ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Члан 1.
У Законику о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11,
101/11 и 121/12), у члану 73. став 2. мења се и гласи:
„У поступку за кривична дела за којa је прописана казна затвора до пет
година, адвоката може да замени адвокатски приправник.”
Члан 2.
У члану 162. став 1. тачка 2) после речи: „(члан 185. ст. 2. и 3. Кривичног
законика),” додају се речи: „разбојништво (члан 206. ст. 2. и 3. Кривичног
законика),” после речи: „(члан 231. ст. 1. до 4. Кривичног законика),” додају се
речи: „злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. Кривичног законика),
злоупотреба у вези са јавном набавком (члан 234а Кривичног законика),”, а
речи: „узимање талаца (члан 392. Кривичног законика)” замењују се речима:
„угрожавање лица под међународном заштитом (члан 392. Кривичног
законика)”.
Члан 3.
После члана 425. додају се назив члана и члан 425а који гласе:
„Притвор након изрицања првостепене пресуде
Члан 425а
Кад изрекне пресуду на казну затвора испод пет година, веће ће
оптуженом који се брани са слободе одредити притвор ако постоје разлози из
члана 211. став 1. тач. 1) и 3) овог законика, а оптуженом који се налази у
притвору укинуће притвор ако за притвор више не постоје разлози због којих је
био одређен.
Притвор ће веће увек укинути и наредити да се оптужени пусти на
слободу ако је ослобођен од оптужбе или је оптужба одбијена или ако је
оглашен кривим, а ослобођен од казне или је осуђен само на новчану казну, на
казну рада у јавном интересу или на казну одузимања возачке дозволе или му
је изречена судска опомена или је условно осуђен или је због урачунавања
притвора казну већ издржао или је оптужба одбачена (члан 416.), осим због
стварне ненадлежности.
За одређивање или укидање притвора после објављивања пресуде, до
њене правноснажности примењиваће се одредба става 1. овог члана. Одлуку
доноси веће првостепеног суда (члан 21. став 4.).
Пре доношења решења којим се одређује или укида притвор у
случајевима из ст. 1. и 3. овог члана, прибавиће се мишљење јавног тужиоца
када се поступак води по његовом захтеву.
Ако се оптужени већ налази у притвору, а веће нађе да још постоје
разлози због којих је притвор био одређен или да постоји разлог из члана 211.
став 1. тачка 4) овог законика, донеће посебно решење о продужењу притвора.
Посебно решење веће доноси и кад треба одредити или укинути притвор.
Жалба против решења не задржава извршење решења.

-2Притвор који је одређен или продужен по одредбама ст. 1. до 5. овог
члана, може трајати до упућивања оптуженог, односно осуђеног у завод за
извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне
изречене у првостепеној пресуди.”
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, изузев одредбе члана 2. која ступа на
снагу 15. априла 2013. године.

