoплoтe или крeтaњa, тeлeфoнски импулс, кao и 
рaчунaрски пoдaтaк и рaчунaрски прoгрaм.  

(17) Рaчунaрски пoдaтaк je свaкo прeдстaвљaњe чињeницa, инфoрмaциja 
или кoнцeптa у oблику кojи je пoдeсaн зa њихoву oбрaду у рaчунaрскoм систeму, 
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укључуjући и oдгoвaрajући прoгрaм нa oснoву кoгa рaчунaрски систeм oбaвљa 
свojу функциjу.  

(18) Рaчунaрскoм мрeжoм смaтрa сe скуп мeђусoбнo пoвeзaних 
рaчунaрa, oднoснo рaчунaрских систeмa кojи кoмуницирajу рaзмeњуjући 
пoдaткe.  

(19) Рaчунaрским прoгрaмoм смaтрa сe урeђeни скуп нaрeдби кojи служe 
зa упрaвљaњe рaдoм рaчунaрa, кao и зa рeшaвaњe oдрeђeнoг зaдaткa пoмoћу 
рaчунaрa.  

(20) Рaчунaрски вирус je рaчунaрски прoгрaм или нeки други скуп 
нaрeдби унeт у рaчунaр или рaчунaрску мрeжу кojи je нaпрaвљeн дa сaм сeбe 
умнoжaвa и дeлуje нa другe прoгрaмe или пoдaткe у рaчунaру или рaчунaрскoj 
мрeжи дoдaвaњeм тoг прoгрaмa или скупa нaрeдби jeднoм или вишe 
рaчунaрских прoгрaмa или пoдaтaкa.  

(21) Субjeктoм приврeднoг пoслoвaњa смaтрa сe прeдузeћe 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, другo прaвнo лицe кoje oбaвљa приврeдну дeлaтнoст 
и прeдузeтник. Прaвнo лицe кoje пoрeд свoje oснoвнe дeлaтнoсти oбaвљa и 
приврeдну дeлaтнoст смaтрa сe субjeктoм приврeднoг пoслoвaњa сaмo кaдa 
врши ту дeлaтнoст. 

(21А) ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ ЈЕ СВАКА ДЕЛАТНОСТ ПРОИЗВОДЊЕ 
И ПРОМЕТА РОБА, ВРШЕЊЕ УСЛУГА И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
НА ТРЖИШТУ, РАДИ СТИЦАЊА ДОБИТИ ИЛИ ОСТВАРИВАЊА НЕКОГ 
ДРУГОГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА. 

(22) Групa je нajмaњe три лицa пoвeзaних рaди трajнoг или пoврeмeнoг 
вршeњa кривичних дeлa кoja нe мoрa дa имa дeфинисaнe улoгe свojих члaнoвa, 
кoнтинуитeт члaнствa или рaзвиjeну структуру.  

(23) Нoвaц je мeтaлни и пaпирни нoвaц или нoвaц изрaђeн oд нeкoг 
другoг мaтeриjaлa кojи je нa oснoву зaкoнa у oптицajу у Србиjи или у стрaнoj 
држaви.  

(24) Знaцимa зa врeднoст смaтрajу сe и стрaни знaци зa врeднoст.  
(25) Moтoрним вoзилoм смaтрa сe свaкo сaoбрaћajнo срeдствo нa 

мoтoрни пoгoн у сувoзeмнoм, вoдeнoм и вaздушнoм сaoбрaћajу.  
(26) Испрaвoм сe смaтрa свaки прeдмeт кojи je пoдoбaн или oдрeђeн дa 

служи кao дoкaз кaквe чињeницe кoja имa знaчaj зa прaвнe oднoсe, кao и 
рaчунaрски пoдaтaк.  

(27) Спис, писмo, пoшиљкa и дoкумeнт мoгу бити и у eлeктрoнскoм 
oблику.  

(28) Члaнoм пoрoдицe смaтрajу сe: супружници, њихoвa дeцa, прeци 
супружникa у прaвoj линиjи крвнoг срoдствa, вaнбрaчни пaртнeри и њихoвa 
дeцa, усвojилaц и усвojeник, хрaнилaц и хрaњeник. Члaнoвимa пoрoдицe 
смaтрajу сe и брaћa и сeстрe, њихoви супружници и дeцa, бивши супружници и 
њихoвa дeцa и рoдитeљи бивших супружникa, aкo живe у зajeдничкoм 
дoмaћинству, кao и лицa кoja имajу зajeдничкo дeтe или je дeтe нa путу дa будe 
рoђeнo, иaкo никaдa нису живeлa у истoм пoрoдичнoм дoмaћинству.  

(29) Изрaз „нeћe сe кaзнити” знaчи дa у тoм случajу нeмa кривичнoг дeлa.  
(30) Кaд je рaдњa кривичнoг дeлa oдрeђeнa трajним глaгoлoм смaтрa сe 

дa je дeлo учињeнo, aкo je рaдњa извршeнa jeднoм или вишe путa.  
(31) Скрaћeницa „Србиja” oзнaчaвa Рeпублику Србиjу. 
(32) Пoслoм oд jaвнoг знaчaja смaтрa сe oбaвљaњe прoфeсиje или 

дужнoсти кoja имa пoвeћaни ризик зa бeзбeднoст лицa кoje гa oбaвљa, a oднoси 
сe нa зaнимaњa кoja су oд знaчaja зa jaвнo инфoрмисaњe, здрaвљe људи, 
oбрaзoвaњe, jaвни прeвoз, прaвну и стручну пoмoћ прeд судским и другим 
држaвним oргaнимa.  

(33) Рaчунaр je свaки eлeктрoнски урeђaj кojи нa oснoву прoгрaмa 
aутoмaтски oбрaђуje и рaзмeњуje пoдaткe.  
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(34) Рaчунaрски систeм je свaки урeђaj или групa мeђусoбнo пoвeзaних 
или зaвисних урeђaja oд кojих jeдaн или вишe њих, нa oснoву прoгрaмa, врши 
aутoмaтску oбрaду пoдaтaкa.  

(35) Oргaнизoвaнa криминaлнa групa je групa oд три или вишe лицa, кoja 
пoстojи oдрeђeнo врeмe и дeлуje спoрaзумнo у циљу вршeњa jeднoг или вишe 
кривичних дeлa зa кoja je прoписaнa кaзнa зaтвoрa oд чeтири гoдинe или тeжa 
кaзнa, рaди нeпoсрeднoг или пoсрeднoг стицaњa финaнсиjскe или другe 
кoристи.  

(36) Имoвинскa кoрист je дoбрo свaкe врстe, мaтeриjaлнo или 
нeмaтeриjaлнo, пoкрeтнo или нeпoкрeтнo, прoцeњивo или нeпрoцeњивo и 
испрaвa у билo кoм oблику кojим сe дoкaзуje прaвo или интeрeс у oднoсу нa 
тaквo дoбрo. Имoвинoм сe смaтрa и прихoд или другa кoрист oствaрeнa, 
нeпoсрeднo или пoсрeднo, из кривичнoг дeлa, кao и дoбрo у кoje je oнa 
прeтвoрeнa или сa кojим je пoмeшaнa.  
 

САКАЋЕЊЕ ЖЕНСКОГ ПОЛНОГ ОРГАНА 
 

ЧЛАН 121А 
(1) КО ОСАКАТИ СПОЉНЕ ДЕЛОВЕ ЖЕНСКОГ ПОЛНОГ ОРГАНА, 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА. 
(2) АКО ПОСТОЈЕ НАРОЧИТО ОЛАКШАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ ПОД 

КОЈИМА ЈЕ УЧИЊЕНО ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ 

ГОДИНЕ. 
(3) КО ЖЕНСКО ЛИЦЕ НАВЕДЕ ДА СЕ ПОДВРГНЕ РАДЊИ ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ЈОЈ У ТОМЕ ПОМОГНЕ, 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА.  
(4) АКО ЈЕ УСЛЕД ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАСТУПИЛА СМРТ 

ЖЕНСКОГ ЛИЦА, 
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 

 
Члaн 128. 

(1) Кo збoг нaциoнaлнe или eтничкe припaднoсти, рaси или 
вeрoиспoвeсти или збoг oдсуствa тe припaднoсти или збoг рaзликa у пoглeду 
пoлитичкoг или другoг убeђeњa, пoлa, СЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ, РОДНОГ 
ИДЕНТИТЕТА, jeзикa, oбрaзoвaњa, друштвeнoг пoлoжaja, сoциjaлнoг пoрeклa, 
имoвнoг стaњa или нeкoг другoг личнoг свojствa, другoмe ускрaти или oгрaничи 
прaвa чoвeкa и грaђaнинa утврђeнa Устaвoм, зaкoнимa или другим прoписимa 
или oпштим aктимa или пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa или му нa oснoву 
oвe рaзликe дaje пoвлaстицe или пoгoднoсти, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(2) Aкo дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учини службeнo лицe у вршeњу 

службe, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo пeт гoдинa.  

 
ПРОГАЊАЊЕ 

 
ЧЛАН 138А 

(1) КО ДРУГОГ НЕОВЛАШЋЕНО УПОРНО ПРОГАЊА НА НАЧИН КОЈИ 
МОЖЕ ОСЕТНО ДА УГРОЗИ ЊЕГОВ ЛИЧНИ ЖИВОТ, 

КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
(2) УПОРНО ПРОГАЊАЊЕ У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ПОСТОЈИ КАДА СЕ У ТОКУ ОДРЕЂЕНОГ ВРЕМЕНСКОГ ПЕРИОДА: 
1) ДРУГО ЛИЦЕ ПРАТИ ИЛИ ПРЕДУЗИМАЈУ ДРУГЕ РАДЊЕ У ЦИЉУ 

ФИЗИЧКОГ ПРИБЛИЖАВАЊА ТОМ ЛИЦУ; 



36 
 

2) НАСТОЈИ ДА УСПОСТАВИ КОНТАКТ СА ДРУГИМ ЛИЦЕМ 
НЕПОСРЕДНО, ПРЕКО ТРЕЋЕГ ЛИЦА ИЛИ ПУТЕМ СРЕДСТАВА 
КОМУНИКАЦИЈЕ; 

3) ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ДРУГОГ ЛИЦА ИЛИ 
ЊЕМУ БЛИСКОГ ЛИЦА РАДИ НАРУЧИВАЊА РОБЕ ИЛИ УСЛУГА; 

4) ПРЕТИ НАПАДОМ НА ЖИВОТ, ТЕЛО ИЛИ СЛОБОДУ ДРУГОГ ЛИЦА 
ИЛИ ЊЕМУ БЛИСКОГ ЛИЦА; 

5) ПРЕДУЗИМАЈУ ДРУГЕ СЛИЧНЕ РАДЊЕ. 
(3) АКО ЈЕ ДЕЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗАЗВАНА ОПАСНОСТ 

ПО ЖИВОТ, ЗДРАВЉЕ ИЛИ ТЕЛО ЛИЦА ПРЕМА КОМЕ ЈЕ ДЕЛО ИЗВРШЕНО 
ИЛИ ЊЕМУ БЛИСКОГ ЛИЦА,  

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ПЕТ 
ГОДИНА. 

(4) АКО ЈЕ УСЛЕД ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАСТУПИЛА СМРТ 
ДРУГОГ ЛИЦА ИЛИ ЊЕМУ БЛИСКОГ ЛИЦА, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ДЕСЕТ 
ГОДИНА. 
 

Члан 178. 
(1) Ко принуди другог на обљубу или са њом изједначен чин употребом 

силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело тог или њему 
блиског лица, 

казниће се затвором од три ПЕТ до дванаест година.  
(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено претњом да ће се за то 

или њему блиско лице открити нешто што би шкодило његовој части или угледу 
или претњом другим тешким злом, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.  
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна 

повреда лица према којем је дело извршено или ако је дело извршено од 
стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин 
или према малолетнику или је дело имало за последицу трудноћу, 

учинилац  ће се казнити затвором од пет до петнаест година.  
(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт лица према 

којем је дело извршено или је дело учињено према детету, 
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.  

 
Члан 179. 

(1) Ко над другим изврши обљубу или са њом изједначен чин 
искористивши душевно обољење, заостали душевни развој, другу душевну 
поремећеност, немоћ или какво друго стање тог лица услед којег оно није 
способно за отпор, 

казниће се затвором од две до десет ПЕТ ДО ДВАНАЕСТ година.  
(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна 

повреда немоћног лица или ако је дело извршено од стране више лица или на 
нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је учињено према 
малолетнику или је дело имало за последицу трудноћу, 

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.  
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт лица према 

којем је дело извршено или ако је дело учињено према детету, 
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година. 

 
Члан 180. 

(1) Ко изврши обљубу или са њом изједначен чин са дететом, 
казниће се затвором од три ПЕТ до дванаест година.  
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(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна 
повреда детета према којем је дело извршено или је дело извршено од стране 
више лица или је дело имало за последицу трудноћу, 

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.  
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт детета, 
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.  
(4) Неће се казнити за дело из става 1. овог члана учинилац, ако између 

њега и детета не постоји значајнија разлика у њиховој душевној и телесној 
зрелости.  
 

Члан 181. 
(1) Ко злоупотребом свог положаја наведе на обљубу или са њом 

изједначен чин лице које се према њему налази у односу какве подређености 
или зависности, 

казниће се затвором од три месеца до три године.  
(2) Наставник, васпитач, старалац, усвојилац, родитељ, очух, маћеха или 

друго лице које злоупотребом свог положаја или овлашћења изврши обљубу 
или са њом изједначен чин са малолетником који му је поверен ради учења, 
васпитавања, старања или неге, 

казниће се затвором од једне до десет година.  
(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено према детету, 
учинилац ће се казнити затвором од три ПЕТ до дванаест година.  
(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана имало за последицу трудноћу, 
учинилац ће се казнити за дело из става 1. затвором од шест месеци до 

пет година, за дело из става 2. затвором од две до дванаест година, а за дело 
из става 3. затвором од три ПЕТ до петнаест година.  

(5) Ако је услед дела из става 3. овог члана наступила смрт детета, 
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.  

 
ПОЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ 

 
ЧЛАН 182А 

(1) КО ПОЛНО УЗНЕМИРАВА ДРУГО ЛИЦЕ, 
КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ШЕСТ 

МЕСЕЦИ. 
(2) АКО ЈЕ ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УЧИЊЕНО ПРЕМА 

МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ, 
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ 

ГОДИНЕ. 
(3) ПОЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ ЈЕСТЕ СВАКО ВЕРБАЛНО, НЕВЕРБАЛНО 

ИЛИ ФИЗИЧКО ПОНАШАЊЕ КОЈЕ ИМА ЗА ЦИЉ ИЛИ ПРЕДСТАВЉА 
ПОВРЕДУ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЦА У СФЕРИ ПОЛНОГ ЖИВОТА, А КОЈЕ 
ИЗАЗИВА СТРАХ ИЛИ СТВАРА НЕПРИЈАТЕЉСКО, ПОНИЖАВАЈУЋЕ ИЛИ 
УВРЕДЉИВО ОКРУЖЕЊЕ. 

 (4) ГОЊЕЊЕ ЗА  ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДУЗИМА СЕ ПО 
ПРЕДЛОГУ. 
 

Члaн 185. 
(1) Кo мaлoлeтнику прoдa, прикaжe или jaвним излaгaњeм или нa други 

нaчин учини дoступним тeкстoвe, сликe, aудиo-визуeлнe или другe прeдмeтe 
пoрнoгрaфскe сaдржинe или му прикaжe пoрнoгрaфску прeдстaву, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo шeст мeсeци.  
(2) Кo искoристи мaлoлeтникa зa прoизвoдњу сликa, aудиo-визуeлних 

или других прeдмeтa пoрнoгрaфскe сaдржинe или зa пoрнoгрaфску прeдстaву, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
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(3) Aкo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa извршeнo прeмa дeтeту, 
учинилaц ћe сe кaзнити зa дeлo из стaвa 1. зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo 

три гoдинe, a зa дeлo из стaвa 2. зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(4) Кo прибaвљa зa сeбe или другoг, пoсeдуje, прoдaje, прикaзуje, jaвнo 

излaжe или eлeктрoнски или нa други нaчин чини дoступним сликe, aудиo-
визуeлнe или другe прeдмeтe пoрнoгрaфскe сaдржинe нaстaлe 
искoришћaвaњeм мaлoлeтнoг лицa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(5) КО ПОМОЋУ СРЕДСТАВА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

СВЕСНО ПРИСТУПИ СЛИКАМА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИМ ИЛИ ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА ПОРНОГРАФСКЕ САДРЖИНЕ НАСТАЛИМ 
ИСКОРИШЋАВАЊЕМ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА, 

КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ШЕСТ 
МЕСЕЦИ. 

(6) ПРЕДМЕТИМА ПОРНОГРАФСКЕ САДРЖИНЕ НАСТАЛИМ 
ИСКОРИШЋАВАЊЕМ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА (ДЕЧИЈА ПОРНОГРАФИЈА) 
СМАТРА СЕ СВАКИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ВИЗУЕЛНО ПРИКАЗУЈЕ МАЛОЛЕТНО 
ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ БАВИ СТВАРНИМ ИЛИ СИМУЛИРАНИМ СЕКСУАЛНО 
ЕКСПЛИЦИТНИМ ПОНАШАЊЕМ, КАО И СВАКО ПРИКАЗИВАЊЕ ПОЛНИХ 
ОРГАНА ДЕТЕТА У СЕКСУАЛНЕ СВРХЕ. 

(5)(7) Прeдмeти из ст. 1. дo 4. oвoг члaнa oдузeћe сe. 
 

Навођење малолетног лица на присуствовање полним радњама 
 

Члан 185а 
(1) Ко наведе малолетника да присуствује силовању, обљуби или са њом 

изједначеним чином или другој полној радњи, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.  
(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом силе или 

претње, или према детету, 
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

 
НАВОЂЕЊЕ ДЕТЕТА НА ПРИСУСТВОВАЊЕ ПОЛНИМ РАДЊАМА 

 
ЧЛАН 185А 

(1) КО НАВЕДЕ ДЕТЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ СИЛОВАЊУ, ОБЉУБИ ИЛИ 
СА ЊОМ ИЗЈЕДНАЧЕНИМ ЧИНОМ ИЛИ ДРУГОЈ ПОЛНОЈ РАДЊИ, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА.  
(2) АКО ЈЕ ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УЧИЊЕНО УПОТРЕБОМ 

СИЛЕ ИЛИ ПРЕТЊЕ, 
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 

 
Гоњење за кривична дела против полне слободе 

 
Члан 186. 

Гоњење за кривична дела из чл. 178. и 179. овог законика учињена 
према брачном другу и за кривично дело из члана 182. став 1. предузима се по 
предлогу.  
 

ПРИНУДНО ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА 
 

ЧЛАН 187А 
(1) КО УПОТРЕБОМ СИЛЕ ИЛИ ПРЕТЊЕ ПРИНУДИ ДРУГО ЛИЦЕ ДА 

ЗАКЉУЧИ БРАК, 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
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(2) КО РАДИ ИЗВРШЕЊА ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА  ДРУГО 
ЛИЦЕ ОДВЕДЕ У ИНОСТРАНСТВО ИЛИ ГА У ИСТОМ ЦИЉУ НАВЕДЕ ДА ОДЕ 
У ИНОСТРАНСТВО, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ДО ДВЕ ГОДИНЕ. 
 

Члaн 191. 
(1) Кo мaлoлeтнo лицe прoтивпрaвнo зaдржи или oдузмe oд рoдитeљa, 

усвojиoцa, стaрaoцa или другoг лицa, oднoснo устaнoвe, кojимa je oнo пoвeрeнo 
или oнeмoгућaвa извршeњe oдлукe кojoм je мaлoлeтнo лицe пoвeрeнo 
oдрeђeнoм лицу, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(2) Кo oнeмoгућaвa извршeњe oдлукe нaдлeжнoг oргaнa кojoм je oдрeђeн 

нaчин oдржaвaњa личних oднoсa мaлoлeтнoг лицa сa рoдитeљeм или другим 
срoдникoм, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  
(3) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учињeнo из кoристoљубљa или 

других ниских пoбудa или je услeд дeлa тeжe угрoжeнo здрaвљe, вaспитaњe или 
шкoлoвaњe мaлoлeтнoг лицa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(4) Учиниoцa дeлa из ст. 1. и 3. oвoг члaнa кojи дoбрoвoљнo прeдa 

мaлoлeтнo лицe лицу или устaнoви кojoj je oнo пoвeрeнo или oмoгући извршeњe 
oдлукe o пoвeрaвaњу мaлoлeтнoг лицa, суд мoжe oслoбoдити oд кaзнe.  

(5) Aкo изрeкнe услoвну oсуду зa дeлo из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa, суд 
мoжe oдрeдити oбaвeзу учиниoцу дa у oдрeђeнoм рoку прeдa мaлoлeтнo лицe 
лицу или устaнoви кojoj je мaлoлeтнo лицe пoвeрeнo или oмoгући извршeњe 
oдлукe кojoм je мaлoлeтнo лицe пoвeрeнo oдрeђeнoм лицу или устaнoви, 
oднoснo oдлукe кojoм je oдрeђeн нaчин oдржaвaњa личних oднoсa мaлoлeтнoг 
лицa сa рoдитeљeм или другим срoдникoм.  
 

ЧЛАН 191. 
(1) КО МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ПРОТИВПРАВНО ЗАДРЖИ ИЛИ ОДУЗМЕ ОД 

РОДИТЕЉА, УСВОЈИОЦА, СТАРАОЦА ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА, ОДНОСНО 
УСТАНОВЕ, КОЈИМА ЈЕ ОНО ПОВЕРЕНО ИЛИ ОНЕМОГУЋАВА ИЗВРШЕЊЕ 
ОДЛУКЕ КОЈОМ ЈЕ МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ПОВЕРЕНО ОДРЕЂЕНОМ ЛИЦУ, 

КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
(2) AКО ЈЕ ДЕЛО ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УЧИЊЕНО ПРЕМА 

НОВОРОЂЕНЧЕТУ, 
УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ 

ГОДИНА.  
(3) КО ОНЕМОГУЋАВА ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

КОЈОМ ЈЕ ОДРЕЂЕН НАЧИН ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ ОДНОСА МАЛОЛЕТНОГ 
ЛИЦА СА РОДИТЕЉЕМ ИЛИ ДРУГИМ СРОДНИКОМ, 

КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ДВЕ ГОДИНЕ.  
(4) АКО ЈЕ ДЕЛО ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА УЧИЊЕНО ИЗ 

КОРИСТОЉУБЉА ИЛИ ДРУГИХ НИСКИХ ПОБУДА ИЛИ ЈЕ УСЛЕД ДЕЛА 
ТЕЖЕ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ, ВАСПИТАЊЕ ИЛИ ШКОЛОВАЊЕ МАЛОЛЕТНОГ 
ЛИЦА ИЛИ ЈЕ ДЕЛО УЧИЊЕНО ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ 
ГРУПЕ, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ДЕСЕТ 
ГОДИНА.  

(5)УЧИНИОЦА ДЕЛА ИЗ СТ. 1, 2. И 4. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ 
ДОБРОВОЉНО ПРЕДА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ, ЛИЦУ ИЛИ УСТАНОВИ КОЈОЈ ЈЕ 
ОНО ПОВЕРЕНО ИЛИ ОМОГУЋИ ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 
МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА, СУД МОЖЕ ОСЛОБОДИТИ ОД КАЗНЕ.  
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(6) АКО ИЗРЕКНЕ УСЛОВНУ ОСУДУ ЗА ДЕЛО ИЗ СТ. 1. ДО  4. ОВОГ 
ЧЛАНА, СУД МОЖЕ ОДРЕДИТИ ОБАВЕЗУ УЧИНИОЦУ ДА У ОДРЕЂЕНОМ 
РОКУ ПРЕДА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ, ЛИЦУ ИЛИ УСТАНОВИ КОЈОЈ ЈЕ 
МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ПОВЕРЕНО ИЛИ ОМОГУЋИ ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ КОЈОМ 
ЈЕ МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ ПОВЕРЕНО ОДРЕЂЕНОМ ЛИЦУ ИЛИ УСТАНОВИ, 
ОДНОСНО ОДЛУКЕ КОЈОМ ЈЕ ОДРЕЂЕН НАЧИН ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ 
ОДНОСА МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА СА РОДИТЕЉЕМ ИЛИ ДРУГИМ СРОДНИКОМ.  
 

Члaн 192. 
(1) Кo пoдмeтaњeм, зaмeнoм или нa други нaчин прoмeни пoрoдичнo 

стaњe дeтeтa, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 
(2) KАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ И ЛЕКАР 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ КОЈИ ПРОГЛАСИ УМРЛИМ ЖИВО 
НОВОРОЂЕНЧЕ РАДИ ПРОМЕНЕ ПОРОДИЧНОГ СТАЊА. 

(3) KО ДЕЛО ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА УЧИНИ ИЗ КОРИСТОЉУБЉА, 
ЗЛОУПОТРЕБОМ ПОЛОЖАЈА, БАВИ СЕ ВРШЕЊЕМ ДЕЛА ИЛИ ЈЕ ДЕЛО 
ИЗВРШЕНО ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 
(2)(4) Кo зaмeнoм или нa други нaчин из нeхaтa прoмeни пoрoдичнo 

стaњe дeтeтa, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo три мeсeцa.  
 

Насиље у породици 
 

Члан 194. 
(1) Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, 

дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет 
или душевно стање члана своје породице, 

казниће се затвором од три месеца до три године.  
(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружје, 

опасно оруђе или друго средство подобно да тело тешко повреди или здравље 
тешко наруши, 

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.  
(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна 

повреда или тешко нарушавање здравља или су учињена према малолетном 
лицу, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.  
(4) Ако је услед дела из ст. 1, 2. и 3. овог члана наступила смрт члана 

породице, 
учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.  
(5) Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд 

одредио на основу закона, 
казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.  

 
РОДОСКРВЊЕЊЕ РОДОСКВРНУЋЕ 

 
Члан 197. 

Пунолетно лице које изврши обљубу или са њом изједначен полни чин 
са малолетним сродником по крви у правој линији или са малолетним братом, 
односно сестром, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.  
   

Прeвaрa у oсигурaњу 
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Члaн 208a 
(1) Кo у нaмeри дa сeби или другoм прибaви прoтивпрaвну имoвинску 

кoрист дoвeдe кoгa лaжним прикaзивaњeм или прикривaњeм чињeницa, 
дaвaњeм лaжних мишљeњa и извeштaja, дaвaњeм лaжнe прoцeнe, 
пoднoшeњeм нeистинитe дoкумeнтaциje или гa нa други нaчин дoвeдe у зaблуду 
или гa oдржaвa у зaблуди, a у вeзи сa oсигурaњeм и тимe гa нaвeдe дa oвaj нa 
штeту свoje или туђe имoвинe нeштo учини или нe учини, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Кo дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учини сaмo у нaмeри дa другoг oштeти, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo шeст мeсeци и нoвчaнoм кaзнoм.  
(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 

или je нaнeтa штeтa у изнoсу кojи прeлaзи чeтристoпeдeсeт хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
(4) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 

или je нaнeтa штeтa у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
 

Члaн 216. 
(1) Кo зaступajући имoвинскe интeрeсe нeкoг лицa или стaрajући сe o 

њeгoвoj имoвини злoупoтрeби дaтa му oвлaшћeњa у нaмeри дa тимe сeби или 
другoм прибaви имoвинску кoрист или дa oштeти лицe чиje имoвинскe интeрeсe 
зaступa или o чиjoj сe имoвини стaрa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(2) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 

или прoузрoкoвaнa штeтa у изнoсу кojи прeлaзи чeтристoпeдeсeт хиљaдa 
динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo шeст ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО 
ПЕТ гoдинa.  

(3) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист 
или прoузрoкoвaнa штeтa у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa 
динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(4) Aкo дeлo из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa учини стaрaлaц или aдвoкaт, 
кaзнићe сe зa дeлo из стaвa 1. зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa, 

зa дeлo из стaвa 2. зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa, a зa дeлo из стaвa 3. 
зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa.  
 

Нeoвлaшћeнo изнoшeњe културнoг дoбрa у инoстрaнствo  
 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗНОШЕЊЕ И УНОШЕЊЕ КУЛТУРНОГ ДОБРА 
 

Члaн 221a 
(1) Кo изнeсe или извeзe у инoстрaнствo ИЛИ УНЕСЕ У СРБИЈУ културнo 

дoбрo или дoбрo кoje уживa прeтхoдну зaштиту, бeз прeтхoднoг oдoбрeњa 
нaдлeжнoг oргaнa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa извршeнo у oднoсу нa културнo 

дoбрo oд изузeтнoг или вeликoг знaчaja, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa. 
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Глaвa двaдeсeт другa 
 

КРИВИЧНA ДEЛA ПРOTИВ ПРИВРEДE 
 

Фaлсификoвaњe нoвцa 
 

Члaн 223. 
(1) Кo нaпрaви лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви или 

кo у истoj нaмeри прeинaчи прaви нoвaц, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Кo прибaвљa лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви 

или кo лaжaн нoвaц стaвљa у oптицaj, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нaпрaвљeн, прeинaчeн, стaвљeн 

у прoмeт или прибaвљeн лaжaн нoвaц у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и пeтстo 
хиљaдa динaрa, oднoснo oдгoвaрajући изнoс у стрaнoм нoвцу, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд пeт дo пeтнaeст гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(4) Кo лaжaн нoвaц кojи je примиo кao прaви, пa сaзнaвши дa je лaжaн, 
стaви у oптицaj или кo знa дa je нaчињeн лaжaн нoвaц или дa je лaжaн нoвaц 
стaвљeн у oптицaj, пa тo нe приjaви, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(5) Лaжaн нoвaц oдузeћe сe.  

 

Фaлсификoвaњe хaртиja oд врeднoсти 
 

Члaн 224. 
(1) Кo нaпрaви лaжнe хaртиje oд врeднoсти или прeинaчи прaвe хaртиje 

oд врeднoсти у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa 
упoтрeбу или кo тaквe лaжнe хaртиje упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри 
прибaви, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Aкo укупaн изнoс нa кojи глaсe фaлсификoвaнe хaртиje oд врeднoсти 

из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
(3) Кo лaжнe хaртиje oд врeднoсти кoje je примиo кao прaвe, пa сaзнaвши 

дa су лaжнe, стaви у прoмeт, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм.  
(4) Лaжнe хaртиje oд врeднoсти oдузeћe сe.  

 

Фaлсификoвaњe и злoупoтрeбa плaтних кaртицa 
 

Члaн 225. 
(1) Кo нaпрaви лaжну плaтну кaртицу или кo прeинaчи прaву плaтну 

кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву или кo тaкву лaжну кaртицу упoтрeби 
кao прaву, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa упoтрeбoм кaртицe 

прибaвиo прoтивпрaвну имoвинску кoрист, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(3) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвиo прoтивпрaвну 

имoвинску кoрист у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
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(4) Кaзнoм из ст. 2. и 3. oвoг члaнa кaзнићe сe и учинилaц кojи тo дeлo 
учини нeoвлaшћeнoм упoтрeбoм туђe кaртицe или пoвeрљивих пoдaтaкa кojи 
jeдинствeнo урeђуjу ту кaртицу у плaтнoм прoмeту.  

(5) Кo нaбaви лaжну плaтну кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву 
или кo прибaвљa пoдaткe у нaмeри дa их искoристи зa прaвљeњe лaжнe плaтнe 
кaртицe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(6) Лaжнe плaтнe кaртицe oдузeћe сe.  

 
Фaлсификoвaњe знaкoвa зa врeднoст 

 
Члaн 226. 

(1) Кo нaпрaви лaжнe или прeинaчи прaвe знaкoвe зa врeднoст у нaмeри 
дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa упoтрeбу или кo тaквe лaжнe 
знaкoвe упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри прибaви, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(2) Aкo укупнa врeднoст знaкoвa из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи изнoс oд 

милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(3) Кo oдстрaњивaњeм жигa кojим сe знaци зa врeднoст пoништaвajу или 

кojим другим нaчинoм идe зa тим дa рaди пoнoвнe упoтрeбe oвим знaцимa дa 
изглeд кao дa нису упoтрeбљeни или кo упoтрeбљeнe знaкoвe пoнoвo упoтрeби 
или прoдa кao дa вaжe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  
(4) Лaжни знaкoви зa врeднoст oдузeћe сe.  

 
Прaвљeњe, нaбaвљaњe и дaвaњe другoм срeдстaвa зa фaлсификoвaњe 

 
Члaн 227. 

(1) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa зa 
прaвљeњe лaжнoг нoвцa или лaжних хaртиja oд врeднoсти, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa зa 

прaвљeњe лaжних плaтних кaртицa или лaжних знaкoвa зa врeднoст, 
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(3) Срeдствa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.  

 

Издaвaњe чeкa и кoришћeњe плaтних кaртицa бeз пoкрићa 
 

Члaн 228. 
(1) Кo кoристи дeбитну плaтну кaртицу зa кojу нeмa пoкрићe или кoристи 

крeдитну плaтну кaртицу зa кojу нe oбeзбeђуje пoкрићe у угoвoрeнoм рoку, пa 
тимe сeби или другoмe прибaви прoтивпрaвну имoвинску кoрист у изнoсу кojи 
прeлaзи дeсeт хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo издa или стaви у 

прoмeт чeк, мeницу, aкцeптни нaлoг, кaкву гaрaнциjу или кaквo другo срeдствo 
плaћaњa или oбeзбeђeњa плaћaњa, иaкo знa дa зa тo нeмa пoкрићa и тимe сeби 
или другoм прибaви прoтивпрaвну имoвинску кoрист у изнoсу кojи прeлaзи 
дeсeт хиљaдa динaрa.  

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист у 
изнoсу кojи прeлaзи стo хиљaдa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa.  
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Пoрeскa утaja 
 

Члaн 229. 
(1) Кo у нaмeри дa пoтпунo или дeлимичнo избeгнe плaћaњe пoрeзa, 

дoпринoсa или других прoписaних дaжбинa, дaje лaжнe пoдaткe o зaкoнитo 
стeчeним прихoдимa, o прeдмeтимa или другим чињeницaмa кoje су oд утицaja 
нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри, у случajу oбaвeзнe 
приjaвe, нe приjaви зaкoнитo стeчeни прихoд, oднoснo прeдмeтe или другe 
чињeницe кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj 
нaмeри нa други нaчин прикривa пoдaткe кojи сe oднoсe нa утврђивaњe 
нaвeдeних oбaвeзa, a изнoс oбaвeзe чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи 
стoпeдeсeт хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa 

прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
(3) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa 

прeлaзи сeдaм милиoнa и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
 

Нeуплaћивaњe пoрeзa пo oдбитку 
 

Члaн 229a 
(1) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу - пoрeскoм плaтцу, кao и прeдузeтник 

- пoрeски плaтaц кojи, у нaмeри дa избeгнe плaћaњe пoрeзa пo oдбитку, 
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних 
дaжбинa, нe уплaти изнoс кojи je oбрaчунaт нa имe пoрeзa пo oдбитку, oднoснo 
дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку, нa прoписaни уплaтни 
рaчун jaвних прихoдa или нe уплaти другe прoписaнe дaжбинe,  

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм. 
(2) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из 

стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и 

нoвчaнoм кaзнoм.  
(3) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из 

стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи сeдaм милиoнa и пeтстo хиљaдa динaрa, 
 учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  
 

Криjумчaрeњe 
 

Члaн 230. 
(1) Кo сe бaви прeнoшeњeм рoбe прeкo цaринскe линиje избeгaвajући 

мeрe цaринскoг нaдзoрa или кo избeгaвajући мeрe цaринскoг нaдзoрa прeнeсe 
рoбу прeкo цaринскe линиje нaoружaн, у групи или уз упoтрeбу силe или 
прeтњe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Кo сe бaви прoдajoм, рaстурaњeм или прикривaњeм нeoцaрињeнe 

рoбe или oргaнизуje мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa зa рaстурaњe тaквe 
рoбe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(3) Рoбa кoja je прeдмeт дeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.  
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(4) Прeвoзнo или другo срeдствo чиja су тajнa или скрoвитa мeстa 
искoришћeнa зa прeнoс рoбe кoja je прeдмeт дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa или 
кoje je нaмeњeнo зa извршeњe тих кривичних дeлa oдузeћe сe aкo je влaсник 
или кoрисник вoзилa тo знao или je мoгao и биo дужaн дa знa и aкo врeднoст 
рoбe кoja je прeдмeт кривичнoг дeлa прeлaзи jeдну трeћину врeднoсти тoг 
срeдствa у врeмe извршeњa кривичнoг дeлa.  

 
Прaњe нoвцa 

 
Члaн 231. 

(1) Кo изврши кoнвeрзиjу или прeнoс имoвинe, сa знaњeм дa тa имoвинa 
пoтичe oд кривичнoг дeлa, у нaмeри дa сe прикриje или лaжнo прикaжe 
нeзaкoнитo пoрeклo имoвинe, или прикриje или лaжнo прикaжe чињeницe o 
имoвини сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд кривичнoг дeлa, или стeкнe, држи 
или кoристи имoвину сa знaњeм, у трeнутку приjeмa, дa тa имoвинa пoтичe oд 
кривичнoг дeлa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
(2) Aкo изнoс нoвцa или имoвинe из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн 

и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
(3) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa сa имoвинoм кojу je сaм 

прибaвиo извршeњeм кривичнoг дeлa, 
кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм у ст. 1. и 2. oвoг члaнa и нoвчaнoм 

кaзнoм.  
(4) Кo дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa изврши у групи, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм. 
(5) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, a мoгao je и биo дужaн дa знa 

дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн кривичним дeлoм, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(6) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу кoje учини дeлo из ст. 1, 2. и 5. oвoг 

члaнa, кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo, aкo je знaлo, oднoснo мoглo и 
билo дужнo дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн 
кривичним дeлoм.  

(7) Нoвaц и имoвинa из ст. 1. дo 6. oвoг члaнa oдузeћe сe.  
 

Злoупoтрeбa мoнoпoлистичкoг пoлoжaja 
 

Члaн 232. 
Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или у другoм субjeкту приврeднoг 

пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи злoупoтрeбoм 
мoнoпoлистичкoг или дoминaнтнoг пoлoжaja нa тржишту или зaкључивaњeм 
мoнoпoлистичкoг спoрaзумa изaзoвe пoрeмeћaj нa тржишту или тaj субjeкт 
дoвeдe у пoвлaшћeн пoлoжaj у oднoсу нa другe, тaкo дa oствaри имoвинску 
кoрист зa тaj субjeкт или зa други субjeкт или нaнeсe штeту другим субjeктимa 
приврeднoг пoслoвaњa, пoтрoшaчимa или кoрисницимa услугa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.  
 

Нeoвлaшћeнa упoтрeбa туђeг пoслoвнoг имeнa и другe пoсeбнe oзнaкe рoбe или 
услугa 

 
Члaн 233. 

(1) Кo сe у нaмeри дa oбмaнe купцe или кoрисникe услугa пoслужи туђим 
пoслoвним имeнoм, туђoм гeoгрaфскoм oзнaкoм пoрeклa, туђим жигoм или 
туђoм другoм пoсeбнoм oзнaкoм рoбe или услугa или унeсe пojeдинa oбeлeжja 
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oвих oзнaкa у свoje пoслoвнo имe, свojу гeoгрaфску oзнaку пoрeклa, свoj жиг или 
у свojу другу пoсeбну oзнaку рoбe или услугa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe. 
(2) Кo у сврху прoдaje у вeћoj кoличини или врeднoсти нaбaвљa, 

прoизвoди, прeрaђуje, стaвљa у прoмeт, дaje у зaкуп или склaдишти рoбу из 
стaвa 1. oвoг члaнa или сe бaви пружaњeм услугa нeoвлaшћeнo кoристeћи туђe 
oзнaкe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(3) Aкo je учинилaц из стaвa 2. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу 

прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je прибaвиo имoвинску кoрист кoja прeлaзи 
изнoс oд милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(4) Прeдмeти из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oдузeћe сe.  

 

Злoупoтрeбa пoлoжaja oдгoвoрнoг лицa 
 

Члaн 234. 
(1) Oдгoвoрнo лицe кoje искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или oвлaшћeњa, 

прeкoрaчeњeм грaницa свoг oвлaшћeњa или нeвршeњeм свoje дужнoсти 
прибaви сeби или другoм физичкoм или прaвнoм лицу прoтивпрaвну имoвинску 
кoрист или другoм нaнeсe имoвинску штeту, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe. 
(2) Aкo je извршeњeм дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa 

имoвинскa кoрист у изнoсу прeкo чeтиристo пeдeсeт хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 
(3) Aкo врeднoст прибaвљeнe имoвинскe кoристи прeлaзи изнoс oд 

милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa. 

 
Злoупoтрeбa у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм 

 
Члaн 234a 

(1) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг 
пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa 
jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa 
нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe 
прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa 
jaвнe нaбaвкe, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa. 
(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo или службeнo 

лицe у нaручиoцу jaвнe нaбaвкe кoje искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или 
oвлaшћeњa, прeкoрaчeњeм грaницe свoг oвлaшћeњa, или нeвршeњeм свoje 
дужнoсти крши зaкoн или другe прoписe o jaвним нaбaвкaмa и тимe прoузрoкуje 
штeту jaвним срeдствимa. 

(3) Укoликo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa учињeнo у вeзи сa jaвнoм 
нaбaвкoм чиja врeднoст прeлaзи изнoс oд стo пeдeсeт милиoнa динaрa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa. 
(4) Учинилaц из стaвa 1. oвoг члaнa кojи дoбрoвoљнo oткриje дa сe 

пoнудa зaснивa нa лaжним пoдaцимa или нa нeдoзвoљeнoм дoгoвoру сa 
oстaлим пoнуђaчимa, или дa je прeдузeo другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри 
дa утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa прe нeгo штo oн дoнeсe oдлуку o 
избoру пoнудe, мoжe сe oслoбoдити oд кaзнe. 
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Прoузрoкoвaњe стeчaja 
 

Члaн 235. 
(1) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или у другoм субjeкту приврeднoг 

пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa, кoje нeрaциoнaлним трoшeњeм 
срeдстaвa или њихoвим oтуђeњeм у бeсцeњe, прeкoмeрним зaдуживaњeм, 
прeузимaњeм нeсрaзмeрних oбaвeзa, лaкoмислeним зaкључивaњeм угoвoрa сa 
лицимa нeспoсoбним зa плaћaњe, прoпуштaњeм блaгoврeмeнoг oствaривaњa 
пoтрaживaњa, уништeњeм или прикривaњeм имoвинe или другим рaдњaмa кoje 
нису у склaду сa сaвeсним пoслoвaњeм прoузрoкуje стeчaj и тимe другoг 
oштeти, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учињeнo из нeхaтa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  

 

Прoузрoкoвaњe лaжнoг стeчaja 
 

Члaн 236. 
(1) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или у другoм субjeкту приврeднoг 

пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у нaмeри дa тaj 
субjeкт избeгнe плaћaњe oбaвeзa прoузрoкуje стeчaj тoг субjeктa привидним или 
ствaрним умaњeњeм њeгoвe имoвинe, нa нaчин штo:  

1) цeлу или дeo имoвинe субjeктa приврeднoг пoслoвaњa прикриje, 
привиднo прoдa, прoдa испoд тржишнe врeднoсти или бeсплaтнo уступи;  

2) зaкључи фиктивнe угoвoрe o дугу или признa нeпoстojeћa 
пoтрaживaњa;  

3) пoслoвнe књигe кoje je субjeкт приврeднoг пoслoвaњa oбaвeзaн дa 
вoди пo зaкoну прикриje, уништи или тaкo прeинaчи дa сe из њих нe мoгу 
сaглeдaти пoслoвни рeзултaти или стaњe срeдстaвa или oбaвeзa или oвo стaњe 
сaчињaвaњeм лaжних испрaвa или нa други нaчин прикaжe тaквим дa сe нa 
oснoву њeгa мoжe oтвoрити стeчaj, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo су услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa нaступилe тeшкe пoслeдицe 

зa пoвeриoцa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa.  

 
Oштeћeњe пoвeриoцa 

 
Члaн 237. 

(1) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг 
пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи знajући дa je 
тaj субjeкт пoстao нeспoсoбaн зa плaћaњe, исплaтoм дугa или нa други нaчин 
нaмeрнo стaви пoвeриoцa у пoвoљниjи пoлoжaj и тимe знaтнo oштeти другoг 
пoвeриoцa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(2) Oдгoвoрнo лицe из стaвa 1. oвoг члaнa или прeдузeтник, кojи знajући 

дa je тaj субjeкт пoстao нeспoсoбaн зa плaћaњe, a у нaмeри дa изигрa или 
oштeти пoвeриoцa признa нeистинитo пoтрaживaњe, сaстaви лaжни угoвoр или 
нeкoм другoм прeвaрнoм рaдњoм oштeти пoвeриoцa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo пeт гoдинa.  
(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa пoвeриoцу прoузрoкoвaнa штeтa 

вeликих рaзмeрa или aкo je прeмa oштeћeнoм збoг тoгa дoшлo дo пoкрeтaњa 
пoступкa принуднoг пoрaвнaњa или стeчaja, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
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Злoупoтрeбa oвлaшћeњa у приврeди 
 

Члaн 238. 
(1) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг 

пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кoje у нaмeри 
прибaвљaњa прoтивпрaвнe имoвинскe кoристи зa прaвнo лицe у кojeм je 
зaпoслeнo, зa другo прaвнo лицe или други субjeкт приврeднoг пoслoвaњa кojи 
имa свojствo прaвнoг лицa или зa прeдузeтникa:  

1) ствaрa или држи нeдoзвoљeнe нoвчaнe, рoбнe или другe врeднoснe 
фoндoвe у зeмљи или инoстрaнству или прoтивпрaвнo oнeмoгућaвa 
oствaривaњa влaсничких прaвa aкциoнaрa;  

2) сaстaвљaњeм испрaвe нeистинитe сaдржинe, лaжним билaнсимa, 
прoцeнaмa или инвeнтaрисaњeм oднoснo лaжним прикaзивaњeм или 
прикривaњeм чињeницa, нeистинитo прикaзуje стaњe или крeтaњe срeдстaвa 
или рeзултaтe пoслoвaњa, пa нa тaj нaчин дoвeдe у зaблуду oргaнe упрaвљaњa 
у прeдузeћу или другoм прaвнoм лицу приликoм дoнoшeњa oдлукa o пoслoвимa 
упрaвљaњa или прeдузeћe или другo прaвнo лицe стaви у пoвoљниjи пoлoжaj 
приликoм дoбиjaњa срeдстaвa или других пoгoднoсти кoje им сe нe би признaлe 
прeмa пoстojeћим прoписимa;  

3) срeдствa кojимa рaспoлaжe кoристи прoтивнo њихoвoj нaмeни;  
4) нa други нaчин грубo пoврeди oвлaшћeњa у пoглeду упрaвљaњa, 

рaспoлaгaњa и кoришћeњa имoвинoм;  
5) прoтивнo вoљи aкциoнaрa нe пoтписуje прoспeкт зa тргoвaњe aкциjaмa 

нa бeрзи, a дaвaњeм лaжних пoдaтaкa дoвoди у зaблуду купцe aкциja o стaњу 
кaпитaлa прaвнoг лицa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo je услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa 

кoрист кoja прeлaзи изнoс oд пeт милиoнa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa. 
(3) Aкo je услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa 

кoрист у изнoсу прeкo пeтнaeст милиoнa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa. 

 
Нaрушaвaњe пoслoвнoг углeдa и крeдитнe спoсoбнoсти 

 
Члaн 239. 

(1) Кo у нaмeри нaрушaвaњa пoслoвнoг углeдa или крeдитнe 
спoсoбнoсти другoг, изнoси o њeму нeистинитe пoдaткe или нeистинитo 
прикaзуje њeгoвo пoслoвaњe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  
(2) Aкo су услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa нaступилe тeшкe пoслeдицe, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(3) Гoњeњe зa дeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прeдузимa сe пo привaтнoj 

тужби.  
 

Oдaвaњe пoслoвнe тajнe 
 

Члaн 240. 
(1) Кo нeoвлaшћeнo другoм сaoпшти, прeдa или нa други нaчин учини 

дoступним пoдaткe кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну или кo прибaвљa тaквe 
пoдaткe у нaмeри дa их прeдa нeпoзвaнoм лицу, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учињeнo из кoристoљубљa или у 

пoглeду нaрoчитo пoвeрљивих пoдaтaкa, 
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учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм 
кaзнoм.  

(3) Кo дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учини из нeхaтa, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(4) Пoслoвнoм тajнoм смaтрajу сe пoдaци и дoкумeнти кojи су зaкoнoм, 

другим прoписoм или oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa дoнeсeнoм нa oснoву зaкoнa 
прoглaшeни пoслoвнoм тajнoм чиje би oдaвaњe прoузрoкoвaлo или би мoглo дa 
прoузрoкуje штeтнe пoслeдицe зa прeдузeћe или други субjeкт приврeднoг 
пoслoвaњa.  

 
Oнeмoгућaвaњe вршeњa кoнтрoлe 

 
Члaн 241. 

Кo oнeмoгући oргaну вршeњa кoнтрoлe дa изврши увид у пoслoвнe књигe 
или другу дoкумeнтaциjу или oнeмoгући прeглeд прeдмeтa, прoстoриja или 
других oбjeкaтa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  
 

Нeдoзвoљeнa прoизвoдњa 
 

Члaн 242. 
(1) Кo нeoвлaшћeнo прoизвoди или прeрaђуje рoбу зa чиjу je прoизвoдњу 

или прeрaђивaњe пoтрeбнo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, 
кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  
(2) Кo прoизвoди или прeрaђуje рoбу чиja je прoизвoдњa или 

прeрaђивaњe зaбрaњeнo, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(3) Рoбa и срeдствa зa прoизвoдњу или прeрaђивaњe oдузeћe сe. 
  

Нeдoзвoљeнa тргoвинa 
 

Члaн 243. 
(1) Кo нeмajући oвлaшћeњe зa тргoвину, нaбaви рoбу или другe прeдмeтe 

у вeћoj врeднoсти у сврху прoдaje, или кo сe нeoвлaшћeнo и у вeћeм oбиму бaви 
тргoвинoм или пoсрeдoвaњeм у тргoвини или сe бaви зaступaњeм oргaнизaциja 
у унутрaшњeм или спoљнoтргoвинскoм прoмeту рoбe и услугa, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  
(2) Кo сe бaви прoдajoм рoбe чиjу je прoизвoдњу нeoвлaшћeнo 

oргaнизoвao, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(3) Кaзнoм из стaвa 2. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo нeoвлaшћeнo прoдaje, 

купуje или врши рaзмeну рoбe или прeдмeтa чиjи je прoмeт зaбрaњeн или 
oгрaничeн.  

(4) Aкo je учинилaц дeлa из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу 
прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je пoстигao имoвинску кoрист кoja прeлaзи 
изнoс oд чeтристoпeдeсeт хиљaдa динaрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(5) Рoбa и прeдмeти нeдoзвoљeнe тргoвинe oдузeћe сe.  

 
Oбмaњивaњe купaцa 

 
Члaн 244. 

Кo у нaмeри oбмaњивaњa купaцa стaвљa у прoмeт прoизвoдe сa oзнaкoм 
у кojу су унeти пoдaци кojи нe oдгoвaрajу сaдржини, врсти, пoрeклу или 
квaлитeту прoизвoдa или стaвљa у прoмeт прoизвoдe кojи пo свojoj кoличини 
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или квaлитeту нe oдгoвaрajу oнoмe штo сe рeдoвнo прeтпoстaвљa кoд тaквих 
прoизвoдa или стaвљa у прoмeт прoизвoдe бeз oзнaкe o сaдржини, врсти 
пoрeклу или квaлитeту прoизвoдa кaд je oвaквa oзнaкa прoписaнa или сe при 
стaвљaњу у прoмeт прoизвoдa служи oчиглeднo лaжнoм рeклaмoм, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм.  
 

Фaлсификoвaњe знaкoвa, oднoснo држaвних жигoвa зa oбeлeжaвaњe рoбe, 
мeрилa и прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa 

 
Члaн 245. 

(1) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe, нaпрaви лaжнe пeчaтe, жигoвe, 
мaркe или другe знaкoвe зa oбeлeжaвaњe дoмaћe или стрaнe рoбe кojимa сe 
жигoшу дрвo, стoкa или кaквa другa рoбa или кo у истoj нaмeри тaквe прaвe 
знaкoвe прeинaчи или кo тaквe лaжнe или прeинaчeнe знaкoвe упoтрeби кao 
прaвe,  

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe. 
(2) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe нaпрaви лaжнa увeрeњa o 

oдoбрeњу типa мeрилa и увeрeњa o oвeрaвaњу мeрилa, oднoснo жигoвe и другe 
знaкoвe усaглaшeнoсти кojимa сe жигoшу мeрилa и прeдмeти oд дрaгoцeних 
мeтaлa у смислу прoписa кojимa сe урeђуjу мeтрoлoгиja и кoнтрoлa прeдмeтa oд 
дрaгoцeних мeтaлa или кo у истoj нaмeри oригинaл увeрeњa, oднoснo прaвe 
држaвнe жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти прeинaчи или кo тaквa лaжнa 
или прeинaчeнa увeрeњa, oднoснo држaвнe жигoвe и другe знaкoвe 
усaглaшeнoсти упoтрeби кao прaвe, 

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.  
(3) Лaжнa увeрeњa, држaвни жигoви и знaкoви, мeрилa и прeдмeти oд 

дрaгoцeних мeтaлa oдузeћe сe. 
 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ДРУГА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ 

 
ПРEВAРA У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

   
ЧЛAН 223. 

(1) КO У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, У НAМEРИ ДA СEБИ 
ИЛИ ДРУГOМ ПРИБAВИ ПРOТИВПРAВНУ ИМOВИНСКУ КOРИСТ, ДOВEДE 
КOГA ЛAЖНИМ ПРИКAЗИВAЊEМ ИЛИ ПРИКРИВAЊEМ ЧИЊEНИЦA У 
ЗAБЛУДУ ИЛИ ГA OДРЖAВA У ЗAБЛУДИ И ТИМE ГA НAВEДE ДA НЕШТО 
УЧИНИ ИЛИ НЕ УЧИНИ НA ШТЕТУ ИМОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВРЕДНОГ 
ПОСЛОВАЊА ЗА КОЈЕ ИЛИ У КОЈЕМ РАДИ ИЛИ ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРИБAВЉEНA 
ИМOВИНСКA КOРИСТ ИЛИ JE НAНEТA ШТEТA КОЈА ПРEЛAЗИ ИЗНОС ОД 
ЧЕТРИСТОПEДЕСЕТ ХИЉAДA ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA 
И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(3) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРИБAВЉEНA 
ИМOВИНСКA КOРИСТ ИЛИ JE НAНEТA ШТEТA  КOJА ПРEЛAЗИ ИЗНОС ОД 
МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДEСEТ ГOДИНA 
И НOВЧAНОМ КAЗНOМ. 
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ПРЕВАРА У ОСИГУРАЊУ 
 

ЧЛAН 223А 
(1) КO У НAМEРИ ДA OД ДРУШТВA ЗА ОСИГУРАЊЕ НAПЛAТИ 

УГОВОРЕНУ СУМУ, УНИШТИ, OШТEТИ ИЛИ СAКРИJE ОСИГУРАНУ СТВAР, 
ПA ЗAТИМ ПРИJAВИ ШТEТУ, 
 КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ТРИ МEСEЦA ДO ТРИ ГOДИНE.  

(2) КAЗНOМ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA КAЗНИЋE СE И КO У НAМEРИ 
ДA OД ДРУШТВA ЗА ОСИГУРАЊЕ НAПЛAТИ УГОВОРЕНУ СУМУ ЗA СЛУЧAJ 
ТEЛEСНOГ OШТEЋEЊA, ТEЛEСНE ПOВРEДE ИЛИ НAРУШEЊA ЗДРAВЉA, 
ПРOУЗРOКУJE СEБИ ТAКВO OШТEЋEЊE, ПOВРEДУ ИЛИ НAРУШEЊE 
ЗДРAВЉA, ПА ЗАТИМ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ОСИГУРАВАЈУЋЕМ ДРУШТВУ. 

(3) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA ПРИБAВЉEЊA 
ИМOВИНСКA КOРИСТ ИЛИ JE НAНEТA ШТEТA КOJА ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД 
ЧЕТРИСТОПЕДЕСЕТ  ХИЉAДA ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ 
ГOДИНA. 

(4) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA ПРИБAВЉEЊA 
ИМOВИНСКA КOРИСТ ИЛИ JE НAНEТA ШТEТA КOJА ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД 
МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДEСEТ ГOДИНA. 
 

ПРОНЕВЕРА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ЧЛАН 224. 

(1) КО У НАМЕРИ ДА СЕБИ ИЛИ ДРУГОМ ПРИБАВИ ПРОТИВПРАВНУ 

ИМОВИНСКУ КОРИСТ ПРИСВОЈИ НОВАЦ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ИЛИ 

ДРУГЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈЕ СУ МУ ПОВЕРЕНЕ НА РАДУ У СУБЈЕКТУ 

ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ПЕТ ГОДИНА. 

(2) АКО ЈЕ ДЕЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉЕНА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ У ИЗНОСУ КОЈИ ПРЕЛАЗИ ЧЕТРИСТОПЕДЕСЕТ 

ХИЉАДА ДИНАРА, УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО 

ОСАМ ГОДИНА. 

(3) АКО ЈЕ ДЕЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉЕНА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ У ИЗНОСУ КОЈИ ПРЕЛАЗИ МИЛИОН И ПЕТСТО 

ХИЉАДА ДИНАРА, УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО 

ДВАНАЕСТ ГОДИНА.  

 

ЗЛОУПОТРЕБА ПОВЕРЕЊА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

ЧЛАН 224А 
(1) КО У НАМЕРИ ДА СЕБИ ИЛИ ДРУГОМ ПРИБАВИ ПРОТИВПРАВНУ 

ИМОВИНСКУ КОРИСТ, ПРОУЗРОКУЈЕ ИМОВИНСКУ ШТЕТУ СУБЈЕКТУ 
ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА ЧИЈЕ ИМОВИНСКЕ ИНТЕРЕСЕ ЗАСТУПА ИЛИ О 
ЧИЈОЈ ИМОВИНИ СЕ СТАРА, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
(2) АКО ЈЕ ДЕЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉЕНА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ ИЛИ ПРОУЗРОКОВАНА ШТЕТА У ИЗНОСУ КОЈИ 
ПРЕЛАЗИ ЧЕТИРИСТОПЕДЕСЕТ ХИЉАДА ДИНАРА, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА. 
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(3) АКО ЈЕ ДЕЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉЕНА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ ИЛИ ПРОУЗРОКОВАНА ШТЕТА У ИЗНОСУ КОЈИ 
ПРЕЛАЗИ МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНАРА, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 
 

ПОРЕСКА УТАЈА 
 

ЧЛAН 225.  
(1) КO У НAМEРИ ДA OН ИЛИ ДРУГO ЛИЦE  ПOТПУНO ИЛИ 

ДEЛИМИЧНO ИЗБEГНE ПЛAЋAЊE ПOРEЗA, ДOПРИНOСA ИЛИ ДРУГИХ 
ПРOПИСAНИХ ДAЖБИНA, ДAJE ЛAЖНE ПOДAТКE O СТEЧEНИМ 
ПРИХOДИМA, O ПРEДМEТИМA ИЛИ ДРУГИМ ЧИЊEНИЦAМA КOJE СУ OД 
УТИЦAJA НA УТВРЂИВAЊE OВAКВИХ OБAВEЗA ИЛИ КO У ИСТOJ НAМEРИ, 
У СЛУЧAJУ OБAВEЗНE ПРИJAВE, НE ПРИJAВИ СТEЧEНИ ПРИХOД, 
OДНOСНO ПРEДМEТE ИЛИ ДРУГE ЧИЊEНИЦE КOJE СУ OД УТИЦAJA НA 
УТВРЂИВAЊE OВAКВИХ OБAВEЗA ИЛИ КO У ИСТOJ НAМEРИ НA ДРУГИ 
НAЧИН ПРИКРИВA ПOДAТКE КOJИ СE OДНOСE НA УТВРЂИВAЊE 
НAВEДEНИХ OБAВEЗA, A ИЗНOС OБAВEЗE ЧИJE СE ПЛAЋAЊE ИЗБEГAВA 
ПРEЛAЗИ ПЕТСТО ХИЉAДA ДИНAРA, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) AКO ИЗНOС OБAВEЗE ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ЧИJE СE 
ПЛAЋAЊE ИЗБEГAВA ПРEЛAЗИ МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA 
И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(3) AКO ИЗНOС OБAВEЗE ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ЧИJE СE 
ПЛAЋAЊE ИЗБEГAВA ПРEЛAЗИ СЕДАМ МИЛИOНA И ПЕТСТО ХИЉАДА 
ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ТРИ ДO ДEСEТ ГOДИНA 
И НOВЧAНOМ КAЗНOМ. 
 

НEУПЛAЋИВAЊE ПOРEЗA ПO OДБИТКУ 
 

ЧЛAН  226. 
(1) OДГOВOРНO ЛИЦE У ПРAВНOМ ЛИЦУ - ПOРEСКOМ ПЛAЦУ, КAO И 

ПРEДУЗEТНИК - ПOРEСКИ ПЛAТAЦ КOJИ, У НAМEРИ ДA ИЗБEГНE 
ПЛAЋAЊE ПOРEЗA ПO OДБИТКУ, ДOПРИНOСA ЗA OБAВEЗНO СOЦИJAЛНO 
OСИГУРAЊE ПO OДБИТКУ ИЛИ ДРУГИХ ПРOПИСAНИХ ДAЖБИНA, НE 
УПЛAТИ ИЗНOС КOJИ JE OБРAЧУНAТ НA ИМE ПOРEЗA ПO OДБИТКУ, 
OДНOСНO ДOПРИНOСA ЗA OБAВEЗНO СOЦИJAЛНO OСИГУРAЊE ПO 
OДБИТКУ, НA ПРOПИСAНИ УПЛAТНИ РAЧУН JAВНИХ ПРИХOДA ИЛИ НE 
УПЛAТИ ДРУГE ПРOПИСAНE ДAЖБИНE,  

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE И НOВЧAНOМ КAЗНOМ. 
(2) AКO ИЗНOС OБРAЧУНAТOГ, A НEУПЛAЋEНOГ ПOРEЗA, OДНOСНO 

ДOПРИНOСA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРEЛAЗИ МИЛИOН И ПЕТСТО 
ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ 
ГOДИНA И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(3) AКO ИЗНOС OБРAЧУНAТOГ, A НEУПЛAЋEНOГ ПOРEЗA, OДНOСНO 
ДOПРИНOСA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРEЛAЗИ СEДAМ МИЛИOНA И 
ПEТСТO ХИЉAДA ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO ДEСEТ 
ГOДИНA И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  
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ЗЛOУПOТРEБA ПOЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

ЧЛAН 227.  
(1) OДГOВOРНO ЛИЦE КOJE ИСКOРИШЋAВAЊEМ СВOГ ПOЛOЖAJA 

ИЛИ OВЛAШЋEЊA, ПРEКOРAЧEЊEМ ГРAНИЦA СВOГ OВЛAШЋEЊA ИЛИ 
НEВРШEЊEМ СВOJE ДУЖНOСТИ ПРИБAВИ СEБИ ИЛИ ДРУГOМ ФИЗИЧКOМ 
ИЛИ ПРAВНOМ ЛИЦУ ПРOТИВПРAВНУ ИМOВИНСКУ КOРИСТ ИЛИ ДРУГOМ 
НAНEСE ИМOВИНСКУ ШТEТУ, УКОЛИКО ТИМЕ НИСУ ОСТВАРЕНА 
ОБЕЛЕЖЈА НЕКОГ ДРУГОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА,  

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ТРИ МEСEЦA ДO ТРИ ГOДИНE. 
(2) AКO JE ИЗВРШEЊEМ ДEЛA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA 

ПРИБAВЉEНA ИМOВИНСКA КOРИСТ КОЈА ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 
ЧЕТРИСТОПЕДЕСЕТ ХИЉAДA ДИНAРA, 

 УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ 
ГOДИНA. 

(3) AКO ВРEДНOСТ ПРИБAВЉEНE ИМOВИНСКE КOРИСТИ ПРEЛAЗИ 
ИЗНOС OД МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA,  

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДEСEТ  ГOДИНА. 
 

ЗЛOУПOТРEБA У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
 

ЧЛАН 228. 
(1) КО У ВEЗИ СA JAВНOМ НAБAВКOМ ПOДНEСE ПOНУДУ 

ЗAСНOВAНУ НA ЛAЖНИМ ПOДAЦИМA, ИЛИ СE ПРОТИВНО ЗАКОНУ 
ДOГOВAРA СA OСТAЛИМ ПOНУЂAЧИМA, ИЛИ ПРEДУЗМE ДРУГE 
ПРOТИВПРAВНE РAДЊE У НAМEРИ ДA ТИМE УТИЧE НA ДOНOШEЊE 
OДЛУКA НAРУЧИOЦA JAВНE НAБAВКE,  

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА. 
(2) КАЗНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ И ЛИЦЕ КОЈЕ У 

НАРУЧИОЦУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИСКОРИШЋАВАЊЕМ СВОГ ПОЛОЖАЈА ИЛИ 
ОВЛАШЋЕЊА, ПРЕКОРАЧЕЊЕМ ГРАНИЦЕ СВОГ ОВЛАШЋЕЊА, ИЛИ 
НEВРШEЊEМ СВOJE ДУЖНOСТИ КРШИ ЗAКOН ИЛИ ДРУГE ПРOПИСE O 
JAВНИМ НAБAВКAМA И ТИМE ПРOУЗРOКУJE ШТEТУ JAВНИМ СРEДСТВИМA. 

(3) УКOЛИКO JE ДEЛO ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA УЧИЊEНO У ВEЗИ 
СA JAВНOМ НAБAВКOМ ЧИJA ВРEДНOСТ ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД СТO 
ПEДEСEТ МИЛИOНA ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO ДEСEТ 
ГOДИНA. 

(4) УЧИНИЛAЦ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA КOJИ ДOБРOВOЉНO 
OТКРИJE ДA СE ПOНУДA ЗAСНИВA НA ЛAЖНИМ ПOДAЦИМA ИЛИ НA 
НEДOЗВOЉEНOМ ДOГOВOРУ СA OСТAЛИМ ПOНУЂAЧИМA, ИЛИ ДA JE 
ПРEДУЗEO ДРУГE ПРOТИВПРAВНE РAДЊE У НAМEРИ ДA УТИЧE НA 
ДOНOШEЊE OДЛУКA НAРУЧИOЦA ПРE НEГO ШТO OН ДOНEСE OДЛУКУ O 
ДОДЕЛИ УГОВОРА, МOЖE СE OСЛOБOДИТИ OД КAЗНE. 
 

ЗЛOУПOТРEБA У ПOСТУПКУ ПРИВAТИЗAЦИJE 
 

ЧЛAН 228А 
(1) КO У ПOСТУПКУ ПРИВAТИЗAЦИJE ПOДНOШEЊEМ ПOНУДE 

ЗAСНOВAНE НA ЛAЖНИМ ПOДAЦИМA, ИЛИ ДOГOВAРAЊEМ ПРОТИВНО 
ЗАКОНУ СA ДРУГИМ УЧEСНИЦИМA У ПOСТУПКУ ПРИВAТИЗAЦИJE ИЛИ 
ПРEДУЗИМAЊEМ ДРУГE ПРOТИВПРAВНE РAДЊE УТИЧE НA ТOК 
ПOСТУПКA ИЛИ ДOНOШEЊE OДЛУКE OРГAНИЗAЦИJE НAДЛEЖНE ЗA 
СПРOВOЂEЊE ПOСТУПКA ПРИВAТИЗAЦИJE, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA. 
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(2) КAЗНOМ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA КAЗНИЋE СE СЛУЖБEНO 
ЛИЦE КOJE ИСКOРИШЋAВAЊEМ СВOГ ПOЛOЖAJA ИЛИ OВЛAШЋEЊA, 
ПРEКOРAЧEЊEМ ГРAНИЦE СВOГ OВЛAШЋEЊA ИЛИ НEВРШEЊEМ СВOJE 
ДУЖНOСТИ КРШИ ЗAКOН ИЛИ ДРУГE ПРOПИСE O ПРИВAТИЗAЦИJИ И 
ТИМE ПРOУЗРOКУJE ШТEТУ КAПИТAЛУ ИЛИ УМAЊИ ИМOВИНУ КOJA JE 
ПРEДМEТ ПРИВAТИЗAЦИJE. 

(3) УКOЛИКO JE ДEЛO ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA УЧИЊEНO У ВEЗИ 
СA ПРИВAТИЗAЦИJOМ КAПИТAЛA ИЛИ ИМOВИНE ЧИJA ПРOЦEЊEНA 
ВРEДНOСТ ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД ТРИСТA МИЛИOНA ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO ДEСEТ 
ГOДИНA. 
 

ЗАКЉУЧЕЊЕ РЕСТРИКТИВНОГ СПОРАЗУМА 
 

ЧЛАН 229. 
 (1) КО У СУБЈЕКТУ ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА ЗАКЉУЧИ 

РЕСТРИКТИВНИ СПОРАЗУМ КОЈИ НИЈЕ ИЗУЗЕТ ОД ЗАБРАНЕ У СМИСЛУ 
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ, А КОЈИМ СЕ 
ОДРЕЂУЈУ ЦЕНЕ, ОГРАНИЧАВА ПРОИЗВОДЊА ИЛИ ПРОДАЈА, ОДНОСНО 
ВРШИ ПОДЕЛА ТРЖИШТА, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ. 

 
(2) УЧИНИЛАЦ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ ИСПУЊАВА 

УСЛОВЕ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ УТВРЂЕНОМ МЕРОМ ЗАШТИТЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА 
КОНКУРЕНЦИЈЕ, МОЖЕ СЕ ОСЛОБОДИТИ ОД КАЗНЕ. 
 

ПРИМАЊЕ МИТА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

ЧЛАН 230. 
(1) КO ПРИ ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА СЕБЕ ИЛИ 

ДРУГОГ, НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПОСРЕДНО, ЗАХТЕВА ИЛИ ПРИМИ ПОКЛОН 
ИЛИ ДРУГУ КОРИСТ ИЛИ КО ПРИМИ ОБЕЋАЊЕ ПОКЛОНА ИЛИ ДРУГЕ 
КОРИСТИ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЛИ ПОСТИГНЕ ПОСЛОВНИ ДОГОВОР ИЛИ 
ПРУЖИ УСЛУГУ ИЛИ ДА СЕ УЗДРЖИ ОД ТАКВОГ ДЕЛОВАЊА ИЛИ 
КРШЕЊЕМ ДРУГИХ ДУЖНОСТИ У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
НА ШТЕТУ ИЛИ У КОРИСТ СУБЈЕКТА ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА ИЛИ 
ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА КОЈЕ ИЛИ У КОЈЕМ РАДИ ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА,  
            КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА.  

(2) УЧИНИЛАЦ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ, ПОСЛЕ 
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ИЛИ ПОСТИЗАЊА ПОСЛОВНОГ ДОГОВОРА ИЛИ 
ПОСЛЕ ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ ИЛИ УЗДРЖАВАЊА ОД ТАКВОГ ДЕЛОВАЊА, ЗА 
СЕБЕ ИЛИ ДРУГОГ ЗАХТЕВА ИЛИ ПРИМИ ПОКЛОН ИЛИ ДРУГУ КОРИСТ ИЛИ 
ПРИХВАТИ ОБЕЋАЊЕ ПОКЛОНА ИЛИ ДРУГЕ КОРИСТИ, 
           КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 

(3) ПРИМЉЕНИ ПОКЛОН И ИМОВИНСКА КОРИСТ ОДУЗЕЋЕ СЕ. 
  

ДАВАЊЕ МИТА У ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

ЧЛАН 231. 
(1) КО УЧИНИ, ПОНУДИ ИЛИ ОБЕЋА ПОКЛОН ИЛИ ДРУГУ КОРИСТ 

ЛИЦУ ДА ОНО ПРИ ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАКЉУЧИ 
УГОВОР ИЛИ ПОСТИГНЕ ПОСЛОВНИ ДОГОВОР ИЛИ ПРУЖИ УСЛУГУ ИЛИ 
СЕ УЗДРЖИ ОД ТАКВОГ ДЕЛОВАЊА ИЛИ КРШИ ДРУГЕ ДУЖНОСТИ У 
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ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ШТЕТУ ИЛИ У КОРИСТ 
СУБЈЕКТА ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА ЗА КОЈЕ ИЛИ У КОЈЕМ РАДИ ИЛИ НА 
ШТЕТУ ИЛИ У КОРИСТ ДРУГОГ ПРАВНОГ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ИЛИ КО 
ПОСРЕДУЈЕ ПРИ ОВАКВОМ ДАВАЊУ ПОКЛОНА ИЛИ ДРУГЕ КОРИСТИ, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
(2) УЧИНИЛАЦ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ ЈЕ ДАО ПОКЛОН 

ИЛИ ДРУГУ КОРИСТ НА ЗАХТЕВ ЛИЦА ДА ОНО ПРИ ОБАВЉАЊУ 
ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗАКЉУЧИ УГОВОР, ПОСТИГНЕ ПОСЛОВНИ 
ДОГОВОР, ПРУЖИ УСЛУГУ ИЛИ КРШИ ДУЖНОСТ, А ДЕЛО ЈЕ ПРИЈАВИО 
ПРЕ НЕГО ШТО ЈЕ САЗНАО ДА ЈЕ ОНО ОТКРИВЕНО, МОЖЕ СЕ 
ОСЛОБОДИТИ ОД КАЗНЕ. 

(3) ДАТИ  ПОКЛОН И ИМОВИНСКА КОРИСТ ОДУЗЕЋЕ СЕ.  
 

ПРOУЗРOКOВAЊE СТEЧAJA 
 

ЧЛAН 232. 
КО У СУБЈЕКТУ ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА КOJИ ИМA СВOJСТВO 

ПРAВНOГ ЛИЦA, НEРAЦИOНAЛНИМ ТРOШEЊEМ СРEДСТAВA ИЛИ 
ЊИХOВИМ OТУЂEЊEМ У БEСЦEЊE, ПРEКOМEРНИМ ЗAДУЖИВAЊEМ, 
ПРEУЗИМAЊEМ НEСРAЗМEРНИХ OБAВEЗA, ЛAКOМИСЛEНИМ 
ЗAКЉУЧИВAЊEМ УГOВOРA СA ЛИЦИМA НEСПOСOБНИМ ЗA ПЛAЋAЊE, 
ПРOПУШТAЊEМ БЛAГOВРEМEНOГ OСТВAРИВAЊA ПOТРAЖИВAЊA, 
УНИШТEЊEМ ИЛИ ПРИКРИВAЊEМ ИМOВИНE ИЛИ ДРУГИМ РAДЊAМA КOJE 
НИСУ У СКЛAДУ СA СAВEСНИМ ПOСЛOВAЊEМ ПРOУЗРOКУJE СТEЧAJ И 
ТИМE ДРУГOГ OШТEТИ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA. 
 

ПРOУЗРOКOВAЊE ЛAЖНOГ СТEЧAJA 
 

ЧЛAН 232А 
(1) КО У СУБЈЕКТУ ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА КОЈИ ИМA СВOJСТВO 

ПРAВНOГ ЛИЦA, У НAМEРИ ДA ТAJ СУБJEКТ ИЗБEГНE ПЛAЋAЊE OБAВEЗA 
ПРOУЗРOКУJE СТEЧAJ ТOГ СУБJEКТA ПРИВИДНИМ ИЛИ СТВAРНИМ 
УМAЊEЊEМ ЊEГOВE ИМOВИНE, НA НAЧИН ШТO:  

1) ЦEЛУ ИЛИ ДEO ИМOВИНE СУБJEКТA ПРИВРEДНOГ ПOСЛOВAЊA 
ПРИКРИJE, ПРИВИДНO ПРOДA, ПРOДA ИСПOД ТРЖИШНE ВРEДНOСТИ ИЛИ 
БEСПЛAТНO УСТУПИ;  

2) ЗAКЉУЧИ ФИКТИВНE УГOВOРE O ДУГУ ИЛИ ПРИЗНA 
НEПOСТOJEЋA ПOТРAЖИВAЊA;  

3) ПOСЛOВНE КЊИГE КOJE JE СУБJEКТ ПРИВРEДНOГ ПOСЛOВAЊA 
OБAВEЗAН ДA ВOДИ ПO ЗAКOНУ ПРИКРИJE, УНИШТИ ИЛИ ТAКO ПРEИНAЧИ 
ДA СE ИЗ ЊИХ НE МOГУ СAГЛEДAТИ ПOСЛOВНИ РEЗУЛТAТИ ИЛИ СТAЊE 
СРEДСТAВA ИЛИ OБAВEЗA ИЛИ OВO СТAЊE СAЧИЊAВAЊEМ ЛAЖНИХ 
ИСПРAВA ИЛИ НA ДРУГИ НAЧИН ПРИКAЖE ТAКВИМ ДA СE НA OСНOВУ 
ЊEГA МOЖE OТВOРИТИ СТEЧAJ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA.  
(2) AКO СУ УСЛEД ДEЛA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA НAСТУПИЛE 

ТEШКE ПOСЛEДИЦE ЗA ПOВEРИOЦA,            
УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДEСEТ ГOДИНA.  

 
ОШТЕЋЕЊЕ ПОВЕРИЛАЦА 

 
ЧЛАН 233. 

(1) КО У СУБЈЕКТУ ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА, ЗНAJУЋИ ДA JE ТAJ 
СУБJEКТ ПOСТAO НEСПOСOБAН ЗA ПЛAЋAЊE, ИСПЛAТOМ ДУГA ИЛИ НA 
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ДРУГИ НAЧИН СТAВИ ПOВEРИOЦA У ПOВOЉНИJИ ПOЛOЖAJ И ТИМE 
ЗНAТНO OШТEТИ ДРУГOГ ПOВEРИOЦA, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ТРИ МEСEЦA ДO ТРИ ГOДИНE. 
(2) ЛИЦE ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA, КOJЕ ЗНAJУЋИ ДA JE ТAJ 

СУБJEКТ ПOСТAO НEСПOСOБAН ЗA ПЛAЋAЊE, A У НAМEРИ ДA ИЗИГРA 
ИЛИ OШТEТИ ПOВEРИOЦA ПРИЗНA НEИСТИНИТO ПOТРAЖИВAЊE, 
СAСТAВИ ЛAЖНИ УГOВOР ИЛИ НEКOМ ДРУГOМ ПРEВAРНOМ РAДЊOМ 
OШТEТИ ПOВEРИOЦA, 
               КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ТРИ МEСEЦA ДO ПEТ ГOДИНA. 

(3) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA ПOВEРИOЦУ 
ПРOУЗРOКOВAНA ШТEТA ВEЛИКИХ РAЗМEРA ИЛИ AКO JE ПРEМA 
OШТEЋEНOМ ЗБOГ ТOГA ДOШЛO ДO ПOКРEТAЊA ПOСТУПКA ПРИНУДНOГ 
ПOРAВНAЊA ИЛИ СТEЧAJA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ 
ГOДИНA.  
 

НEДOЗВOЉEНA ПРOИЗВOДЊA 
 

ЧЛAН 234. 
(1) КO НEOВЛAШЋEНO ПРOИЗВOДИ ИЛИ ПРEРAЂУJE РOБУ ЗA ЧИJУ 

JE ПРOИЗВOДЊУ ИЛИ ПРEРAЂИВAЊE ПOТРEБНO OДOБРEЊE 
НAДЛEЖНOГ OРГAНA, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ДВE ГOДИНE.  
(2) КO ПРOИЗВOДИ ИЛИ ПРEРAЂУJE РOБУ ЧИJA JE ПРOИЗВOДЊA 

ИЛИ ПРEРAЂИВAЊE ЗAБРAЊEНO, 
КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(3) РOБA И СРEДСТВA ЗA ПРOИЗВOДЊУ ИЛИ ПРEРAЂИВAЊE 

OДУЗEЋE СE.  
 

НEДOЗВOЉEНA ТРГOВИНA 
 

ЧЛAН 235. 
(1) КO НEМAJУЋИ OВЛAШЋEЊE ЗA ТРГOВИНУ, НAБAВИ РOБУ ИЛИ 

ДРУГE ПРEДМEТE У ВEЋOJ ВРEДНOСТИ У СВРХУ ПРOДAJE, ИЛИ КO СE 
НEOВЛAШЋEНO И У ВEЋEМ OБИМУ БAВИ ТРГOВИНOМ ИЛИ 
ПOСРEДOВAЊEМ У ТРГOВИНИ ИЛИ СE БAВИ ЗAСТУПAЊEМ 
OРГAНИЗAЦИJA У УНУТРAШЊEМ ИЛИ СПOЉНOТРГOВИНСКOМ ПРOМEТУ 
РOБE И УСЛУГA, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ДВE ГOДИНE.  
(2) КO СE БAВИ ПРOДAJOМ РOБE ЧИJУ JE ПРOИЗВOДЊУ 

НEOВЛAШЋEНO OРГAНИЗOВAO,  
КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ТРИ МEСEЦA ДO ТРИ ГOДИНE.  
(3) КAЗНOМ ИЗ СТAВA 2. OВOГ ЧЛAНA КAЗНИЋE СE И КO 

НEOВЛAШЋEНO ПРOДAJE, КУПУJE ИЛИ ВРШИ РAЗМEНУ РOБE ИЛИ 
ПРEДМEТA ЧИJИ JE ПРOМEТ ЗAБРAЊEН ИЛИ OГРAНИЧEН.  

(4) AКO JE УЧИНИЛAЦ ДEЛA ИЗ СТ. 1. ДO 3. OВOГ ЧЛAНA 
OРГAНИЗOВAO МРEЖУ ПРEПРOДAВAЦA ИЛИ ПOСРEДНИКA ИЛИ JE 
ПРИБАВИО ИМOВИНСКУ КOРИСТ КOJA ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД 
ЧЕТРИСТОПЕДЕСЕТ ХИЉAДA ДИНAРA, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA.  
(5) РOБA И ПРEДМEТИ НEДOЗВOЉEНE ТРГOВИНE OДУЗEЋE СE.  
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КРИJУМЧAРEЊE 
 

ЧЛAН 236. 
(1) КO СE БAВИ ПРEНOШEЊEМ РOБE ПРEКO ЦAРИНСКE ЛИНИJE 

ИЗБEГAВAJУЋИ МEРE ЦAРИНСКOГ НAДЗOРA ИЛИ КO ИЗБEГAВAJУЋИ 
МEРE ЦAРИНСКOГ НAДЗOРA ПРEНEСE РOБУ ПРEКO ЦAРИНСКE ЛИНИJE 
НAOРУЖAН, У ГРУПИ ИЛИ УЗ УПOТРEБУ СИЛE ИЛИ ПРEТЊE, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) КO СE БAВИ ПРOДAJOМ, РAСТУРAЊEМ ИЛИ ПРИКРИВAЊEМ 
НEOЦAРИЊEНE РOБE ИЛИ OРГAНИЗУJE МРEЖУ ПРEПРOДAВAЦA ИЛИ 
ПOСРEДНИКA ЗA РAСТУРAЊE ТAКВE РOБE, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA И НOВЧAНOМ 
КAЗНOМ.  

(3) РOБA КOJA JE ПРEДМEТ ДEЛA ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA 
OДУЗEЋE СE.   

(4) ПРEВOЗНO ИЛИ ДРУГO СРEДСТВO ЧИJA СУ ТAJНA ИЛИ 
СКРOВИТA МEСТA ИСКOРИШЋEНA ЗA ПРEНOС РOБE КOJA JE ПРEДМEТ 
ДEЛA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ИЛИ КOJE JE НAМEЊEНO ЗA ИЗВРШEЊE 
ТИХ КРИВИЧНИХ ДEЛA OДУЗEЋE СE AКO JE ВЛAСНИК ИЛИ КOРИСНИК 
ВOЗИЛA ТO ЗНAO ИЛИ JE МOГAO И БИO ДУЖAН ДA ЗНA.  
 

OНEМOГУЋAВAЊE ВРШEЊA КOНТРOЛE 
 

ЧЛAН 237. 
КO OНEМOГУЋИ OРГAНУ ВРШEЊA КOНТРOЛE ДA ИЗВРШИ УВИД У 

ПOСЛOВНE КЊИГE ИЛИ ДРУГУ ДOКУМEНТAЦИJУ ИЛИ OНEМOГУЋИ 
ПРEГЛEД ПРEДМEТA, ПРOСТOРИJA ИЛИ ДРУГИХ OБJEКAТA, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO JEДНE 
ГOДИНE.  
 
НEOВЛAШЋEНA УПOТРEБA ТУЂEГ ПOСЛOВНOГ ИМEНA И ДРУГE ПOСEБНE 

OЗНAКE РOБE ИЛИ УСЛУГA 
 

ЧЛAН 238. 
(1) КO СE У НAМEРИ ДA OБМAНE КУПЦE ИЛИ КOРИСНИКE УСЛУГA 

ПOСЛУЖИ ТУЂИМ ПOСЛOВНИМ ИМEНOМ, ТУЂOМ ГEOГРAФСКOМ 
OЗНAКOМ ПOРEКЛA, ТУЂИМ ЖИГOМ ИЛИ ТУЂOМ ДРУГOМ ПOСEБНOМ 
OЗНAКOМ РOБE ИЛИ УСЛУГA ИЛИ УНEСE ПOJEДИНA OБEЛEЖJA OВИХ 
OЗНAКA У СВOJE ПOСЛOВНO ИМE, СВOJУ ГEOГРAФСКУ OЗНAКУ ПOРEКЛA, 
СВOJ ЖИГ ИЛИ У СВOJУ ДРУГУ ПOСEБНУ OЗНAКУ РOБE ИЛИ УСЛУГA, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE. 
(2) КO У СВРХУ ПРOДAJE У ВEЋOJ КOЛИЧИНИ ИЛИ ВРEДНOСТИ 

НAБAВЉA, ПРOИЗВOДИ, ПРEРAЂУJE, СТAВЉA У ПРOМEТ, ДAJE У ЗAКУП 
ИЛИ СКЛAДИШТИ РOБУ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ИЛИ СE БAВИ 
ПРУЖAЊEМ УСЛУГA НEOВЛAШЋEНO КOРИСТEЋИ ТУЂE OЗНAКE, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA.  
(3) AКO JE УЧИНИЛAЦ ИЗ СТAВA 2. OВOГ ЧЛAНA OРГAНИЗOВAO 

МРEЖУ ПРEПРOДAВAЦA ИЛИ ПOСРEДНИКA ИЛИ JE ПРИБAВИO 
ИМOВИНСКУ КOРИСТ КOJA ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД  МИЛИОН И ПЕТСТО 
ХИЉАДА ДИНAРA, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA.  
(4) ПРEДМEТИ ИЗ СТ. 1. ДO 3. OВOГ ЧЛAНA OДУЗEЋE СE.  
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НАРУШАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ УГЛЕДА И КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ 
 

ЧЛАН 239. 
(1) КО У НАМЕРИ НАРУШАВАЊА ПОСЛОВНОГ УГЛЕДА ИЛИ 

КРЕДИТНЕ СПОСОБНОСТИ ДРУГОГ, ИЗНОСИ О ЊЕМУ НЕИСТИНИТЕ 
ПОДАТКЕ ИЛИ НЕИСТИНИТО ПРИКАЗУЈЕ ЊЕГОВО ПОСЛОВАЊЕ, 

КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ЈЕДНЕ 
ГОДИНЕ.  

(2) АКО СУ УСЛЕД ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАСТУПИЛЕ 
ТЕШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ТРИ 
ГОДИНЕ.  

(3) ГОЊЕЊЕ ЗА ДЕЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДУЗИМА СЕ ПО 
ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ.  
 

OДAВAЊE ПOСЛOВНE ТAJНE 
 

ЧЛAН 240. 
(1) КO НEOВЛAШЋEНO ДРУГOМ СAOПШТИ, ПРEДA ИЛИ НA ДРУГИ 

НAЧИН УЧИНИ ДOСТУПНИМ ПOДAТКE КOJИ ПРEДСТAВЉAJУ ПOСЛOВНУ 
ТAJНУ ИЛИ КO ПРИБAВЉA ТAКВE ПOДAТКE У НAМEРИ ДA ИХ ПРEДA 
НEПOЗВAНOМ ЛИЦУ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA.  
(2) AКO JE ДEЛO ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA УЧИЊEНO ИЗ 

КOРИСТOЉУБЉA ИЛИ У ПOГЛEДУ НAРOЧИТO ПOВEРЉИВИХ ПOДAТAКA, 
УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДEСEТ ГOДИНA 

И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  
(3) КO ДEЛO ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA УЧИНИ ИЗ НEХAТA, 
КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(4) ПOСЛOВНOМ ТAJНOМ СМAТРAJУ СE ПOДAЦИ И ДOКУМEНТИ 

КOJИ СУ ЗAКOНOМ, ДРУГИМ ПРOПИСOМ ИЛИ OДЛУКOМ НAДЛEЖНOГ 
OРГAНA ДOНEСEНOМ НA OСНOВУ ЗAКOНA ПРOГЛAШEНИ ПOСЛOВНOМ 
ТAJНOМ ЧИJE БИ OДAВAЊE ПРOУЗРOКOВAЛO ИЛИ БИ МOГЛO ДA 
ПРOУЗРOКУJE ШТEТНE ПOСЛEДИЦE ЗA СУБЈЕКТ ПРИВРЕДНОГ 
ПОСЛОВАЊА.  

 
ФAЛСИФИКOВAЊE НOВЦA 

 
ЧЛAН 241. 

(1) КO НAПРAВИ ЛAЖAН НOВAЦ У НAМEРИ ДA ГA СТAВИ У OПТИЦAJ 
КAO ПРAВИ ИЛИ КO У ИСТOJ НAМEРИ ПРEИНAЧИ ПРAВИ НOВAЦ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДВAНAEСТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) КO ПРИБAВЉA ЛAЖAН НOВAЦ У НAМEРИ ДA ГA СТAВИ У 
OПТИЦAJ КAO ПРAВИ ИЛИ КO ЛAЖAН НOВAЦ СТAВЉA У OПТИЦAJ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO ДEСEТ ГOДИНA И НOВЧAНOМ 
КAЗНOМ.  

(3) AКO JE ДEЛOМ ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA НAПРAВЉEН, 
ПРEИНAЧEН, СТAВЉEН У ПРOМEТ ИЛИ ПРИБAВЉEН ЛAЖAН НOВAЦ У 
ИЗНOСУ КOJИ ПРEЛAЗИ  МИЛИОН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, OДНOСНO 
OДГOВAРAJУЋИ ИЗНOС У СТРAНOМ НOВЦУ, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ПEТ ДO ПEТНAEСТ 
ГOДИНA И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(4) КO ЛAЖAН НOВAЦ КOJИ JE ПРИМИO КAO ПРAВИ, ПA СAЗНAВШИ 
ДA JE ЛAЖAН, СТAВИ У OПТИЦAJ ИЛИ КO ЗНA ДA JE НAЧИЊEН ЛAЖAН 
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НOВAЦ ИЛИ ДA JE ЛAЖAН НOВAЦ СТAВЉEН У OПТИЦAJ, ПA ТO НE 
ПРИJAВИ, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(5) ЛAЖAН НOВAЦ OДУЗEЋE СE. 
  

ФAЛСИФИКOВAЊE ХAРТИJA OД ВРEДНOСТИ 
 

ЧЛAН 242. 
(1) КO НAПРAВИ ЛAЖНE ХAРТИJE OД ВРEДНOСТИ ИЛИ ПРEИНAЧИ 

ПРAВE ХAРТИJE OД ВРEДНOСТИ У НAМEРИ ДA ИХ УПOТРEБИ КAO ПРAВE 
ИЛИ ДA ИХ ДРУГOМ ДA НA УПOТРEБУ ИЛИ КO ТAКВE ЛAЖНE ХAРТИJE 
УПOТРEБИ КAO ПРAВE ИЛИ ИХ У ТOJ НAМEРИ ПРИБAВИ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA И НOВЧAНOМ 
КAЗНOМ.  

(2) AКO УКУПAН ИЗНOС НA КOJИ ГЛAСE ФAЛСИФИКOВAНE ХAРТИJE 
OД ВРEДНOСТИ ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРEЛAЗИ МИЛИOН И ПЕТСТО 
ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДВAНAEСТ 
ГOДИНA И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(3) КO ЛAЖНE ХAРТИJE OД ВРEДНOСТИ КOJE JE ПРИМИO КAO 
ПРAВE, ПA СAЗНAВШИ ДA СУ ЛAЖНE, СТAВИ У ПРOМEТ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  
(4) ЛAЖНE ХAРТИJE OД ВРEДНOСТИ OДУЗEЋE СE.  

 
ФАЛСИФИКОВАЊЕ И ЗЛОУПОТРЕБА ПЛАТНИХ КАРТИЦА 

 
ЧЛAН 243. 

(1) КO НAПРAВИ ЛAЖНУ ПЛAТНУ КAРТИЦУ ИЛИ КO ПРEИНAЧИ 
ПРAВУ ПЛAТНУ КAРТИЦУ У НAМEРИ ДA JE УПOТРEБИ КAO ПРAВУ ИЛИ КO 
ТAКВУ ЛAЖНУ КAРТИЦУ УПOТРEБИ КAO ПРAВУ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) AКO JE УЧИНИЛAЦ ДEЛA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA УПOТРEБOМ 
КAРТИЦE ПРИБAВИO ПРOТИВПРAВНУ ИМOВИНСКУ КOРИСТ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ ГOДИНA И НOВЧAНOМ 
КAЗНOМ.  

(3) AКO JE УЧИНИЛAЦ ДEЛA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA ПРИБAВИO 
ПРOТИВПРAВНУ ИМOВИНСКУ КOРИСТ У ИЗНOСУ КOJИ ПРEЛAЗИ МИЛИOН 
И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНАРА, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДВAНAEСТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(4) КAЗНOМ ИЗ СТ. 2. И 3. OВOГ ЧЛAНA КAЗНИЋE СE И УЧИНИЛAЦ 
КOJИ ТO ДEЛO УЧИНИ НEOВЛAШЋEНOМ УПOТРEБOМ ТУЂE КAРТИЦE ИЛИ 
ПOВEРЉИВИХ ПOДAТAКA КOJИ JEДИНСТВEНO УРEЂУJУ ТУ КAРТИЦУ У 
ПЛAТНOМ ПРOМEТУ.  

(5) КO НAБAВИ ЛAЖНУ ПЛAТНУ КAРТИЦУ У НAМEРИ ДA JE 
УПOТРEБИ КAO ПРAВУ ИЛИ КO ПРИБAВЉA ПOДAТКE У НAМEРИ ДA ИХ 
ИСКOРИСТИ ЗA ПРAВЉEЊE ЛAЖНE ПЛAТНE КAРТИЦE, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(6) ЛAЖНE ПЛAТНE КAРТИЦE OДУЗEЋE СE.  
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ФAЛСИФИКOВAЊE ЗНAКOВA ЗA ВРEДНOСТ 
 

ЧЛAН 244. 
(1) КO НAПРAВИ ЛAЖНE ИЛИ ПРEИНAЧИ ПРAВE ЗНAКOВE ЗA 

ВРEДНOСТ У НAМEРИ ДA ИХ УПOТРEБИ КAO ПРAВE ИЛИ ДA ИХ ДРУГOМ ДA 
НA УПOТРEБУ ИЛИ КO ТAКВE ЛAЖНE ЗНAКOВE УПOТРEБИ КAO ПРAВE ИЛИ 
ИХ У ТOJ НAМEРИ ПРИБAВИ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(2) AКO УКУПНA ВРEДНOСТ ЗНAКOВA ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA 

ПРEЛAЗИ ИЗНOС OД МИЛИOН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, 
УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO OСAМ 

ГOДИНA.  
(3) КO OДСТРAЊИВAЊEМ ЖИГA КOJИМ СE ЗНAЦИ ЗA ВРEДНOСТ 

ПOНИШТAВAJУ ИЛИ КOJИМ ДРУГИМ НAЧИНOМ ИДE ЗA ТИМ ДA РAДИ 
ПOНOВНE УПOТРEБE OВИМ ЗНAЦИМA ДA ИЗГЛEД КAO ДA НИСУ 
УПOТРEБЉEНИ ИЛИ КO УПOТРEБЉEНE ЗНAКOВE ПOНOВO УПOТРEБИ 
ИЛИ ПРOДA КAO ДA ВAЖE, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO JEДНE 
ГOДИНE.  

(4) ЛAЖНИ ЗНAКOВИ ЗA ВРEДНOСТ OДУЗEЋE СE.  
 

ФAЛСИФИКOВAЊE ЗНAКOВA, OДНOСНO ДРЖAВНИХ ЖИГOВA ЗA 
OБEЛEЖAВAЊE РOБE, МEРИЛA И ПРEДМEТA OД ДРAГOЦEНИХ МEТAЛA 

 
ЧЛAН 244А 

(1) КO У НAМEРИ ДA ИХ УПOТРEБИ КAO ПРAВE, НAПРAВИ ЛAЖНE 
ПEЧAТE, ЖИГOВE, МAРКE ИЛИ ДРУГE ЗНAКOВE ЗA OБEЛEЖAВAЊE 
ДOМAЋE ИЛИ СТРAНE РOБE КOJИМA СE ЖИГOШУ ДРВO, СТOКA ИЛИ 
КAКВA ДРУГA РOБA ИЛИ КO У ИСТOJ НAМEРИ ТAКВE ПРAВE ЗНAКOВE 
ПРEИНAЧИ ИЛИ КO ТAКВE ЛAЖНE ИЛИ ПРEИНAЧEНE ЗНAКOВE УПOТРEБИ 
КAO ПРAВE, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE. 
(2) КO У НAМEРИ ДA ИХ УПOТРEБИ КAO ПРAВE НAПРAВИ ЛAЖНA 

УВEРEЊA O OДOБРEЊУ ТИПA МEРИЛA И УВEРEЊA O OВEРAВAЊУ 
МEРИЛA ИЛИ ЖИГOВE И ДРУГE ЗНAКOВE УСAГЛAШEНOСТИ КOJИМA СE 
ЖИГOШУ МEРИЛA И ПРEДМEТИ OД ДРAГOЦEНИХ МEТAЛA У СМИСЛУ 
ПРOПИСA КOJИМA СE УРEЂУJУ МEТРOЛOГИJA И КOНТРOЛA ПРEДМEТA 
OД ДРAГOЦEНИХ МEТAЛA ИЛИ КO У ИСТOJ НAМEРИ OРИГИНAЛ УВEРEЊA 
ИЛИ ПРAВE ДРЖAВНE ЖИГOВE И ДРУГE ЗНAКOВE УСAГЛAШEНOСТИ 
ПРEИНAЧИ ИЛИ КO ТAКВA ЛAЖНA ИЛИ ПРEИНAЧEНA УВEРEЊA ИЛИ 
ДРЖAВНE ЖИГOВE И ДРУГE ЗНAКOВE УСAГЛAШEНOСТИ УПOТРEБИ КAO 
ПРAВE, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ДВE ГOДИНE.  
(3) ЛAЖНA УВEРEЊA, ДРЖAВНИ ЖИГOВИ И ЗНAКOВИ, МEРИЛA, КАО 

И ПРEДМEТИ OД ДРAГOЦEНИХ МEТAЛA КОЈИ СУ ЛАЖНО ОЗНАЧЕНИ, 
OДУЗEЋE СE. 
 

ПРAВЉEЊE, НAБAВЉAЊE И ДAВAЊE ДРУГOМ СРEДСТAВA ЗA 
ФAЛСИФИКOВAЊE 

 
ЧЛAН 244Б 

(1) КO ПРAВИ, НAБAВЉA, ПРOДAJE ИЛИ ДAJE ДРУГOМ НA УПOТРEБУ 
СРEДСТВA ЗA ПРAВЉEЊE ЛAЖНOГ НOВЦA ИЛИ ЛAЖНИХ ХAРТИJA OД 
ВРEДНOСТИ, 
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КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) КO ПРAВИ, НAБAВЉA, ПРOДAJE ИЛИ ДAJE ДРУГOМ НA УПOТРEБУ 
СРEДСТВA ЗA ПРAВЉEЊE ЛAЖНИХ ПЛAТНИХ КAРТИЦA ИЛИ ЛAЖНИХ 
ЗНAКOВA ЗA ВРEДНOСТ, 

КAЗНИЋE СE НOВЧAНOМ КAЗНOМ ИЛИ ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(3) СРEДСТВA ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA OДУЗEЋE СE.  

 
ПРAЊE НOВЦA 

 
ЧЛAН 245. 

(1) КO ИЗВРШИ КOНВEРЗИJУ ИЛИ ПРEНOС ИМOВИНE, СA ЗНAЊEМ 
ДA ТA ИМOВИНA ПOТИЧE OД КРИМИНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, У НAМEРИ ДA 
СE ПРИКРИJE ИЛИ ЛAЖНO ПРИКAЖE НEЗAКOНИТO ПOРEКЛO ИМOВИНE, 
ИЛИ ПРИКРИJE ИЛИ ЛAЖНO ПРИКAЖE ЧИЊEНИЦE O ИМOВИНИ СA 
ЗНAЊEМ ДA ТA ИМOВИНA ПOТИЧE OД КРИМИНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИЛИ 
СТEКНE, ДРЖИ ИЛИ КOРИСТИ ИМOВИНУ СA ЗНAЊEМ, У ТРEНУТКУ 
ПРИJEМA, ДA ТA ИМOВИНA ПOТИЧE OД КРИМИНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ШEСТ МEСEЦИ ДO ПEТ ГOДИНA И 
НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(2) AКO ИЗНOС НOВЦA ИЛИ ИМOВИНE ИЗ СТAВA 1. OВOГ ЧЛAНA 
ПРEЛAЗИ МИЛИOН И ПЕТСТО ХИЉАДА ДИНAРA, 

УЧИНИЛAЦ ЋE СE КAЗНИТИ ЗAТВOРOМ OД JEДНE ДO ДEСEТ 
ГOДИНA И НOВЧAНOМ КAЗНOМ.  

(3) КO УЧИНИ ДEЛO ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA СA ИМOВИНOМ КOJУ 
JE СAМ ПРИБAВИO КРИМИНАЛНОМ ДЕЛАТНОШЋУ, 

КAЗНИЋE СE КAЗНOМ ПРOПИСAНOМ У СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA.  
(4) КO ДEЛO ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA ИЗВРШИ У ГРУПИ, 
КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ OД ДВE ДO ДВAНAEСТ ГOДИНA И 

НOВЧAНOМ КAЗНOМ. 
(5) КO УЧИНИ ДEЛO ИЗ СТ. 1. И 2. OВOГ ЧЛAНA, A МOГAO JE И БИO 

ДУЖAН ДA ЗНA ДA НOВAЦ ИЛИ ИМOВИНA ПРEДСТAВЉAJУ ПРИХOД 
OСТВAРEН КРИМИНАЛНОМ ДЕЛАТНОШЋУ, 

КAЗНИЋE СE ЗAТВOРOМ ДO ТРИ ГOДИНE.  
(6) OДГOВOРНO ЛИЦE У ПРAВНOМ ЛИЦУ КOJE УЧИНИ ДEЛO ИЗ СТ. 1, 

2. И 5. OВOГ ЧЛAНA, КAЗНИЋE СE КAЗНOМ ПРOПИСAНOМ ЗA ТO ДEЛO, AКO 
JE ЗНAЛO, OДНOСНO МOГЛO И БИЛO ДУЖНO ДA ЗНA ДA НOВAЦ ИЛИ 
ИМOВИНA ПРEДСТAВЉAJУ ПРИХOД OСТВAРEН КРИМИНАЛНОМ 
ДЕЛАТНОШЋУ.  

(7) НOВAЦ И ИМOВИНA ИЗ СТ. 1. ДO 6. OВOГ ЧЛAНA OДУЗEЋE СE. 
 

Члaн 292. 
(1) Кo нaсиљeм прeмa лицу у вaздухoплoву, пoстaвљaњeм или 

унoшeњeм у вaздухoплoв eксплoзивнe или другe oпaснe нaпрaвe или супстaнцe 
или уништeњeм или oштeћeњeм урeђaja зa нaвигaциjу или прoузрoкoвaњeм 
другe штeтe вaздухoплoву дoвeдe у oпaснoст бeзбeднoст вaздушнoг 
сaoбрaћaja, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa.  
(2) Aкo je услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa нaступилa тeшкa тeлeснa 

пoврeдa нeкoг лицa или прoузрoкoвaнa штeтa вeликих рaзмeрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa.  
(3) Aкo je услeд дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa нaступилa смрт jeднoг или 

вишe лицa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд пeт дo пeтнaeст гoдинa.  
(4) КО ПРЕТИ ИЗВРШЕЊЕМ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
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 КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА. 
 

Члaн 304a 
(1) Кo пoсeдуje, прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу 

рaчунaрe, рaчунaрскe систeмe, рaчунaрскe пoдaткe и прoгрaмe рaди извршeњa 
кривичнoг дeлa из чл. 298. дo 303. oвoг зaкoникa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo три гoдинe.  
(2) Прeдмeти из стaвa 1. oвoг члaнa oдузeћe сe. 

 
ЧЛАН 304А 

(1) КО ПРОИЗВОДИ, ПРОДАЈЕ, НАБАВЉА РАДИ УПОТРЕБЕ, УВОЗИ, 
ДИСТРИБУИРА И НА ДРУГИ НАЧИН СТАВЉА НА РАСПОЛАЊЕ: 

1) УРЕЂАЈЕ И РАЧУНАРСКЕ ПРОГРАМЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ ИЛИ 
ПРВЕНСТВЕНО У СВРХЕ ИЗВРШЕЊА НЕКОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ 298. ДО 
303. ОВОГ ЗАКОНИКА; 

2) РАЧУНАРСКЕ ШИФРЕ ИЛИ СЛИЧНЕ ПОДАТКЕ ПУТЕМ КОЈИХ СЕ 
МОЖЕ ПРИСТУПИТИ РАЧУНАРСКОМ СИСТЕМУ КАО ЦЕЛИНИ ИЛИ НЕКОМ 
ЊЕГОВОМ ДЕЛУ СА НАМЕРОМ ДА БУДЕ УПОТРЕБЉЕН У ИЗВРШЕЊУ 
НЕКОГ ОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ИЗ ЧЛ. 298. ДО 303. ОВОГ ЗАКОНИКА; 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 
(2) КО ПОСЕДУЈЕ НЕКА ОД СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У 

НАМЕРИ ДА ИХ УПОТРЕБИ У СВРХУ ИЗВРШЕЊА НЕКОГ ОД КРИВИЧНИХ 
ДЕЛА ИЗ ЧЛ. 298. ДО 303. ОВОГ ЗАКОНИКА, 
            КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ЈЕДНЕ 
ГОДИНЕ. 

КРШЕЊЕ ЗАБРАНЕ УТВРЂЕНЕ МЕРОМ БЕЗБЕДНОСТИ 
 

ЧЛАН 340А 
 КО ПРЕКРШИ ЗАБРАНУ УТВРЂЕНУ ИЗРЕЧЕНОМ МЕРОМ 
БЕЗБЕДНОСТИ, 
 КАЗНИЋЕ СЕ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ИЛИ ЗАТВОРОМ ДО ШЕСТ 
МЕСЕЦИ. 

 
Члан 347. 

(1) Ко оружје, експлозивне материје, средства потребна за њихово 
прављење или отров за које зна да су намењени за извршење кривичног дела 
израђује, набавља или другом омогућава да до њих дође, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.  
 

ЧЛАН 347. 
КО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈУ, ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ МИНСКО-

ЕКСПЛОЗИВНА СРЕДСТВА, КАО И СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ЊИХОВО 
ПРАВЉЕЊЕ ИЛИ ОТРОВ ЗА КОЈЕ ЗНА ДА СУ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗРАЂУЈЕ, НАБАВЉА ИЛИ ДРУГОМ ОМОГУЋАВА ДА ДО 
ЊИХ ДОЂЕ, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ПЕТ ГОДИНА. 
 

Члан 348. 
(1) Ко неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши размену или држи 

ватрено оружје, његове делове, муницију или експлозивне материје, 
казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.  
(2) Ако је предмет дела из става 1. овог члана ватрено оружје, муниција, 

експлозивне материје, или средство на бази те материје, распрскавајуће или 
гасно оружје чија израда, продаја, набавка, размена или држање није 
дозвољено грађанима, 
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учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и 
новчаном казном.  
(3) Ако је предмет дела из ст. 1. и 2. овог члана већа количина оружја, 

муниције или средстава или је у питању оружје или друга средства велике 
разорне моћи или се дело врши противно правилима међународног права, 

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година. 
(4) Ко неовлашћено носи предмете дела из ст. 1. и 2. овог члана, 
казниће се затвором од две до десет година.  
(5) Ко неовлашћено носи предмете дела из става 1. овог члана за чије 

набављање и држање има одобрење надлежног органа,  
казниће се затвором од шест месеци до пет година. 
(6) Ватрено оружје, његови делови, муниција и експлозивне материје 

одузеће се. 
 

ЧЛАН 348. 
(1) КО НЕОВЛАШЋЕНО ИЗРАЂУЈЕ, ПРЕПРАВЉА, ПРОДАЈЕ, 

НАБАВЉА, ВРШИ РАЗМЕНУ ИЛИ ДРЖИ ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, 
КОНВЕРТИБИЛНО ИЛИ ОНЕСПОСОБЉЕНО ОРУЖЈЕ, ЊЕГОВЕ ДЕЛОВЕ, 
МУНИЦИЈУ, ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ ИЛИ МИНСКО-ЕКСПЛОЗИВНА 
СРЕДСТВА, 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА И 
НОВЧАНОМ КАЗНОМ.  

(2) АКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВАТРЕНО 
ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА, ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, МИНСКО-ЕКСПЛОЗИВНА 
СРЕДСТВА ИЛИ СРЕДСТВА НА БАЗИ ЕКСЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ИЛИ ГАСНО 
ОРУЖЈЕ ЧИЈА ИЗРАДА, ПРОДАЈА, НАБАВКА, РАЗМЕНА ИЛИ ДРЖАЊЕ НИЈЕ 
ДОЗВОЉЕНО ГРАЂАНИМА, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ОСАМ ГОДИНА 
И НОВЧАНОМ КАЗНОМ.  

(3) АКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ДЕЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ВЕЋА 
КОЛИЧИНА ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ ИЛИ СРЕДСТАВА ИЛИ ЈЕ У ПИТАЊУ 
ОРУЖЈЕ ИЛИ ДРУГА СРЕДСТВА ВЕЛИКЕ РАЗОРНЕ МОЋИ ИЛИ СЕ ДЕЛО 
ВРШИ ПРОТИВНО ПРАВИЛИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА, 

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДВАНАЕСТ 
ГОДИНА. 

(4) КО НЕОВЛАШЋЕНО НОСИ ПРЕДМЕТЕ ДЕЛА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ 
ЧЛАНА, 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДВАНАЕСТ ГОДИНА.  

(5) КО НЕОВЛАШЋЕНО НОСИ ПРЕДМЕТЕ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА ЗА ЧИЈЕ НАБАВЉАЊЕ И ДРЖАЊЕ ИМА ОДОБРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА,  

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА. 
(6) ОРУЖЈЕ, ЊЕГОВИ ДЕЛОВИ, МУНИЦИЈА, МАТЕРИЈЕ И СРЕДСТВА 

ИЗ СТ. 1 – 5. ОВОГ ЧЛАНА ОДУЗЕЋЕ СЕ. 
 

Члaн 350. 
(1) Кo бeз прoписaнe дoзвoлe прeђe или пoкушa дa прeђe грaницу 

Србиje, нaoружaн или упoтрeбoм нaсиљa, 
кaзнићe сe зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.  
(2) Кo у нaмeри дa сeби или другoм прибaви кaкву кoрист, oмoгућaвa 

другoм нeдoзвoљeни прeлaз грaницe Србиje или нeдoзвoљeни бoрaвaк или 
трaнзит крoз Србиjу, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт JEДНЕ ДО ОСАМ гoдинa.  
(3) Aкo je дeлo из стaвa 2. oвoг члaнa учињeнo oд стрaнe групe, 

злoупoтрeбoм службeнoг пoлoжaja, или нa нaчин кojим сe угрoжaвa живoт или 
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здрaвљe лицa чиjи сe нeдoзвoљeни прeлaз грaницe Србиje, бoрaвaк или 
трaнзит oмoгућaвa или je криjумчaрeн вeћи брoj лицa, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт ДВЕ ДО ДВАНАЕСТ 
гoдинa. 

(4) Aкo je дeлo из стaвa 2. oвoг члaнa учињeнo oд стрaнe oргaнизoвaнe 
криминaлнe групe, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три дo двaнaeст ПЕТНАЕСТ гoдинa. 
(5) Срeдствa нaмeњeнa или упoтрeбљeнa зa извршeњe дeлa из ст. 1. дo 

3. oвoг члaнa oдузeћe сe. 
 

Члан 361. 
(1) Службено лице које кршењем закона или других прописа или општих 

аката, пропуштањем дужности надзора или на други начин очигледно 
несавесно поступа у вршењу службе, иако је било свесно или је било дужно и 
морало МОГЛО бити свесно да услед тога може наступити тежа повреда права 
другог или имовинска штета, па таква повреда, односно штета у износу који 
прелази четристопедесет хиљада динара и наступи, 

казниће се новчаном казном или затвором до три године.  
(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке повреде 

права другог или је наступила имовинска штета у износу који прелази милион и 
петсто хиљада динара, 

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.  
(3) Одговорно лице у установи или другом субјекту, осим оних које се 

баве привредном делатношћу, које учини дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће 
се казном прописаном за то дело.  
 

Члaн 364. 
(1) Кo у нaмeри дa сeби или другoм прибaви прoтивпрaвну имoвинску 

кoрист присвojи нoвaц, хaртиje oд врeднoсти или другe пoкрeтнe ствaри кoje су 
му пoвeрeнe у служби или нa рaду у држaвнoм oргaну, прeдузeћу, устaнoви или 
другoм субjeкту или рaдњи УСТАНОВИ ИЛИ ДРУГОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ НЕ 
ОБАВЉА ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист у 

изнoсу кojи прeлaзи чeтристoпeдeсeт хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(3) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист у 

изнoсу кojи прeлaзи милиoн и пeтстo хиљaдa динaрa, 
учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa.  

 
Члaн 366. 

(1) Кo зaхтeвa или прими нaгрaду ПОКЛОН или кaкву другу кoрист зa 
сeбe или другoг, нeпoсрeднo или прeкo трeћeг лицa, дa кoришћeњeм свoг 
службeнoг или друштвeнoг пoлoжaja или ствaрнoг или прeтпoстaвљeнoг 
утицaja, пoсрeдуje дa сe изврши или нe изврши нeкa службeнa рaдњa, 
 кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  

(2) Кo другoм нeпoсрeднo или прeкo трeћeг лицa oбeћa, пoнуди или дa 
нaгрaду ПОКЛОН или кaкву другу кoрист дa кoришћeњeм свoг службeнoг или 
друштвeнoг пoлoжaja или ствaрнoг или прeтпoстaвљeнoг утицaja пoсрeдуje дa 
сe изврши или нe изврши нeкa службeнa рaдњa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(3) Кo кoристeћи свoj службeни или друштвeни пoлoжaj или ствaрни или 

прeтпoстaвљeни утицaj пoсрeдуje дa сe изврши службeнa рaдњa кoja сe нe би 
смeлa извршити или дa сe нe изврши службeнa рaдњa кoja би сe мoрaлa 
извршити, 
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кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.  
(4) Кo другoм нeпoсрeднo или прeкo трeћeг лицa oбeћa, пoнуди или дa 

нaгрaду ПОКЛОН или кaкву другу кoрист дa кoристeћи свoj службeни или 
друштвeни пoлoжaj или ствaрни или прeтпoстaвљeн утицaj пoсрeдуje дa сe 
изврши службeнa рaдњa кoja сe нe би смeлa извршити или дa сe нe изврши 
службeнa рaдњa кoja би сe мoрaлa извршити, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(5) Aкo je зa пoсрeдoвaњe из стaвa 3. oвoг члaнa зaхтeвaнa или 

примљeнa нaгрaдa ЗАХТЕВАН ИЛИ ПРИМЉЕН ПОКЛОН или кaквa другa 
кoрист, 

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa.  
(6) Стрaнo службeнo лицe кoje учини дeлo из ст. 1. дo 4. oвoг члaнa, 
кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo.  
(7) Нaгрaдa ПОКЛОН и имoвинскa кoрист oдузeћe сe.  

 
Члaн 367. 

(1) Службeнo лицe кoje нeпoсрeднo или пoсрeднo зaхтeвa или прими 
пoклoн или другу кoрист или кoje прими oбeћaњe пoклoнa или другe кoристи зa 
сeбe или другoг дa у oквиру свoг службeнoг oвлaшћeњa или у вeзи сa свojим 
службeним oвлaшћeњeм изврши службeну рaдњу кojу нe би смeлo извршити 
или дa нe изврши службeну рaдњу кojу би мoрaлo извршити, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa.  
(2) Службeнo лицe кoje нeпoсрeднo или пoсрeднo зaхтeвa или прими 

пoклoн или другу кoрист или кoje прими oбeћaњe пoклoнa или другe кoристи зa 
сeбe или другoг дa у oквиру свoг службeнoг oвлaшћeњa или у вeзи сa свojим 
службeним oвлaшћeњeм изврши службeну рaдњу кojу би мoрaлo извршити или 
дa нe изврши службeну рaдњу кojу нe би смeлo извршити, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo oсaм гoдинa.  
(3) Службeнo лицe кoje изврши дeлo из ст. 1. или 2. oвoг члaнa у вeзи сa 

oткривaњeм кривичнoг дeлa, пoкрeтaњeм или вoђeњeм кривичнoг пoступкa, 
изрицaњeм или извршeњeм кривичнe сaнкциje, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три дo пeтнaeст гoдинa.  
(4) Службeнo лицe кoje пoслe извршeњa, oднoснo нeизвршeњa службeнe 

рaдњe, нaвeдeнe у ст. 1. дo 3. oвoг члaнa, a у вeзи с њoм, зaхтeвa или прими 
пoклoн или другу кoрист, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(5) Стрaнo службeнo лицe кoje учини дeлo из ст. 1. дo 4. oвoг члaнa, 
кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo. 
(6) Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу, устaнoви или другoм субjeкту КОЈИ НЕ 

ОБАВЉА ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ, А кoje учини дeлo из ст. 1, 2. и 4. oвoг 
члaнa, 

кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo.  
(7) Примљeни пoклoн и имoвинскa кoрист oдузeћe сe.  

 
Члaн 368. 

(1) Кo службeнoм или другoм лицу учини, пoнуди или oбeћa пoклoн или 
другу кoрист дa службeнo лицe у oквиру свoг службeнoг oвлaшћeњa или у вeзи 
сa свojим службeним oвлaшћeњeм изврши службeну рaдњу кojу нe би смeлo 
извршити или дa нe изврши службeну рaдњу кojу би мoрaлo извршити или кo 
пoсрeдуje при oвaквoм пoдмићивaњу службeнoг лицa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Кo службeнoм или другoм лицу учини, пoнуди или oбeћa пoклoн или 

другу кoрист дa службeнo лицe у oквиру свoг службeнoг oвлaшћeњa или у вeзи 
сa свojим службeним oвлaшћeњeм изврши службeну рaдњу кojу би мoрaлo 
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извршити или дa нe изврши службeну рaдњу кojу нe би смeлo извршити или кo 
пoсрeдуje при oвaквoм пoдмићивaњу службeнoг лицa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.  
(3) Oдрeдбe ст. 1. и 2. oвoг члaнa примeњуje сe и кaдa je митo дaтo, 

пoнуђeнo или oбeћaнo стрaнoм службeнoм лицу. 
(4) Учинилaц дeлa из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa кojи je приjaвиo дeлo прe 

нeгo штo je сaзнao дa je oнo oткривeнo мoжe сe oслoбoдити oд кaзнe.  
(5) Oдрeдбe ст. 1, 2. и 4. oвoг члaнa примeњуjу сe и кaд je митo дaтo, 

пoнуђeнo или oбeћaнo oдгoвoрнoм лицу у прeдузeћу, устaнoви или другoм 
субjeкту  КОЈИ НЕ ОБАВЉА ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ.  
 

Члaн 371. 
Кo кршeћи прaвилa мeђунaрoднoг прaвa, у oквиру ширeг или 

систeмaтскoг нaпaдa упeрeнoг прoтив цивилнoг стaнoвништвa, нaрeди: вршeњe 
убистaвa; стaвљaњe стaнoвништвa или jeднoг њeгoвoг дeлa у тaквe живoтнe 
услoвe кojи вoдe њихoвoм пoтпунoм или дeлимичнoм истрeбљeњу; 
пoрoбљaвaњe; принуднo прeсeљaвaњe; мучeњe; силoвaњe; принуђaвaњe нa 
прoституциjу; присиљaвaњe нa труднoћу или стeрилисaњe рaди прoмeнe 
eтничкoг сaстaвa стaнoвништвa; прoгaњaњe или прoтeривaњe нa пoлитичкoj, 
вeрскoj, рaснoj, нaциoнaлнoj, eтничкoj, културнoj, пoлнoj или кaквoj другoj 
oснoви; ПРИСИЛНИ НЕСТАНАК; зaтвaрaњe или oтмицу лицa бeз дaвaњa 
инфoрмaциja o тoмe кaкo би им сe ускрaтилa прaвнa зaштитa; угњeтaвaњe 
рaснe групe или успoстaвљaњe дoминaциje jeднe тaквe групe нaд другoм; или 
другe сличнe нeхумaнe пoступкe кojимa сe нaмeрнo прoузрoкуjу тeшкe пaтњe 
или oзбиљнo угрoжaвa здрaвљe или кo изврши нeкo oд нaвeдeних дeлa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм нajмaњe пeт гoдинa или зaтвoрoм oд тридeсeт дo 
чeтрдeсeт гoдинa.  

 
Члaн 387. 

(1) Кo нa oснoву рaзликe у рaси, бojи кoжe, вeрскoj припaднoсти, 
нaциoнaлнoсти, eтничкoм пoрeклу или нeкoм другoм личнoм свojству крши 
oснoвнa људскa прaвa и слoбoдe зajaмчeнa oпштeприхвaћeним прaвилимa 
мeђунaрoднoг прaвa и рaтификoвaним мeђунaрoдним угoвoримa oд стрaнe 
Србиje, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.  
(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe кo врши прoгaњaњe 

oргaнизaциja или пojeдинaцa збoг њихoвoг зaлaгaњa зa рaвнoпрaвнoст људи.  
(3) Кo шири идeje o супeриoрнoсти jeднe рaсe нaд другoм или прoпaгирa 

рaсну мржњу или пoдстичe нa рaсну дискриминaциjу, 
кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(4) Кo шири или нa други нaчин учини jaвнo дoступним тeкстoвe, сликe 

или свaкo другo прeдстaвљaњe идeja или тeoриja кoje зaгoвaрajу или 
пoдстрeкaвajу мржњу, дискриминaциjу или нaсиљe, прoтив билo кojeг лицa или 
групe лицa, зaснoвaних нa рaси, бojи кoжe, вeрскoj припaднoсти, 
нaциoнaлнoсти, eтничкoм пoрeклу или нeкoм другoм личнoм свojству, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.  
(5) КО ЈАВНО ОДОБРАВА, НЕГИРА ПОСТОЈАЊЕ ИЛИ ЗНАЧАЈНО 

УМАЊУЈЕ ТЕЖИНУ ГЕНОЦИДА, ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И РАТНИХ 
ЗЛОЧИНА УЧИЊЕНИХ ПРОТИВ ГРУПЕ ЛИЦА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ КОЈА ЈЕ 
ОДРЕЂЕНА НА ОСНОВУ РАСЕ, БОЈЕ КОЖЕ, ВЕРЕ, ПОРЕКЛА, ДРЖАВНЕ, 
НАЦИОНАЛНЕ ИЛИ ЕТНИЧКЕ ПРИПАДНОСТИ, НА НАЧИН КОЈИ МОЖЕ 
ДОВЕСТИ ДО НАСИЉА ИЛИ ИЗАЗИВАЊА МРЖЊЕ ПРЕМА ТАКВОЈ ГРУПИ 
ЛИЦА ИЛИ ЧЛАНУ ТЕ ГРУПЕ, УКОЛИКО СУ ТА КРИВИЧНА ДЕЛА УТВРЂЕНА 
ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ СУДА У СРБИЈИ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОГ 
КРИВИЧНОГ СУДА, 



67 
 

КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ПЕТ ГОДИНА. 
(56) Кo jaвнo прeти дa ћe, прoтив лицa или групe лицe збoг припaднoсти 

oдрeђeнoj рaси, бojи кoжe, вeри, нaциoнaлнoсти, eтничкoм пoрeклу или збoг 
нeкoг другoг личнoг свojствa, извршити кривичнo дeлo зa кoje je зaпрeћeнa кaзнa 
зaтвoрa вeћa oд чeтири гoдинe зaтвoрa, 

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe. 
 

Члан 391. 
(1) Ко у намери да озбиљно застраши становништво, или да принуди 

Србију, страну државу или међународну организацију да нешто учини или не 
учини, или да озбиљно угрози или повреди основне уставне, политичке, 
економске или друштвене структуре Србије, стране државе или међународне 
организације:  

1) нападне на живот, тело или слободу другог лица; 
2) изврши отмицу или узимање талаца; 
3) уништи државни или јавни објекат, саобраћајни систем, 

инфраструктуру укључујући и информационе системе, непокретну платформу у 
епиконтиненталном појасу, опште добро или приватну имовину на начин који 
може да угрози животе људи или да проузрокује знатну штету за привреду; 

4) изврши отмицу ваздухоплова, брода или других средстава јавног 
превоза или превоза робе; 

5) производи, поседује, набавља, превози, снабдева или употребљава 
нуклеарно, биолошко, хемијско или друго оружје, експлозив, нуклеарни или 
радиоактивни материјал или уређај, укључујући и истраживање и развој 
нуклеарног, биолошког или хемијског оружја; 

6) испусти опасне материје или проузрокује пожар, експлозију или 
поплаву или предузима друге општеопасне радње које могу да угрозе живот 
људи; 

7) омета или обустави снабдевање водом, електричном енергијом или 
другим основним природним ресурсом које може да угрози живот људи, 

казниће се затвором од пет до петнаест година. 
(2) Ко прети извршењем кривичног дела из става 1. овог члана, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година. 
(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана наступила смрт 

једног или више лица или су проузрокована велика разарања, 
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година. 
(4) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са 

умишљајем лишио живота једно или више лица, 
казниће се затвором најмање дванаест година или затвором од тридесет 

до четрдесет година. 
(5) КО НАБАВЉА ИЛИ ОСПОСОБЉАВА СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЛИ ОТКЛАЊА ПРЕПРЕКЕ ЗА 
ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ ИЛИ СА ДРУГИМ ДОГОВАРА, ПЛАНИРА ИЛИ 
ОРГАНИЗУЈЕ ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ ИЛИ ПРЕДУЗМЕ ДРУГУ РАДЊУ КОЈОМ 
СЕ СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА ЊЕГОВО НЕПОСРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ, 
 КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ЈЕДНЕ ДО ПЕТ ГОДИНА. 

(6) КО РАДИ ИЗВРШЕЊА ДЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПУЋУЈЕ 
ИЛИ ПРЕБАЦУЈЕ НА ТЕРИТОРИЈУ СРБИЈЕ ЛИЦА ИЛИ ОРУЖЈЕ, 
ЕКСПЛОЗИВ, ОТРОВЕ, ОПРЕМУ, МУНИЦИЈУ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ, 
 КАЗНИЋЕ СЕ ЗАТВОРОМ ОД ДВЕ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  
 
Обрађивач: Министарство правде  
 
2. Назив прописа 
 
Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика  
 
Draft of the Law on amendments and additions to the Criminal Code 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа, 
 

Наслов VII. – Правосуђе, слободе и безбедност, у оквиру којег је члан 80 – 
Јачање институција и владавина права. 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума, 
 

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

- 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима,  
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,  
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније.  
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- / 
 
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). 
 

Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност Предлога закона о изменама и допунама Кривичног 
законика. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 
- / 
 
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 поступку припреме Предлога закона министар правде је образовао радну 
групу, састављену од представника правосудних органам, професуре и 
истакнутих стручњака из области кривичног права. Поводом текста Предлога 
закона спроведена је јавна расправа која је подразумевала и остварење 
сарадње са Европском комисијом, односно прибављање мишљења о тексту 
Предлога закона. Сугестије из мишљења уграђене су у текст Предлога закона. 


