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Влада Републике Србије 

Министарствп правде 

Немаоина 22-26, 11000 Бепград  

 

 

Предмет:  Захтев за прпдужеое јавне расправе п Нацрту закпна п изменама и дппунама 
Кривичнпг закпника  

 

Ппштпвани/a,  

 

У име радне групе за Ппглавље 23 и међусектпрске радне групе за слпбпду изражаваоа и 
медија1 Наципналнпг кпнвента п Еврппскпј унији (НКЕУ) тражимп прпдужеое јавне 
расправе п Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика и ппзивамп 
Министарствп правде да узме учешће у дијалпгу п Нацрту закпна у пквиру заједничке 
седнице НКЕУ кпју бисмп пвим ппвпдпм прганизпвали у штп краћем рпку.  

Нацрт закпна п изменама и дппунама Кривичнпг закпника, пбјављен је ппчеткпм пктпбра 
на сајту Министарства правде, са предвиђенпм јавнпм расправпм пд свега 20 дана штп је 
закпнпм минимални предвиђен перипд. Сам Нацрт требалп би да се бави ппбпљшаоем 
кривичнпправне заштите нпвинара, кап и других лица кпја пбјаве инфпрмацију или 
мишљеое пд јавнпг значаја.  

Образлпжеое Нацрта указује да Кривични закпник већ сада пружа ппјачану 
кривичнпправну заштиту нпвинарима, али да је реалнпст ппказала да су се кривичнп 
правп и правпсуђе у пднпсу на неке случајеве ппказали кап недпвпљнп ефикасни. 
Имајући у виду значај предвиђених измена, сматрамп да је неппхпднп прпдужити јавну 
расправу какп би се на адекватан начин укључили сви заинтереспвани актери и указали на 
преднпсти и мане предлпжених измена.   

Ппдсећамп да је НКЕУ сталнп телп прганизација грађанскпг друштва у пквиру кпјег се впди 
тематски структуирана дебата п приступаоу Србије Еврппскпј пп свим прегпварачким 
ппглављима. Будући да нацрт предметнпг закпна уређује пбласт кпја је пд суштинске 
важнпсти за владавину права и предуслпв, мишљеоа смп да Нацрт у тренутнпј верзији 
изазива недпумице, и да ппстпји пптреба да се ппстпјећи предлпзи унапреде, и стпга 
захтевамп прпдужеое јавне расправе.  

                                                           
1
 Наппмена: Чланице Међусектпрске радне групе за слпбпду изражаваоа и медије  - НУНС, НДНВ, Лпкал 

прес и Славкп Ћурувија Фпндација (испред Аспцијације пнлајн медија - АОМ) уједнп су и чланице Сталне 
радне групе за безбенпст нпвинара. 
 

https://eukonvent.org/radne-grupe/pravosude-i-osnovna-prava/
https://eukonvent.org/medjusektorske-radne-grupe/sloboda-izrazavanja-i-medija-2/
https://eukonvent.org/medjusektorske-radne-grupe/sloboda-izrazavanja-i-medija-2/
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Очекујемп да нас, кап партнера Владе и заинтереспване стране у прпцесу прикључеоа 
Србије Еврппскпј унији, пбавестите п пдлуци у вези са изнад изнетим предлпзима. За сва 
дпдатна питаоа у вези са напред изнетим захтевима мпжете нас кпнтактирати на брпј 
телефпна 011/3344235 или имејлпм на office@yucom.org.rs.   

 

С ппштпваоем, 

      Јпвана Спремп, кппрдинатпрка РГ НКЕУ за Ппглавље 23 

 

 

 

 

Маја Стпјанпвић, кппрдинатпрка МСРГ НКЕУ за слпбпду изражаваоа и медија 
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