
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланшнса група Демократска странка
12. октобар 2015. године 
Б е о г р  а д

ПРЕДСЕДНИКУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије, чдана 40. став 1. тачка 
1) Закона о Народној скупштини и члана 150. став 1. Пословника Народне 
скупштине, подносимо ПРЕДГХОГ ЗАКОНА О ДОПУНИ КРИВИЧНОГ 
ЗАКОНИКА, с предлогом да се сходно члану 167. Пословника Народне 
скупБЈгине, донесе по хитном поступку.

За представника предлагача одређен је народни посланик Борислав 
Стефановић.

Прилог: Списак народних посланика који подносе овај Предлог закона.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ



СПИСАК НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
ПОСЛ АНИЧКА ГРУПА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

1. БожовићБалша

2. Вучковић Наташа

3. Иван ЈовановтЉ

4. Јерков Александра

5. Јовановић Јована

6. Марјановић Весна

7. Марковић Јован

8. Мартиновић Весна

9. Милисављевић Душан

10. Мићуновић Драгољуб

11. Николић Дејан

12.Стефановић Борислав

13.ЋирићГоран

14.Ћоровић Аида 

15.Чомић Гордана 

16.Шутановац Драган



Члан 1.

У Кривичном законику („Слулсбени гласник РС," бр. 85/05, 88/05 - 
исправка, 107/05 - исправка, 72/09  ̂ 111/09, 121/12 Д04/13 и 108/14), у члану 296. 
после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„(4) Ако возач моторног возила или другог превозног средства тим 
превозним средством изазове саобраћајну незгоду и повреди лице које остави без 
помоћи и услед непружања помоћи наступи смрт или трајни инвалидитет 
повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до двадесет година."

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије."



I Уставни основ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тач. 2. и 13. 
Устава Републике Србије којим је прописано да Републмка Србија ,поред осталог 
уређује и обезбеђује одговорност и санкг^ије за повреду слобода и права грађана 
утврђених Уставом и за повреду закона, као и режим и безбедност у свим 
врстама саобраћаја.

II Разлози за доношење закона

У с^^варности постоје многи случајеви када починиоци кривичног дела у 
саобраћају напуштају место несреће и не пружају помоћ настрадалим лихдима, 
тако да повређени 1убе жршоте ил:и трајно осгају инвалиди. Да бм се ово 
нехумано и недозвољено понашање возача к о л и к о -т о л р х к о  спречтшо и да би се 
спасилт !̂ животи многих учесника у саобраћају, неопходно је пооштрити казне за 
несавесне возаче.

III Објаш:њен.е основних правних института и појединачних решења

Чланом 1. Предлога закона врпш се допуна члана 296. Кривмчног законика, 
тако што се после става 3. додаје став 4. којим се прописује казна од пет до двадесет 
година за возача моторног возила или другог превозног средства који тим 
превозним средством изазове саобраћајну незгоду и том приликом повреди лице 
које остави без помоћи, те због непружања помоћи наступи смрт или трајни 
инвалидитет повређеног лица.

Чланом 2. Предлога закона дефршише се ступање на снагу овог закона.

IV. Анализа ефеката закона

Усвајањем и применом овог закона у знатној мери заштитиће се животи и 
здравље учесника у саобраћају.



V. Финансијска средства потребна за примену закона

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства у буџету Републике Србије.

VI. Разлози за доношен.е закона по хитном поступку

Доношење овог закона је потребно да би се што пре спречиле односно 
смањиле пггетне последице по живот, здравље и безбедност људи у саобраћају.



Непружање помоћи лицу оовређеном у саобраћајној незгоди

Члан 296.

(1) Возач моторног возила или другог превозног средства који остави без 
помоћи лице које је тим превозним средством повређено или чију је повреду тим 
средством проузроковао,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је услед непружања помоћи наступила тепжа телесна повреда 
повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед непружања помоћи наступила смрт повређеног лица  ̂

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) АКО БОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЛИ ДРУГОГ ПРЕБОЗНОГ СРЕДСТБА 
ТИМ ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВОМ ИЗАЗОВЕ САОБРАЋАЈНУ НЕЗГОДУ И ПОБРЕДИ 
ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТАБИ БЕЗ ПОМОТчИ И УСЛЕД НЕПРУЖАЊА ПОМОЋИ НАСГуПИ 
СМРТ ИЛИ ТРАЈНИ ИНВАЛИДИТЕТ ПОБРЕЂЕНОГ ЛИЦА,

УЧИНИЛАЦ ЋЕ СЕ КАЗНИТИ ЗАТВОРОМ ОД ПЕТ ДО ДБАДЕСЕТ ГОДИНА.



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УИИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа

16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка, чији је  представник 
народни посланик Борислав Стефановић.

2. Назив прониса (са преводом на енглески језик)

Предлог закона о допунама Кривичног законика. 
(Вга/1 о /  1ке оп атеп4теп^з го Гке Сптта1 Со( е̂)

3. Усклађеноет прописа са одредбама Сноразума о стабнлизацији и прндруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС*% број 83/08) (у даљем 
тексту: Споразум), односно са одредбама Прелазног споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заједннце, са једне стране, и Републнке 
Србије, са друге страие („Службени гласник РС " број 83/08) (у даљем тексту: 
Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржииу прописа
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства ирема одредбама Споразума и 
Прелазног споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из иаведене одредбе Споразума и 
Прелазног споразума
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног сиоразума
д) Веза са Националним програмом за интеграциЈу Републике Србије у Европску
унију

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније



5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима Је потребно 
обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У овом случају није 
потребно попуи>авати Табелу усклађености прописа.
Будући да нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује, уз овај 
предлог закона се не доставља Табела усклађености.

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски Језик?

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
/

8. Учешће консултаиата у изради прописа и њихово мишл>ење о усклађености

Потпис руководиоца органа органа државне управе, односно другог овлашћеног 
предлагача прописа, датум и печат

Београд, 9. октобар 2015. године НАРОДБ^ ПОСЛАНИК

БориСла Гановић


