
   НАЦРТ 

 

 

 

З А К О Н  

о  међународним мерама ограничавања 

 

 

I ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 

  

Овим законом се уређује поступак увођења, примене и укидања 

међународних мера ограничавања које Република Србија уводи, примењује или 

укида у складу са међународним правом, на основу одлука донетих од стране 

међународних организација чији је члан, или одлукама других међународних 

субјеката чије непоштовање би било супротно спољно-политичким интересима 

Републике Србије. 

 

Члан 2. 

 

 Међународне мере ограничавања су мере које се уводе у циљу 

успостављања и очувања међународног мира и безбедности.  

Међународне мере ограничавања примењују се према државама, 

међународним организацијама, физичким и правним лицима и другим 

субјектима, који су одређени резолуцијама Савета Безбедности Уједињених 

нација, одлукама Организације за европску безбедност и сарадњу и других 

међународних организација које обавезују Републику Србију. 

  

Члан 3. 

 

Међународне мере ограничавања могу бити:  

а) целокупни прекид дипломатских односа или снижавање ниво  

                      дипломатског представљања са одређеном државом;  

б)  потпуни или делимичан прекид економских и/или  

           финансијских односа са  одређеном државом; 

в) прекид саобраћаја, поштанских, телеграфских, теле-  

                      комомуникационих и других веза, 

г)   забрана трговине  оружје;  

д)  забрана одређеним лицима да улазе на територију Републике Србије 

или да прелазе преко њене територије; 

ђ)  привремено ограничавање располагања имовином физичким и 

правним лицима која се налази на територији Републике Србије  и  

е)  друге мере у складу са међународним правом. 

Члан 4. 
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Поједини појмови и изрази употребљени у овом закону и другим  

документима којима се уводе међународне мере ограничавања имају следећа 

значења: 

- „физичко лице“ је лице које је држављанин Републике Србије; 

које је држављанин Републике Србије и када живи ван њене 

територије; које борави на територији Републике Србије а није 

држављанин Републике Србије; 

- „правно лице“ је правно лице које је основано у складу са 

прописима Републике Србије; страно правно лице или његово 

представништво које обавља привредну активност на територији 

Републике Србије; 

- „консолидована листа“ је листа коју утврђује надлежно тело 

међународне организације или субјекта који их уводи. Она садржи 

имена физичких и правних лица; податке о имовини и друге 

податке о лицима према којима се уводи; мере забране кретања за 

физичка лица; податке о имовини физичких и правних лица или 

других субјеката према којим се уводи; мере привременог 

ограничавања располагања имовине, укључујући и финансијских 

средстава, као и других мера ограничавања дефинисаних 

одговарајућим документом о њиховом увођењу; 

- „ забрана трговине наоружања (ембарго на оружје)“ је забрана 

трговине наоружањем и војном опремом, као и послова 

посредовања, транспорта, пружања техничке и финансијске 

помоћи у вези са наоружањем и војном опремом у иностранству; 

- „забрана уласка“ представља меру забране уласка и преласка 

преко територије Републике Србије физичким лицима из других 

земаља а на које се односе међународне мере ограничавања;  

- „привремено ограничавање располагања имовином“ односи се 

на  сва  средства, покретна или непокретна, материјална или 

нематеријална и друге инструменте у било ком облику, 

укључујући електронске и дигиталне, над којима постоји својина 

лица која су предмет међународних мера ограничавања; 

- „финансијске мере“ су мере привремене забране располагања 

имовином и финансијским средствима правних и физичких лица, 

спречавања сваког премештања, трансфера, као и забрана 

располагања имовином и финансијским средствима лицима на које 

се ове мере односе – готовина, чекови, новчана потраживања, 

менице, новчане дознаке, камате, дивиденде и друга средства; 

- „финансијска средства“ су средства која укључују: готовину, 

чекове, новчана потраживања, менице, новчане дознаке и друга 

средства плаћања; финансијски инструменти одређени законом 

које уређује тржиште капитала, укључујући акције, обвезнице, 

гаранције и друге финансијске инструменте којима се доказују 

права над финансијским средствима или другим финансијским 

изворима; 
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- „техничка помоћ“ означава сваку техничку помоћ или услугу која 

се односи на развој, производњу, поправке, састављање, 

тестирање, одржавање или било коју другу техничку услугу која 

може имати облик инструкције, саветодавне услуге, спровођење 

обуке, преноса пословног знања и вештина, укључујући и помоћ 

која се пружа усмено; 

- „комитет за санкције“ је Комитет Савета безбедности 

Уједињених нација који је основан одговарајућом резолуцијом 

Савета безбедности Уједињених нација ради праћења примене 

мера ограничавања;  

- „друге међународне мере ограничавања“ су мере које су 

дефинисане у одговарајућем правном акту, односно одлуци 

међународне организације о њиховом увођењу. 

 

 

 

II  ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА, НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ И  

            КООРДИНАЦИЈА ПРИМЕНЕ МЕЂУНАРОДНИХ МЕРА     

            ОГРАНИЧАВАЊА 

 

 

Члан 5. 

 

На предлог Министарства спољних послова (у даљем тексту 

Министарство), Влада Републике Србије доноси Одлуку о увођењу 

међународних мера ограничавања којом прописује мере за њихово увођење и 

примену у сваком појединачном случају; одређује врсту мере ограничавања; 

начин примене; временско трајање и надзор над њиховом применом и одређује 

надлежне органе управе одговорне за њихово спровођење. 

Након истека  временског периода одређеног у одлуци  из става 1 овог 

члана  Влада Републике Србије, на предлог Министарства, доноси Одлуку о 

продужењу важења уведених мера ограничавања, односно Одлуку о укидању  

међународних мера ограничавања којом престаје њихова примена. 

Одлуке Владе из ст. 1 и 2 овога члана објављују се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 6. 
 

Физичка и правна лица и други субјекти  дужни су да поступају у складу 

са овим законом, да обезбеде директну примену међународних мера 

ограничавања из делокруга своје надлежности, у складу са одлуком Владе из 

члана 5. овог закона и о томе обавесте надлежни орган управе. 

  

 

 

Члан 7. 
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Надлежни органи из чл. 5 став 1 овог закона су дужни да, са подацима 

којима располажу у вези примене међународних мера ограничавања, као и са 

подацима добијеним у оквиру сарадње са другим надлежним органима или 

другим правним или физичким лицима, поступају у складу са прописима који 

уређују тајност података и заштиту података о личности. 

  

Члан 8. 

  

Надлежни орган управе за спровођење међународних мера ограничавања 

на захтев Министарства доставља, у најкраћем року, податке о спровођењу ових 

мера из своје надлежности, који се редовно или на основу захтева достављају 

Савету безбедности Уједињених нација или његовим помоћним телима, 

Организацији за европску безбедност и сарадњу или другој међународној 

организацији која је увела међународне мере ограничавања. 

 

Члан 9. 

 

У циљу боље координације између надлежних органа управе у примени 

овог закона и спровођењу међународних мера ограничавања Влада, на предлог 

Министарства, доноси Одлуку о оснивању Комисије за праћење примене 

међународних  мера ограничавања.  

Одлуком се уређује састав, надлежности, правила процедуре, технички 

аспекти вођења евиденције података и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

 

III ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ МЕРА 

ОГРАНИЧАВАЊА 

 

Члан 10. 

 

За праћење увођења и контроле примене међународних мера 

ограничавања Министарство води централну евиденцију  података о државама, 

физичким и правним лицима и другим субјектима на које се мере ограничавања 

односе.    

Надлежни орган управе за спровођење појединих међународних мера 

ограничавања води евиденцију података из домена своје надлежности.  

 

Члан 11. 

 

Надлежни орган управе је дужан да Министарству, на његов захтев, 

достави податке из евиденције података коју води, а који се односе на физичко 

лице које је држављанин Републике Србије или правно лице које је основано у 

складу са прописима Републике Србије. 
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Подаци ће бити прослеђени међународним организацијама из чл. 2 став 1 

овог закона, на њихов захтев, у складу са прописима који уређују тајност 

података, односно заштиту података о личности.  

 

Члан 12. 

 

Министарство обавештава физичко лице, које је држављанин Р. Србије, 

као и правно лице, да се налазе на консолидованој листи за примену 

одговарајуће резолуције Савета безбедности Уједињених нација о увођењу 

међународних мера ограничавања или одлука друге међународне организације. 

У обавештењу се наводе  подаци о разлозима стављања на консолидовану 

листу и о дејствима те одлуке. 

 

Члан 13. 

 

 Физичка и правна лица, као и други субјекти, имају право увида у податке 

који се на њих односе из евиденције података који води надлежни орган управе, 

у складу са прописима који уређују тајност података  и заштиту података о 

личности. 

О захтеву из става 1 овог  члана  одлучује  орган управе надлежан за 

вођење евиденције податка за област на коју се захтев односи. 

 

Члан 14. 

 

Физичко и правно лице, које се налази на консолидованој листи може 

поднети захтев Министарству и затражити информације о разлозима стављања 

на ту листу. 

Министарство ће захтев из става 1 овог члана, дипломатским путем, 

проследити надлежном Комитету Савета безбедности Уједињених нација за 

примену односне резолуције, односно другој надлежној међународној 

организацији или субјекту.  

 

Члан 15. 

 

Министарство ће по добијању информације да се правно или физичко 

лица више не налазе на консолидованој листи, унети одговарајуће промене у 

евиденцији
 
 и обавестити наведено лице.  

 

 

IV НАДЗОР 

 

Члан 16. 

 

Надзор на примени овог закона и прописа донетих на основу овог закона 

обављају надлежни органи управе из члана 5 овог закона, на чију област се мера 

ограничења односи.   
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Члан 17. 

 

Имовина чије се располагање привремено ограничава не сме бити 

доступна, директно или индиректно, субјектима према којима се примењује мера 

привременог ограничавања имовине. 

Изузетно из става 1 овог члана у случајевима као што су плаћање 

ванредних издатака за потребе трошкова лечења, рођења детета, смртни случај и 

друго, лицу којем је привремено ограничено право располагања имовине може 

се одобрити коришћење дела тих средстава.  

Одлуку о захтеву из става 2 овог члана доноси орган управе који је 

надлежан за примену мера у вези са привременим ограничавањем располагања 

имовине. 

Министарство ће о сваком одобрењу из става 2 овог члана обавестити 

надлежни орган међународне организације.  

 

 

V ПРЕКРШАЈИ 

 

 

Члан 18. 

  

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако не обезбеди директну примену међународних мера 

ограничавања и о томе обавесте надлежни орган управе (члан 6.).  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице и одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 

казном од 50.000 до 300.000. 

 

Члан 19. 

 

За штету насталу применом мера из става 1 члан 5 овог закона није могуће 

поднети захтев за надокнаду штете против Републике Србије, односно 

надлежног органа управе или одговорног лица које примењује мере предвиђене 

овим законом. 

 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 
 

Одлуку из члана 5 став 1 овог закона доноси се одмах након увођења и 

ступања на снагу међународних мера ограничавања од стране међународних 

организација из члана 2, а најкасније у року од 90 дана. 
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                                                     Члан 21. 

 

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

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,       август  2013. године 


