
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 
 Уставни основ за доношење Закона о потврђивању Међународне 
конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 
садржан је у одредби члана 99. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, којом 
је прописано да Народна скупштина потврђује међународне уговоре када је 
законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања.  
 
 
II   РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 
 Међународна конвенција против регрутовања, коришћења, финансирања 
и обуке плаћеника, усвојена у Њујорку 4. децембра 1989. године, Резолуцијом 
Уједињених нација број 44/34. Конвенција је државама чланицама била 
отворена за потписивање наредних годину дана, закључно са 31. децембром 
1990. године. 
 
 Конвенција је ступила на снагу 20. октобра 2001. године, у складу са 
својим чланом 19. став 1. односно тридесетог дана након депоновања двадесет и 
другог инструмента о ратификацији или приступању код Генералног секретара 
УН, од стране држава чланица Уједињених нација.  
 
 Социјалистичка Федеративна Република Југославија потписала је 
Конвенцију 12. децембра 1990. године, након чега је Савезна Република 
Југославија сукцесорском изјавом, од 12. марта 2001. године, прихватила да је 
потписница Конвенције.  
 

Конвенцију је до сада ратификовало 33 држава, од чега 4 државе чланице 
Европске уније, и то Белгија, Хрватска, Италија и Кипар. Немачка, Пољска и 
Румунија су потписале Конвенцију, али је нису ратификовале.  

 
Потврђивањем Међународне конвенције против регрутовања, 

коришћења, финансирања и обуке плаћеника Република Србија сврстала би се у 
групу земаља које регрутовање, коришћење, финансирања и обуку плаћеника 
санкционишу као кривично дело и као морално неприхватљиву форму 
ратовања. Потврђивањем овог међународног инструмента Република Србија 
преузима обавезу да обредбе Конвенције инкорпорише у домаће законодавство, 
кроз измену Кривичног законика Републике Србије. 

У Преамбули Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, 
финансирања и обуке плаћеника прокламована је заштита неких од основних 
принципа међународног права, као што су суверена једнакост, политичка 
независност, територијални интегритет и право народа на самоопредељење. 
Такође, већ у овом делу текста Конвенције потврђује се сагласност држава 
чланица да регрутовање, коришћење, финансирање и обуку плаћеника треба 
сматрати кривичним делом, као и неопходност развијања и унапређења 



међународне сарадње ради спречавања овох кривичних дела, њиховог гоњења и 
кажњавања.  

 
Међународна конвенција против регрутовања, коришћења, финансирања 

и обуке плаћеника дефинише плаћеника као лице: 
 

а) „које је наменски регрутовано у земљи или иностранству, за борбу у 
оружаном сукобу; 

б) које учествује у непријатељствима руководећи се намером да оствари 
личну корист и коме је у име или од стране у сукобу обећана материјална 
накнада, која је знатно већа од накнаде, обећане или исплаћене борцима 
сличног чина или положаја у оружаним снагама те стране; 

в) које није држављанин стране у сукобу, нити борави на територији коју 
контролише страна у сукобу;  

г) које није припадник оружаних снага стране у сукобу; 
ђ) које није упутила држава која је страна у сукобу на службену дужност 

као припадника својих оружаних снага”. 
 

`  Конвенција забрањује регрутовања, коришћења, финансирања и обуку 
плаћеника као и само деловање плаћеника. Државе чланице Конвенције се 
обавезују да не регрутују, користе, финансирају и обучавају плаћенике, као и да 
међусобно сарађују у спречавању кривичних дела утврђених Конвенцијом, што 
укључује и обавезу хапшења и екстрадиције плаћеника који се налазе на 
њиховој теритирији. 

 
  Предмет и садржина Конвенције су по својој природи 

мултидисциплинарни и у надлежности су више ресора: Министарства одбране, 
Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, а због иностраног 
елемента и Министарства спољних послова. 

 
Након потврђивања Конвенције потребно је извршити усклађивање 

домаћег кривичног законодавства са текстом Конвенције.   
 

 
III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом 1. Закона уређује се потврђивање Међународна 
конвенција против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника.  

 
Члан 2. Закона садржи оригинал текста Конвенције на енглеском 

језику са преводом на српски језик.  
 
Чланом 3. Закона предвиђа се да овај закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - 
Међународни уговори”.  

 
 
IV ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНВЕНЦИЈЕ 
 

Приступање Конвенцији не ствара финансијске обавезе за Републику 
Србију, те није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.  


