
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Члан 1. 

У Кривичном законику („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – 
исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09 и 121/12), у члану 204. став 2. мења 
се и гласи: 

„(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и учинилац дела крађе ако 
вредност украдених ствари прелази износ од четристопедесет хиљада динара.” 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Казном из става 1. овог члана казниће се и учинилац дела крађе, без 
обзира на вредност украдене ствари, ако украдена ствар представља културно 
добро, односно добро које ужива претходну заштиту или природно добро или 
украдена ствар представља јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, 
електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја и веза, 
односно делове тих уређаја.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 2. 

У члану 221. став 4. после речи: „претходну заштиту” додају се речи: 
„или прикривена ствар представља јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, 
гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја и 
веза, односно делове тих уређаја”. 

Члан 3. 

Члан 279. мења се и гласи: 

„Члан 279. 

(1) Ко уништи, оштети, измени, учини неупотребљивим или уклони јавни 
уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или 
уређаје система јавног саобраћаја и веза, односно делове тих уређаја, 

казниће се затвором од три месеца до пет година. 

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокован поремећај у животу 
грађана или у функционисању привреде, односно јавног саобраћаја, 

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

Члан 4. 

У члану 288. ст. 3. и 4. речи: „279. став 2,” бришу се.  

Члан 5. 

У члану 290. став 1. после речи: „саобраћајницама” додају се запета и 
речи: „заустављањем превозног средства у железничком саобраћају противно 
прописима”. 
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Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Кривичног 
законика садржан је у одредбама члана 34. став 2. и члана 97. тачка 2. Устава 
Републике Србије, којима је, између осталог, прописано да се кривична дела и 
кривичне санкције одређују законом и да Република Србија уређује и 
обезбеђује одговорност и санкције за повреду слобода и права грађана 
утврђених Уставом и за повреду закона.  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Разлози за доношење Закона о изменама и допунама Кривичног 
законика садржани су у иницијативама јавних предузећа „Елетропривреда 
Србије”, „Електромреже Србије” и „Железнице Србије”, у којима се наводи да се 
последњих година дешава велики број кривичних дела крађе јавних уређаја, 
оштећења и уништења објеката и уређаја преносног или дистрибутивних 
система електричне енергије, односно уређаја, инфраструктуре и превозних 
средстава у железничком саобраћају, чиме се наноси вишемилионска штета 
овим системима и онемогућава редован рад ових предузећа, чија је делатност 
од посебног значаја за живот грађана Републике Србије и функционисање 
привреде.  

У вези са тим, поред прецизирања и пооштравања казне за кривично 
дело: тешка крађа (члан 204. КЗ), уништење или оштећење јавних уређаја (члан 
279. КЗ) и угрожавање јавног саобраћаја опасном радњом и опасним средством 
(члан 290. КЗ), а имајући у виду да се украдене ствари које су предмет 
извршења наведених кривичних дела продају преко нелегалних отпада или 
лица која се баве откупом таквих ствари, предлаже се и допуна кривичног дела 
прикривање из члана 221. Кривичног законика, којом се предвиђа и већа казна 
за прикривање ствари које представљају јавни уређај за воду, канализацију, 
топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног 
саобраћаја и веза, као и делова тих уређаја.  

Предложеним изменама и допунама Кривичног законика извршиће се 
утицај на потенцијалне извршиоце наведених кривичних дела да их убудуће не 
врше, чиме се остварује генерална превенција као циљ кривичног 
законодавства. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога закона мења се члан 204. Кривичног законика, тако 
што се досадашњи став 2. тог члана дели на два става и проширује се 
инкриминација тешке крађе и ако је украдена ствар јавни уређај за воду, 
канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система 
јавног саобраћаја и веза, односно делове тих уређаја, и то без обзира на 
вредност украдене ствари. 

Чланом 2. Предлога закона допуњује се члан 221. став 4. Кривичног 
законика, који предвиђа квалификовани облик кривичног дела прикривања, на 
тај начин што се предвиђа да се казна затвора од шест месеци до пет година 
односи и за прикривање јавних уређаја за воду, канализацију, топлоту, гас, 
електричну или другу енергију или уређаја система јавног саобраћаја и веза, 
као и делова тих уређаја. 
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Чланом 3. Предлога закона измењено је кривично дело уништење или 
оштећење јавних уређаја из члана 279. Кривичног закона. Ставом 1. тог члана 
прописано је да се постојећа казна од три месеца до пет година затвора односи 
на свако уништење или оштећење јавног уређаја, без обзира да ли је 
проузрокован поремећај у животу грађана или функционисању привреде, а ако 
је наступила таква последица, ставом 2. овог члана предвиђена је већа казна, и 
то затвор од једне до осам година. Такође, брисано је решење из важеће 
одредбе става 2. члана 279. Кривичног законика које је предвиђало блаже 
кажњавање ако је кривично дело учињено из нехата. 

Чланом 4. Предлога закона врши се правнотехничко усклађивање члана 
288. Кривичног законика, због предложених измена члана 279. Кривичног 
законика.  

Чланом 5. Предлога закона допуњује се члан 290. став 1. Кривичног 
законика, тако што се предвиђа нова радња извршења кривичног дела 
угрожавање јавног саобраћаја опасном радњом и опасним средством, имајући у 
виду учестале појаве противправног заустављања превозног средства у 
железничком саобраћају.  

Чланом 6. Закона одређује се ступање закона на снагу.  

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА 

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

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Предлаже се да се Закон донесе по хитном поступку будући да би 
његово недоношење по хитном поступку могло да проузрокује штетне 
последице по живот и рад људи, а из разлога што се Законом предлажу измене 
и допуне Кривичног законика којима се прецизирају, односно пооштравају казне 
за кривична дела крађе јавних уређаја, оштећења и уништења објеката и 
уређаја преносног или дистрибутивних система електричне енергије, односно 
уређаја, инфраструктуре и превозних средстава у железничком саобраћају, 
чиме ће се омогућити боља заштита имовине јавних предузећа чија је 
делатност од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде. 

 


