
                                                       

                                           АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

Доношење овог закона представља значајан корак у хармонизацији 

нашег система контроле у области извоза и увоза наоружања, војне опреме 

и односних технологија (контролисане робе) са системом Европске уније у 

истој области. Његовим усвајањем успоставља се чврст и ефикасан систем 

контроле и надзора у области спољне трговине наоружањем, војном 

опремом и пружањем услуга у вези са том робом, којим се обезбеђује 

заштита одбрамбених, безбедносних и спољнополитичких интереса 

Републике Србије, њеног међународног кредибилитета и интегритета, као 

и обезбеђење поштовања међународних обавеза.  Доношење новог закона 

ће допринети јачању механизама заштите у извозу и увозу наоружања и 

војне опреме, те забранити пружање услуга техничке помоћи ако су 

намењене или се могу употребити за војну крајњу намену које се пружају 

у државама крајњег одредишта које су 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. Осим тога, доношење новог закона у многоме ће допринети лакшем 

и бржем приступању Републике Србије међународним контролним 

режимима за извоз контролисане робе: Wassenaar Arrangement-WA, 

Australija Group-AG, Nucllear Suppliers Group - NSG и Missile Technology 

Control Regime-MTCR (Закључком Владе од 10. априла 2008. године 

покренут је преговарачки механизам о приступању овим међународним 

контролним режимима). Такође, доношење новог закона ће 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 

наоружањем и војном опремом. Осим тога, закон о којем је реч и систем 

који се њиме успоставља прописивањем нових решења, у доброј ће мери 

утицати како на смањење администрирања (скраћени поступак издавања 

дозволе, увођење института „опште дозволе“) тако и већи степен 

транспарентности у овој области. Што се тиче, процене конкретних 

економских ефеката који ће се доношењем овог закона остварити у 

реализацији послова извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга, 



они ће бити сагледани и аналитички приказани у Годишњем извештају о 

реализацији послова извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга, 

који ће припремити Министарство економије и регионалног развоја по 

ступању на снагу овог закона, а на основу његових одредби. 

 

 

 

 

 

 

 

 


