ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Члан 1.
У Законику о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и
101/11), у члану 604. став 2. речи: „15. јануара 2013. године” замењују се
речима: „1. октобра 2013. године”.
Члан 2.
У члану 608. речи: „15. јануара 2013. године” замењују се речима: „1.
октобра 2013. године”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење Закона о изменама Законика о кривичном
поступку садржан је у члану 97. тачка 2. Устава Републике Србије према коме
Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује поступак пред судовима
и другим државним органима.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Нови Законик о кривичном поступку донет је у септембру 2011. године.
Одредбом члана 608. прописано је да Законик ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се
од 15. јануара 2013. године, изузев у поступцима за кривична дела
организовaног криминала или ратних злочина који се воде пред посебним
одељењем надлежног суда у ком случају се примењује од 15. јануара 2012.
године. Имајући у виду да су у досадашњој примени овог законика уочени
бројни недостаци нормативне природе који захтевају крупније интервенције у
тексту Законика, неопходно је да се примена овог законика одложи до 1.
октобра 2013. године како би се у међувремену припремиле неопходне измене
и допуне текста Законика и створили услови за примену тако измењеног
Законика.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Закона усклађује се одредба члана 604. став 2. Законика о
кривичном поступку, која уређује прелазну ситуацију у вези са законитошћу
предузетих радњи по ранијем Законику о кривичном поступку ако се утврди
ненадлежност посебног одељења вишег суда, са одредбом члана 2. Закона.
Чланом 2. Закона мења се одредба члана 608. Законика о кривичном
поступку, тако што се предвиђа одлагање примене Законика, изузев у
поступцима у којима се већ примењује, до 1. октобра 2013. године.
Чланом 3. Закона уређује се ступање закона на снагу.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета
Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку, будући да би
недоношење закона по хитном поступку могло да проузрокује штетне
последице по рад правосудних органа и полиције.

