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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Уставни основ за доношење овог Закона  садржан је у одредбама члана 97. став 1. 

тач. 4. и 6. Устава Републике Србије, којимa је између осталог, предвиђено, да Република 

Србија уређује и обезбеђује безбедност Републике Србије и њених грађана као и систем у 

области економских односа са иностранством. 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Закон о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене 

("Службени лист СЦГ", бр. 7/05 и 8/05 - исправка), донет је почетком 2005. године, а 

његова примена почела је 31. марта исте године. Наведеним законом je надлежност 

спољнотрговинског промета наоружањем и војном опремом по први пут прешла са војних 

на цивилне структуре. Поред тога,  домаће законодавство је, такође по први пут, у складу 

са регулативом (ЕC) бр. 1334/2000, прописало извозно увозну контролу производа и 

технологија двоструке намене. У време доношења, поменути закон и пратећи прописи у 

области контроле извоза и увоза контролисане робе били су у потпуности усаглашени са 

правилима понашања у ЕУ и међународним стандардима у овој области. 

  

Основни разлози за доношење новог закона у овој области су усклађивање нашег 

законодавства са новим правилима и процедурама ЕУ, као и примена међународних 

споразума, конвенција и режима, које је наша земља прихватила, или  које намерава да 

прихвати (Васенарски аранжман за чије смо чланство поднели захтев, као и приступање 

другим контролним режимима што је следећи корак), као и неопходност стварања правног 

оквира за обезбеђење чврстог система контроле у овој области и елиминисање могућих 

нежељених извоза и трговине овим производима. Наиме, у законодавству Еу је 

предвиђено издавања дозвола и за пружање услуга у области извоза робе и технологија 

двоструке намене, којима су обухваћене и брокерске активности као и техничка помоћ.  

На тај начин се обезбеђује још чвршћа контрола извоза робе двоструке намене. Уношењем 

одредби о контроли пружања услуга које се односе на  робу двоструке намене, Република 

Србија у потпуности усаглашава своје законодавство са законодавством ЕУ у овој 

области. 

  

Поред тога, Закон који је снази донет је 2005. године и односио се на државну 

заједницу Србија и Црна Гора која је тада постојала. У међувремену су све земље у 

региону (укључујући и Црну Гору) донеле националне законе у овој области, па би то 

требало да учини и Република Србија. 

 

 Такође се напомиње да су све земље у региону (Македонија, Хрватска, Црна Гора) 

већ донеле или су у поступку доношења сличних закона којима је обухваћена контрола 

пружања услуга у овој области с једне стране, а са друге стране, који ће се односити само 

на извоз робе двоструке намене. Извозна контрола робе двоструке намене регулише се 

посебним законом, што је усклађено са законодавством ЕУ. 

 

 Овим Нацртом закона унапредиће се нормативне претпоставке за испуњење 

основног циља - успостављање државне контроле и надзора у области извоза и увоза робе 
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двоструке намене и пружања услуга у вези са робом двоструке намене, ради остваривања 

и заштите одбрамбених, безбедносних и спољнополитичких интереса Републике Србије, 

њеног међународног кредибилитета и интегритета, као и обезбеђење поштовања 

међународних обавеза које је преузела наша земља. Доношење новог закона ће допринети 

јачању механизама заштите у извозу робе двоструке намене и пружању услуга које се 

односе на ту робу, те ограничити могућност неовлашћених крајњих корисника да дођу до 

незаконито извезених роба/технологија и унапредити систем унутрашње сигурности  

појединих привредних субјеката који обављају послове спољне трговине робом двоструке 

намене. 

 

 Текст Нацрта закона је подељен у пет делова: 

 

 Први део садржи опште одредбе; 

 

            Други део садржи одредбе о дозволи; 

 

 Трећи део садржи одредбе о надзору и контроли; 

 

 Четврти део садржи казнене одредбе; 

 

 Пети део садржи прелазне и завршне одредбе.  

 

 

III.  УСАГЛАШЕНОСТ СА ЕВРОПСКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  

        И ПОТВРЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА 

 

 Нацрт овог закона у потпуности је усаглашен са одредбама члана 3. Споразума о 

стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије са друге стране, као и, Уредбом Савета (ЕК) Бр. 

428/2009 oд 5. маја 2009. године о успостављању режима Заједнице о извозној контроли, 

трансферу, брокерингу и транзиту робе двоструке намене -CОUNCIL REGULATION (ЕC) 

No 428/2009 оf 5. May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, 

brokering and transit of dual-use items (чијим је доношењем и ступањем на снагу 

(27.08.2009.) престала да важи регулатива (ЕC) бр. 1334/2000- CОUNCIL REGULATION 

(ЕC) No 1334/2000) која је обавезујући пропис за све земље чланице Европске уније у 

области извозне контроле робе двоструке намене те пружањем услуга у вези са том робом. 

Полазећи од напред наведеног, напомиње се, да је  Нацрт закона у потпуности усаглашен 

са одредбама цитиране Уредбе, Правилима понашања у извозу оружја са оперативним 

одредбама - ЕU Code of Conduct on Arms Export и са ЕУ Заједничком позицијом о 

посредовању у извозу оружја- EU Common Position on Arms Brokering, која се примењују 

и на робу двоструке намене у циљу спречавања извоза ове робе у војне сврхе;  

ратификованим међународним споразумима и конвенцијама, као и, међународним 

контролним режимима у области извозне контроле робе двоструке намене. Поред тога, у 

складу је и са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1540 о неширењу 

оружја за масовно уништење.  
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IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  

       ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом  1.  уређује се предмет закона, односно прописују услови за извоз, увоз и 

транзит робе двоструке намене, одређује појам и услови пружања услуга које се односе на 

ту робу, дефинишу појмови, прописују услови и поступак издавања дозвола, утврђују 

овлашћења надлежних органа у спровођењу овог закона, права и обавезе извозника, 

односно пружаоца услуга и казнене одредбе. 

 

  Члан 2.   дефинише циљеве које доношењем закона треба реализовати, и то: 

 успостављање државне контроле у области извоза робе двоструке намене 

те пружања услуга у вези са робом двоструке намене ради остваривања и 

заштите одбрамбених, безбедносних и спољнополитичких интереса 

Републике Србије и њеног међународног кредибилитета и интегритета; 

 остваривање међународног кредибилитета и интегритета Републике 

Србије кроз обезбеђење поштовања преузетих међународних обавеза ; 

 успостављање система домаћег законодавства, којим ће се извесно 

утицати на већи степен предвидивости, стабилности, транспарентности и 

конзистентности сагласно међународним стандардима и праксом у овој 

области.  

 

Члан 3. садржи дефиниције којима се одређује значење појединих појмова који су 

употребљени у тексту Нацрта закона. Одредбе овог члана треба да олакшају примену и 

разумевање закона и елиминишу потребу његовог накнадног тумачења. 

  

Члан 4. утврђује надлежност за доношење националне контролне листе, односно 

прописује да Влада  Републике Србије, на предлог надлежног министарства доноси 

одлуку којом утврђује Националну контролну листу робе двоструке намене усклађену са 

релевантном листом ЕУ (проистиче из обавезе држава да ажурирају наведену листу).  

 

Чланом 5. се у Нацрт закона уводи институт „свеобухватна клаузула“ који је 

дефинисан на савременији начин, у сагласности са одговарајућим одредбaмa регулативе 

ЕУ. Овом  дефиницијом проширује се листа роба које могу служити тзв. двострукој намени 

и прописује обавеза добијања дозволе за посао спољне трговине чији је предмет таква роба. 

Она је дефинисана као роба која 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, као и роба која може бити  намењена за крајњу војну употребу у земљи 

купца или земљи крајњег корисника, или може бити коришћена као делови или 

компоненте производа наоружања и војне опреме из Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме, а која се извози са територије Реублике Србије без дозволе 

или у супротности са условима из дозволе издате у складу са  законом.   
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Члан 6.  прописује, да се транзит робе двоструке намене обавља на основу одобрења 

надлежног органа. 

 

Члан 7.  Одредбама овог члана прописана је обавеза прибављања дозволе за пружање 

услуге у вези са робом двоструке намене која је садржана у  Националној контролној листи 

робе двоструке намене из члана 4. овог закона, уколико је, надлежно министарство 

обавестило пружаоца услуге, да предметна роба јесте или може бити у целости или 

делимично, намењена у недозвољене сврхе ( 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), као и, обавеза 

пружаоца услуге, уколико зна или би могао знати да је роба за коју он нуди услугу у 

целости или делимично, намењена у недозвољене сврхе, да о томе обавести  надлежно 

министарство, које ће одлучити- да ли је за ту услугу потребна дозвола. Услуга се може 

пружити само у случају ако је надлежно министарство одобри, или одлучи да дозвола није 

потребна. 

 

 

Члан 8.  прописује услове под којима  лица, физичка лица могу пружати техничку 

помоћ ван територије Реублике Србије, односно, да је наведеним лицима за пружање 

ове услуге потребна дозвола ако их је надлежно министарство обавестило да се 

техничка помоћ намерава користити у недозвољене сврхе (члан 5. став 1. Нацрта) као и, 

обавезу пружаоца услуге, уколико знају или би могли знати да је роба за коју нуде услугу у 

целости или делимично, намењена у недозвољене сврхе, да о томе обавести  надлежно 

министарство, које ће одлучити- да ли је за ту техничку помоћ потребна дозвола. Техничка 

помоћ може се пружити само ако је надлежно министарство одобри, или одлучи да таква 

дозвола није потребна. Уколико 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. 

  

Члан 9.  прописује, да се извоз и увоз робе двоструке намене и пружање услуга може 

обављати на основу дозволе, коју издаје надлежно министарство, као и обавезу извозника 

односно пружаоца услуге да, пре започињања било ког посла утврди, да ли роба која је 

предмет спољнотрговинског посла спада у категорију робе двоструке намене. 

  

Члан 10. прописује, примену прописа на поступке који се воде у складу са овим 

законом. Конкретно, реч је о сходној примени Закона о општем управном поступку. 

 

Чланом 11. Дефинисан је појам дозволе за извоз или увоз робе и пружање услуга из 

члана 9. став 1. овог Нацрта и дато овлашћење надлежном министарству да прописује 

обрасце и   садржај захтева за издавање дозволе, обрасце дозвола као и списак докумената 

који се прилажу уз захтев. 

 

Чланом 12.  утврђује се обавеза подносиоца захтева за издавање дозволе за извоз, 

робе двоструке намене да, уз захтев, достави оригиналну потврду о крајњем кориснику. 

Ова потврда (END USER CERTIFICATE), не може бити старија од шест месеци у моменту 

подношења, а њен превод мора бити оверен од стране овлашћеног судског тумача. Поред 
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тога, прописано је које  податке  оригинална потврда треба да садржи, односно, када се 

садржај потврде сматра потпуним. Ставом 2. истог члана прописано је да, уколико 

потврда не садржи неки од прописаних елемената, она мора бити издата у складу са 

националним законодавством земље која потврду издаје. Изузетно, када реализација 

спољнотрговинског посла траје дуже од годину дана, прописана је могућност да се уз 

захтев за продужење дозволе ради окончања започетог посла по претходно прибављеној 

дозволи, може уважити раније поднета потврда крајњег корисника, што подразумева - да 

су услови из уговора остали непромењени, да се односи на нереализовану количину робе 

односно услуге, да није престала важност потврде, и да није уследила промена органа 

надлежног за издавање потврде крајњег корисника земље у коју се извоз робе двоструке 

намене врши. 

Члан 13. тврђује надлежност министарства за издавање потврде о крајњем кориснику 

када се увози роба двоструке намене (Међународног увозног сертификата), што је у 

складу са међународном праксом. Према одредбама овог члана Потврду о крајњем 

кориснику за увоз  робе издаје Министарство економије и регионалног развоја, док Изјаву 

крајњег корисника када је у питању увоз робе двоструке намене издаје крајњи корисник, а 

оверава је надлежно министарство. 

Члан 14. утврђује се да ће надлежно министарство прописати обрасце захтева за 

издавање дозволе, обрасце дозволе, међународног увозног сертификата, потврде о 

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

двоструке намене и пружање услуга. 

 

Члановима 15.-17.  уређује се поступак одлучивања по захтеву за издавање дозволе. 

Наиме, надлежно министарство комлетан захтев доставља на сагласност министарству 

надлежном за послове одбране, министарству надлежном за спољне послове, 

министарству надлежном за унутрашње послове и Безбедносно - информативној агенцији. 

Дозвола се не може издати уколико било који од наведених учесника у поступку издавања 

дозволе не да сагласност.  

 

У зависности од врсте робе на коју се захтев односи надлежно министарство може 

затражити и додатно мишљење од других министарстава, посебних организација и 

агенција надлежних у овој области. Прописани рок за одлучивање по захтеву за издавање 

дозволе је 15 дана од дана комплетирања сагласности свих надлежних органа. На овај 

начин је избегнута могућност да се, фиксирањем рокова за издавање дозвволе, евентуално 

подносилац захтева обрати са захтевом за накнаду штете, а, са друге стране, остављена је 

могућност органима у поступку одлучивања да све потребне провере изврше 

неоптерећени кратким роковима. Истовремено је, одредбом члана 16. прописано да 

надлежно министарство издаје извозну дозволу и дозволе за пружање услуга за сваки 

појединачни извоз односно пружену услугу. Изузетно од овог правила, надлежно 

министарство може издати општу извозну дозволу само за извоз робе или пружање услуга 

исте врсте, за једну или више држава, ценећи врсту робе двоструке намене, као и, врсту и 

дугорочност извозних послова и државу у коју се роба извози односно услуга пружа. 

Наиме, ради се о увођењу новог института „опште извозне дозволе“ за коју ће надлежно 

министарство према одредбама овог члана прописати облик и садржај. Поред тога, овим 

чланом се утврђују рокови важења дозволе, као и, забрана преношења дозволе на друго 

лице. 
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Чл. 18.-20. прописују могућност и конкретне разлоге за одбијање захтева за издавање 

дозволе, престанак важења и одузимање издате дозволе, што надлежно министарство чини 

посебним решењима.  

Овим одредбама такође је предвиђено да Република Србија није одговорна за могућу 

штету према имаоцу дозволе за случај одузимања или престанка важења издате дозволе.  

 

Чланом 21. предвиђено је право на покретање управног спора лицима којима је 

одбијено издавање дозволе, престало важење издате дозволе и којима је дозвола одузета.  

Чл. 22. и 23. утврђују се обавезе извознику који врши извоз робе двоструке намене и 

пружаоцу услуга, да је дужан да достави документацију на основу које је могуће 

извршити идентификацију робе и услуге, као и основне податке о извознику, укључујући 

извод из евиденције Агенције за привредне регистре Републике Србије, пуно име и адресу 

примаоца робе, као име и адресу крајњег корисника робе и намену  робе, опис техничке 

помоћи, као и пун назив и адресу примаоца услуге; да чува  документацију из тачке 1) 

члана 22. најмање 10 година од дана извршеног извоза односно пружене услуге. Поред 

тога, даје овлашћење надлежном министарству да може прописати и друге податке које 

мора да садржи документација из тачке 1) члана 22. овог закона. Према одредбама члана 

23. извозник је дужан да у року од седам дана од дана извоза и увоза робе двоструке 

намене или пруженим услугама обавести надлежно министарство о извршеном послу, уз 

навођење броја дозволе на основу које је извршен. У случају, да после издавња дозволе 

дође до промене података из  документације, лице мора да о томе писмено обавестити 

надлежно министарство у року од седам дана од дана настанка или сазнања за насталу 

промену. 

  

Чланом 24.  утврђују се обавезе надлежног министарства у вези са формирањем  

посебне базе података о издатим, одбијеним, одузетим и дозволама које су престале да 

важе, као и, о реализацији издатих дозвола. Осим наведеног, прописује се обавеза 

извештавања и израде Годишњег извештаја о реализацији извоза и увоза робе двоструке 

намене и  пруженим услугама, који надлежно министарство доставља Влади, која га, 

након усвајања, доставља Народној скупштини.  

 Чланом 25. прописана је одредба о учешћу надлежног министарства у размени 

информација о извозу и увозу робе и услуга двоструке намене са другим државама,  у 

складу са  међународним обавезама Републике Србије.  

 

Члан 26. прописује надлежност за вршење надзора у спровођењу овог закона и 

прописа донетих на основу овог закона, као и међуресорску сарадњу у вршењу овог 

надзора. Такође, утврђује обавезу царинских органа, органа безбедносних служби и 

надлежних инспекцијских органа да спроводе сталну контролу обављања послова у 

смислу овог закона, свако у оквиру својих овлашћења. Према одредбама овог члана 

надлежно министарство може у поступку издавања дозволе и после њеног издавања 

извршити преглед робе двоструке намене, као и, вршити увид у документацију везано за 

робу. Током предузимања ових радњи надлежно министарство може затражити стручну 

помоћ органа из члана 15. став 3. овог закона, како би се оценила усклађеност робе са 

подацима наведеним у захтеву.  



 7. 

 

 Чланом 27.   утврђују се казнене одредбе за прекршаје које изврши лице у 

обављању послова извоза или увоза робе двоструке намене, односно пружалац услуга у 

вези са том робом. Одредбама овог члана предвиђена је могућност изрицања, поред 

новчаних казни, и казне прописивања одређених заштитиних мера, сходно одредбама 

Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр.101/2005, 116/2008 и 111/2009). 

Чл. 25. - 28.  уређују прелазне и завршне одредбе и ступање на снагу овог закона. 

 

 

 

V. ОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

     СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства у 

буџету Републике Србије.  

  

 


