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РЕПУБЈШКЕ СРБИЈЕ
Дана 8.10.2014. године 
Београд

ИРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТПНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу Члана 161.Пословника Народне скупштине подносим на ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА О ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Члан 1. Мења се и гласи:

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 3866 који гласе:

„Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави

(1) Држављнин Србије који својом вољом учествује у рату или оружаном 
сукобу у страној држави, као припадник војних или паравојних формација страна у 
сукобу, које су проглашене терористичким организацијама од стране 
Организације ујединјених нација (ОУН), 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

(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.”

Амандман

Члан 386 а

Члан 3866



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Амандман сам предложио имајући у виду да постоји и учешће у 
ослободилачким ратовима, у ратовима и у којима се штити цивилно становништво од 
прогона које врше војне и паравојне формације. Такође учешће у ратовима у страним 
државама може да буде из патриотских, класних и националних побуда.

НАРОДН^јц^СЛАНИК 

Маријан Ристичевић
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИЦИ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине Републике Србије подносимо 
амандман на Предлог закона о допунама Кривнчног законика који гласи:

А М А Н Д М А Н

У члану 1. Предлога Закона којим се додаје члан 3866 став 1. речи: „Ко у намери 
извршења“ замењују се речима: „Ко својим деловањем показује намеру за 
извршење“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За примену овог закона кључно питање је  - ко је овлашћен да процењује намере људи и на 
основу којих параметара ће то чинити? С обзиром да оваква одредба отвара простор за 
широку злоупотребу овог закона сматрамо да формулација која је  предложена 
амандманом спречава злоупотребу у тумачењу и спровођењу Закона.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ
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ПРЕДСЕДНИКу 
НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог закона 
о допунама Кривичног законика, подносим

А М А Н Д М А Н

У члану 1., у новом члану 386а став 1. после речи: „паравојних формација 
страна у сукобу," додају се речи: „од којих ниједна од страна у сукобу није 
Република Србија,"

Члан 3866 мења се и гласи:

„Члан 3866

(1) Ко на територији Србије врбује или подстиче друго лице на извршење 
дела из члана 386а овог законика, 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."



О б р а з л о ж е њ е

Амандманом се врши прецизирање тако да у члану 386а ниједна страна у 
сукобу није држављанин Републике Србије. Нови члан 3866 садржи значајан 
недостатак. Наиме, у предпоженом тексту намера законодавца је да 
подстрекавање и помагање извршења кривичног дела из члана 386а 
инкриминише као посебно кривично дело, што је ретка, али ипак постојећа 
пракса онда када се подстрекавање или помагање сматра друпггвено једнако 
опасним као основни облик кривичног дела, или пак опаснијим од самог 
извршења кривичног дела. Међутим, недостатак предлога члана 3866 је пгго 
захтева да извршилац радње подстрекавања или помагања (у виду обучавања, 
опремања или финансирања кривичног дела) то врши у намери извршења 
кривичног дела из члана 386а. Ово води потпуном апсурду јер је лако замислити 
ситуацију у којој неко лице подстрекава или помаже другим лицима (или групи) у 
извршењу кривичног дела без икакве намере да само изврши радњу кривичног 
дела из члана 386а, односно да неко лице подстрекава или помаже другим лицима 
без намере да само учествује у рату или оружаном сукобу у страној држави.

Такође, могуће је замислити ситуацију у којој код извршиоца кривичног 
дела из члана 3866 није испуњен објективни услов инкриминације, примера ради 
постојање држављанства Републике Србије, односно ситуација у којој лица на 
територији Србије врбује страни држављанин који никако не може да буде 
извршршац кривичног дела из члана 386а. Подстрекавање и помагање у извршењу 
кривичног дела увек подразумевају умишљај на страни учиниоца, па није ни 
неопходно захтевати намеру (као директни умишљај) на страни учиниоца јер ће 
то подразумевати посебне потешкоће приликом доказивања. Претпоставка 
подносиоца овог амандмана је да је овде реч о грешци услед недостатка искуства у 
писању кривичноправних норми, па се овим амандманом на једноставнији (и 
једини исправан) начин постиже жељени циљ инкриминације.
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ПРЕДСЕДНИКу НАРОДНЕ СКуПШТИНЕ

На основу члана 161. Пословника Народне скупштине, на Предлог 
закона о допунама Кривичног законика, подносимо

А М А Н Д М А Н

У члану 1., у новом члану 386а став 1. речи: „шест месеци до пет година." 
замењују се речима: „две године до десет година."

У новом члану 386а став 2. речи: „једне до осам година" замењују се 
речима: „три до десет година."

У новом члану 3866 став 1. реч: „две" замењује се речју: „пет"

Поднетим амандманом на члан 1. Предлога закона о допунама 
Кривичног законика обезбеђује се оштрија казнена политика према 
извршиоцима и организаторима кривичних дела прописаних новим чл. 
386а и 3866 Предлога закона.

О б р а з л о ж е њ е

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ

Владимир Павићевић


