
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О 

КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 

Члан 1. 
У Законику о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 

101/11, 121/12, 32/13 и 45/13), у члану 154. став 2. после речи: „депозит” додају 
се запета и речи: „односно депозит јавног тужилаштва”. 

Члан 2. 
У члану 188. тачка 3) после речи: „лицем” додају се речи: „и посећивања 

одређених места”. 

Члан 3. 
У Глави VIII „Мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано 

вођење кривичног поступка”, у одељку 2. „Одређене мере” у називу пододељка 
в) после речи: „лицем” додају се речи: „и посећивања одређених места”. 

Члан 4. 
У члану 197. став 1 после речи: „лицем” додају се речи: „или забранити 

посећивање одређених места”. 

Члан 5. 
У члану 283. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) да на рачун прописан за уплату јавних прихода уплати одређени 
новчани износ, који се користи за хуманитарне или друге јавне сврхе;”. 

После става 3. додају се ст. 4. до 8. који гласе: 

„Средства из става 1. тачка 2) овог члана додељују се хуманитарним 
организацијама, фондовима, јавним установама или другим правним или 
физичким лицима, по спроведеном јавном конкурсу, који расписује 
министарство надлежно са послове правосуђа. 

Јавни конкурс из става 4. овог члана спроводи комисија коју образује 
министар надлежан за послове правосуђа. 

Изузетно од ст. 4. и 5. овог члана комисија може, на захтев физичког 
лица, без спровођења јавног конкурса, предложити да се средства из става 1. 
тачка 2) овог члана доделе ради лечења детета у иностранству, ако средства 
за лечење нису обезбеђена у Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Спровођење јавног конкурса, критеријуми за расподелу средстава, 
састав и начин рада комисије уређују се актом министра надлежног за послове 
правосуђа.  

Одлуку о расподели средстава из става 1. тачка 2) овог члана доноси 
Влада.” 
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Члан 6. 
У члану 286. став 3. речи: „По налогу јавног тужиоца” замењују се 

речима: „По налогу судије за претходни поступак, а на предлог јавног тужиоца,”. 

У ставу 5. речи: „јавном тужиоцу” замењују се речима: „судији за 
претходни поступак”. 

Члан 7. 
У члану 313. став 1. речи: „изјашњења оптуженог о оптужби на главном 

претресу” замењују се речима: „завршетка главног претреса”. 

Члан 8.  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


