
 

 

ЗАКОН О ИЗВОЗУ И УВОЗУ РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет закона 

Члан 1. 

 

Овим законом прописују се услови за извоз, увоз и транзит робе двоструке 

намене, пружање услуга у вези са робом двоструке намене, дефинишу појмови, 

прописују услови и поступак издавања дозвола, утврђују овлашћења надлежних 

органа у спровођењу овог закона, права и обавезе лица који врше извоз или 

увоз  робе двоструке намене и пружају услуге и казнене одредбе.  

  

Циљ закона 

Члан 2. 

 

Циљ овог закона је успостављање државне контроле у области извоза и 

увоза робе двоструке намене и пружања услуга ради остваривања и заштите 

одбрамбених, безбедносних, спољнополитичких интереса Републике Србије, 

њеног међународног кредибилитета и интегритета и обезбеђења поштовања 

међународних обавеза Републике Србије у овој области.  

 

Значење појединих појмова 

                               Члан 3. 

      Појмови употребљени у овом  закону имају следеће значење:   

1) Роба двоструке намене је роба, укључујући рачунарске програме и технологију, 

која се може користити како у цивилне, тако и у војне сврхе, као и роба која 

може бити употребљена у неексплозивне сврхе, као и она која се  на било који 

начин може искористити за производњу нуклеарног оружја или других 

нуклеарних експлозивних направа;  

 

2) Извоз робе двоструке намене је 
 -   изношење, слање, односно испорука робе са територије Републике Србије на  

територију друге државе или царинске територије, у складу са царинским 

прописима Републике Србије; 

   - поновни  извоз робе у смислу Царинског закона, изузимајући производе 

у    транзиту; 

  - пренос рачунског програма и технологије путем електронских медија, 

телефаксом или телефоном на подручје изван Републике Србије, а односи се и на 

усмени пренос технологије телефоном само уколико је технологија садржана у 

документу чији је битан део прочитан или описан путем телефона на начин да се 

постигне исти резултат.       

 

3) Увоз робе двоструке намене је 

 уношење, допремање, односно испорука робе двоструке намене са територије 

друге државе или царинске територије на територију Републике Србије, у 

складу са царинским прописима Републике Србије; 
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 увоз услуга које се односе на робу двоструке намене. 

 

4)  Лице које обавља послове увоза и извоза робе двоструке намене и пружања 

услуга је: правно лице и предузетник са седиштем у Републици   Србији, као и 

физичко лице са пребивалиштем на територији Републике Србије које обавља 

послове извоза и увоза  робе двоструке намене и пружање услуга  у складу са 

овим законом. 

 

5) Услуге су прибављање користи, преношење права и остале пословне 

активности које се односе на робу двоструке намене, укључујући брокерске 

активности и техничку помоћ;  

 

6) Брокерске активности су уговарање и посредовање у уговарању послова који за 

предмет имају куповину или набавку робе двоструке намене из једне државе и 

њихову продају у другој држави.  

Брокерским активностима не сматрају се услуге транспорта, финансијске    

услуге, осигурање, реосигурање, оглашавање и рекламирање.  

 

7) Брокер је лице које врши брокерске активности ;  

 

8) Техничка помоћ је услуга која се односи на развој, производњу, склапање, 

тестирање, поправку или одржавање  робе двоструке намене, као и друга 

техничка услуга, која може бити инструкција, обука, пренос пословног знања и 

вештина или стручне и саветодавне услуге, укључујући и помоћ која се пружа 

усмено;   

9)  Транзит је копнени, водени и ваздушни превоз укључујући и  комбиновани  

превоз робе двоструке намене на територију Републике Србије, преко њене 

територије и са територије Републике Србије. 

 

 Надлежност за доношење националне контролне листе 

Члан 4. 

 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове економије (у даљем тексту: 

надлежно министарство), утврђује Националну контролну листу робе двоструке 

намене које је усклађена са релевантном листом Европске уније. 

 

Свеобухватна клаузула 

Члан 5. 

 

 Роба двоструке намене која није обухваћена  чланом 3. тачка 1) овог закона сматра 

се робом за чији је извоз и увоз потребна дозвола у случају када је лице које 

намерава да изврши извозни или увозни посао обавештено од стране надлежних 

органа или има разлог да мисли да: 
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1) предметна роба јесте или може бити намењена, у целини или делимично, за 

развој, производњу, руковање, располагање, примену, одржавање, складиштење, 

откривање,  идентификацију или ширење хемијског, биолошког или нуклеарног 

наоружања, или других нуклеарно-експлозивних направа, или за развој, 

производњу, одржавање или складиштење ракета способних да носе такво 

наоружање, и којима се такво наоружање може лансирати или употребити; 

2)  предметна роба јесте или може бити у целини или делимично намењена за 

крајњу војну намену у земљи купца или земљи крајњег корисника, ако је   

земља   под  ембаргом   на наоружање   и   војну  опрему  на   основу релевантне 

резолуције  Савета   безбедности  Уједињених   нација, одлуке Организације за 

европску безбедност и сарадњу или заједничког става или заједничке мере 

које је усвојио Савет Европске уније, односно на основу релевантних одредаба 

националног законодавства, или ако је извозник од стране надлежног органа 

обавештен да је роба намењена, или да може бити намењена у целини или 

делимично за крајњу војну намену; 

 

Крајња војна намена у смислу тачке 2) овог члана значи: 

   а) укључивање у робу војне намене из Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме; 

   б) коришћење за опрему за производњу, испитивање или анализу и њихове 

компоненте, за развој, производњу или одржавање робе војне намене из 

Националне контролне листе наоружања и војне опреме; 

   ц) коришћење било које недовршене робе у постројењу за производњу робе 

војне намене из Националне контролне листе наоружања и војне опреме. 

 

3)  предметна роба јесте или може бити, у целини или делимично, 

коришћена као део или компонента производа наоружања и војне опреме 

из Националне контролне листе наоружања и војне опреме, а која се извози 

без дозволе или у супротности са условима из  дозволе издате у складу са 

овим  законом. 

 

У случају да је извознику или увознику било или могло бити познато да је роба 

двоструке намене коју намерава да извезе или увезе, а која није наведена у 

Националној контролној листи робе двоструке намене, намењена или се може 

употребити, у целини или делимично, за неку од намена из става 1. овог члана, 

дужан је да о томе обавести надлежно министарство  које ће утврдити да ли 

се за извоз или увоз те робе издаје дозвола. 

 

                                                             Транзит 

Члан 6.  

 

Транзит робе двоструке намене обавља се на основу одобрења надлежног органа.  

 

Члан 7. 
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За услуге у вези робе двоструке намене из  члана 4. овог закона потребна је дозвола 

ако је надлежно министарство обавестило пружаоца услуге да роба двоструке 

намене јесте или би могла бити, у целости или делимично, намењена у сврхе 

наведене у члану 5.  тачка 1) овог закона.  

Ако пружалац услуге зна или би могао знати да је роба која је наведена у  члану 4. 

овог закона, у целости или делимично, намењена у сврхе наведене у члану 5. тачка 

1) овог закона мора о томе обавестити надлежно министарство које ће одлучити, да 

ли је за ту услугу потребна дозвола. Услуга се може пружити само у случају да је 

надлежно министарство одобри, или одлучи да дозвола није потребна. 

 

Члан 8. 

 

За техничку помоћ коју лица пружају ван територије Републике Србије потребна је 

дозвола ако их је надлежно министарство обавестило да се техничка помоћ 

намерава користити у сврхе  наведене у члану 5.  став 1. овог закона. 

 

Ако лице зна или би могло знати да је техничка помоћ, коју намерава да пружи, 

намењена у сврхе наведене у члану 5.  став 1. овог закона, мора о томе обавестити 

надлежно министарство које ће одлучити да ли је за ту техничку помоћ потребна 

дозвола. Техничка помоћ може се пружити само у случају да надлежно 

министарство одобри техничку помоћ, или одлучи да таква дозвола није потребна. 

 

Када је техничка помоћ пружена у виду информације која је у „ јавном власништву” 

или је део „основних научних истраживања” ст. 1. и 2. овог члана се не примењују. 

 

 

  Извоз и увоз робе двоструке намене и пружање  услуга 

Члан 9. 

 

Извоз и увоз робе двоструке намене и пружање услуга у смислу овог закона обавља 

се на основу дозволе коју издаје надлежно министарство. 

 

Извозник и увозник су дужни да пре започињања посла из става 1. овог члана утврде 

да ли  предметна роба спада у робу двоструке намене, у складу са одредбама овог 

закона и прописа донетих на основу овог закона. 

 

Сходна примена прописа 

Члан 10. 

 

На поступак издавања дозвола сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређује општи управни поступак, ако овим законом није друкчије одређено. 

 

II.  ДОЗВОЛА  

Члан 11. 

 

Дозвола из члана 9. став 1. овог закона је исправа коју издаје надлежно 

министарство. 
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Надлежно министарство прописује обрасце и садржај захтева за издавање дозволе, 

обрасце дозвола као и списак докумената који се прилажу уз захтев. 

 

    Потврда о крајњем кориснику робе двоструке намене која се извози 

Члан 12. 

 

Уз захтев за издавање  дозволе за извоз робе двоструке намене подносилац 

захтева дужан је да достави оригиналну потврду о крајњем кориснику (END 

USER CERTIFICATE) која у моменту подношења није старија од шест месеци, 

као и превод те потврде оверен од  овлашћеног судског тумача. 

  

Оригинална потврда по правилу садржи следеће податке: 

 

1) назив и адресу извозника; 

2) назив и адресу крајњег корисника робе двоструке намене; 

3) земљу крајњег одредишта; 

4) опис, количину и намену робе; 

5) изјаву да се роба неће користити у друге сврхе или стављати у промет 

без писаног одобрења надлежног органа земље испоручиоца; 

6) потпис, име и функцију овлашћеног лица; 

7) број и датум издавања. 

 

Садржај потврде крајњег корисника сматра се потпуним и ако не садржи све 

елементе из става 2. овог члана, уколико је садржај потврде крајњег корисника 

у складу са законодавством земље крајњег корисника.  

 

Изузетно од става 1. овог члана, када посао извоза и увоза и пружања услуге 

траје дуже од годину дана, може се уважити поднета потврда крајњег 

корисника, ако су услови из уговора непромењени, ако се односи на 

нереализовану количину робе односно услуге, ако није престала важност 

потврде, и ако није промењен орган надлежан за издавање потврде  крајњег 

корисника земље у коју се извози  роба двоструке намене. 

 

 

Потврда о крајњем кориснику робе двоструке намене која се увози 

Члан 13. 

 

Надлежно министарство издаје потврду о крајњем кориснику робе двоструке 

намене која се увози (Међународни увозни сертификат) и оверава изјаву коју 

даје крајњи корисник увезене робе. 

 

 

Обрасци 

Члан 14. 

 

Надлежно министарство прописује обрасце захтева за издавање дозволе,  

обрасце дозвола, међународног увозног сертификата, потврде о крајњем 

кориснику, као и обрасце других докумената који прате извоз и увоз робе 

двоструке намене и пружање услуга. 
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Одлучивање по захтеву за издавање дозволе 

Члан 15. 

 

Надлежно министарство комплетан захтев доставља на сагласност 

министарству надлежном за послове одбране, министарству надлежном за 

спољне послове и министарству надлежном за унутрашње послове, као и 

Безбедносно-информативној агенцији. 

 

Уколико неки од органа из става 1. овог члана не да сагласност,  дозвола се не 

може издати. 

 

Надлежно министарство може, у зависности од врсте робе на коју се захтев 

односи,  затражити мишљење од других министарстава, посебних организација 

и агенција надлежних у одговарајућој области. 

 

Надлежно министарство дужно је да изда дозволу у року од 15 дана од дана 

добијања сагласности органа из става 1. овог члана. 

 

Члан 16. 

 

Надлежно министарство издаје извозну, увозну и дозволу за пружање услуга за 

сваки појединачни извоз и увоз, односно пружену услугу. 

 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, надлежно министарство може издати 

извознику општу извозну дозволу за извоз робе или пружање услуга исте врсте, за 

једну или више држава, узимајући у обзир врсту робе двоструке намене, односно 

услуге, као и, врсту и дугорочност извозних послова и државу у коју се та роба 

извози или услуга пружа. 

 

Надлежно министарство ће прописати облик и садржај обрасца дозволе из става 2. 

овог члана. 

Дозвола из ст. 1. и 2. овог члана се  издаје на период до једне године. 

 

Изузетно од става 4. овог члана, на захтев извозника, дозвола се може продужити за 

још шест месеци. 

 

Дозвола издата у складу са ст. 1. и 2. овог члана не може се преносити на друго 

лице.  

 

Члан 17. 
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Надлежно министарство одлучује о захтеву за издавање извозне и увозне, као и 

дозволе за пружање услуга у року од 60 дана од дана уредно поднетог захтева, 

односно у року од 90 дана уколико је у поступку издавања дозволе потребно 

извршити додатне провере. 

 

У поступку издавања дозволе надлежно министарство, као и органи који учествују у 

поступку одлучивања по захтеву за издавање дозволе, дужни су да воде рачуна о 

спољнополитичким, безбедносним, одбрамбеним и економским интересима 

Републике Србије, њеном међународном кредибилитету и интегритету и обезбеђењу 

поштовања преузетих међународних обавеза Републике Србије. 

 

 

Одбијање захтева за издавање дозволе 

Члан 18. 

 

Надлежно министарство одбиће решењем издавање дозволе ако утврди да:  

 

1) извоз или увоз робе двоструке намене, односно пружање услуга 

угрожава извршавање међународних обавеза Републике Србије; 

2) извоз или увоз робе двоструке намене, односно пружање услуга 

угрожава безбедност или одбрамбене интересе Републике Србије; 

3) је извоз или увоз робе двоструке намене, односно пружање услуга у 

супротности са спољнополитичким или економским интересом 

Републике Србије;  

4) извоз или увоз робе двоструке намене, односно пружање услуга 

омогућава избијање или наставак оружаних и других сукоба у држави 

крајње употребе робе; 

5) извоз или увоз робе двоструке намене, односно пружање услуга 

омогућава употребу робе за подстицање немира у држави крајње 

употребе робе; 

6) роба не одговара подацима наведеним у захтеву; 

 

 

Престанак важења издате дозволе  

Члан 19. 

 

Надлежно министарство донеће решење о престанку важења издате дозволе, 

ако: 

 

1) утврди да један или више услова на основу којих је издата дозвола више 

не постоји; 

2) лицене поступа у складу са дозволом.  

 

За случајеве наведене у ставу 1. овог члана, Република Србија није одговорна за 

могућу штету проузроковану престанком важења дозволе.  

 

 

Одузимање издате дозволе 
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Члан 20. 

 

Надлежно министарство донеће решење о одузимању издате дозволе ако утврди да 

је дозвола издата на основу нетачних или непотпуних података, а да је подносилац 

захтева знао или морао знати да су подаци нетачни или непотпуни.  

 

Република Србија није одговорна за могућу штету проузроковану одузимањем 

дозволе. 

 

 Члан 21. 

 

Решење из чл. 18.-20. овог закона је коначно и против њега се може покренути 

управни спор. 

 

Обавезе извозника, увозника робе двоструке намене и пружаоца услуга  

Члан 22. 

 

Извозник, односно увозник робе двоструке намене и пружалац услуга дужан је да: 

 

1) достави документацију на основу које је могуће извршити 

идентификацију робе и услуге, као и основне податке о извознику или 

увознику, укључујући извод о регистрацији из Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, пуно име и адресу примаоца робе, као име и 

адресу крајњег корисника робе и намену робе, опис услуге, као и пун 

назив и адресу примаоца услуге; 

 

2) чува документацију из тачке 1) овог члана најмање 10 година од дана 

извршеног извоза; 

Надлежно министарство може прописати и друге податке које мора садржати 

документација из тачке 1) овог члана. 

Члан 23. 

 

Лице је дужно да у року од седам дана од дана извоза, увоза или пружања услуге 

обавести надлежно министарство о извозу, увозу или пруженој услузи, као и да 

наведе број дозволе на основу које је посао извршен. 

 

Уколико после издавања дозволе дође до промене података из документације, лице 

мора о томе писмено обавестити надлежно министарство у року од седам дана од 

дана настанка или сазнања за насталу промену. 

 

 

Члан 24. 
 

Надлежно министарство формираће посебну базу података о издатим, одбијеним, 

одузетим дозволама и дозволама које су престале да важе, као и о реализацији  

издатих дозвола. 
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Надлежно министарство припрема годишњи извештај о реализацији извоза и увоза 

робе  двоструке намене и пруженим услугама  који доставља  Влади. 

 

Влада, пошто усвоји извештај из става 2. овог члана, доставља га Народној 

скупштини. 

 

 

 

Размена информација 

Члан 25. 

 

Надлежно министарство учествује у размени информација о извозу и увозу робе 

двоструке намене и пруженим услугама са другим државама, у складу са 

међународним обавезама Републике Србије. 

 

 

III. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Члан 26. 

 

Царински органи, органи безбедносних служби и надлежни инспекцијски органи  

Републике Србије спроводе сталну контролу обављања послова у смислу овог 

закона, а у оквиру својих овлашћења.  

 

У поступку издавања дозволе, као и после њеног издавања надлежно министарство 

може извршити преглед робе двоструке намене, као и увид у документацију везану 

за робу. 

 

Током прегледа робе двоструке намене из става 2. овог члана, надлежно 

министарство може затражити стручну помоћ других органа из члана 15. став 3. 

овог закона, како би се оценила усклађеност робе са подацима наведеним у захтеву. 

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршаји 

Члан  27. 

Извозник, односно увозник који врши послове извоза или увоза  робе двоструке 

намене и пружалац услуга  казниће се новчаном  казном у висини до 

двадесетоструког износа  вредности робе која је предмет прекршаја, ако: 

 

1) извози односно увози робу двоструке намене или пружа услуге без 

дозволе у смислу члана 9. овог закона;  

2) на обавести надлежно министарство да је реч о роби двоструке намене  у 

смислу члана 5. став 2. овог закона; 

3) врши транзит робе двоструке намене супротно одредбама члана 6. овог 

закона; 

4) поступа супротно одредбама чл. 22. и 23. овог закона; 

5) не обавести надлежно министарство о промени намене крајње употребе 

робе до које је дошло пошто је дозвола издата; 
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6) обавља  услуге супротно одредбама члана 5. тачка 2) 

 

За прекршаје из става 1. тач. 1) - 6) овог члана казниће се физичко лице и 

представник правног лица новчаном казном од петоструког до двадесетоструког 

износа минималне зараде у Републици Србији. 

 

За прекршаје из тач. 1. и 2. овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и 

заштитна мера забране правном лицу да обавља посао извоза, односно увоза 

робе двоструке намене, а представнику правног лица забрана вршења послова 

извоза, увоза као и  пружања брокерских услуга и техничке помоћи. 

 

Мера из става 3. овог члана траје три године и тече од дана правноснажности 

пресуде. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

Права из појединачних аката која су донели надлежни органи, а нису у целини 

искоришћена или су делимично искоришћена до дана почетка примене овог 

закона, могу се искористити у роковима утврђеним тим актима. 

 

Члан 29. 

 

Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од три месеца од 

дана ступања на снагу овог закона. 

 

Члан 30. 

 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о спољној трговини   

наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене („Службени лист 

СЦГ“, бр. 7/2005 и 8/2005-исправка). 

 

Члан 31. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 

 

 

 

 


