
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”. 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


