НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
Члан 1.
У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
(„Службени гласник РСˮ, број 32/13), у члану 2. став 1. после тачке 1) додаје се
тачка 1а) која гласи:
„1а) тешко убиство (члан 114. тач. 4) и 5) Кривичног законика);ˮ
После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи:
„3а) против интелектуалне својине (члан 199. став 3. и члан 201. став 2.
Кривичног законика);ˮ
У тачки 4) речи: „члан 205.ˮ замењују се речима: „члан 204. став 4, члан
205.ˮ, а после речи: „члан 208 став 4ˮ додају се запета и речи: „члан 208а став
4ˮ.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) против привреде (члан 223. став 3, члан 224. став 2, члан 225. став 3,
члан 226. став 2, члан 227, члан 229. ст. 2. и 3, члан 230. став 2, члан 231. ст. 2.
до 4, члан 233. став 3, члан 234. став 3, члан 234а став 3, чл. 235. до 237. и 243.
став 4. Кривичног законика);
Став 2. мења се и гласи:
„ За кривична дела из члана 114. тач. 4) и 5), члана 134, члана 185. ст. 2. и
3, члана 199. став 3, члана 201. став 2, члана 205. став 3, члана 206. став 2, члана
214. став 4, члана 217. став 3, члана 227, члана 230. став 2, члана 231. ст. 3. и 4,
члана 233. став 3, члана 234а став 3, чл. 235. до 237, члана 243. став 4, 348. став
3, члана 350. ст. 2. и 3, члана 366. став 5, члана 367. ст. 1. до 3. и ст. 5. и 6, члана
368. ст. 1. до 3. и став 5, члана 372. став 1, члана 377, члана 378. став 3, чл. 388.
до 390. и члана 393. Кривичног законика одредбе овог закона примењују се ако
имовинска корист прибављена кривичним делом, односно вредност предмета
кривичног дела прелази износ од милион и петсто хиљада динара.ˮ.
Члан 2.
У члану 3. тачка 9) после речи: „наследникаˮ тачка се замењује тачком и
запетом и додаје тачка 10) која гласи:
„10) Имовином правног лица сматрају се покретне и непокретне ствари у
власништву правног лица, као и удели и акције којима се доказује власништво
над том имовином.ˮ.
Члан 3.
У члану 4. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Ако одузимање имовине проистекле из кривичног дела није могуће,
одузеће се друга имовина која одговара вредности имовине проистекле из
кривичног дела.ˮ
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 4.
У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„У оквиру Јединице образује се Канцеларија за повраћај имовине која
обрађује примљене и послате захтеве у оквиру међународне сарадње, за
откривање и идентификовање имовине проистекле из кривичног дела, са циљем
њеног привременог или трајног одузимања.ˮ
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Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 5.
У члану 8. став 1. речи: „и државне управеˮ бришу се.
Члан 6.
У члану 9. став 1. тачка 1) после речи: „кривичном поступкуˮ додају се
запета и речи: „као и имовином чије је располагање ограничено у складу са
одлукама Уједињених нација и других међународних организација чији је
Република Србија чланˮ.
Члан 7.
У члану 13. речи: „државни службенициˮ бришу се.
Члан 8.
После члана 16. додаје се члан 16а који гласи:
„Члан 16а
„Када полиција подноси јавном тужиоцу кривичну пријаву за кривично
дело из члана 2. овог закона дужна је да достави и податке о имовини
осумњиченог и трећег лица који су прикупљени у предистражном поступку.ˮ.
Члан 9.
У члану 17. став 2. после речи: „приходимаˮ додају се запета и реч:
„начинуˮ.
У став 3. после речи: „стручно лицеˮ додају се запета и речи: „државни
органˮ.
Члан 10.
У члану 23. став 1. реч: „опасностˮ замењује се речју: „вероватноћаˮ.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Захтев из става 1. овог члана доставља се без одлагања власнику са
поуком да у року од 15 дана може суду доставити одговор на захтев са доказима
о начину стицања имовине.ˮ.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „истражни судија,ˮ
бришу се.
Члан 11.
У члану 24. став 1. реч: „опасностˮ замењује се речју: „вероватноћаˮ.
У ставу 2. после речи: „тужиоцаˮ запета и речи: „а најдуже три месеца од
дана доношења наредбеˮ бришу се.
Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Члан 25.
Суд ће одмах по пријему одговора власника на захтев из члана 23. став 1.
овог закона, односно када протекне рок у коме се одговор може дати, а
најкасније у року од осам дана, решењем одлучити о захтеву за привремено
одузимање имовине:
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Суд решењем одређује привремено одузимање имовине ако су испуњени
следећи услови:
1) постоје основи сумње да је физичко или правно лице извршило
кривично дело из члана 2. овог закона;
2) постоје основи сумње да је имовина власника проистекла из кривичног
дела;
3) вредност имовине из тачке 2) овог става прелази износ од милион и
петсто хиљада динара;
4) постоје разлози који оправдају потребу за привременим одузимањем
(члан 23. став 1).
Ако нису испуњени услови из става 2. овог члана суд ће решењем захтев
јавног тужиоца одбити.ˮ.
Члан 13.
У члану 27. став 2. речи: „став 2.ˮ замењују се речима: „став 3.ˮ.
Члан 14.
У члану 28. став 1. речи: „став 1.ˮ замењују се речима: „став 2.ˮ.
После става 1. додаје став 2. који гласи:
„Ако је у привредном регистру уписана забележба привременог
одузимања, орган који води регистар дужан је да, у случају када је покренут
поступак ликвидације, обавести Дирекцију о тој чињеници, као и да достави
податке о ликвидационом управнику.ˮ.
Члан 15.
У члану 29. став 1. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбаˮ.
У ставу 2. реч: „приговораˮ замењује се речју: „жалбеˮ, а речи: „став 1.ˮ
замењују се речима: „став 2.ˮ.
У ставу 3. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбуˮ, а речи: „став 1.ˮ
замењују се речима: „став 2.ˮ.
У ставу 4.
реч: „приговоруˮ замењује се речју: „жалбиˮ, а речи:
„ванпретресно већеˮ замењују се речима: „надлежни другостепени судˮ.
Члан 16.
У члану 30. став 1. реч: „приговоруˮ замењује се речју: „жалбиˮ, а речи:
„ванпретресно већеˮ замењују се речју: „судˮ.
У ставу 2. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбаˮ.
Члан 17.
У члану 31. став 1. реч: „приговорaˮ замењује се речју: „жалбeˮ.
Члан 18.
У члану 32. став 1. реч: реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбуˮ, а
речи: „неблаговремен, непотпун или изјављенˮ замењују се речима:
„неблаговремена, непотпуна или изјављенаˮ.
У ставу 2. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбуˮ, а реч: „неоснованˮ
замењује се речју: „неоснованаˮ.
У ставу 3. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбуˮ, у тачки 1) реч:
„опасностˮ замењује се речју: „вероватноћаˮ, а у тачки 2) реч: „основанеˮ
замењује се речју: „основаˮ.
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У ставу 4. реч: „приговорˮ замењује се речју: „жалбуˮ, а речи: „став 1.ˮ
замењују се речима: „став 2.ˮ.
У ставу 5. реч: „приговоруˮ замењује се речју: „жалбиˮ.
Члан 19.
Члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33.
Ако је у истом предмету решење већ једанпут укинуто, другостепени суд
ће у седници већа или након одржаног рочишта донети одлуку, с тим да
побијано решење не може укинути и упутити на поновно одлучивање
првостепеном суду.ˮ.
Члан 20.
У члану 34. став 3. речи: „или на захтев странакаˮ бришу се.
Члан 21.
У члану 35. став 1. речи: „суд ће донетиˮ замењују се речима: „донеће
судија за претходни поступак, односно председник већа пред којим се одржава
главни претресˮ.
У ставу 5. после речи: „законаˮ додају се запета и речи: „као и
представник Дирекцијеˮ.
Члан 22.
У члану 36. став 1. речи: „захтева странака илиˮ бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„ Дирекција не може на основу истих чињеница поднети нови предлог.ˮ.
Члан 23.
У члану 37. став 3. речи: „члана 33. ст. 4. до 6.ˮ замењују се речима: „чл.
32. и 33.ˮ.
Члан 24.
У члану 38. став 1. речи: „три месецаˮ замењују се речима: „шест
месециˮ.
Члан 25.
У члану 49. став 4. мења се и гласи:
„Актом министра надлежног за правосуђе ближе се уређује начин
управљања одузетом имовином и поступак враћања привремено одузете
имовине.ˮ.
Члан 26.
Члан 50. мења се и гласи:
„Члан 50.
О одузетој имовини сачињава се записник у који се уносе подаци о
власнику (име и презиме, адреса пребивлашита или боравишта, ЈМБГ, а за
правно лице адреса седишта, ПИБ и матични број), подаци о имовини и стању у
којем је преузета, подаци о вредности која се одузима (члан 44. став 2),
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напомена да ли се имовина привремено или трајно одузима, да ли је привремено
одузета имовина остала код власника или је поверена другом физичком или
правном лицу (чл. 52. и 53) и други подаци.
Министар надлежан за правосуђе прописује ближу садржину и начин
састављања записника из става 1. овог члана, поступак за процену вредности
одузете имовине и садржину и начин вођења евиденција о пословима које у
смислу члана 9. став 1. овог закона обавља Дирекција.
Приликом вођења евиденција у складу са овим законом, Диркеција је
дужна да поступа у складу са прописима који уређују заштиту података о
личности.ˮ.
Члан 27.
У члану 51. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Дирекција сноси трошкове чувања, одржавања и управљања
привремено одузетом имовином од дана спровођења извршења решења из става
1. овог члана.
Министар надлежан за правосуђе ближе прописује начин утврђивања
трошкова чувања, одржавања и управљања привремено одузетом имовином.ˮ.
Члан 28.
После члана 52. додаје се члан 52а који гласи:
„Члан 52а
Ако је привремено одузета непокретна имовина Дирекција може
закључити уговор о закупу те имовине.
Уговор из става 1. овог члана закључује се по тржишним условима са већ
постојећим закупцима.
У случају да нема закупаца из става 2. овог члана, Дирекција може да
понуду за издавање у закуп непокретности јавно огласити, а уговор о закупу ће
бити закључен са најбољим понуђачем.
У случају раскида уговора о закупу непокретности од стране Дирекције,
обавештење о раскиду уговора Дирекција доставља са захтевом да се закупац
исели и преда непокретност Дирекцији у стању у којем је примљена.
У случају да закупац не поступи по захтеву Дирекције из става 4. овог
члана, исељење закупца непосредно спроводи Дирекција, по потреби уз
асистенцију полиције, најкасније у року од 72 часа од часа достављања захтева.
На захтев државног органа, односно органа аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, директор дирекције може привремено одузету
непокретну имовину дати на коришћење без накнаде, ради обављања друштвено
корисних послова.
На приход остварен по основу уговора из става 1. овог члана Дирекција
плаћа порез у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.ˮ.
Члан 29.
У члану 56. став 1. после речи: „имовинуˮ додају се речи: „и хартије од
вредностиˮ.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Министар надежан за правосуђе своји актом ближе уређује начин
продаје имовине из става 1. овог члана.ˮ.
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Члан 30.
У члану 60. став 1. после речи: „продајом имовинеˮ запета и речи:
„увећана за просечну камату по виђењу за одговарајући периодˮ бришу се.
Члан 31.
Члан 62. мења се и гласи:
„Члан 62.
Имовина и новчана средства добијена продајом имовине постају својина
Републике Србије када одлука о трајном одузимању имовине постане
правноснажна.
Трајно одузете девизе и ефективни страни новац уплаћују се и воде на
посебном рачуну код Народне банке Србије, а трајно одузети динари уплаћују
се на подрачун који се води код министарства надлежног за послове финансија управе за трезор.
На основу одлуке министарства надлежног за науку, односно културу,
трајно одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности
Дирекција уступа без накнаде установама надлежним за чување таквих добара.
На трајно одузету покретну имовину не примењују се одредбе царинског
закона које се односе на обавезе државних органа у вези са царинском робом и
превозним средствима.
Одлуку о поступању са трајно одузетим предметима из члана 54. ст. 3. и
4. овог закона доноси Влада.
На трајно одузету непокретну имовину примењују се одредбе закона
којим се уређује поступање са средствима у својини Републике Србије. Влада
може одредити намену трајно одузете имовине у циљу обављања друштвено
корисних послова.
Имовином из става 6. овог члана управља Дирекција, до одлуке Владе о
располагању том имовином.ˮ
Члан 32.
У члану 63. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Средства из става 1. овог члана у износу од 30% користе се за
финансирање социјалних и здравствених потреба у складу са одлуком Владе.ˮ.
Члан 33.
Подзаконски акти из чл. 25. – 27. и члана 29. овог закона донеће се у року
од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 34.
Поступци у којима је до дана ступања на снагу овог закона изјављен
приговор, односно није истекао рок за изјављивање приговора на решење из
члана 25. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
(„Службени гласник РСˮ, број 32/13), окончаће се у складу са тим законом.
Члан 35.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ.

