
ПРЕДЛОГ 

 
З А К О Н 

О ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 

Члан 1. 
У Кривичном законику („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 - 

исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13), после члана 386. 
додају се називи чланова и чл. 386а и 386б који гласе: 

„Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави 

Члан 386а 

(1) Држављнин Србије који учествује у рату или оружаном сукобу у 
страној држави, као припадник војних или паравојних формација страна у 
сукобу, а није држављанин те стране државе, као ни припадник званичне мисије 
међународне организације чији је Србија члан, 

казниће се затвором од шест месеци до пет година.  

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у саставу групе, 

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 

Организовање учествовања у рату или оружаном сукобу  
у страној држави 

Члан 386б 

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из члана 386а овог законика 
на територији Србије врбује или подстиче друго лице на извршење тог дела, 
организује групу или врши обуку другог лица или групе за извршење тог дела, 
опреми или стави на располагање опрему ради извршења тог дела или даје 
или прикупља средства за извршење тог дела, 

казниће се затвором од две до десет година. 

(2) За дело из става 1. овог члана учинилац ће се казнити казном 
прописаном за то дело и када лица која организује нису држављани Србије.” 

Члан 2. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење Закона о 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 допунама Кривичног законика садржани 
су у чињеници да је уочена појава да се одређени број држављана Републике 
Србије придружује паравојним формацијама изван Републике Србије, 
организовано или самостално, из материјалних или других разлога, а да се 
после одређеног времена и након учествовања у ратним или оружаним 
сукобима враћају у Републику Србију и постају носиоци пропагандног деловања 
и подстицања других лица на учешће у ратним или оружаним сукобима у 
другим државама.  

У вези са тим, а имајући у виду да овакво поступање није предвиђено 
као посебно кривично дело важећим Кривичним закоником („Службени гласник 
РС”, бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12 и 
104/13), неопходно је такво кривично дело и прописати, у циљу заштите 
грађана и основних друштвених вредности. Истовремено, неопходно је 
прописати и одговарајућу санкцију, у мери у којој је то нужно за сузбијање 
таквих дела 

Предложеним 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 допуњује се Кривични законик, на тај начин 
што се у Глави тридесетчетвртој законика – Кривична дела против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, после кривичног дела 
Агресиван рат (члан 386), прописију два нова кривична дела, и то: кривично 
дело Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави (нови члан 
386а) и кривично дело Организовање учествовања у рату или оружаном сукобу 
у страној држави (нови члан 386б). 

Када је у питању кривично дело Учествовање у рату или оружаном 
сукобу у страној држави, његов учинилац може бити држављанин Републике 
Србије, а радња извршења је учествовањеје у рату или оружаном сукобу у 
страној држави, као припадник војних или паравојних формација страна у 
сукобу. Овде постоји један изузетак, а односи се на то да извршилац овог дела 
не може бити држављанин стране дружаве у којој је ратни сукоб, нити 
припадник званичне мисије међународне организације. За ово кривично дело 
предвиђена је казна затвора од шест месеци до пет година, која одговара 
казнама прописаним за слична кривична дела у Кривичном законику. 



Предвиђен је и тежи облик овог кривичног дела када је оно учињено у 
саставу групе, и тада је прописана казна од једне до осам година. 

За друго кривично дело - Организовање учествовања у рату или 
оружаном сукобу у страној држави (нови члан 386б), радња извршења се 
састоји у врбовању или подстицању другог лице на извршење дела учестовања 
у ратном или оружаном сукобу, организовање групе или вршења обуке другог 
лица, опремању или стављању на располагање опреме ради извршења тог 
дела или давању или прикупљању средства за извршење тог дела. Извршилац 
овог дела може бити свако лице које ове радње чини на територији Републике 
Србије, и то без обзира да ли су лица које организује држављани Републике 
Србије или не. Имајући у виду већу опасност овог дела, за његово извршење је 
прописана казна затвора од две до десет година. 

Чланом 2. Закона одређује се ступање закона на снагу, односно 
предвиђа се да закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.  

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Усвајањем овог предлога закона и његовим спровођењем очекује се 
сузбијање појаве учествовања једног броја држављана Републике Србије у 
рату или у оружаном сукобу у страној држави, као и адекватно изрицање казни 
извршиоцима и организаторима за ово кривично дело.  

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ 
ЗАКОНА 

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

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ 
ПОСТУПКУ 

Предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку, јер би 
недоношење закона по хитном поступку могло да проузрокује штетне 
последице по живот људи, безбедност Републике Србије и рад државних и 
других органа. 


