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Предсједник Црне Горе
Филип Вујановић, с.р.

На основу члана 82 став 1 тачка 2 и члана 91
став 2 Устава Црне Горе, Скупштина Црне Горе
24. сазива, на петој ćедници првог редовног
засиједања у 2010. години, дана 22. априла 2010.
године, донијела је 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ

ЗАКОНИКА
Члан 1

У Кривичном законику („Службени лист
РЦГ“, бр. 70/03 и 47/06 и „Службени лист ЦГ“,
број 40/08) члан 9 брише се.

Члан 2
У члану 13 став 1 послије ријечи „уми шља -

јем“ додају се зарез и ријечи: „а био је свјестан
или је био дужан и могао бити свјестан да је ње -
гово дјело забрањено“.

Члан 3
Члан 18 мијења се и гласи:
„(1) Није кривично дјело оно дјело које је

учињено у неотклоњивој стварној заблуди.
(2) Неотклоњива стварна заблуда постоји ако

учинилац није био дужан и није могао да избјегне
заблуду у погледу неке стварне околности која
представља обиљежје кривичног дјела или у

погледу неке стварне околности која би, да је
заиста постојала, чинила дјело дозвољеним.

(3) Ако је учинилац био у стварној заблуди
усљед нехата, постојаће кривично дјело учињено
из нехата кад је то прописано законом.“

Члан 4
Члан 19 мијења се и гласи:
„(1) Није кривично дјело оно дјело које је

учињено у неотклоњивој правној заблуди.
(2) Неотклоњива правна заблуда постоји ако

учинилац није био дужан и није могао да зна да је
дјело које је учинио забрањено.

(3) Учиниоцу који није знао да је дјело забра -
ње но, али је то био дужан и могао да зна, казна се
може ублажити.”

Члан 5
Члан 23 мијења се и гласи: 
“Извршилаштво и саизвршилаштво

Члан 23
(1) Извршилац кривичног дјела је лице које

предузима радњу извршења кривичног дјела или
које посредством другог лица изврши кривично
дјело, уколико се то друго лице не може сматрати
извршиоцем кривичног дјела.

(2) Ако више лица, учествовањем у радњи
извршења са умишљајем или из нехата, заједнички
изврше кривично дјело, или остварујући заје д ни -
чку одлуку другом радњом са умишљајем битно
допринесу извршењу кривичног дјела, свако од
њих 

казниће се казном прописаном за то дјело.”

Члан 6
У члану 26 став 1 ријеч ”кривично” брише се.

Члан 7
У ГЛАВИ ДРУГОЈ КРИВИЧНО ДЈЕЛО, у

на зиву поглавља 4. и члану 30 ријечи: ”кривичној
одго ворности” замјењују се ријечју ”одго во -
рности”.

Члан 8
У члану 28 став 1 ријечи: ”кривично је

одговоран” замјењују се ријечима: ”одговоран је”.
У ставу 2 ријеч ”кривично” брише се.
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Члан 9
У члану 29 став 1 ријечи: ”кривично су одго -

ворни” замјењују се ријечима: ”одговорни су”.
У ставу 2 ријечи: ”кривично је одговорно”

замјењују се ријечима: ”одговорно је”.
Члан 10

У члану 31 став 2 брише се.
Члан 11

У члану 35 став 1 ријечи: ”најтеже облике
тешких кривичних дјела” замјењују се ријечима:
”најтежа кривична дјела”.

Члан 12
У члану 37 послије става 1 додаје се нови

став који гласи:
”(2) У одлуци о условном отпусту може се

одредити да је осуђени дужан да испуни обавезу
утврђену законом.”

Досадашњи став 2 постаје став 3.
Члан 13

У члану 38 став 1 послије ријечи ”године”
додају се ријечи: ”или ако осуђени не изврши неку
обавезу која му је наложена на основу закона”.

Члан 14
У члану 39 став 2 тачка 5 ријеч ”три”

замјењује се ријечју ”четири”.
Став 7 мијења се и гласи:
”(7) Неплаћена новчана казна која не прелази

износ од двије хиљаде еура, може се, умјесто
казном затвора, замијенити казном рада у јавном
интересу уз сагласност осуђеног лица, тако што ће
се за сваких започетих двадесет пет еура новчане
казне одредити осам часова рада у јавном
интересу, с тим да рад у јавном интересу не може
бити дужи од тристашездесет часова.”

Члан 15
У члану 40 ст. 2 и 3 мијењају се и гласе:
”(2) Број дневних износа не може бити мањи

од десет, нити већи од тристашездесет дана. Број
дневних износа за учињено кривично дјело
одмјерава се на основу општих правила за
одмјеравање казне из члана 42 овог законика.

(3) Висина дневног износа новчане казне
утврђује се дијељењем разлике између прихода и
нужних расхода учиниоца кривичног дјела у
протеклој календарској години са бројем дана у
години, с тим што један дан новчане казне не
може бити мањи од пет еура нити већи од хиљаду
еура.”

Члан 16
У члану 41 став 1 ријеч ”три” замјењује се

ријечју ”пет”.
Став 2 мијења се и гласи:
”(2) Рад у јавном интересу не може бити

краћи од шездесет часова нити дужи од триста
шездесет часова и одређује се за вријеме које не
може бити краће од тридесет дана, нити дуже од
шест мјесеци”.

У ст. 3 и 6 ријеч ”четрдесет” замјењује се
ријечју ”шездесет”.

Члан 17
У члану 43 ријеч ”посебно” замјењује се

ријечју ”нарочито”.
Члан 18

У члану 49 послије става 4 додају се три нова
става који гласе:

“(5) За продужено кривично дјело суд може
изрећи строжу казну од прописане ако продужено
кривично дјело чине најмање три кривична дјела
која испуњавају услове из става 1 овог члана.

(6) Строжа казна не смије прећи двоструку
мјеру прописане казне ни двадесет година затвора.

(7) Кривично дјело које није обухваћено
продуженим кривичним дјелом у правоснажној
судској пресуди представља посебно кривично
дјело, односно улази у састав посебног
продуженог кривичног дјела.”

Члан 19
У члану 54 став 3 послије тачке додаје се

нова реченица која гласи: ”Условна осуда се не
може изрећи учиниоцу коме су већ изречене двије
условне осуде.”

Члан 20
У члану 65 став 5 ријечи: “Србије и” бришу се.

Члан 21
У члану 74 послије става 4 додаје се нови

став који гласи:
“(5) Учиниоцу кривичног дјела којим се

угрожава јавни саобраћај које је за посљедицу
имало смрт једног или више лица, суд може
изрећи мјеру из става 1 овог члана без временског
ограничења (трајно) ако му је већ била изрицана
ова мјера безбједности.”

Досадашњи ст. 5, 6 и 7 постају ст. 6, 7 и 8.
Члан 22

У члану 75 став 2 мијења се и гласи:
”(2) Предмети из става 1 овог члана могу се

одузети и кад нијесу својина учиниоца, ако то
захтијевају разлози безбједности људи или
имовине или разлози морала или када и даље
постоји опасност да ће бити употријебљени за
извршење кривичног дјела, а тиме се не дира у
право трећих лица на накнаду штете од
учиниоца.”

Члан 23
У члану 77 став 3 ријечи: „може се

извршити“ замјењују се ријечима: „извршиће се“.
Члан 24

У члану 112 став 1 ријечи: “кривичним
дјелом” замјењују се ријечима: “противправним
дјелом које је у закону одређено као кривично
дјело”.

У ставу 2 ријечи: “којом је утврђено
извршење кривичног дјела” бришу се.

Члан 25
У члану 113 послије става 1 додају се три

нова става који гласе:
“(2) Од учиниоца кривичног дјела може се

одузети и она имовинска корист за коју постоји
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основана сумња да је стечена криминалном
дјелатношћу, осим ако учинилац не учини
вјероватним да је њено поријекло законито
(проширено одузимање).

(3) Одузимање имовинске користи из става 2
овог члана може се примијенити ако је учинилац
правоснажно осуђен за: 

1) неко од кривичних дјела учињених у
оквиру криминалне организације (Члан 401а);

2) неко од сљедећих кривичних дјела:
- против човјечности и других добара зашти -

ћених међународним правом учињених из
користољубља;

- прања новца;
- неовлашћене производње, држања и

стављања у промет опојних дрога;
- против платног промета и привредног

пословања и против службене дужности, учи ње -
них из користољубља за која је прописана казна
затвора од осам година или тежа казна.

(4) Имовинска корист одузеће се уколико је
стечена у периоду прије и/или послије извршења
кривичног дјела из става 3 овог члана до
правоснажности пресуде, када суд утврди да
временски контекст у којем је стечена имовинска
корист и друге околности конкретног случаја
оправдавају одузимање имовинске користи.”

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 5 и 6.
Досадашњи став 2 мијења се и гласи:
“(2) Имовинска корист прибављена

кривичним дјелом одузеће се и од лица на које је
пренесена без накнаде или од лица које је знало да
је имовинска корист прибављена кривичним
дјелом или је то могло и било дужно да зна.”

Члан 26
У члану 123 став 3 ријечи: “органу

унутрашњих послова” замјењују се ријечима
“органу управе надлежном за послове полиције”.

Члан 27
У члану 124 послије става 1 додаје се нови

став који гласи:
“(2) Ако је за кривично дјело прописано више

казни, застарјелост се одруђује према најтежој
прописаној казни.”

Члан 28
У члану 125 послије става 2 додаје се нови

став који гласи: 
“(3) Застаријевање кривичног гоњења за

дјело учињено на штету малољетног лица не тече
док то лице не наврши осамнаест година.”

Досадашњи ст. 3 до 6 постају ст. 4 до 7.

Члан 29
У називу ГЛАВЕ ДВАНАЕСТЕ ријеч

“РЕПУБЛИКЕ” брише се.
Члан 30

У члану 134 став 3 ријечи: “док је у лету”
бришу се.

Члан 31
У члану 135 послије ријечи ”до 369” ријеч

“и” замјењује се зарезом, а послије ријечи: “до
374” додају се ријечи: ”и чл. 447 до 449”.

Члан 32
У члану 136 став 1 ријечи: “Србије или буде

екстрадиран државној заједници Србија и Црна
Гора (у даљем тексту: СЦГ)” замјењују се
ријечима: “јој буде изручен”.

Члан 33
У члану 137 став 1 ријечи: ”Србије или буде

екстрадиран СЦГ” замјењују се ријечима: “јој
буде изручен”.

У ставу 2 ријеч ”екстрадиран” замјењује се
ријечју ”изручен”. 

Члан 34
Члан 140 брише се.

Члан 35
У члану 142 став 3 тачка 4 мијења се и гласи:
”4) и друго лице које обавља службене

дужности на основу закона, прописа донијетих на
основу закона, уговора или арбитражног спо ра -
зума, као и лице којем је фактички повјерено
вршење појединих службених дужности или
послова;”

Послије тачке 5 додаје се нова тачка која
гласи:

“5а) лице које у страној држави обавља за -
конодавну, извршну, судску или другу јавну
функцију за страну државу, лице које обавља
службену дужност у међународној јавној орга -
низацији и лице које обавља судску, тужилачку
или неку другу функцију у међународном суду.”

Став 4 брише се.
Досадашњи ст. 5 до 31 постају ст. 4 до 30.
Досадашњи став 6 мијења се и гласи:
“(6) Војним лицем сматра се: професионално

војно лице (војник по уговору, подофицир,
подофицир по уговору, официр и официр по
уговору), лице у резервном саставу (резервни
војник, резервни подофицир и резервни официр),
цивилно лице које врши одређену војну дужност и
лице које за вријеме ратног или ванредног стања
подлијеже војној обавези.“

У досадашњем ставу 7 ријечи: „у ст. 3, 5 и 6“
замјењују се ријечима: „у ст. 3,4 и 5“.

Досадашњи став 13 мијења се и гласи:
„(13) Изборима се сматрају избори за

Скупштину Црне Горе, Предсједника Црне Горе,
органе локалне самоуправе и други избори који се
расписују и врше на основу Устава и закона.“

Досадашњи ст. 17, 18, 19, 20 и 21 мијењају се
и гласе:

“(17) Рачунарским системом сматра се сваки
уређај или група међусобно повезаних или
условљених уређаја, од којих један или више њих,
у зависности од програма, врши аутоматску
обраду података. 

(18) Рачунарским податком сматра се свако
излагање чињеница, података или концепата у
облику који је погодан за обраду у рачунарском
систему, укључујући ту и програме помоћу којих
рачунарски систем врши своје функције.

(19) Рачунарским програмом сматра се скуп
уређених рачунарских података на основу којих
рачунарски систем врши своје функције.

(20) Рачунарски вирус је рачунарски програм
који угрожава или мијења функције рачунарског
система и мијења, угрожава или неовлашћено
користи рачунарске податке.

5. maj 2010. SLU@BENI LIST CG Strana 3 - Broj 25



(21) Подацима о рачунарском саобраћају
сматрају се сви рачунарски подаци које генеришу
ра чунарски системи, који чине ланац ко му -
никације између два рачунарска система који
комуницирају укључујући и њих саме.”

У досадашњем ставу 24 ријечи: “државама
чланицама СЦГ” замјењују се ријечима: “Црној
Гори”.

Члан 36
У члану 144 став 1 тачка 8 ријечи: „убиству

из самилости“ замјењују се ријечима: „лишењу
живота из самилости“.

Члан 37
У члану 150 став 2 ријеч „шеснаест“

замјењује се ријечју „осамнаест“.
Члан 38

У члану 158 став 1 ријечи: „националних и
етничких заједница који живе у СЦГ“ замјењују се
ријечима: „народа и других мањинских
националних заједница који живе у Црној Гори“.

Члан 39
У члану 159 став 1 ријеч „раси“ замјењује се

са ријечима: „припадности раси“, а ријечи: „ права
човјека и грађанина“ замјењују се ријечима:
„људска права и слободе“. 

Послије става 1 додаје се нови став који
гласи:

„(2) Ако је дјело из става 1 овог члана учи -
њено због мржње према припаднику групе
одређене на основу расе, боје коже, религије,
поријекла, државне или националне припадности, 

казниће се затвором од три мјесеца до пет
година.“

Досадашњи став 2, који постаје став 3,
мијења се и гласи:

„(3) Ако дјело из става 2 овог члана учини
службено лице у вршењу службе, 

казниће се затвором од једне до осам
година.“

Члан 40
У члану 161 ст. 1 и 2 ријеч „спречава“

замјењује се ријечју „спрјечава“.
Члан 41

У члану 163 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко другом противправно ускрати или

ограничи слободу кретања или настањивања на
територији Црне Горе, 

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.“

Члан 42
Послије члана 166 додаје се нови члан који

гласи:
„Злостављање 

Члан 166а
(1) Ко злоставља другог или према њему по -

ступа на начин којим се вријеђа људско
достојанство, 

казниће се затвором до једне године.

(2) Ако дјело из става 1 овог члана учини
службено лице у вршењу службе, 

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.”

Члан 43
Члан 167 мијења се и гласи:

„Мучење
Члан 167

(1) Ко другом нанесе велики бол или тешке
патње, било да су тјелесне или душевне, са циљем
да од њега или трећег лица добије признање или
друго обавјештење, или да га незаконито казни
или да га застраши, или да на њега изврши
притисак, или да застраши или изврши притисак
на неко треће лице, или из неког другог разлога
који се заснива на дискриминацији, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(2) Ако дјело из става 1 овог члана изврши
службено лице у вршењу службе или је дјело
извршено уз његов изричити или прећутни
пристанак или ако је службено лице
подстрекавало друго лице на извршење дјела из
става 1 овог члана, 

казниће се за дјело из става 1 овог члана
затвором од једне до осам година.”

Члан 44
У члану 186 став 1 ријечи: „Ко силом,

пријетњом или на други противправан начин
принуди другог или“ замјењују се ријечима: „Ко
силом или пријетњом принуди другог или на
други противправан начин“, а ријеч „једне“
замјењује се ријечју „три“.

У ставу 4 ријечи: „до три године“ замјењују
се ријечима: „од три мјесеца до пет година“.

Члан 45
У члану 194 став 3 ријечи: „најмање три

године“ замјењују се ријечима: „од пет до
осамнаест година“.

Члан 46
У члану 196 послије става 4 додаје се нови

став који гласи:
„(5) Неће се казнити за клевету новинар или

уредник који је поступао са дужном професионал -
ном пажњом.“

Члан 47
Члан 198 мијења се и гласи:

„Повреда угледа Црне Горе
Члан 198

Ко јавно изложи порузи Црну Гору, њену
заставу, грб или химну, 

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.”

Члан 48
Члан 199 мијења се и гласи:
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„Повреда угледа народа, мањинских народа и
других мањинских националних заједница

Члан 199
Ко јавно изложи порузи народ, мањински

народ и другу мањинску националну заједницу
који живе у Црној Гори, 

казниће се новчаном казном од три хиљаде
до десет хиљада еура.”

Члан 49
У члану 200 став 1 ријеч „СЦГ“ замјењује се

ријечима: „Црна Гора“.
У ставу 2 ријечи: „СЦГ или“ бришу се.

Члан 50
Члан 203 мијења се и гласи:

„Јавно објављивање пресуде за кривична дјела
против части и угледа

Члан 203
(1) При осуди за дјела из чл. 195 до 200 овог

законика учињена путем медија, суд ће изрећи
мјеру безбједности јавног објављивања пресуде
(члан 77). Уколико се ради о кривичном дјелу из
чл. 195 до 197 овог законика за изрицање ове
мјере потребна је сагласност лица према коме је
дјело извршено.

(2) Суд ће ослободити од казне учиниоца
кривичног дјела из чл. 195 до 197 овог законика и
изрећи мјеру безбједности јавног објављивања
пресуде ако оцијени да је за постизање опште
сврхе кривичних санкција довољно изрицање те
мјере.

(3) У случајевима из ст. 1 и 2 овог члана
пресуда ће се објавити у истом медију на истој
страни штампе, односно у истој емисији електрон -
ског медија у којој је објављена информација у
којој су остварена обиљежја кривичног дјела или у
главним информативним емисијама. Суд може
одлучити да се пресуда објави и у другим
медијима.

(4) Суд ће одредити да ли ће се објавити
пресуда у цјелини или у изводу.

(5) Уколико се врши објављивање извода, он
мора садржати обавјештење о доношењу пресуде
са изреком и дијелом образложења пресуде по
одлуци суда.“

Члан 51
У члану 208 став 2 ријечи: „или према

дјетету“ бришу се.
Члан 52

Члан 211 мијења се и гласи:
„Приказивање порнографског материјала
дјеци и производња и посједовање дјечје

порнографије
Члан 211

(1) Ко дјетету прода, прикаже или јавним
излагањем или на други начин учини доступним
текстове, слике, аудио-визуелне или друге
предмете порнографске садржине или му прикаже
порнографску представу, 

казниће се новчаном казном или затвором до
шест мјесеци.

(2) Ко искористи малољетника за производњу
слика, аудио-визуелних или других предмета
порнографске садржине или за порнографску
представу, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(3) Ко набавља, продаје, приказује, при су -
ствује приказивању, јавно излаже или електронски
или на други начин чини доступним слике, аудио-
визуелне или друге предмете порнографске
садржине настале извршењем дјела из става 2 овог
члана, или ко такве предмете посједује, 

казниће се затвором до двије године.
(4) Ако је дјело из ст. 2 и 3 овог члана

извршено према дјетету,  учинилац ће се казнити
за дјело из става 2 овог члана затвором од једне до
осам година, а за дјело из става 3 овог члана
затвором од шест мјесеци до пет година.

(5) Ако је дјело из става 2 овог члана
извршено употребом силе или пријетње, учинилац
ће се казнити затвором од двије до десет година.

(6) Неће се казнити за дјело из става 3 овог
члана лице које посједује предмете порнографске
садржине ако је старији малољетник приказан на
њима дао за то свој пристанак, а то лице предмете
држи искључиво за сопствену употребу.

(7) Предмети из ст. 1 до 3 овог члана одузеће
се и уништити.”

Члан 53
У члану 220 став 1 послије ријечи „при -

мјеном“ додаје се ријеч „грубог“, а ријеч
„угрожава“ замјењује се ријечју „наруши“.

У ставу 5 послије ријечи „суд“ додају се
ријечи: „или други државни орган“.

Члан 54
У члану 223 ријечи: „до три године“

замјењују се ријечима: „од шест мјесеци до пет
година“.

Члан 55
У члану 234 ст. 1 и 2 ријечи: „рачунарски

програм“ у различитом падежу бришу се.
Члан 56

У члану 240 став 1 тачка 2 послије ријечи
„лица“ додају се ријечи: „која су се удружила ради
вршења крађа“.

Члан 57
У члану 241 став 4 и члану 242 став 4 ријечи:

„више лица“ замјењују се ријечју „групе“.
Члан 58

У члану 253 став 3 ријечи: „или је дјело
учињено према културном добру“ бришу се.

Члан 59
Послије члана 253 додају се два нова члана

који гласе:
“Уништење и оштећење културног добра

Члан 253а
(1) Ко оштети, уништи или учини

неупотребљивим културно добро, 
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казниће се затвором од једне до осам
година.”

Кријумчарење културних добара
Члан 253б

(1) Ко без дозволе надлежног органа изнесе
из Црне Горе културно добро,  

казниће се затвором до три године.
(2) Ко отуђи културно добро које је без

дозволе надлежног органа изнио из Црне Горе,  
казниће се затвором до пет година.
(3) Ко се бави вршењем дјела из ст. 1 и 2

овог члана или је дјело извршено од стране више
лица на организован начин,  

казниће се затвором од једне до осам година
и новчаном казном.

(4) За покушај дјела из става 1 овог члана
казниће се.”

Члан 60
Послије члана 256 додаје се нови члан који

гласи:
“Присвајање, прикривање и уништење

архивске грађе
Члан 256а

(1) Ко присвоји, прикрије, у већој мјери
оштети, уништи или на други начин учини
неупотребљивим регистратурски материјал или
архивску грађу или их изнесе у другу државу без
претходног одобрења надлежног органа или
омогући другом да то учини, 

казниће се затвором од три мјесеца до пет
година.

(2) Ако је дјело из става 1 овог члана
извршено у односу на регистратурски материјал
или архивску грађу од великог значаја, учинилац
ће се казнити затвором од једне до десет година.”

Члан 61
У члану 258 став 2 послије ријечи

„прибавља“ ставља се зарез и додају ријечи: „држи
или преноси“.

Послије става 5 додаје се нови став који
гласи:

„(6) Лажним новцем, у смислу овог
кривичног дјела, сматра се и новац израђен на
начин и од материјала као прави новац, супротно
прописима којима се уређује израда новца.“

Члан 62
У члану 260 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко направи лажну платну картицу или ко

преиначи праву платну картицу у намјери да је
употријеби као праву, или ко такву лажну платну
картицу или туђу праву платну картицу која је
неовлашћено прибављена набави, држи или
пренесе ради употребе или такву картицу
употријеби,  

казниће се затвором до три године.“
Члан 63

Назив изнад члана 262 мијења се и гласи: 
„Прављење, набављање и давање другом

средстава и материјала за фалсификовање“.
У члану 262 став 1 послије ријечи „продаје“

додају се зарез и ријечи: „држи ради употребе“, а

послије ријечи „средства“ додају се ријечи: „и
материјал“.

Послије става 1 додаје се нови став који
гласи:

„(2) Казном из става 1 овог члана казниће се
и ко, ради прављења лажног новца, прави,
набавља, продаје, држи или даје другом холограме
или друге саставне дијелове новца који служе за
заштиту од фалсификовања.“

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4.
У досадашњем ставу 2 послије ријечи

„продаје“ додају се зарез и ријечи: „држи ради
употребе“.

У досашдањем ставу 3 ријечи: „из ст. 1 и 2“
замјењују се ријечима: „из ст. 1 до 3“.

Члан 64
У члану 263 став 1 послије ријечи: „користи

дебитну платну картицу за коју“ додају се ријечи:
„зна да“, а ријечи „не обезбиједи“ замјењују се
ријечима: „зна да неће обезбиједити“.

Члан 65
У члану 264 став 1 ријечи: „други избјегне

потпуно или дјелимично“ замјењују се ријечима:
„друго физичко или правно лице потпуно или
дјелимично избјегне“.

Послије става 1 додаје се нови став који
гласи:

„(2) Ако је дјело из става 1 овог члана
учињено на штету финансијских интереса
Европске Уније, учинилац ће се казнити казном
прописаном за то дјело.“

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4.
У досадашњим ст. 2 и 3 ријечи: „става 1“

замјењују се ријечима: „ст. 1 и 2“.
Члан 66

У члану 265 послије става 1 додаје се нови
став који гласи:

„(2) Ко пренесе преко царинске линије,
избјегавајући мјере царинског надзора, већу
количину оружја или муниције или оружје чије
држање је грађанима забрањено или другу робу
чија је производња или промет ограничен или
забрањен, 

казниће се затвором од једне до осам година
и новчаном казном.“

Досадашњи ст. 2, 3 и 4 постају ст. 3, 4 и 5.
Члан 67

У члану 266 став 2 послије ријечи
„дјелатности“ додају се зарез и ријечи: „уколико је
одговорно лице за то знало или је то могло и било
дужно да зна”.

Члан 68
У члану 268 ст. 1 и 2 мијењају се и гласе:
„(1) Ко изврши конверзију или пренос новца

или друге имовине са знањем да су прибављени
криминалном дјелатношћу, у намјери да се
прикрије или лажно прикаже поријекло новца или
друге имовине, или ко стекне, држи или користи
новац или другу имовину са знањем у тренутку
пријема да потичу од кривичног дјела, или ко
прикрије или лажно прикаже чињенице о природи,
поријеклу, мјесту депоновања, кретања,
располагања или власништва новца или друге
имовине за које зна да су прибављени кривичним
дјелом, 
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казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(2) Казном из става 1 овог члана казниће се
извршилац дјела из става 1 овог члана ако је
истовремено и извршилац или саучесник у
кривичном дјелу којим је прибављен новац или
имовина из става 1 овог члана.”

Члан 69
У члану 269 став 1 ријечи: “на привредном

подручју Црне Горе” бришу се.
Члан 70

У члану 270 став 1 ријечи: “које има својство
правног лица или предузетник” бришу се.

Члан 71
Члан 272 мијења се и гласи:
“Злоупотреба положаја у привредном

пословању
Члан 272

(1) Одговорно лице у привредном друштву,
другом субјекту привредног пословања или
другом правном лицу које злоупотребом свог
положаја или повјерења у погледу располагања
туђом имовином, прекорачења граница свог
овлашћења или невршења своје дужности прибави
себи или другом противправну имовинску корист
или проузрокује имовинску штету,

казниће се затвором од три мјесеца до пет
година.

(2) Казном из става 1 овог члана казниће се и
ко, у намјери да себи или другом прибави
противправну имовинску корист, присвоји новац,
хартије од вриједности или друге покретне ствари
које су му повјерене на раду у привредном
друштву, другом субјекту привредног пословања
или другом правном лицу.

(3) Ако је усљед дјела из ст. 1 и 2 овог члана
прибављена имовинска корист која прелази износ
од четрдесет хиљада еура, 

учинилац ће се казнити затвором од двије до
десет година.”

Члан 72
У члану 273 став 1 ријечи: “које има својство

правног лица” бришу се.
Став 2 брише се.

Члан 73
У члану 274 став 1 и члану 275 став 1 ријечи:

“које има својство правног лица или предузетник”
бришу се.

Члан 74
У члану 276 у уводној реченици става 1

ријечи: “које има својство правног лица или
предузетник” и ријечи: “који има својство правног
лица” бришу се.

У ставу 1 тачка 2 ријечи: “лажним
билансима” и зарез бришу се.

У ставу 1 тачка 3 брише се.
Члан 75

Послије члана 276 додају се два нова члана
који гласе:

“Противправно примање поклона
Члан 276а

(1) Одговорно лице у привредном друштву
или другом субјекту привредног пословања које за
себе или другог захтијева или прими поклон или
прибави другу противправну корист или прихвати
обећање поклона или друге противправне користи
да закључи уговор или постигне пословни договор
или пружи услугу на штету свог привредног
друштва или другог лица, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година. 

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који,
послије закључења уговора или постизања
пословног договора или послије пружене услуге,
за себе или другог захтијева или прими поклон
или прибави другу противправну корист или
прихвати обећање поклона или противправне
користи,

казниће се затвором до двије године.
(3) Примљени поклон и противправна корист

одузеће се. 
Противправно давање поклона

Члан 276б
(1) Ко да, понуди или обећа поклон или другу

противправну имовинску корист одговорном лицу
у привредном друштву или другом субјекту
привредног пословања да закључи уговор или
постигне пословни договор или пружи услугу на
штету његовог привредног друштва или другог
лица,

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који
је поклон или другу противправну корист дао на
захтјев одговорног лица, а дјело је пријавио прије
него што је сазнао да је оно откривено, може се
ослободити од казне. 

(3) Примљени поклон и противправна корист
одузеће се.”

Члан 76
У члану 282 став 1 послије ријечи

”онемогући” додају се ријечи: ”инспекцијском или
другом”.

Члан 77
У члану 284 став 1 ријечи: ”већој количини

или” бришу се.
Члан 78

Назив члана 286 мијења се и гласи: 
“Фалсификовање знакова за обиљежавање

робе”. 
У члану 286 став 2 послије ријечи “знакови”

зарез и ријечи: “мјере и тегови” бришу се, а
послије ријечи “се” додају се ријечи: “и
уништити”.

Члан 79
Члан 287 мијења се и гласи: 
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“Непоступање по здравственим прописима за
сузбијање опасне заразне болести

Члан 287
Ко не поступа по прописима, одлукама,

наредбама или налозима којима се одређују мјере
за сузбијање или спрјечавање опасне заразне
болести,

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.”

Члан 80
Члан 288 мијења се и гласи:
”Преношење опасне заразне болести

Члан 288
Ко не поступа по прописима, одлукама,

наредбама или налозима за сузбијање или
спрјечавање опасне заразне болести, па усљед тога
дође до преношења те болести, 

казниће се затвором до три године.”
Члан 81

Члан 289 брише се.
Члан 82

У члану 291 послије става 1 додаје се нови
став који гласи:

“(2) Казном из става 1 овог члана казниће се
и ко врши интервенције усмјерене на стварање
људског бића које је генетски идентично са
другим људским бићем (клонирање) или врши
експерименте у том циљу.”

Досадашњи став 2 постаје став 3.
Члан 83

У члану 297 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко производи ради продаје, продаје или

ставља у промет животне намирнице, јело или
пиће или друге производе шкодљиве за здравље
људи, 

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.“

Члан 84
Члан 300 мијења се и гласи:
„(1) Ко неовлашћено производи, прерађује,

продаје или нуди на продају или ко ради продаје
купује, држи или преноси или ко посредује у
продаји или куповини или на други начин
неовлашћено ставља у промет супстанце које су
проглашене за опојне дроге или биљке које садрже
такве супстанце,

казниће се затвором од двије до десет
година.

(2) Ко у намјери вршења дјела из става 1 овог
члана унесе у Црну Гору супстанце које су
проглашене за опојне дроге или биљке које садрже
такве супстанце,

казниће се затвором од двије до дванаест
година.

(3) Ако је учинилац дјела из ст. 1 и 2 овог
члана организовао мрежу препродаваца или
посредника,

казниће се затвором од три до петнаест
година.

(4) Казном из става 3 овог члана казниће се
ко продаје, нуди на продају или без накнаде ради
даљег стављања у промет даје опојне дроге
малољетном лицу, душевно болесном лицу, лицу
које је привремено душевно поремећено, лицу које
је теже душевно заостало или лицу које се лијечи
од зависности од опојних дрога, или ко ставља у
промет опојну дрогу помијешану са супстанцом
која може довести до тешког нарушавања
здравља, или ко изврши дјело из става 1 овог
члана у васпитној или образовној установи или у
њеној непосредној близини или установи за
извршење кривичних санкција или у јавном
локалу или на јавној приредби, или ако дјело из ст.
1 и 2 овог члана учини службено лице, љекар,
социјални радник, свештеник, наставник или
васпитач искоришћавањем свог положаја или ко за
извршење тог дјела користи малољетно лице.

(5) Учинилац дјела из ст. 1 до 4 овог члана
који открије од кога набавља дрогу може се
ослободити од казне.

(6) Ко неовлашћено прави, набавља,
посједује, превози или даје на употребу опрему,
материјал или супстанце за које зна да су
намијењене за производњу опојних дрога,

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(7) Опојне дроге и средства за њихово
прављење одузеће се и уништити.”

Члан 85
У члану 301 став 2 мијења се и гласи:
”(2) Ако је дјело из става 1 овог члана учиње -

но према малољетном лицу, душевно болесном
лицу, лицу које је привремено душевно поре ме -
ћено, лицу које је теже душевно заостало или лицу
које се лијечи од зависности од опојних дрога, или
према више лица, или ко то дјело изврши у ва спи -
тној или образовној установи или у њеној
непосредној близини или установи за извршење
кри вичних санкција или у јавном локалу или на
јавној приредби, или ако то дјело учини службено
ли це, љекар, социјални радник, свештеник, на ста -
вник или васпитач искоришћава њем свог положаја,

учинилац ће се казнити затвором од двије до
десет година.”

Члан 86
У члану 302 ст. 1 и 2 ријечи: „чл. 288“

замјењују се ријечима: „чл. 287“.
Члан 87

Послије члана 307 додаје се нови члан који
гласи:

„Злоупотреба генетички модификованих
организама
Члан 307а

(1) Ко кршећи прописе производи ради
продаје, продаје или ставља у промет производе
који садрже, састоје се или су добијени од
генетички модификованих организама и тиме
угрози животну средину,

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.

(2) Ко отпад који садржи, састоји се или је
добијен од генетички модификованих организама
не уништава на начин да генетички модификовани
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организам више не буде способан за репродукцију
или пренос генетичког материјала на друге
организме, 

казниће се новчаном казном или казном
затвора до једне године.“

Члан 88
У члану 313 послије става 4 додаје се нови

став који гласи:
„(5) Ако је усљед дјела из ст. 1, 2 и 3 овог

члана наступила смрт једног или више лица или су
проузрокована велика разарања, 

учинилац ће се казнити затвором најмање
десет година.“

Члан 89
У члану 327 став 4 ријечи: „ст. 1 и 3“

замјењују се ријечима: „ст. 1, 2 и 3“.
Члан 90

Назив члана 342 мијења се и гласи: 
„Угрожавање безбједности ваздушног или

поморског саобраћаја или непокретне
платформе“.

У члану 342 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко насиљем према лицу у ваздухоплову,

броду или непокретној платформи у епиконти -
ненталном појасу, постављањем или уношењем у
ваздухоплов, на брод или непокретну платформу
експлозивне или друге опасне направе или супста -
нце или уништењем или оштећењем или омета -
њем уређаја за навигацију или проузроковањем
друге штете ваздухоплову, броду или непокретној
платформи доведе у опасност безбједност
ваздушног саобраћаја или поморске пловидбе или
безбједност непокретне платформе,

казниће се затвором од двије до десет
година.”

Члан 91
У члану 343 став 1 ријечи: “у току пловидбе”

бришу се.
Послије става 1 додаје се нови став који

гласи:
“(2) Ко дјело из става 1 овог члана учини

про тив непокретне платформе у епиконти -
неталном појасу,

казниће се затвором од једне до осам
година.”

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4.
У досадашњим ст. 2 и 3 ријечи: „става 1”

замјењују се ријечима: “ст. 1 и 2”.
Члан 92

У члану 349 став 4 ријечи: “ст. 1 и 2”
замјењују се ријечима: “ст. 1, 2 и 3”.

Члан 93
Члан 350 мијења се и гласи:

” Ометање рачунарског система
Члан 350

(1) Ко унесе, уништи, избрише, измијени,
оштети, прикрије или на други начин учини не  у -
по требљивим рачунарски податак или рачунарски

си стем у намјери да омете рад рачунарског
система,

казниће се новчаном казном или затвором до
три године.

(2) Ако је дјело из става 1 овог члана
учињено у односу на податке и програме који су
од значаја за државне органе, јавне службе,
установе, привредна друштва или друге субјекте,

казниће се затвором од једне до осам година.
(3) Уређаји и средства којима је учињено

кривично дјело из ст. 1 и 2 овог члана, ако су у
својини учиниоца, одузеће се.“

Члан 94
У члану 351 ст. 1 и 2 ријечи: „рачунар или

рачунарску мрежу“ замјењују се ријечима:
„рачунарски систем“.

Члан 95
У члану 352 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко унесе, измијени, избрише, пропусти

уношење тачног податка или на други начин
прикрије или лажно прикаже рачунарски податак
или изврши било какво ометање рада рачунарског
система и тиме утиче на резултат електронске
обраде, преноса података и функционисања
рачунарског система у намјери да себи или другом
прибави противправну имовинску корист и тиме
другом проузрокује имовинску штету,

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.”

Члан 96
Члан 353 мијења се и гласи:

” Неовлашћени приступ рачунарском систему
Члан 353

(1) Ко неовлашћено приступи рачунарском
систему као цјелини или неком његовом дијелу,

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.

(2) Ако је учинилац дјело из става 1 овог
члана извршио кршећи мјере заштите рачунарског
система,

казниће се новчаном казном или затвором до
три године.

(3) Казном из става 2 овог члана казниће се и
ко изврши неовлашћено пресријетање ра чу нар -
ских података, без обзира на начин њиховог
преноса, који нијесу јавне природе, ка рачу -
нарском систему, од њега или унутар самог
система, укључујући и електромагнетну емисију.

(4) Ко употријеби податак добијен на начин
предвиђен из ст. 1, 2 и 3 овог члана,

казниће се новчаном казном или затвором до
три године.

(5) Ако су усљед дјела из става 4 овог члана
наступиле тешке посљедице за другог, учинилац
ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет
година.“

Члан 97
Члан 354 мијења се и гласи:

”Злоупотреба уређаја и програма
Члан 354

(1) Ко производи, продаје, набавља ради
употребе, увози, дистрибуира и на други начин
ставља на располагање:
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1) уређаје и рачунарске програме
пројектоване или прилагођене првенствено у
сврхе извршења неког од дјела из чл. 349 до 353
овог законика,

2) рачунарске шифре или сличне податке
путем којих се може приступити рачунарском
систему као цјелини или неком његовом дијелу са
намјером да буде употријебљен у сврху извршења
неког од дјела из чл. 349 до 353 овог законика, 

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.

(2) Ко посједује нека од средстава из става 1
овог члана, у намјери да их употријеби у сврху
извршења неког од дјела из чл. 349 до 353,

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.“

Члан 98
Чл. 355 и 356 бришу се.

Члан 99
У називу ГЛАВЕ ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТЕ и

називу члана 374 ријеч „Републике“ и ријечи: „и
СЦГ“ бришу се.

Члан 100
У чл. 357, 360, 361, члану 364 став 1, чл. 366

и 367 и називу члана 373 ријечи: „или СЦГ“
бришу се.

Члан 101
У члану 358 ријеч „СЦГ“ брише се.

Члан 102
У члану 359 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ко силом или на други противуставан

начин покуша да отцијепи неки дио територије
Црне Горе или да тај дио територије припоји
другој држави,

казниће се затвором од три до петнаест
година.”

Став 2 брише се.
Члан 103

У члану 362 став 1 ријечи: „или СЦГ“ бришу
се, а ријеч „њихово“ замјењује се ријечју „њено“.

У ставу 3 ријеч „СЦГ“ замјењује се ријечима:
„Црне Горе“.

Члан 104
Члан 363 мијења се и гласи:

„Убиство највиших представника Црне Горе

Члан 363
Ко у намјери угрожавања уставног уређења

или безбједности Црне Горе лиши живота
Предсједника Црне Горе, предсједника
Скупштине Црне Горе, предсједника Владе Црне
Горе, предсједника Уставног суда Црне Горе,
предсједника Врховног суда или врховног
државног тужиоца,

казниће се затвором најмање десет година
или затвором од четрдесет година.“

Члан 105
Члан 365 брише се.

Члан 106
У члану 368 став 1 ријечи: „војне, економске

или службене“ бришу се.
Став 6 мијења се и гласи:
„(6) Тајним податком сматра се податак који

је означен са једним од сљедећих степена
тајности: “строго тајно”, “тајно”, “повјерљиво”,
“интерно”, а чије би одавање проузроковало или
би могло да проузрокује штетне посљедице по
безбједност, одбрану или политичке или
економске интересе Црне Горе.“

Члан 107
Члан 369 мијења се и гласи:

„Одавање тајних података
Члан 369

(1) Ко неовлашћено непозваном лицу
саопшти, преда или учини доступним тајне
податке који су му повјерени или до којих је на
други начин дошао,

казниће се затвором од једне до осам година.
(2) Ако је дјело из става 1 овог члана

извршено у односу на тајне податке који су
означени као “строго тајно” или је дјело учињено
за вријеме ратног стања, оружаног сукоба или
ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од три до
петнаест година.

(3) Ако је дјело из ст. 1 и 2 овог члана
учињено из нехата, учинилац ће се казнити
затвором од једне до шест година.

(4) Тајним податком се сматра податак који је
означен једним од сљедећих степена тајности:
“строго тајно”, “тајно”, “повјерљиво”, “интерно”, а
чије би одавање проузроковало или би могло да
проузрокује штетне посљедице по безбједност,
одбрану или политичке или економске интересе
Црне Горе.

(5) Тајним податком у смислу овог члана не
сматрају се подаци који су усмјерени на угро -
жавање уставног уређења и безбједности Црне
Горе, на тешке повреде основних права човјека,
као и подаци који за циљ имају прикривање
учињеног кривичног дјела за које се по закону
може изрећи затвор од пет година или тежа казна.”

Члан 108
Члана 370 мијења се и гласи: 

“Изазивање националне, расне и вјерске
мржње

Члан 370
(1) Ко јавно подстиче на насиље или мржњу

према групи или члану групе која је одређена на
основу расе, боје коже, религије, поријекла,
државне или националне припадности, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(2) Казном из става 1 овог члана казниће се и
ко јавно одобрава, негира постојање или значајно
умањује тежину кривичних дјела геноцида,
злочина против човјечности и ратних злочина
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учињених против групе или члана групе која је
одређена на основу расе, боје коже, религије,
поријекла, државне или националне припадности,
на начин који може довести до насиља или
изазвати мржњу према групи лица или члану такве
групе, уколико су та кривична дјела утврђена
правоснажном пресудом суда у Црној Гори или
међународног кривичног суда.

(3) Ако је дјело из ст. 1 и 2 овог члана
учињено принудом, злостављањем, угрожавањем
сигурности, излагањем порузи националних,
етничких или вјерских симбола, оштећењем туђих
ствари, скрнављењем споменика, спомен-
обиљежја или гробова,

учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година.

(4) Ко дјело из ст. 1 до 3 овог члана врши
злоупотребом положаја или ако је усљед тих дјела
дошло до нереда, насиља или других тешких
посљедица за заједнички живот народа,
националних мањина или етичних група које живе
у Црној Гори,

казниће се за дјело из става 1 овог члана
затвором од једне до осам година, а за дјело из ст.
2 и 3 затвором од двије до десет година.”

Члан 109
У члану 371 и члану 373 став 2 ријечи: „или

територију СЦГ“ бришу се.
Члан 110

У члану 375 став 1 послије ријечи “затвором”
додају се ријечи: “од три мјесеца”.

Члан 111
У члану 376 став 2 ријечи: “три године”

замјењују се ријечима: “пет година”.
У ставу 4 ријечи: “ст. 1 и 2” замјењују се

ријечима: “става 1”.
Члан 112

У члану 391 послије става 2 додају се два
нова става који гласе:

“(3) Ко неовлашћено открије податке о
идентитету или личне податке лица заштићеног у
кривичном поступку или посебним програмом
заштите,

казниће се затвором до три године.
(4) Ако су усљед дјела из става 3 овог члана

наступиле тешке посљедице по заштићено лице
или је кривични поступак био онемогућен или у
знатној мјери отежан,

учинилац ће се казнити затвором од шест
мјесеци до пет година.”

Члан 113
Назив члана 401 мијења се и гласи: 

“Криминално удруживање”.
У члану 401 став 5 послије ријечи

“ослободити” додају се ријечи: “од казне”.
Став 6 мијења се и гласи:
“(6) Припадник удружења из ст. 2, 3 и 4 овог

члана који открије удружење или допринесе
његовом откривању може се ослободити од
казне.”

Послије става 6 додаје се нови став који
гласи:

“(7) Организатор и припадник удружења који
учини кривично дјело у саставу удружења казниће
се и за то кривично дјело.”

Члан 114
Послије члана 401 додаје се нови члан који

гласи:
“Стварање криминалне организације

Члан 401а
(1) Ко организује криминалну организацију

која за циљ има вршење кривичних дјела за која се
по закону може изрећи казна затвора од четири
године или тежа казна,

казниће се затвором од три до петнаест
година. 

(2) Припадник криминалне организације из
става 1 овог члана,

казниће се затвором од једне до осам година.
(3) Организатор криминалне организације

који откривањем криминалне организације или на
други начин спријечи извршење кривичних дјела
ради којих је организација створена,

казниће се затвором од три мјесеца до три
године, а може се и ослободити од казне.

(4) Припадник криминалне организације који
открије криминалну организацију или допринесе
њеном откривању, 

казниће се затвором до једне године, а може
се и ослободити од казне. 

(5) Организатор и припадник криминалне
организације који учини кривично дјело у саставу
криминалне организације,

казниће се и за то кривично дјело.
(6) Криминалном организацијом из става 1

овог члана сматра се организација коју чине три
или више лица чији је циљ вршење кривичних
дјела за која се по закону може изрећи казна
затвора од четири године или тежа казна, ради
стицања незаконите добити или моћи, уколико су
испуњена најмање три од сљедећих услова: 

1) да је сваки члан криминалне организације
имао унапријед одређени или очигледно одредиви
задатак или улогу;

2) да је дјеловање криминалне организације
планирано на дуже вријеме или за неограничени
временски период;

3) да се дјеловање криминалне организације
заснива на примјени одређених правила
унутрашње контроле и дисциплине чланова;

4) да се дјеловање криминалне организације
планира и спроводи у међународним размјерама;

5) да се у дјеловању криминалне организа -
ције примјењује насиље или застрашивање или да
постоји спремност за њихову примјену;

6) да се у дјеловању криминалне организа -
ције користе привредне или пословне структуре;

7) да се у дјеловању криминалне организа -
ције користи прање новца или незаконито стечене
добити или

8) да постоји утицај криминалне организације
или њеног дијела на политичку власт, средства
јавног информисања, законодавну, извршну или
судску власт или на друге важне друштвене или
економске чиниоце.”

Члан 115
Послије члана 411 додаје се нови члан, који

гласи:
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“Повреда и недозвољено подизање спомен
обиљежја
Члан 411 а

Ко оштети, уништи, неовлашћено измијени,
доради, измјести, замијени или уклони спомен-
обиљежје, или подигне или организује подизање
спомен-обиљежја чије подизање није дозвољено,

казниће се затвором од једне до три године.”
Члан 116

Члан 416 мијења се и гласи:
”(1) Службено лице које противправним иско -

ришћавањем свог службеног положаја или овла -
шћења, прекорачењем граница свог слу жбеног
овлашћења или невршењем своје службене ду -
жности прибави себи или другом корист, дру гом
нанесе штету или теже повриједи права другог, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(2) Ако је извршењем дјела из става 1 овог
члана прибављена имовинска корист у износу
преко три хиљаде еура, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година.

(3) Ако вриједност прибављене имовинске
користи прелази износ од тридесет хиљада еура,

учинилац ће се казнити затвором од двије до
десет година.”

Члан 117
У члану 419 став 4 брише се.

Члан 118
Послије члана 421 додаје се нови члан који

гласи:
“Ситна превара у служби, проневјера и послуга

Члан 421а
(1) Ко учини ситну превару у служби,

проневјеру или послугу, 
казниће се новчаном казном или затвором до

једне године.
(2) Превара у служби, проневјера и послуга

сматрају се ситним ако висина незаконите
исплате, вриједност прибављене противправне
имовинске користи или вриједност проневјерених
ствари или ствари којом се учинилац послужио не
прелази износ од стопедесет еура, а у намјери да
прибави малу имовинску корист.”

Члан 119
Члан 422 мијења се и гласи: 

“Противзаконити утицај
Члан 422

(1) Ко захтијева или прими награду или другу
имовинску корист или прихвати обећање награде
или друге користи за себе или другог да
коришћењем свог службеног или друштвеног
положаја или утицаја посредује да се изврши или
не изврши нека службена радња,

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.

(2) Ко користећи свој службени или
друштвени положај или утицај посредује да се

изврши службена радња која се не би смјела
извршити или да се не изврши службена радња
која би се морала извршити,

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(3) Ако је за посредовање из става 2 овог
члана примљена награда или друга корист,

учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година.

(4) Награда и имовинска корист одузеће се.”
Члан 120

Послије члана 422 додаје се нови члан који
гласи:

“Навођење на противзаконити утицај

Члан 422а
(1) Ко службеном или другом лицу да,

понуди или обећа награду или какву другу корист
да коришћењем свог службеног или друштвеног
положаја или утицаја посредује да се изврши или
не изврши нека службена радња,

казниће се затвором до двије године.
(2) Ко службеном или другом лицу да,

понуди или обећа награду или другу корист да
коришћењем свог службеног или друштвеног
положаја или утицаја посредује да се изврши
службена радња која се не би смјела извршити или
да се не изврши службена радња која би се морала
извршити,

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.

(3) Учинилац дјела из ст. 1 и 2 овог члана
који је пријавио дјело прије него што је сазнао да
је оно откривено може се ослободити од казне.

(4) Награда и имовинска корист одузеће се.”
Члан 121

У члану 423 ст. 1 и 2 ријечи: “прими
обећање” замјењују се ријечима: “прихвати
обећање”.

Члан 122
У члану 424 став 6 брише се.

Члан 123
Члан 425 брише се.

Члан 124
У члану 426 ријеч ”пет” замјењује се ријечју

”осам”.
Члан 125

У члану 429 став 2 ријечи: ”цивилном
становништву” замјењују се ријечима:
”рањеницима или болесницима”.

Члан 126
У члану 430 став 2 ријечи: ”цивилном

становништву” замјењују се ријечима: ”ратним
заробљеницима”.

Члан 127
У члану 431 став 5 ријеч ”једне” замјењује се

ријечју ”двије”.
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Члан 128
У члану 432 став 3 ријеч ”оружја” замјењује

се ријечима: ”борбених средстава или начина
борбе”.

Члан 129
У члану 439 став 1 мијења се и гласи:
“(1) Ко, кршећи правила међународног права

за вријеме рата или оружаног сукоба, уништава
или користи у војне сврхе културне или
историјске споменике или друга културна добра
или вјерске објекте или установе или објекте који
су намијењени науци, умјетности, васпитању или
хуманитарним циљевима или присвоји покретно
културно добро или нареди да се таква дјела врше, 

казниће се затвором од три до петнаест
година.”

Члан 130
У члану 440 став 1 послије ријечи ”функцију”

додају се ријечи: ”или претпостављено цивилно
лице”, а ријечи: ”казном прописаном за то
кривично дјело” замјењују се ријечима: ”затвором
од двије до десет година”.

Став 2 брише се.
Досадашњи став 3 постаје став 2.
У досадашњем ставу 3 ријечи: ”ст. 1 и 2”

замјењују се ријечима: ”става 1”.
Члан 131

Члан 444 мијења се и гласи:
”Трговина људима

Члан 444
(1) Ко силом или пријетњом, довођењем у

заблуду или одржавањем у заблуди, злоупотребом
овлашћења, повјерења, односа зависности, тешких
прилика другог, задржавањем личних исправа или
давањем или примањем новца или друге користи,
ради добијања сагласности од лица које има
контролу над другим лицем: врбује, превози,
пребацује, предаје, продаје, купује, посредује у
продаји, сакрива или држи друго лице, а у циљу
експлоатације његовог рада, принудног рада,
довођења у положај слуге, вршења криминалне
дјелатности, проституције или друге врсте
сексуалне експлоатације, просјачења, употребе у
порнографске сврхе, ради одузимања дијела тијела
за пресађивање или ради коришћења у оружаним
сукобима, 

казниће се затвором од једне до десет година.
(2) Сматра се да је дјело из става 1 овог члана

учињено према малољетном лицу и када учинилац
није употријебио силу, пријетњу или неки други
од наведених начина извршења.

(3) Ако је дјело из става 1 овог члана
учињено према малољетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором најмање три
године.

(4) Ако је усљед дјела из ст. 1 до 3 овог
члана наступила тешка тјелесна повреда неког
лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до
дванаест година.

(5) Ако је усљед дјела из ст. 1 и 3 овог члана
наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање
десет година.

(6) Ко се бави вршењем кривичног дјела из
ст. 1 до 3 овог члана или је дјело извршено на
организован начин од стране више лица,

казниће се затвором најмање десет година.
(7) Ко користи услуге лица за које зна да је

према њему учињено дјело из става 1 овог члана,
казниће се затвором од шест мјесеци до пет

година.
(8) Ако је дјело из става 7 овог члана

учињено према малољетном лицу,
учинилац ће се казнити затвором од три до

петнаест година.”
Члан 132

Члан 447 мијења се и гласи:
“Тероризам

Члан 447
(1) Ко у намјери да озбиљно застраши

грађане или да принуди Црну Гору, страну државу
или међународну организацију да што учини или
не учини, или да озбиљно угрози или повриједи
основне уставне, политичке, економске или
друштвене структуре Црне Горе, стране државе
или међународне организације, учини једно од
сљедећих дјела:

1) напад на живот, тијело или слободу
другога,

2) отмицу или узимање талаца,
3) уништење државних или јавних објеката,

саобраћајних система, инфраструктуре
укључујући и информацијске системе, непокретне
платформе у епиконтиненталном појасу, општег
добра или приватне имовине које може да угрози
животе људи или да проузрокује знатну штету за
привреду,

4) отмицу ваздухоплова, брода, средства
јавног превоза или превоза робе која може да
угрози живот људи,

5) израда, посједовање, набављање, превоз,
снабдијевање или употреба оружја, експлозива,
нуклеарног или радиоактивног материјала или
уређаја, нуклеарног, биолошког или хемијског
оружја,

6) истраживање и развој нуклеарног,
биолошког или хемијског оружја,

7) испуштање опасних материја или
проузроковање пожара, експлозије или поплаве
или предузимање друге општеопасне радње која
може да угрози живот људи,

8) ометање или обустава снабдијевања водом,
електричном енергијом или другим енергентом
које може да угрози живот људи, 

казниће се затвором најмање пет година.
(2) Ко пријети извршењем кривичног дјела из

става 1 овога члана, 
казниће се затвором од шест мјесеци до пет

година.
(3) Ако је усљед дјела из става 1 овог члана

наступила смрт једног или више лица или су
проузрокована велика разарања, 

учинилац ће се казнити затвором најмање
десет година.

(4) Ако је при извршењу дјела из става 1 овог
члана учинилац са умишљајем лишио живота
једно или више лица, 

казниће се затвором најмање дванаест година
или затвором од четрдесет година.”
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Члан 133
Послије члана 447 додају се четири нова

члана који гласе:
“Јавно позивање на извршење терористичких

дјела

Члан 447а
Ко јавно позива или на други начин подстиче

на вршење кривичног дјела из члана 447 овог
законика, 

казниће се затвором од једне до десет година.
Врбовање и обучавање за вршење

терористичких дјела

Члан 447б
(1) Ко у намјери извршења дјела из члана 447

овог законика, врбује другог да изврши или
учествује у извршењу тог дјела или да се
придружи групи људи или криминалном
удружењу или криминалној организацији ради
учествовања у извршењу тог кривичног дјела, 

казниће се затвором од једне до десет година.
(2) Казном из става 1 овога члана казниће се

и ко у намјери извршења кривичног дјела из члана
447 овог законика, даје упутства о изради и
коришћењу експлозивних направа, ватреног или
другог оружја или штетних или опасних материја
или обучава другог за извршење или учествовање
у извршењу тог кривичног дјела.

Употреба смртоносне направе
Члан 447ц

(1) Ко у намјери да другог лиши живота,
нанесе тешку тјелесну повреду или уништи или
знатно оштети државни или јавни објекат, систем
јавног саобраћаја или други објекат који има већи
значај за безбједност или снабдијевање грађана
или за привреду или за функционисање јавних
служби направи, пренесе, држи, да другом,
постави или активира смртоносну направу
(експлозив, хемијска средства, биолошка средства
или отрове или радиоактивна средства) на јавном
мјесту или у објекту или поред тог објекта, 

казниће се затвором од једне до осам година.
(2) Ако је приликом извршења дјела из става

1 овог члана учинилац са умишљајем нанио неком
лицу тешку тјелесну повреду или је уништио или
знатно оштетио неки објекат, 

казниће се затвором од пет до петнаест
година.

(3) Ако је приликом извршења дјела из става
1 овог члана учинилац са умишљајем лишио
живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање десет година
или затвором од четрдесет година. 

Уништење и оштећење нуклеарног објекта

Члан 447д
(1) Ко у намјери да другог лиши живота,

нанесе тешку тјелесну повреду, угрози животну
средину или нанесе знатну имовинску штету,

уништи или оштети нуклеарни објекат на начин на
који ослобађа или постоји могућност да ослободи
радиоактивни материал, 

казниће се затвором од двије до десет година.
(2) Ако је приликом извршења дјела из става

1 овог члана учинилац са умишљајем нанио неком
лицу тешку тјелесну повреду или је уништио или
знатно оштетио нуклеарни објекат, 

казниће се затвором од пет до петнаест
година.

(3) Ако је приликом извршења дјела из става
1 овог члана учинилац са умишљајем лишио
живота једно или више лица, 

казниће се затвором најмање десет година
или затвором од четрдесет година.”

Члан 134
Члан 448 мијења се и гласи:
”Угрожавање лица под међународном

заштитом
Члан 448 

(1) Ко према лицу под међународноправном
заштитом изврши отмицу или неко друго насиље, 

казниће се затвором од двије до дванаест
година.

(2) Ко нападне службене просторије,
приватан стан или превозно средство лица под
међународноправном заштитом, на начин који
угрожава његову сигурност и личну слободу, 

казниће се затвором од једне до осам година. 
(3) Ако је усљед дјела из ст. 1 и 2 овог члана

наступила смрт једног или више лица, 
учинилац ће се казнити затвором од пет до

петнаест година. 
(4) Ако је приликом извршења дјела из ст. 1 и

2 овог члана учинилац неко лице са умишљајем
лишио живота, 

казниће се затвором најмање десет година
или затвором од четрдесет година. 

(5) Ко угрози сигурност лица из става 1 овог
члана озбиљном пријетњом да ће напасти њега,
његове службене просторије, приватан стан или
превозно средство, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.”

Члан 135
Члан 449 мијења се и гласи:

” Финансирање тероризма

Члан 449
(1) Ко на било који начин обезбјеђује или

прикупља новац, хартије од вриједности, друга
средства или имовину чија је намјена да се у
цјелости или дјелимично користе за финансирање
вршења кривичних дјела из чл. 447, 447а, 447б,
447ц, 447д и 448 овог законика, или за
финансирање организација које за циљ имају
вршење тих дјела, или припадника тих
организација,

казниће се затвором од једне до десет година. 
(2) Средства из става 1 овог члана одузеће се.”
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Члан 136
Послије члана 449 додаје се нови члан који

гласи:
“Терористичко удруживање

Члан 449а
(1) Ако се два или више лица удруже на дуже

вријеме ради вршења кривичних дјела из чл. 447,
448 и 449 овог законика,

казниће се казном прописаном за дјело за
чије вршење је удружење организовано.

(2) Учинилац дјела из става 1 овог члана који
откривањем удружења или на други начин
спријечи извршење кривичних дјела из става 1
овог члана, или који допринесе његовом
откривању,

казниће се затвором до три године, а може се
и ослободити од казне.”

Члан 137
Назив ГЛАВЕ ТРИДЕСЕТШЕСТЕ мијења се

и гласи: ”КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ВОЈСКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ”.

Члан 138
У члану 450 став 1 ријечи: ”не одазове позиву

за извршење регрутне обавезе, обавезе служења
војног рока или обавезе лица у резервном саставу”
замјењују се ријечима: ”за вријеме ратног или
ванредног стања не одазове позиву за извршење
војне обавезе”. 

У ставу 2 послије ријечи ”избјегао” додаје се
ријеч ”војну”.

Члан 139
Члан 452 мијења се и гласи:

”Неизвршавање радне обавезе
Члан 452

Ко противно законом утврђеној обавези, без
оправданог разлога, за вријеме ратног или
ванредног стања, не изврши радну обавезу, 

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.”

Члан 140
Чл. 453 и 454 бришу се.

Члан 141
Члан 455 мијења се и гласи:

” Самовољно одсуствовање и бјекство из Војске
Црне Горе
Члан 455

(1) Војно лице које се крије да би избјегло
службу у Војсци или напусти земљу или остане у
иностранству да би избјегло службу у Војсци, 

казниће се новчаном казном или затвором до
једне године.

(2) Војно лице које самовољно напусти своју
јединицу или службу у Војсци за вријеме
повећаног степена борбене готовости јединице,

казниће се затвором од три мјесеца до три
године.

(3) Учинилац дјела из ст. 1 и 2 овог члана
који се добровољно јави надлежном државном
органу ради вршења службе у Војсци може се
блаже казнити.”

Члан 142
У члану 457 став 1 послије ријечи ”службом”

додају се ријечи: ”у Војсци”.
Став 6 брише се.

Члан 143
У члану 458 став 1 послије ријечи

”стражарску” и зареза додају се ријечи: ”пријавну”
и зарез.

Члан 144
Члан 459 мијења се и гласи:
”Ко силом или пријетњом да ће непосредно

употријебити силу спријечи војно лице у вршењу
службене дужности или га на исти начин принуди
да поступи противно службеној дужности, па
усљед тога наступе тешке посљедице за службу у
Војсци, 

казниће се затвором од једне до осам
година.”

Члан 145
Назив члана 460 мијења се и гласи: 

“Напад на војно лице у вршењу службе у
Војсци”.

У члану 460 став 1 послије ријечи ”службу”
додају се ријечи: ”у Војсци”.

Члан 146
Назив члана 462 мијења се и гласи: 
“Злостављање потчињеног и нижег”.

У члану 462 став 1 ријеч ”млађег” замјењује
се ријечју ”нижег”.

Став 2 мијења се и гласи:
”(2) Ако је дјело из става 1 овог члана

извршено према више лица,
учинилац ће се казнити затвором од једне до

пет година.”
Члан 147

Члан 463 мијења се и гласи:
”Повреда посебне службе у Војсци

Члан 463
(1) Војно лице које поступи противно

прописима о стражарској, пријавној, патролној,
дежурној, чуварској или другој сличној служби и
тиме проузрокује опасност по живот људи или
имовине која прелази износ од четрдесет хиљада
еура или су наступиле друге тешке посљедице,

казниће се затвором од шест мјесеци до пет
година.

(2) Ако је усљед дјела из става 1 овог члана
наступила тешка тјелесна повреда или имовинска
штета која прелази износ од четрдесет хиљада
еура,
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учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година 

(3) Ако је усљед дјела из става 1 овог члана
наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од двије до
дванаест година.

(4) Ако су дјела из ст. 1 до 3 овог члана
учињена из нехата, учинилац ће се казнити за
дјело из става 1 новчаном казном или затвором до
једне године, за дјело из става 2 затвором до три
године, за дјело из става 3 затвором од једне до
осам година.”

Члан 148
У члану 464 став 1 ријечи: “Војно лице,

односно” бришу се.
Став 2 мијења се и гласи:
“(2) Ако је дјело из става 1 овог члана

извршено за вријеме ратног или ванредног стања
или док постоје друге нарочите околности или је
усљед дјела наступила тешка тјелесна повреда или
имовинска штета преко четрдесет хиљада еура или
су наступиле друге тешке посљедице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година.”

Члан 149
У члану 466 став 1 послије ријечи

“готовости” зарез се замјењује ријечју “и”, а
ријечи: “или за чување и његу стоке” бришу се.

Члан 150
Чл. 471 и 472 бришу се.

Члан 151
Члан 473 мијења се и гласи:

” Кажњавање за кривична дјела која су
извршена за вријеме  ратног стања, оружаног

сукоба и ванредног стања
Члан 473

(1) За кривично дјело из чл. 450 став 1, 455
ст. 1 и 2, 456 ст. 1 и 3, 457 ст. 1 и 7, 458, 459, 460
ст. 1 и 2, 462 став 1, 463 ст. 1 и 4, 465, 466 ст. 1 и 4,
467 ст. 1, 2 и 5, 468 ст. 1, 2, 4 и 5, 469 и 470 став 1
овог законика, ако је извршено за вријеме ратног
стања, оружаног сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од двије до
десет година.

(2) За кривично дјело из чл. 450 ст. 2 до 4,
455 став 2, 456 став 2, 460 ст. 3 и 4, 462 став 2, 463
став 2, 466 ст. 2 и 5, 467 став 3, 468 став 3, 470 ст.
2 и 3 овог законика, ако је извршено за вријеме
ратног стања, оружаног сукоба или ванредног
стања,

учинилац ће се казнити затвором од три до
петнаест година.

(3) За кривично дјело из чл. 463 став 3 и 466
став 3 овог законика, ако је извршено за вријеме
ратног стања, оружаног сукоба или ванредног
стања,

учинилац ће се казнити затвором најмање
десет година.”

Члан 152
Назив члана 474 мијења се и гласи: 

“Неиспуњавање дужности при спровођењу
мобилизације Војске”. 

У члану 474 став 1 послије ријечи
”мобилизације” додаје се ријеч ”Војске”, а ријечи:
”непосредне ратне опасности” и зарез и ријечи: ”и
стоке” бришу се.

У ставу 4 послије ријечи ”наступила” додаје
се ријеч ”тешка”, а ријечи: “из става 2 овог члана”
бришу се.

Члан 153
У чл. 476, 478 и 479 ријеч “СЦГ” замјењује се

ријечима: “Црне Горе”.

Члан 154
Послије члана 483 додаје се нови члан који

гласи:
“Неовлашћен приступ војном објекту

Члан 483а
(1) Ко неовлашћено уђе у војни објекат или

прави скице или цртеже војних објеката или
борбених средстава или их фотографише или на
други начин снима, или објави снимке иако зна да
је то забрањено,

казниће се затвором до три године.
(2) Ако је дјело из става 1 овог члана

извршено за вријеме ратног стања, оружаног
сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од једне до
осам година.”

Члан 155
У члану 484 став 1 мијења се и гласи:
“(1) Војно лице које за вријеме ратног стања,

оружаног сукоба или ванредног стања не
извијести претпостављеног, вишег или војну
команду о догађају који очигледно захтијева
неодложно предузимање војних мјера,

казниће се затвором до три године.”

Члан 156
У члану 485 ријечи: “пет година затвора или

тежа казна” замјењују се ријечима: ”казна преко
пет година затвора”.

Члан 157
Ступањем на снагу овог закона престају да

важе одредбе члана 94 Закона о заштити
споменика културе (“Службени лист РЦГ”, број
47/91) и одредбе члана 58 став 1 тачка 7 Закона о
одбрани (“Службени лист РЦГ”, број 47/07).

Члан 158
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу Црне Горе”.
СУ-СК Број 01-110/30
Подгорица, 22. априла 2010. године 

Скупштина Црне Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.
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