
ОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ, СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ, ДА У ОДНОСУ  НА 

ТЕКСТ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА НИЈЕ ПОТРЕБНО 

СПРОВОДИТИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 
 У складу са одредбама члана 6.  Уредбе о методологији управљањa јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), Министарство правде, као 

ресорно министарство за припрему прописа, оцењује да уз Нацрт закона о изменама и 

допунама Кривичног законика није потребно спроводити анализу ефеката закона. 

  

 

 Пре свега, Нацртом закона се мењају и допуњују одредбе Кривичног закона у малом 

обиму. Поред тога, најзначајније новине се односе на увођење казне доживотног затвора 

уместо казне затвора од 30 до 40 година, а такође се прописује мањи борј правила за 

строжије кажњавање учинилаца кривичних дела када су у питању повратници, односно 

вишеструки повратници. 

  

У односу на правила о строжијем кажњавању повратника истичемо да су та правила 

у складу с закључцима Савета за националну безбедност (као тела Републике Србије које 

обавља одређене послове и задатке из области националне безбедности.) од 12. јануара 

2019. године, који се односе на мере које ће Република Србије предузети ради повећавања 

безбедности Републике Србије и њених грађана, као и ефикаснијег кривичног гоњења и 

кажњавања учинилаца тешких кривичних дела, а посебно кривичних дела организованог 

криминала и тероризма. Из тих разлога, Нацртом закона се, између осталог, управо и 

прописују правила за овакво строже кажњавање учинилаца кривичних дела, па су, због тога 

и испуњени услови из члана 6. став 2. алинеја трећа Уредбе о методологији управљањa 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика. 

 

 Исто тако, Нацртом закона се постојећа казна затвора у трајању од 30 до 40 година 

замењује казном доживотног затвора. У вези са тим, треба имати у виду да је стална радна 

група за измене и допуне Кривичног законика Министарства правде, још током 2015. 

године, разматрало питање увођења казне доживотног затвора која би заменила постојећу 

највишу запрећену казну затвора од 30 до 40 година.  Ово питање се, још тада, нашло и на 

јавној расправи. Такође, треба имати у виду да, са изузетком неколико држава, а ту су пре 

свега државе настале на територији бивше Југославије (осим Словеније), као и Шпаније, 

Португалије и Норвешке, све остале еворпске државе већ познају казну доживотног затвора, 

па се на овај начин Република Србија усклађује са модерним већинским упоредно-правним 

решењима европских земаља. Треба нагласити и да се Нацртом закона само замењује 

постојећа казна затвора у трајању од 30 до 40 година са казном доживотног затвора, што је 

још један од разлога због којих није потребно спроводити анализу ефеката закона. 

 

На крају, Нацртом закона се врши усклађивање Кривичног законика са Препоруком 

бр. 5 ФАТФ - међувладиног тела које поставља глобалне стандарде у области борбе против 

прања новца и финансирања тероризма. Наведено усклађивање проистиче из обавеза 
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Републике Србије као чланице Савета Европе и истовремено представља меру којом се 

омогућава ефикснија борба против финансирања тероризма, што такође значи да је реч о 

пропису од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана, чиме су, и 

у овом делу, испуњени услови из 6. став 2. алинеја трећа Уредбе о методологији управљањa 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика. 

 

 У вези са свим изнетим, Министарство правде оцењује да у односу на текст Нацрта 

закона о изменама и допунама Кривичног законика, није потребно спроводити анализу 

ефеката наведеног прописа.  
 

  


