
НАЦРТ ЗАКОНА  

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 188. тачка 3) после речи: „лицем” додају се речи: „и забрана 

посећивања одређених места”. 

 

Члан 2. 

 У Глави осмој „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 забрана посећивања одређених места”. 

 

Члан 3. 

 У члану 197. став 1 после речи: „лицем” додају се запета и речи: „односно забранити 

посећивање одређених места”. 

 

Члан 4. 

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

„2) да на посебан рачун у трезору уплати одређени новчани износ, који се користи за 

хуманитарне или друге јавне сврхе;”. 

 После става 3. додају се ст. 4. до 7. који гласе: 

„Средства из става 1. тачка 2) овог члана додељују се хуманитарним организацијама, 

фондовима, јавним установама или другим 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. 

Спровођење јавног конкурса, критеријуме за расподелу средстава, састав и начин рада 

комисије уређује се актом министра надлежног  за послове правосуђа.  

Одлуку о расподели средстава из става 1. тачка 2) овог члана доноси Влада, на 

предлог комисије.” 

 

Члан 5. 

 У члану 313. став 1. речи: „изјашњења оптуженог о оптужби на главном претресу” 

замењују се речима: „завршетка главног претреса”. 

 

Члан 6.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ КОЈЕ СЕ 

МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

 

Члан 188. 

Мере које се могу предузети према окривљеном за обезбеђење његовог присуства и за 

несметано вођење кривичног поступка су:  

1) позив;  

2) довођење;  

3) забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем И ЗАБРАНА 

ПОСЕЋИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ МЕСТА;  
4) забрана напуштања боравишта;  

5) јемство;  

6) забрана напуштања стана;  

7) притвор.  

 

 
в) Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем И ЗАБРАНА 

ПОСЕЋИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ МЕСТА 

 

 

 

Члан 197. 

Ако постоје околности које указују да би окривљени могао ометати поступак 

утицањем на оштећеног, сведоке, саучеснике или прикриваче или би могао поновити 

кривично дело, довршити покушано кривично дело или учинити кривично дело којим прети, 

суд може забранити окривљеном прилажење, састајање или комуницирање са одређеним 

лицем, ОДНОСНО ЗАБРАНИТИ ПОСЕЋИВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ МЕСТА.  

Уз меру из става 1. овог члана суд може окривљеном наложити да се повремено јавља 

полицији, поверенику из органа државне управе надлежног за извршење кривичних санкција 

или другом државном органу одређеном законом.  

 

 

Члан 283. 

Јавни тужилац може одложити кривично гоњење за кривична дела за која је 

предвиђена новчана казна или казна затвора до пет година, ако осумњичени прихвати једну 

или више од следећих обавеза:  

1) да отклони штетну последицу насталу извршењем кривичног дела или да накнади 

причињену штету;  

2) да плати одређени новчани износ у корист хуманитарне организације, фонда или 

јавне установе;  

2) ДА НА ПОСЕБАН РАЧУН У ТРЕЗОРУ УПЛАТИ ОДРЕЂЕНИ НОВЧАНИ 

ИЗНОС, КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ СВРХЕ; 

3) да обави одређени друштвенокорисни или хуманитарни рад;  

4) да испуни доспеле обавезе издржавања;  

5) да се подвргне одвикавању од алкохола или опојних дрога;  

6) да се подвргне психосоцијалном третману ради отклањања узрока насилничког 

понашања;  

7) да изврши обавезу установљену правноснажном одлуком суда, односно поштује 

ограничење утврђено правноснажном судском одлуком.  
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У наредби о одлагању кривичног гоњења јавни тужилац ће одредити рок у којем 

осумњичени мора извршити преузете обавезе, с тим да рок не може бити дужи од годину 

дана. Надзор над извршењем обавеза обавља повереник из органа управе надлежног за 

послове извршење кривичних санкција, у складу са прописом који доноси министар 

надлежан за послове правосуђа.  

Ако осумњичени у року изврши обавезу из става 1. овог члана, јавни тужилац ће 

решењем одбацити кривичну пријаву и о томе обавестити оштећеног, а одредба члана 51. 

став 2. законика неће се примењивати.  

СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА ДОДЕЉУЈУ СЕ 

ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ФОНДОВИМА, ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ИЛИ 

ДРУГИМ 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. 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА, КРИТЕРИЈУМЕ ЗА РАСПОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА, САСТАВ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ УРЕЂУЈЕ СЕ АКТОМ МИНИСТРА 

НАДЛЕЖНОГ  ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВОСУЂА.  

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА 

ДОНОСИ ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ. 

 

 

Члан 313.  

Споразум о признању кривичног дела јавни тужилац и окривљени могу закључити од 

доношења наредбе о спровођењу истраге па до изјашњења оптуженог о оптужби на главном 

претресу ЗАВРШЕТКА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА.  

Приликом закључења споразума из става 1. овог члана окривљени мора имати 

браниоца (члан 74. тачка 8).  

Споразум о признању кривичног дела сачињен у писаном облику јавни тужилац 

подноси до потврђивања оптужнице - судији за претходни поступак, а након потврђивања 

оптужнице - председнику већа.  

Ако је споразум о признању кривичног дела закључен пре подизања оптужнице, јавни 

тужилац ће заједно са споразумом доставити суду и оптужницу која чини саставни део овог 

споразума.  

На оптужницу из става 4. овог члана не примењују се одредбе о испитивању 

оптужнице (чл. 337. до 341.).  

Ако овлашћено лице (члан 253. став 1.) није поставило имовинскоправни захтев јавни 

тужилац ће га пре закључења споразума позвати да поднесе захтев.  
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