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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 12. 

децембра 2006. године, утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА 

КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА, који вам, на основу члана 135. Пословника Народне 

скупштине Републике Србије ( «Сл. гласник РС», бр. 56/05- Пречишћен 

текст) достављамо на разматрање и одлучивање. 

Поводом утврђеног Предлога закона, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: -Предлог закона 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

 
 

 
Члан 1. 

 
 У Кривичном законику ( „Службени гласник РС“, број: 85/2005, 88/2005 
и 107/2005) у члану 8. став 1. мења се и гласи: 

 
 „ (1) Кривично законодавство Србије важи за држављанина Србије и 

кад у иностранству учини које друго кривично дело, осим кривичних дела 
наведених у члану 7. овог Законика, ако се затекне на територији Републике 
СРбије или буде екстрадиран Републици Србији.“ 

 
 

Члан 2. 
 

 У члану 9. став 1. мења се и гласи:  

 
 „ (1) Кривично законодавство Србије важи и за странца који ван 

територије Србије учини према њој или њеном држављанину кривично дело и 
кад нису у питању кривична дела наведена у члану 7. овог Законика, ако се 
затекне на територији Републике Србије или буде екстрадиран Републици 

Србији.“ 
 

 
Члан 3. 

 

 Члан 12. Законика брише се. 
 

 
Члан 4. 

 

 У члану 112. у ставу 3. после тачке 3. додају се нове тачке 4. и 5. које 
гласе: 

 
 „ 4) Лице које обавља здравствену делатност, односно одређене 

послове здравствене заштите у здравственој установи, приватној пракси и у 
другом правном лицу које обавља и одређене послове из здравствене 
делатности. 

 
 „ 5) Лица која обављају просветну делатност, односно одређене 

послове у функцији просветне делатности у државним и приватним 
просветним установама и у другим правним лицима које обављају одређене 
послове из образовне делатности.“ 

 
 Досадашње тачке 5 и 6. постају тачке 6 и 7.  

 
 У члану 112. став 13. мења се и гласи: 
 

 
 „ (13) Изборима се сматрају избори за Народну скупштину Републике 

Србије, председника Републике Србије, органе локалне самоуправе и други 
избори који се расписују и врше на основу Устава и закона.“ 
 



 У члану 112. став 31. мења се и гласи: 

 
 „(31) Скраћеница „Србија“ означава Републику Србију. 

 
 

Члан 5. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 
 I Уставни основ за доношење Закона 

 
 
 Материјално правни основ за доношење Закона о допуни Кривичног 

законика садржан је у одредби члана 97. став 1. тачка 2. Устава Републике 
Србије којом је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује 

остваривање и заштиту слобода и права грађана и у одредби члана 34. став 
2. Устава Републике Србије којoм је утврђено да се кривична дела и 
кривичне санкције одређују законом. 

 
 Формално правни основ за доношење овог закона садржан је у одредби 

члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије по којој Народна 
скупштина доноси законе из надлежности Републике Србије. 
 

 По одредби члана 107. став 1. Устава Републике Србије, Скупштина 
Аутономне Покрајине Војводине има право предлагања закона.  

 
 
 II Разлози за доношење Закона 

 
 Због учесталих, не само вербалних претњи већ и физичких напада 

пацијената и чланова њихових породица на здравствене раднике и 
здравствене сараднике приликом пружања услуга здравствене заштите чиме 

је свакодневно угрожена безбедност здравствених радника и здравствених 
сарадника на њиховом радном месту и због неопходности да држава на сваки 
случај насиља над својим грађанима треба да реагује одговарајућом 

санкцијом.  
 

 Такође, због учесталих вербалних и физичких напада ученика и 
чланова њихових породица на просветне раднике и на лица која обављају 
одређене послове у функцији просветне делатности (помоћно особље) 

угрожена је безбедност просветних радника и лица која обављају одређене 
послове у функцији просветне делатности.  

 
Кривичним закоником треба утврдити решење по коме би се напад на 

здравствене раднике и здравствене сараднике приликом пружања услуга 

здравствене заштите грађанима  и напад на просветне раднике и лица  која 
обављају одређене послове у функцији просветне делатности санкционисао 

као напад на службено лице у вршењу службене дужности. 
 
 



 III Објашњење основних правних института и појединачних решења 

 
 Одредбом члана 1, 2 и 3. Предлога закона предложена су решења 

услед раздруживања држава чланица бивше државне заједнице Србија и 
Црна Гора, како би се извршило усаглашавање правних одредби са 

фактичким стањем. 
 
 Одредбом члана 4. Предлога закона предлажу се решења по којима би 

се службеним лицем у смислу Кривичног законика сматрало и лице које у 
здравственој установи, у другом облику здравствене службе (приватна 

пракса), као и у другом правном лицу које поред своје делатности обавља и 
одређене послове из здравствене делатности, наравно под условом да је исто 
предвиђено посебним законом, (на пример: установе социјалне заштите, 

заводи за извршавање заводских санкција), и лице које обавља просветну 
делатност и лице које обавља одређене послове у функцији просветне 

делатности (помоћно особље), чиме би се и напад на та лица санкционисао 
као напад на службено лице у вршењу службене дужности. Прихватањем 
овако предложених решења штитила би се безбедност здравствених радника, 

здравствених сарадника и просветних радника на њиховом радном месту, 
што би свакако допринело и квалитету пружених здравствених услуга и 

образовне делатности. 
 
 

 IV Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење 
Закона 

 
 За спровођење овог Закона није потребно обезбеђивање додатних 
средстава у буџету Републике Србије.  

 
 V Преглед одредаба Кривичног законика («Службени гласник 

Републике Србије» број 85/2005, 88/2005 и 107/2005) за које се предлаже 
допуна: 
 

„Члан 8. 

 (1) Кривично законодавство Србије важи за држављанина Србије и кад 
у иностранству учини које друго кривично дело, осим кривичних дела 
наведених у члану 7. овог законика , ако се затекне на територији Србије 

или Црне Горе или буде екстрадиран државној заједници Србија и Црна Гора. 

 (2) Под условима из става 1. овог члана кривично законодавство 
Србије важи и за учиниоца који је постао држављанин Србије пошто је 

учинио кривично дело.“ 

„Члан 9. 

 (1) Кривично законодавство Србије важи и за странца који ван 
територије Србије учини према њој или њеном држављанину кривично дело и 

кад нису у питању кривична дела наведена у члану 7. овог законика, ако се 
затекне на територији Србије или Црне Горе или буде екстрадиран државној 
заједници Србија и Црна Гора. 

  (2) Кривично законодавство Србије важи и за странца који према 
страној држави или према странцу учини у иностранству кривично дело за 



које се по закону земље у којој је учињено може изрећи казна затвора од пет 

година или тежа казна, ако се затекне на територији Србије, а не 
будеекстрадиран страној држави.Ако овим закоником није другачије 

одређено суд у таквом случају не може изрећи тежу казну од оне која је 
прописана законом земље у којој је кривично дело учињено.“ 

„Члан 12. 

 (1) Кривично законодавство државе чланице којим је предвиђено 

кривично дело важи за сваког ко на територији те државе чланице учини 
кривично дело предвиђено њеним кривичним законодавством, без обзира на 
то где му се за то дело суди. 

 (2) Ако је кривично дело предвиђено кривичним законодавством 
државе чланице извршено на територији обе државе чланице, примениће се 
закон државе чланице у којој се учиниоцу суди. 

 (3) За кривична дела предвиђена законом државе чланице кад су та 

дела извршена ван територије државне заједнице Србија и Црна Гора или на 
домаћем броду или у домаћем ваздухоплову док су ван територије државне 

заједнице Србија и Црна Гора, примењује се закон државе чланице у којој се 
учиниоцу суди.“ 

„Члан 112. 

 
(1) Под територијом Србије подразумевају се сувоземна територија, 

водене површине унутар њених граница, као и ваздушни простор 

над њима. 
(2) Под кривичним законодавством Србије подразумевају се овај 

законик као и све кривичноправне одредбе садржане у другим 
законима Србије. 

(3) Службеним лицем сматра се: 

1) лице које у државном органу врши службене  дужности; 
2) изабрано, именовано или постављено лице у државном 

органу, органу локалне самоуправе или лице које стално или 
повремено врши службене дужности или службене функције у 
тим органима; 

3) лице у установи, предузећу или другом субјекту, којем је 
поверено вршење јавних овлашћења, које одлучује о 

правима, обавезама или интересима физичких или правних 
лица или о јавном интересу; 

4) службеним лицем сматра се и лице којем је фактички 

поверено вршење појединих службених дужности или 
послова; 

5) војно лице изузев кад су у питању одредбе Главе тридесет 
треће (Кривична дела против службене дужности) овог 
законика. 

 
(4) Страним службеним лицима сматра се лице које је члан 

законодавног, извршног или судског органа стране државе, јавни 
функционер или службеник међународне организације и њених 
органа, судија и други функционер међународног суда. 

(5) Одговорним лицем сматра се власник предузећа или другог субјекта 
привредног пословања или лице у предузећу, установи или другом 

субјекту којем је, с обзиром на његову функцију, уложена средства 



или на основу овлашћења, поверен одређени круг послова у 

управљању имовином, производњи или другој делатности или у 
вршењу надзора над њима или му је фактички поверено обављање 

појединих послова. Одговорним лицем сматра се и службено лице 
кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац 

означено одговорно лице, а у овом законику нису предвиђена у 
глави о кривичним делима против службене дужности, односно као 
кривична дела службеног лица. 

(6) Војним лицем сматра се професионални војник (професионални 
официр, професионални подофицир, официр по уговору, 

подофицир по уговору и војник по уговору), војник на одслужењу 
војног рока, студент војне академије, ученик војне школе, лице из 
резервног састава док се као војни обвезник налази на војној 

дужности и цивилно лице које врши одређену војну дужност. 
(7) Кад је као извршилац одређених кривичних дела означено 

службено лице, одговорно лице или војно лице, лица наведена у ст. 
3,5. и 6. овог члана могу бити извршиоци тих дела, ако из обележја 
појединих дела или из појединог прописа не произилази да 

извршилац може бити само неко од тих лица. 
(8) Дететом се сматра лице које није навршило четрнаест година. 

(9) Малолетником се сматра лице које је навршило четрнаест година, а 
није навршило осамнаест година. 

(10) Малолетним лицем сматра се лице које није навршило осамнаест 

година. 
(11) Учиниоцем се сматрају извршилац, саизвршилац, подстрекач и 

помагач. 
(12) Силом се сматра и примена хипнозе или омамљујућих средстава, 

с циљем да се неко против своје воље доведе у несвесно стање или 

онеспособи за отпор. 
(13) Изборима се сматрају избори за Скупштину СЦГ, председника 

СЦГ, Народну скупштину Републике Србије, председника Републике 
Србије, органе локалне самоуправе и други избори који се 
расписују и врше на основу Устава и закона. 

(14) Референдумом се сматра изјашњавање грађана на којем се 
одлучује о питањима за које је то утврђено Уставом или законом. 

(15) Опојним дрогама сматрају се супстанце и препарати који су 
прописима заснованим на закону проглашени за опојне дроге. 

(16) Покретном ствари се сматра и свакако произведена или 
сакупљена енергија за давање светлости, топлоте или кретања, 
телефонски импулс, као и рачунарски податак и рачунарски 

програм. 
(17) Рачунарским податком се сматра представљена информација, 

знање, чињеница, концепт или наредба који се уноси, обрађује или 
памти или је унет, обрађен или запамћен у рачунару или 
рачунарској мрежи. 

(18) Рачунарском мрежом сматра се скуп међусобно повезаних 
рачунара који комуницирају размењујући податке. 

(19) Рачунарским програмом сматра се уређени скуп наредби који 
службе за управљање радом рачунара, као и за решавање 
одређеног задатке помоћу рачунара. 

(20) Рачунарски вирус је рачунарски програм или неки други скуп 
наредби унет у рачунар или рачунарску мрежу који је направљен 

да сам себе умножава и делује на друге програме или податке у 
рачунару или рачунарској мрежи додавањем тог програма или 



скупа наредби једном или више рачунарских програма или 

података. 
(21) Субјектом привредног пословања сматра се предузеће, друго 

правно лице које обавља привредну делатност и предузетник. 
Правно лице које поред своје основне делатности обавља и 

привредну делатност сматра се субјектом привредног пословања 
само када врши ту делатност. 

(22) Организована група је група коју чини најмање три лица која су 

се удружила ради вршења кривичних дела. 
(23) Новац је метални и папирни новац или новац израђен од неког 

другог материјала који је на основу закона у оптицају у државама 
чланицама СЦГ или у страној држави. 

(24) Знацима за вредност сматрају се и страни знаци за вредност. 

(25) Моторним возилом сматра се се свако саобраћајно средство на 
моторни погом у сувоземном, воденом и ваздушном самобраћају. 

(26) Исправом се сматра сваки предмет који је подобан или одређен 
да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне 
односе, као и рачунарски податак. 

(27) Спис, писмо, пошиљка и документ могу бити у електронском 
облику. 

(28) Чланом породице сматра се и бивши супружници и њихова деца, 
као и родитељи бивших супружника. 

(29) Израз «неће се казнити» значи да у том случају нема кривичног 

дела. 
(30) Кад је радња кривичног дела одређена трајним глаголом сматра 

се да је дело учињено, ако је радња извршена једном или више 
пута. 

Скраћеница «СЦГ» означава државну заједницу Србија и Црна  Гора, а 

скраћеница «Србија» Републику Србију.“     
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