
НАЦРТ ЗАКОНА 

 О ИЗВОЗУ И УВОЗУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет закона 

Члан 1. 

Овим законом прописују се извоз и увоз наоружања и војне опреме (у даљем 

тексту: контролисана роба), дефинишу појмови, прописују услови и поступак за 

упис у регистар лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза 

контролисане робе и издавање  дозвола, одређује појам и услови пружања 

услуга које се односе на контролисану робу, утврђују овлашћења надлежних 

органа у спровођењу овог закона и  казнене одредбе. 

  

Циљ закона 

Члан 2. 

 

Циљ овог закона је успостављање државне контроле у области извоза и увоза 

контролисане робе 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)  Контролисана роба је наоружање и војна   опрема   и   односне технологије 

утврђене Националном контролном листом наоружања и војне опреме;  

 

2) Лице овлашћено за обављање послова увоза и извоза контролисане робе и 

пружање услуга је: правно лице и предузетник са седиштем у Републици   

Србији, које је уписано у регистар лица овлашћених за обављање послова 

извоза и увоза контролисане робе и пружање услуга  у складу са овим законом; 

 

3) Извоз контролисане робе 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; 

 извоз услуга које се односе на контролисану робу. 

 

4) Увоз контролисане робе је 

 уношење, допремање, односно испорука робе са територије друге државе или 
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царинске територије на територију Републике Србије, у складу са царинским 

прописима Републике Србије; 

 увоз услуга које се односе на контролисану робу. 

 

5)  Увозник је лице које врши увоз контролисане робе у Републику Србију и које је 

уписано у Регистар; 

 

6)  Извозник је лице које врши извоз контролисане робе из Републике Србије и 

које је уписано у Регистар;  

 

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

активности које се односе на наоружање и војну опрему, укључујући брокерске 

активности и техничку помоћ;  

 

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

предмет имају куповину или набавку контролисане робе из једне државе и 

њихову продају у другој држави.  

Брокерским активностима не сматрају се услуге транспорта, финансијске услуге, 

осигурање, реосигурање, оглашавање и рекламирање.  

9) Брокер је лице које врши брокерске активности и које је уписано у регистар;  

 

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

тестирање, поправку или одржавање контролисане робе, 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; 

11) Крајња војна намена је уградња делова или  компоненти у војне производе; 

коришћење производне опреме, опреме за тестирање или аналитичке опреме и 

елемената за развој, прозводњу или одржавање војних производа и коришћење 

недовршених производа у погону за производњу војних производа наведених у 

Националној контролној листи наоружања и војне опреме; 

12) Спољни транзит је копнени, водени и ваздушни превоз укључујући и 

комбиновани превоз контролисане робе на територију Републике Србије и са 

територије Републике Србије; 

13) Унутрашњи транзит је кретање робе између два места у Републици Србији у 

складу са  прописима; 

 

14) Некомерцијални извоз и увоз је извоз или увоз сајамских, музејских и 

изложбених експоната у циљу учествовања на међународним манифестацијама и 

другим посебним активностима.  
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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 наоружања и војне 

опреме којa је усклађена са релевантном листом Европске уније. 

 

Вршење послова извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

Члан 5. 

 

Извоз и увоз контролисане робе и пружање услуга у смислу овог закона обавља се 

на основу дозволе коју издаје надлежно министарство. 

 

Лице је дужно да пре започињања посла из става 1. овог члана утврди да ли 

предметна роба спада у контролисану робу, у складу са одредбама овог закона и 

прописа донетих на основу овог закона. 

 

Члан 6. 

 

Спољни и унутрашњи транзит контролисане робе обавља се на основу одобрења 

надлежног органа. 

Забране 

Члан 7. 

 

Техничка помоћ је забрањена, ако је намењена или се може употребити за војну 

крајњу намену која се пружа у државама крајњег одредишта које се налазе 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. 

 

Сходна примена прописа 

Члан 8. 

 

На поступак издавања дозвола сходно се примењују одредбе закона којим се 

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

 

II. УСЛОВИ  ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗВОЗА И УВОЗА КОНТРОЛИСАНЕ РОБЕ 

 

Регистрација 

Члан 9. 

 

Извоз и увоз контролисане робе може да врши лице уписано у регистар. 

 

Регистар лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза контролисане робе и 

пружање услуга води надлежно министарство. 
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Надлежно министарство прописује начин вођења регистра из става 2. овог члана и 

образац захтева за упис у регистар. 

 

Пружањем услуга из члана 3. тачка 7) овог Закона могу се бавити лица са 

седиштем на територији Републике Србије регистроване за обављање делатности 

производње, односно посредовања на домаћем и иностраном тржишту 

контролисаном робом, а која су уписана у Регистар пружаоца услуга који води 

надлежно министарство. 

 

Надлежно министарство прописује начин вођења регистра из става 2. овог члана и 

образац захтева за упис у регистар. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, физичко лице које има пребивалиште у Републици 

Србији може у извозу и увозу контролисане робе да пружа интелектуалне и 

материјалне услуге у пројектовању, развоју, производњи, употреби и одржавању 

контролисане робе укључујући и њихов пренос и стављање на располагање путем 

електронских медија, телефакса или усменим преносом, када је садржина тако 

пренетих података суштински подобна за примену, а уколико се не ради о 

преносу информација које су опште познате  или представљају основна научна 

истраживања, услуге одржавања и друге услуге у спољноj трговини. 

 

Члан 10. 

 

Упис у Регистар из члана 9. став 2. врши се на основу писменог захтева, ако: 

   

1) је лице уписано  у Регистар привредних субјеката; 

2) законски заступник, односно овлашћени представник правног лица и 

предузетник није осуђиван, односно да против њега није покренут 

кривични поступак за кривична дела против уставног уређења и 

безбедности Републике Србије, против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, против живота и тела, имовине, као и 

за друга кривична дела са елементима насиља, користољубља или ниских 

побуда, односно да му није изречена мера забране вршења делатности, 

као и  да се против њега не води истрага на околност извршења ових 

дела;  

3)  рачун лица није у блокади у последњих шест месеци;  

4)  лице није пред банкротом; 

5)  лице није у процесу отварања стечајног поступка; 

6)  је лице измирило обавезе по основу јавних прихода и царинског дуга  

7) је лице сагласно да надлежном министарству и другим надлежним 

органима омогући увид и пружи помоћ приликом надзора над пословањем у 

области спољне трговине контролисаном робом; 

8) је лице сагласно да се изврши провера посебних услова за упис у 

регистар. 

      

Лице које је поднело захтев за упис у регистар мора да испуни и посебне 

услове који су од значаја за заштиту безбедносних и других интереса 

Републике Србије, који се утврђују у поступку проверавања од стране 

надлежних служби безбедности Републике Србије.  
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Надлежно министарство прописује облик и садржај обрасца којим лице даје 

сагласност у смислу става 1. тачка 8) овог члана. 

 

Сумње у погледу постојања безбедносних сметњи решавају се у интересу 

националне безбедности Републике Србије. 

 

Провера из става 2. овог члана врши се у року од 60 дана од дана достављања  

сагласности из тог става надлежним службама безбедности Републике Србије. 

 

Подаци добијени провером представљају тајну у складу са законом и могу се 

користити само у сврху за коју су прикупљени. 

 

Надлежно министарство, пре одлучивања о захтеву из става 1. овог члана, 

прибавља сагласност министарства надлежног за послове одбране, 

министарства надлежног за спољне послове и министарства надлежног за 

унутрашње послове, а по потреби може затражити мишљење и других 

министарстава, агенција и посебних организација надлежних за одговарајућу 

област. 

Члан 11. 

 

Упис у регистар из члана 9. став 4. овог закона врши се на основу писменог захтева 

ако: 

 

1) је лице уписано  у Регистар привредних субјеката; 

2) законски заступник, односно овлашћени представник правног лица и 

предузетник није осуђиван, односно да против њега није покренут кривични 

поступак за кривична дела против уставног уређења и безбедности 

Републике Србије, против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, против живота и тела, имовине, као и за друга 

кривична дела са елементима насиља, користољубља или ниских побуда, 

односно да му није изречена мера забране вршења делатности, као и  да се 

против њега не води истрага на околност извршења ових дела;  

3)  достави оверен документ банке чији је депонент; 

4) достави изјаву о броју и структури запослених; 

5) достави изјаву којом се лице и одговорно лице у привредном друштву 

обавезује да ће надлежном надзорном телу омогућити надзор над 

пословањем у области пружања услуга; 

6) достави изјаву којом одговорна особа или лице овлашћује једну или више 

запослених особа да у име и за рачун фирме обављају брокерске активности. 

7) је лице сагласно да надлежном министарству и другим надлежним 

органима омогући увид и пружи помоћ приликом надзора над пословањем у 

области спољне трговине контролисаном робом; 

8) је лице сагласно да се изврши провера посебних услова за упис у 

регистар. 

Члан 12. 

 

Надлежно министарство доноси решење о упису у Регистар. 

 

Решење из става 1. овог члана важи пет година. 



6 
 

 

Лице уписано у регистар дужно је да обавести надлежно министарство писаним 

путем о свим променама података на основу којих је уписано у Регистар, у року 

од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Одбијање уписа у регистар 

Члан 13. 

 

Надлежно министарство може одбити захтев лица за упис у Регистар, по 

спроведеном поступку, из разлога заштите безбедносних, спољнополитичких  

и/или  економских интереса Републике Србије. 

 

Брисање лица из регистра 

Члан 14. 

 

Надлежно министарство ће брисати лице из Регистра ако: 

 

1)  је то у интересу заштите безбедносних, спољнополитичких и/или 

економских интереса  Републике Србије; 

2) наступе чињенице и/или се прибаве докази који су у супротности са 

условима из члана 11. овог закона; 

3)  лице обавља делатност супротно одредбама овог закона или је  престало да 

се придржава услова из решења; 

4) је решење издато на основу лажних података или су се значајно променили 

услови од његовог доношења;  

5) је лице, овлашћени представник правног лица, односно предузетник 

правноснажно осуђено за кривично дело у смислу члана 11. став 1. тачка 2) 

овог закона, или му је изречена мера безбедности забране вршења 

делатности; 

6) лице не обавља послове за које је уписано у Регистар у периоду од  две 

године од датума уписа; 

7)  лице поднесе захтев за брисање из Регистра. 

 

 

Надлежно министарство обавештава министарство надлежно за спољне 

послове, министарство надлежно за послове одбране и министарство надлежно 

за унутрашње послове, као и Управу царина и Безбедносно-информативну 

агенцију о лицима уписаним  и брисаним из регистра. 

 

Члан 15. 

 

Решење из чл. 12. - 14. овог закона је коначно и против њега се може покренути 

управни спор. 

 

III.  ДОЗВОЛА  

Члан 16. 

 

Дозвола за извоз и увоз контролисане робе  и пружање услуга из члана 5. став 

1. овог закона је исправа коју издаје надлежно министарство. 
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Садржина захтева за издавање дозволе 

Члан 17. 

 

Захтев за издавање дозволе за обављање посла извоза и увоза контролисане 

робе и пружање услуга подноси се надлежном министарству  на прописаном 

обрасцу и садржи: 

 

1) пословно име, адресу и ПИБ односно матични број увозника или извозника; 

2)  назив, опис, идентификациони број из националне контролне листе  

контролисане робе и количину контролисане робе; 

3) намену коришћења контролисане робе; 

4) укупну вредност контролисане робе; 

5) податке о осталим учесницима у промету; 

6) назив и адресу крајњег корисника; 

7) начин плаћања, односно наплате; 

8) рок важења дозволе; 

9) број, датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица; 

10) друге податке потребне за одлучивање. 

 

Потврда о крајњем кориснику контролисане робе која се извози 

Члан 18. 

 

Уз захтев за издавање  дозволе за извоз контролисане робе из члана 17. овог 

закона, 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 контролисане робе; 

3) земљу крајњег одредишта; 

4) опис, количину и намену контролисане робе; 

5) изјаву да се контролисана роба неће користити у друге сврхе, стављати у 

промет или вршити њен трансфер 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 потврда крајњег корисника која је 

поднета уз захтев за издавање дозволе, 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 контролисана роба. 
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Потврда о крајњем кориснику контролисане робе која се увози 

Члан 19. 

 

Надлежно министарство издаје потврду о крајњем кориснику  контролисане 

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

крајњи корисник увозне контролисане робе. 

 

Обрасци 

Члан 20. 

 

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 

контролисане робе и пружање услуга. 

 

Одлучивање по захтеву за издавање дозволе 

Члан 21. 

 

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. 

 

Критеријуми за одлучивање 

Члан 22. 

 

Приликом разматрања захтева за издавање дозволе за извоз и увоз 

контролисане робе и пружање услуга, министарство надлежно за спољне 

послове разматра: 

 

1) међународне обавезе Републике Србије да спроводи санкције Савета 

безбедности Уједињених нација и препоруке  Организације за европску 

безбедност и сарадњу (ОЕБС); 

2) преузете међународне обавезе, као и спољно-политичке интересе 

Републике Србије; 

3)  правила    понашања и друга документа  Европске    уније    у    вези    са    

извозом наоружања и војне опреме; 
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4)  ваљаност  издатог сертификата крајњег корисника; 

5) степен   поштовања,   односно   угрожености   људских   права   и слобода у 

земљи крајњег одредишта; 

Члан 23. 

Приликом разматрања захтева за извоз и увоз контролисане робе и пружање 

услуга, министарство надлежно за послове одбране разматра: 

 

1) утицај на одбрамбене и безбедносне интересе  Републике Србије;  

2)  да   ли   постоји   одлука   тог министарства када се ради о наоружању 

и  војној опреми са стока Војске Србије; 

3) ризик од ненамераваног извоза технологије; 

4) да ли Република Србија, по основу трансфера технологије од стране тог 

министарства одбране и Војске Србије, има удела у власништву над 

предметном технологијом или одређених обавеза по основу лиценцних 

права. 

Члан 24. 

Приликом разматрања захтева за издавање дозволе за извоз и увоз контролисане 

робе и пружање услуга, министарство надлежно за унутрашње послове разматра:  

1) утицај на јавну безбедност; 

2)  утицај на безбедност саобраћаја; 

3)  утицај на заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; 

4)  однос државе крајњег корисника према тероризму и међународном организованом 

криминалу. 

Члан 25. 

Приликом разматрања захтева за издавање дозволе за извоз и увоз контролисане 

робе и пружање услуга Безбедносно-информативна агенција разматра утицај на 

националну безбедност  и уставни поредак.  

 Важење дозволе 

Члан 26. 

 

Дозвола се, по правилу, издаје на период до једне године. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, уколико реализација посла траје дуже од 

годину дана, дозвола се може издати на рок предвиђен уговором за окончање 

посла. 

 

У случају из става 2. овог члана, ималац дозволе је дужан да једанпут годишње 

извештава надлежно министарство о реализацији посла.  

 

Извештај из става 3. овог члана ималац дозволе је дужан да достави надлежном 

министарству у року од 15 дана по истеку сваке године од датума издавања 

дозволе. 

 

Дозвола и други документи издати у складу са овим законом не могу се 

преносити на друго лице.  
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Скраћени поступак 

                                                              Члан 27. 

 

Надлежно министарство може изузетно од одредаба чл. 16.-26. овог закона, када 

потребе одређених државних органа то налажу, по скраћеном поступку  издати 

дозволу за извоз и увоз контролисане робе, без прибављања сагласности органа из 

члана 21. став 1. овог закона, а на основу захтева тог органа ако се: 

 

1) извози и увози контролисана роба на основу међународних  споразума чији је 

потписник Република Србија, у циљу учешћа безбедносних и одбрамбених снага 

Републике Србије у мултинационалним и другим мировним операцијама и 

вежбама; 

2) увози контролисана роба намењена безбедносним и одбрамбеним снагама 

Републике Србије; 

3) привремено увози и извози контролисана роба за потребе безбедносних и 

одбрамбених снага Републике Србије; 

4) увози и извози контролисана роба на основу донација. 

 

У случајевима из тач. 2)-4) овог члана уз захтев се прилаже потврда надлежног 

државног органа у чије се име врши  посао. 

Извоз и увоз сајамских, музејских и изложбених експоната у циљу учествовања на 

међународним и спортским манифестацијама  врши се на основу дозволе коју 

издаје надлежно министарство у складу са ставом 1. овог члана. 

Извоз и увоз наоружања и војне опреме по основу, наслеђа, поклона, или 

власништва,  могу извршити физичка лица на основу дозволе надлежног 

министарства у складу са  ставом 1. овог члана. 

Надлежно министарство ће ближе уредити начин издавања дозвола по скраћеној 

процедури. 

Члан 28. 

 

Изузетно од одредбе члана 16. став 1. овог закона, надлежно Министарство 

може издати општу извозну дозволу за извоз наоружања и војне опреме за једну 

или више држава, а узимајући у обзир врсту робе, врсту и дугорочност извозних 

послова као и државу у коју се та роба извози. 

 

Општа извозна дозвола из става 1. овог члана може се издати само за извоз 

оклопне или заштите опреме, конструкција и компоненти из категорије 13. 

Националне контролне листе из члана 4. овог закона, са роком важења до једне 

године и не може се продужити. 

 

Надлежно министарство ће прописати облик и садржај обрасца дозволе из става 1. 

овог члана. 
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Одбијање захтева за издавање дозволе 

Члан 29. 

 

Надлежно министарство одбиће издавање  дозволе решењем ако: 

 

1) извозник или увозник није уписан у Регистар, осим у случајевима из 

члана 27. овог закона; 

2) извозник или увозник наведе лажне податке у захтеву; 

3) извозник или увозник није доставио оригиналну потврду о крајњем 

кориснику у смислу члана 18. овог закона; 

4) то налажу интереси заштите безбедности, спољнополитичких и/или 

економских интереса Републике Србије; 

5) би се издавањем дозволе омогућило одређеним лицима да, против воље 

извозника, дођу у посед извезене робе. 

 

Одузимање издате дозволе 

Члан 30. 

 

Надлежно министарство донеће решење о одузимању  издате дозволе, ако: 

 

1) је дозвола издата на основу лажних података или су се значајно 

променили услови од издавања дозволе; 

2) то налажу интереси заштите безбедности, спољнополитичких и/или 

економских интереса Републике Србије; 

3) је лице престало да се придржава услова за издавање дозволе или нису 

испоштовани услови наведени у  дозволи; 

4) уколико је лице брисано из Регистра. 

 

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

одговорна за могућу штету проузроковану одузимањем дозволе. 

  

Члан 31. 

 

Решење из чл. 29. и 30. овог закона је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

 

 

Обавезе лица које обавља послове извоза и увоза контролисане робе и пружања 

услуга 

Члан 32. 

 

Лице које обавља посао извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

дужно је да: 

 

1) води посебну евиденцију и чува документацију најмање 10 година од 

дана завршетка посла извоза или увоза; 

2) одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка, обавести 

надлежно министарство о насталој промени везаној за конкретан посао 

ивоза и увоза контролисане робе или пружања услуге; 
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3) у року од 15 дана  од дана извршеног посла, писаним путем обавести 

надлежно министарство о извршеном послу и о томе достави 

одговарајућу документацију; 

4) врати издату дозволу уколико иста није реализована, најкасније у року 

од 15 дана од дана истека њеног важења; 

5) достави, на захтев надлежног министарства, потврду издату од државе 

крајњег одредишта или крајњег корисника којом се потврђује пријем 

контролисане робе. 

Члан 33. 

 

Надлежно министарство формираће посебну базу података о издатим, 

одбијеним и одузетим дозволама, као и о реализацији  издатих дозвола. 

 

Надлежно министарство о издатим, одбијеним и одузетим дозволама за 

извоз и увоз контролисане робе и пружање услуга обавештава органе из 

члана 21. став 1. овог закона, као и Управу царина, а Директорат цивилног 

ваздухопловства Републике Србије обавештава само о издатим дозволама. 

 

Надлежно министарство припрема годишњи извештај о реализацији послова 

извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга и доставља га Влади. 

 

Влада, пошто усвоји извештај из става 3. овог члана, доставља га Народној 

скупштини. 

 

Размена информација 

Члан 34. 

 

Надлежно министарство учествује у размени информација о извозним и 

увозним активностима са другим државама, укључујући и податке о услугама. 

Учествовање укључује и размену информација о регистрованим пружаоцима 

услуга и њиховим активностима. 

 

 

IV. СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНЗИТ КОНТРОЛИСАНЕ 

РОБЕ 

Члан 35. 

 

Спољни транзит наоружања и војне опреме копненим и воденим путем врши се 

на основу одобрења министарства надлежног за унутрашње послове, датог на 

основу дозволе надлежног министарства и сагласности министарства надлежног 

за спољне послове и министарства надлежног за послове одбране. 

 

Спољни транзит наоружања и војне опреме ваздушним путем врши се на 

основу одобрења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 

датог на основу дозволе надлежног министарства и сагласности 

министарства надлежног за спољне послове и министарства надлежног за 

послове одбране. 
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Члан 36. 

 

Унутрашњи транзит наоружања и војне опреме копненим и воденим путем 

врши се на  основу одобрења министарства надлежног за унутрашње 

послове, уз сагласност министарства надлежног за спољне послове и 

министарства надлежног за послове одбране. 

 

Унутрашњи транзит наоружања и војне опреме ваздушним путем врши се на 

основу одобрења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 

на основу сагласности министарства надлежног за спољне послове и 

министарства надлежног за послове одбране. 

 

Члан 37. 

 

При спољном и унутрашњем транзиту наоружања и војне опреме 

предузимају се потребне мере обезбеђења у складу са прописима. 

 

Спољни и унутрашњи транзит наоружања и војне опреме копненим и 

воденим путем на територији Републике Србије врши се уз наоружану 

пратњу. 

 

V. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

 

Члан 38. 

 

Надлежно министарство врши надзор над спровођењем овог закона и прописа 

донетих на основу овог закона, у сарадњи са министарствима надлежним за 

послове одбране, унутрашње послове и спољне послове, као и безбедносно-

информативном агенцијом. У случају потребе, надлежно министарство сарађује 

и са другим министарствима, агенцијама и посебним организацијама 

надлежним у одговарајућој области. 

 

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.  

 

Члан 39. 

 

Лице које врши послове извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

мора надлежним органима из члана 38. овог закона да омогући увид ради 

надзора у свим фазама промета, транзита и складиштења контролисане робе. 

 

Лице које врши послове извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

или набавља и чува контролисану робу предузима све потребне мере у циљу 

спречавања нестанка или оштећења робе.  

 

У случају нестанка или оштећења контролисане робе, лице из става 2. овог 

члана обавештава надлежно министарство у року од 24 сата од момента 

нестанка или оштећења робе. 
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Лице које врши послове извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

обавезно је да чува документацију о промету контролисане робе најмање 10 

година по обављеном послу, да омогући извршење контроле и надзора и 

обезбеди потребну помоћ у њеном спровођењу и да се придржава услова 

наведених у дозволи. 

 

Члан 40. 

 

Ако постоји оправдана сумња да лице намерава да прибави контролисану робу 

за намене које нису наведене у дозволи, надлежно министарство може тражити 

да други органи из члана 38. овог закона изврше претходну контролу. 

 

О резултатима извршене контроле из става 1. овог члана други органи 

сачињавају записник  и писмено извештавају надлежно министарство у року од 

15 дана од дана извршења претходне контроле. 

 

 Лице које је контролисано има право да се упозна са садржајем записника. 

 

Члан 41. 

 

Током вршења царинске контроле робе која је предмет извоза и увоза у смислу 

овог закона, царински органи могу, у оквиру својих надлежности, зауставити 

спровођење царинског поступка контролисане робе, о чему ће одмах 

обавестити надлежно министарство. 

 

Члан 42. 

 

Обавезе царинских органа у спровођењу одредаба овог закона прописује 

министарство надлежно за послове финансија. 

 

Обавезе органа унутрашњих послова на територији Републике Србије у 

спровођењу одредаба овог закона прописује министарство надлежно за 

унутрашње послове. 

 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршаји 

Члан  43. 

Лице које врши послове извоза и увоза контролисане робе и пружања услуга 

казниће се новчаном  казном у висини до двадесетоструког износа  вредности робе 

која је предмет прекршаја, ако: 

 

1) даје лажне изјаве или изостави битне чињенице у поступку  

издавања дозволе, односно у току реализације посла 

по издатој дозволи у складу са чл. 17.-19. овог закона; 
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2) надлежном министарству у прописаном року не достави све промене података 

неопходне за упис у регистар у складу са чл.10.-12. овог закона; 

3) не води посебну евиденцију о извозу и увозу контролисане робе и пруженим 

услугама и не чува документацију у року прописаном овим законом у складу са 

чланом 32. став 1. тачка 1) овог закона; 

4) не обавести надлежно министарство одмах, а најкасније у року од 15 дана, 

писаним путем, о свакој промени везаној за конкретан посао извоза и увоза 

контролисане робе и пруженим услугама у складу са чланом 32. став 1. тачка 2) 

овог закона; 

5) не обавести надлежно министарство писаним путем о извршеном послу и не 

достави одговарајућу документацију о томе у року од 15 дана након извршеног 

посла извоза и увоза контролисане робе и пруженим услугама у складу са чланом 

32. став 1. тачка 3) овог закона; 

6) не врати надлежном министарству дозволу која није реализована у року од 15 

дана од дана истека њене важности у складу са чланом 32. став 1. тачка 4) овог 

закона; 

7) на захтев надлежног министарства не достави потврду, издату од стране државе 

крајњег одредишта или крајњег корисника којом се потврђује пријем контролисане 

робе у складу са чланом 32. став 1. тачка 5) овог закона; 

8) не прибави све неопходне сагласности и дозволе за спољни и унутрашњи 

транзит контролисане робе у смислу чл. 35. и 36. овог закона; 

9) не предузме све неопходно потребне мере у циљу спречавања нестанка или 

оштећења контролисане робе у складу са чланом 39. став 2. овог закона; 

10) не обавести одмах, а најкасније у року од 24 сата, надлежно министарство  о 

нестанку или оштећењу контролисане робе у складу са чланом 39. став 3. овог 

закона. 

 

За прекршаје из става 1. тач.1)-10) 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 и увоза 

контролисане робе и пружања услуга, а представнику правног лица забрана 

вршења послова извоза и увоза. 

 

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

пресуде. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 44. 

 

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 45. 
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Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од три месеца од 

дана ступања на снагу овог закона. 

 

 

Члан 46. 

 

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). 

 

Ступањем на снагу овог закона, у Закону о страним улагањима („Службени 

лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03) у члану 19. став 1.  речи: „и промета“, бришу се. 

 

Члан 47. 

 

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

гласнику Републике Србије". 

 

 

 

 

 

 

 


