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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.132 од 05.09.2014 година 

 
Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 37/96, 
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 

139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 
27/14, 28/14 и 115/14), насловот на членот 322 - а и членот 322- а се менуваат и 
гласат: 

 
„Учество во странска војска, полиција, паравоени или  

параполициски формации 
 

Член 322-а 

(1) Тој што спротивно на закон создава, организира, регрутира, превезува, 
организира превоз, опремува, обучува или на друг начин подготвува лице или 

група за учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски 
формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на 
Република Македонија, 

ќе се казни со затвор од најмалку пет години. 
(2) Тој што спротивно на закон на било кој начин, директно или индиректно, 

нуди, дава, обезбедува, бара, собира или прикрива финансиски средства, 
фондови, материјални средства или опрема кои целосно или делумно се наменети 
за извршување на делото од став (1) на овој член, 

ќе се казни со затвор од најмалку пет години. 
(3) Државјанин на Република Македонија кој спротивно на закон учествува во 

или се обучува од страна на странска војска, полиција, паравоени или 
параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од 
територијата на Република Македонија, 

ќе се казни со затвор од најмалку четири години. 
(4) Тој што спротивно на закон на собир, преку пишан текст, со аудио – визуелни 

снимки, преку социјалните мрежи или со било кој друг облик на комуникација 
повикува, со ширење или ставање на кој било друг начин на располагање на 
јавноста порака, или врбува или поттикнува друг на извршување на делата од 

ставовите (1), (2) или (3) на овој член, 
ќе се казни со затвор од најмалку четири години. 

(5) Ако делото од ставовите од (1), (2), (3) или (4) на овој член е сторено врз 
дете, сторителот 
ќе се казни со затвор од најмалку пет години. 

(6) Тој што го сокрива извршителот на делото од ставовите (1), (2), (3), (4) или 
(5) на овој член, или помага во спречување на откривањето на делото или 

извршителот преку сокривање на средствата со кои е извршено делото, доказите 
или на било кој друг начин, 

ќе се казни со затвор од една до пет години. 
(7) Сторителот на делото од овој член кој ќе ги открие сторителите од ставовите 
(1), (2), (3), (4) или (5) на овој член,  

може да се ослободи од казна. 
(8) За делото од ставот (3) на овој член нема да се казни сторителот кој има 

државјанство на државата во чии регуларни воени или полициски формација 
учествува, или кој е член на воени или паравоени формации или полициски сили 
под контрола на меѓународно признати влади или меѓународни организации. 

(9) Обидот е казнив. 
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(10) Средствата и предметите употребени за извршување на делото, се 
одземаат.“. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 


