
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

  Приликом  израде Нацрта закона о извозу и увозу наоружања и војне 
опреме пошло се од циљева спровођења свеобухватне реформе прописа, као и 
усвојених националних стратегија у области безбедности, политике развоја 
индустрије и привредног развоја, односно од настојања Републике Србије да се 
укључи у процес придруживања Европској унији, те у том смислу предузме све 
активности на путу ка модерном друштву, развијенијој економији, 
поједностављењу и појефтињењу услова пословања привредних субјеката у РС.  
 

Ради остварења тих циљева, неопходно је ускладити домаће 
законодавство са законодавством, правилима и праксом земаља ЕУ, као и чланом 
3. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране.  
 

У Европској унији не постоји јединствен пропис у области извозне 
контроле наоружања и војне опреме - свака земља уређује ту материју 
националним прописима у оквиру ЕУ заједничке спољне политике и политике 
безбедности, као израза политичке воље. Нацрт закона о извозу и увозу 
наоружања и војне опреме је „потпуно усклађен“ са прописима Европске уније 
који се односе на извоз оружја и то са Заједничком војном листом- Common list 
of Military Equipment; Заједничким ставом Савета 2008/944/CFSP-/944/CFSP - 
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, као и међународним контролним 
извозним режимима које је наша земља прихватила, или које намерава да 
прихвати (Васенарски аранжман, Група нуклеарних снабдевача, Аустралијска 
група, Зангер комитет и Режим контроле ракетне технологије). Република Србија 
је, потврђивањем међународних конвенција и споразума из области забране 
ширења конвенционалног наоружања, стрељачког и лаког оружја, као и оружја 
за масовно уништавање, као чланица УН, прихватила и у потпуности  реализује 
своје међународне обавезе на овом плану, пре свега у области поштовања 
резолуција СБ УН и препорука ОЕБС-а које се односе на ембарго на извоз 
оружја.  

 
Контрола извоза и увоза је превентивна мера којом се обезбеђује да 

извезена, односно увезена роба не буде искоришћена у сврху нелегалних или 
нежељних активности у другим земљама и регионима. Ефикасна примена закона 
којим је уређена ова контрола и примена санкција у случају њеног кршења, 
захтева поштовање законом прописаних правила у овој области, као и 
ангажовање широког круга националних актера, укључујући царину, полицију, 
обавештајне и судске службе.  

 
У Републици Србији ова материја уређена је Законом о спољној трговини 

наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене („Службени лист СЦГ”, 
бр. 7/05 и 8/05-исправка) и пратећим подзаконским актима којима се на 
транспарентан начин ова област регулише у складу са међународним 
стандардима. Закон је почео да се примењује 31. марта 2005. године. Доношењем 
овог закона ова материја је по први пут прешла са војних структура у цивилно 
министарство, у складу са међународним стандардима.  
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 После детаљне анализе решења у закону који је на снази, дошло се до 
закључка да се исти односио на државну заједницу Србије и Црне Горе, која је 
престала да постоји, да је правни оквир за спровођење извозне контроле у 
европском законодавству претрпео многе измене, да су све земље у региону 
(Македонија, Хрватска, Црна Гора) већ донеле сличнe законe којима је посебно 
уређена материја контроле извоза и увоза наоружања и војне опреме, као и 
пружања брокерских услуга и техничке помоћи у вези са том робом, чију праксу 
треба да следи и Република Србија, тако да је у овој области неопходно створити 
правне претпоставке којима се обезбеђује чвршћи систем контроле и 
елиминација нежељених извоза и трговине овим производима. С тим у вези, 
формирано је Заједничко тело за праћење и унапређење прописа из области 
производње, промета, увоза и извоза контролисане робе, којим су 
копредседавали државни секретари Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација и Министарства одбране, а у чији су рад били укључени 
представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства 
спољних послова, Министарства финансија-Управе царина, Министарства 
правде- Управе за извршење кривичних санкција, Безбедносно-информативне 
агенције и других органа и институција који учествују у поступку издавања 
дозвола. Заједничко тело је припремило текст Нацрта закона о извозу и увозу 
наоружања и војне опреме.  

 
  

1. На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону? 
 

Овим Нацртом унапредиће се нормативне претпоставке за легалне 
токове трговине наоружањем и војном опремом, пружање брокерских услуга и 
техничке помоћи, транспорта и транзита, као и испуњење основног циља – 
успостављање јаче контроле у овим областима, а у циљу остваривања и заштите 
одбрамбених, безбедносних и спољнополитичких интереса Републике Србије, 
њеног међународног кредибилитета, као и обезбеђење поштовања међународних 
обавеза које је наша земља преузела.  

 
По својој правној природи одредбе овог закона имају ефекат на све 

привредне субјекте који обављају или ће обављати послове извоза и увоза 
наоружања и војне опреме и пружање услуга у вези са том робом. Такође, закон 
о којем је реч и систем који се њиме успоставља значајно ће утицати већи степен 
транспарентности у овој области, као и унапређење система унутрашње 
сигурности у оквиру привредних субјеката.  

 
Наменска индустрија Републике Србије има велики потенцијал за даљи 

развој  и већ отворена тржишта за НВО пореклом из наше земље. Србија је 
највећи извозник НВО у региону Југоисточне Европе са познатим квалитетом 
робе. Значај наменске индустрије је утолико већи што та индустрија остварује 
суфицит у спољнотрговинској размени са иностранством. Поново су 
успостављене везе са традиционалним партнерима, пре свега са Ираком. С тим у 
вези, потребно је више улагања у капацитете наменске индустрије, превасходно 
ради поштовања преузетих обавеза и уговорених рокова испоруке (повећати 
степен реализације склопљених послова- садашњи ниво реализације креће се од 
30-40% уговорених послова). Од прихода остварених извозом је могуће вршити 
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даљу модернизацију Србије у овој области и улагати у ревитализацију 
постојећих капацитета наменске индустрије, те коначно усмерити већа средства 
у истраживање и развој НВО. Од овог закона се, уз повољнији економски 
амбијент, очекује већа спољнотрговинска размена, а тиме и већи девизни прилив 
и бољи пословни резултати у овој области у односу на претходни период.  
 

 Од 2005. године прати се и анализира број укупно издатих дозвола за 
извоз односно увоз контролисане робе у министарству надлежном за послове 
спољне трговине. Ако посматрамо статистички, константно је растао број 
издатих дозвола за извоз и увоз, као и њихове вредности. Ово нас наводи на 
закључак да: 
 
• војноиндустријски комплекс Србије представља извозно оријентисану грану 

индустрије, која остварује значајан суфицит у размени са иностранством; 
• спољнотрговински промет НВО има тренд раста;  
• је извоз српског оружја и муниције присутан на светском тржишту у знатној 

мери, имајући у виду да се ова роба извози у преко 65 различитих земаља; 
• се извозни послови проширују ширењем на нова тржишта, проналажењем 

нових купаца и уговарањем нових послова. 
 

Ово се може илустровати и статистичким подацима: 
 

- у 2005. години издато је 274 дозволе за извоз НВО у вредности од 176,45 
милиона УСА долара,  

- у 2006. издато је 300 дозвола, у вредности од 346,33 милиона УСА долара; 
- у  2007. 372 дозволе у вредности од 300 милиона УСА долара; 
- у 2008. издате су 343 дозволе у вредности од 580,69 милиона УСА долара; 
-  у 2009. 360 дозвола у вредности од 467,02 милиона УСА долара; 
-  у 2010. 348 дозвола у вредности од 757,88 милиона УСА долара; 
- у 2011. 324 дозволе укупне вредности 369,35 милиона УСА долара; 
- у 2012. години 328 дозвола у вредности од 339,07 милиона УСА долара. 

 
Што се тиче увозних дозвола, подаци су следећи: у 2005. години издато је 

59 дозвола за увоз НВО у вредности од 4,93 милиона УСА долара, у 2006. издато 
је 100 дозвола у вредности од 12,52 милиона УСА долара, у 2007. - 135 дозвола у 
вредности 57,60 милиона УСА долара, у 2008. - 176 дозвола вредности од 
129,18милиона УСА долара, у 2009. издате су 182 дозволе у вредности од 111,26 
милиона УСА долара, у 2010. - 152 дозволе у вредности од 79,65 милиона УСА 
долара, у 2011. - 148 дозвола у вредности од 55,66 милиона УСА долара и у 2012. 
години 134 дозволе укупне вредности 30,19 милиона УСА долара. 

 
Ако упоредимо податке о извозу и увозу види се да је, на пример у 2012. 

години извоз наоружања и војне опреме био готово 10 пута већи од увоза, што 
значи да је по овом основу остварен значајан суфицит у спољнотрговинској 
размени са иностранством.  

 
Напомињемо, да се све вредности изражавају у УСА доларима, 

прерачунатим по курсу НБС на дан 31.12. године на коју се подаци односе. 
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Влада Републике Србије једном годишње усваја Извештај о реализацији 
спољнотрговинског промета контролисане робе, у складу са обавезом из члана 
28. Закона о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке 
намене.  Извештај се, по усвајању од стране Владе, објављује у Службеном 
гласнику Републике Србије и доставља Народној скупштини РС ради 
информисања.  

 
Као и претходних година, и у 2012. години највише је наоружања и војне 

опреме извезено у САД за које је издато 29 извозних дозвола у укупној 
вредности од 133,7 милиона УСА долара што чини трећину нашег укупног 
извоза у 2012. години. Потом је, вредносно највише извезено у Ирак ( за потребе 
САД снага у тој земљи ) укупно 6 издатих дозвола укупне вредности од око 28,2 
милиона долара, затим следи Бугарска (издате 33 извозне дозволе, укупне 
вредности око 14,3 милиона долара),  Кенија 4 дозволе  у вредности од око 18,5 
милиона долара, Алжир (4 дозволе у вредности око 18,1 милион долара), 
Бангладеш (1 дозвола у вредности око 16 милиона долара). Од земаља у 
окружењу и у региону, треба поменути 14 дозвола за извоз у Румунију, укупне 
вредности око 5,1 милиона долара, 19 дозвола за извоз у БиХ, вредности око 1,6 
милиона, 7 дозвола за извоз НВО у Македонију вредности око 1,0 милиона, 19 
извозних дозвола за Црну Гору, вредности 3,16 милиона УСА долара, 8 дозвола 
за извоз у Хрватску вредности око 600 хиљада долара, 4 дозволе за извоз у 
Словенију у вредности од око 500 хиљада долара. Што се тиче увоза, највише је 
увезено из БиХ (22 дозволе у вредности 6,1 милион долара), Словачке (2 дозволе 
у вредности 4,1 милион долара), Чешке (9 дозвола у вредности 3,3 милиона САд 
долара), САД (14дозвола у укупној вредностиод 2,6 милиона долара) из Црне 
Горе (3 дозволе у вредности 1,1 милион долара), Словеније (5 дозвола у 
вредности 183.900 долара), Македоније (2 дозволе у вредности око 103.000 
долара), Хрватске (2 дозволе у вредности око 316.000 долара). 

 
Значајно је поменути да се Национална контролна листа наоружања и 

војне опреме увек благовремено ажурира и усаглашава са релевантном листом 
Европске Уније. Одлука о утврђивању Националне контролна листа наоружања 
и војне опреме усвојена је октобра 2013. године, а објављена у „Службеном 
гласнику РС”, број 90/13. Такође, Предлог одлуке о утврђивању Националне 
контролна листа наоружања и војне опреме, која је у потпуности усклађена са 
најновијом Листом наоружања и војне опреме ЕУ од 29. јануара 2014. године, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација је послало надлежним 
органима на разматрање и давање мишљења, тако да се њено доношење од 
стране Владе очекује у најкраћем могућем року.  

 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација води Регистар лица 

која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом, у који је уписан 
171 привредни субјект. Ступањем на снагу Зако на о  изво зу и уво зу р о бе 
двоструке намене 8. новембра 2013. године, материја коју овај закон регулише је 
изашла из оквира регулативе Закона о спољној трговини наоружањем, војном 
опремом и робом двоструке намене, а такође је престала обавеза привредних 
субјеката да се региструју за обављање извоза и увоза робом двоструке намене. 
Поменуте послове привредни субјекти могу обављати без уписа у Регистар, а на 
основу дозволе коју по прописаној процедури издаје ово Министарство. Са друге 
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стране, обавеза регистрације привредних субјеката за обављање послова извоза и 
увоза наоружања и војне опреме и даље постоји. 

 
За 2012. годину је било карактеристично да је, поред новоуписаних лица, 

вршена и пререгистрација лица уписаних у поменути регистар током 2007. 
године (сукцесивно у зависности од датума уписа и протека законом прописаног 
рока важења решења на основу којих су уписани - пет (5) година од дана 
доношења решења).У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године, укупан 
број уписаних и пререгистрованих лица износио је 41. Од тога, 32 лица су 
уписана први пут (78,05% од укупног броја уписаних и пререгистрованих у 
2012.), а 9 лица је пререгистровано (21,95 % од укупног броја уписаних и 
пререгистрованих у 2012.). 

 
Обавеза вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и 

увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке помоћи 
предвиђена је и овим Нацртом. У односу на сада важећа решења, приликом 
израде текста овог Нацрта Заједничко тело је заузело став да би у циљу 
растерећења самог текста, много ефикасније било одредбе о провери посебних 
услова, процедури подношења захтева, као и услова за брисање из Регистра, 
регулисати подзаконским актом. Поред тога, евентуалне измене и допуне у 
погледу услова, захтева и процедуре, а које би биле прописане у подзаконском 
акту, било би много лакше спровести, него да су регулисане законом.  

 
Члан 10. Нацрта закона предвиђа да уколико се лицу одбије захтев за упис 

у Регистар или се донесе решење о брисању из Регистра, лице може поднети 
захтев за упис у Регистар по истеку рока од две године од дана брисања из 
Регистра, односно од дана када је одбијен захтев за упис у Регистар. 
Предложеним решењем попуњена је правна празнина, која постоји у закону који 
је на снази. Осетљивост материје, односно робе чијим извозом, увозом и 
пружањем услуга привредни субјекти уписом у Регистар желе да се баве, 
захтевају постојање овог решења.  

 
Такође, Заједничко тело се определило за решење - да у случају када неки 

од органа из члана 16. овог Нацрта не да сагласност, коначну одлуку о издавању 
дозволе доноси Влада, односно, решење из сада важећег закона. Поменуто 
решење је предвиђено у циљу преиспитивања донете одлуке, а у намери 
спречавања вођења управних спорова који по правилу дуго трају.     

 
Такође, доношење новог закона у многоме ће допринети лакшем и бржем 

приступању Републике Србије међународним контролним извозним режимима: 
Васенарски аранжман, Група нуклеарних снабдевача, Аустралијска група, Зангер 
комитет и Режим контроле ракетне технологије робе. 

  
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 
(нарочито малим и средњим предузећима)? 

 
Доношење овог закона не изискују додатне трошкове и његова примена 

неће захтевати издвајање додатних средстава из буџета Републике Србије јер се:  
- број запослених у надлежном министарству (Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација) неће повећавати; 
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-  уводи као изузеће - посебна процедура за издавања извозно увозних 
дозвола за наоружање и војну опрему, ако се:  
 

1) извози или увози НВО који припадају безбедносним или одбрамбеним 
снагама Републике Србије, односно безбедносним или одбрамбеним снагама 
друге државе, која улази на, прелази преко, или излази са царинске територије 
Републике Србије ради: 
 

(1) испуњавања обавеза Републике Србије које проистичу из међународних     
споразума и чланства у међународним организацијама; 

(2)  учешћа у мултинационалним операцијама; 
(3) учешћа на међународним вежбама, које се изводе на или ван територије 

Републике Србије. 
 

2) извози или увози роба у циљу пружања хуманитарне помоћи или 
донације у хитним случајевима. 
 
која смањује администрирање, а тиме трошкове. Напред наведена решења су 
међународна пракса, која ми до сада нисмо имали, а досадашње искуство и 
пракса у примени закона, који је на снази, није допуштао благовремено 
поступање, управо због непостојања ових облика изузећа.    
 

- у оквиру некомерцијалног извоза и увоза регулише извоз и увоз НВО по 
основу наслеђа, поклона или власништва (ово имајући у виду, да су физичка 
лица у наведеним случајевима, морала да ангажују регистроване привредне 
субјекте да у њихово име подносе захтеве за увоз, односно извоз и да притом, 
осим предвиђене таксе плаћају и провизију која, према нашим сазнањима, није 
тако мала).  

 
Што се тиче малих и средњих предузећа, према одредбама овог закона 

она су изједначена у погледу услова за обављање послова из ове области. 
Посебно се напомиње, да Нацрт закона не прописује висину оснивачког 
капитала, нити финансијски обим који треба испунити, већ се као једини услов 
поставља да привредни субјект не послује са губицима.  
 
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 

 
Закон који је на снази, у погледу трошкова које изискује почев од 

регистрације привредних субјеката, па до издавања дозволе захтева веће 
трошкове од оних који предстоје ступањем на снагу закона о коме је реч. Наиме, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у чијој је надлежности 
спровођење овог закона, не може утицати на висину такси прописаних Законом о 
републичким административним таксама. Оно што се са сигурношћу може рећи 
је, да од овог Министарства неће потицати иницијативе за повећањем 
административних такси, што је оно и у ранијем периоду избегавало. Такође, 
подзаконским актима није, нити ће бити прописане било које таксе, осим 
постојећих такси за Сертификат крајњег корисника и Међународни увозни 
сертификат при увозу контролисане робе.  
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Овим законом уводе се дефиниције употребљених појмова које закон на 
снази није имао, што ће олакшати примену и разумевање закона, а елиминисати 
потребу његовог накнадног тумачења, што ће са своје стране у многоме смањити 
захтеве за одређеним мишљењима, а тиме и трошкове привредних субјеката за 
плаћање таксе ради добијања мишљења.  

 
Такође, предвиђена је и могућност продужења важења издате дозволе, 

уколико реализација посла траје дуже од годину дана, тако да се дозвола може 
издати на рок до окончање посла предвиђеног уговором,  а најдуже до  три 
године. На овај начин, умногоме се смањују време и трошкови, јер се 
подносилац захтева ослобађа обавеза поновног подношења захтева, трошкова 
прибављања документације од инопартнера и других докумената који се 
прилажу уз захтев, као и плаћања такси. Уједно се напомиње да се Заједничко 
тело за праћење и унапређење прописа из области производње, промета, увоза и 
извоза контролисане робе определило за могућност продужења важења издате 
дозволе, уместо института опште извозне дозволе. Ово из разлога, што је и 
пракса земаља у региону да овај институт или не предвиде, или да га предвиде, 
али само за одређену врсту НВО. Поред тога, институт опште дозволе умногоме 
отежава праћење реализације дозволе, што је од утицаја за припрему Годишњег 
извештај о реализацији спољнотрговинског промета контролисане робе, који 
припремају све земље у региону, а и шире, у циљу размене информација о извозу 
и увозу НВО, брокерским услугама и пруженој техничкој помоћи са другим 
државама, а у складу са међународним обавезама Републике Србије. 

 
У погледу распона новчаних казни пошло се од одредбе члана 35. став 4. 

Закона о прекршајима (,, Службени гласник РС”, бр. 101/05, 116/08 и 111/09), 
која изузетно дозвољава могућност изрицања ове казне, између осталих и за 
вршење спољнотрговинског пословања, док се за временско трајање мера 
забране обављања посла извоза, односно увоза, пружања брокерских услуга и 
техничке помоћи, транспорта и транзита наоружања и војне опреме одредио 
максимални износ из чл. 50. и 51. истог закона. Све ово, полазећи од 
осетљивости и сложености материје коју Нацрт закона уређује, као и откањања 
дилеме потенцијалног прекршиоца да би учињеним прекршајем остварио 
значајну добит, чак и када би платио запрећену казну за учињени прекршај. 
 
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишна конкуренција? 
 

Нацрт овог закона допринеће пре свега смањењу трошкова и процедура, 
што ствара повољну климу за појаву нових и унапређење пословања постојећих 
привредних субјеката. Наиме, као што је напред наведено, овим Нацртом се не 
предвиђа минимум оснивачког капитала, нити финансијски обим 
спољнотрговинског пословања, као предуслов за упис у Регистар. Усвајање овог 
Нацрта, допринеће још јачем систему контроле и постављању јаснијих принципа 
и правила, који ће ову област учинити много привлачнијом за привредне 
субјекте, чиме ће се појачати и тржишна конкуренција међу њима. У свему 
овоме, привредни субјекти ће имати свесрдну  стручну помоћ и подршку 
надлежног министарства, које ће својим објашњењима о процедури уписа у 
Регистар и процедури издавања дозвола, уопштено говорећи о примени овог 
закона подржати стварање нових привредних субјеката.     
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5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 
  

За израду текста Нацрта овог закона образовано је Заједничко тело за 
праћење и    унапређење прописа из области производње, промета, увоза и извоза 
контролисане робе састављено од представника Министарства одбране, 
Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, 
Министарства правде-Управа за извршење кривичних санкција, Министарства 
финансија-Управа царина, Безбедносно-информативне агенције и Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација.  

 
Такође, овај Нацрт послат је на мишљење, у складу са Пословником 

Владе, Министарству финансија, Министарству привреде, Министарству 
одбране, Министарству спољних послова, Министарству унутрашњих послова, 
Министарству правде, Републичком секретаријату за законодавство, 
Безбедносно- информативној агенцији, Управи царина, Канцеларији за европске 
интеграције и Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. 
Поред тога, успостављена је добра сарадња са немачком Агенцијом за економију 
и  извозну контролу (BAFA), која је од стране Европске уније овлашћена за 
координацију пројеката подршке изградњи ефикасног система извозне контроле 
земаља југоисточне Европе.  

 
 Напомињемо, да је основа за израду овог текста закона, текст Нацрта 
закона о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке 
намене који смо усагласили са: 
 

- Републичким секретаријатом за законодавство  
- Министарством одбране 
- Министарством спољних послова 
- Министарством унутрашњих послова 
- Министарством финансија 
- Министарством правде 
- Министарством заштите животне средине и  просторног планирања 
- Безбедносно информативном агенцијом 
- Канцеларијом за европске интеграције 
- Републичким јавним тужилаштвом 
- Управом царина 
- Агенцијом за хемикалије  
- Агенцијом за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност 
- Саветом за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа 

 
 пре опредељења да ову материје уредимо у два посебна закона.  
 

Узевши у обзир обавезе које је Република Србија преузела Резолуцијом 
1540 Савета безбедности УН и чланом 3. Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије са друге стране, потребу успостављања ефикасног 
система контроле домаћег извоза и увоза у циљу спречавања ширења оружја за 
масовно уништавање (ОМУ),  као  и ко нтролу крајње употребе овог оружја и 
наоружања и војне опреме, осетљивост материје коју Закон уређује, није 
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допуштала изјашњавање привредних субјеката о тексту овог закона. Како је у 
питању, што је већ наведено, осетљива роба која је као таква предмет посебне 
контроле приликом извоза и увоза, обавеза је државе да ову материју регулише 
кроз јасно дефинисане, прецизне и недвосмислене норме, усклађене са 
европским и међународним стандардима и правилима. На основу напред 
наведеног, мишљења смо да о овој материји не треба посебно да се изјашњавају 
привредни и остали заинтересовани субјекти путем јавне расправе.  

 
Међутим, Министарство трговине, туризма и телекомуникација сваке 

године уз пуну финансијску подршку немачке Агенције за извозну контролу 
(BAFA), Центра за контролу малокалибарског и лаког наоружања за југоисточну 
и источну Eвропу (SEESAC), Штокхолмског међународног истраживачког 
института за мир (SIPRI) и других, организује семинаре за привреду под 
насловом ,,Извозна контрола наоружања, војне опреме и робе двоструке намене“ 
у циљу информисања и едукације привредних субјеката који су регистровани за 
обаваљање послова спољне трговине контролисаном робом. Такође, стручна 
служба Министарства је свакодневно на располагању привредним субјектима за 
сва њихова питања из ове области, додатна објашњења и сваку стручну помоћ у 
вези са применом овог и других закона, као и подзаконских аката донетих на 
основу њихових одредаба.      
 
6. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили 
разлози доношења акта? 
 

Примену и праћење овог закона као и прописа донетих на основу њега 
врши Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи и уз 
консултације са представницима Министарства одбране, Министарства спољних 
послова, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно – информативне 
агенције, као и Управе царина и Директората цивилног ваздухопловство 
Републике Србије. Обавезе царинских органа у спровођењу одредаба овог закона 
прописаће министарство надлежно за послове финансија, док ће обавезе органа 
унутрашњих послова на територији Републике Србије у спровођењу одредаба 
овог закона прописати министарство надлежно за унутрашње послове. 
  
  Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу овог закона, и то: 
 

• Одлука о критеријумима за издавање дозвола за извоз и увоз наоружања и 
војне опреме;  

 
• Правилник о обрасцу и садржају захтева за издавање дозволе, обрасцу 

дозволе и другим обрасцима докумената који прате извоз и увоз наоружања и 
војне опреме – овим Правилником биће прописани обрасци, односно документи 
који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме (образац захтева за издавање 
дозволе за извоз и увоз наоружања и војне опреме, списак докумената који се 
прилажу уз захтев за издавање дозволе за извоз и увоз наоружања и војне 
опреме, образац дозволе за извоз наоружања и војне опреме, образац дозволе за 
увоз наоружања и војне опреме, образац дозволе за пружање брокерских услуга, 
образац дозволе за пружање техничке помоћи, образац изјаве крајњег корисника 
са потврдом пријема робе, образац изјаве о употреби наоружања и војне опреме 
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у сопственој производњи, образац потврде о крајњем кориснику за наоружања и 
војне опреме и међународни увозни сертификат);  
 

• Правилник о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање 
послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке 
помоћи, којим ће се ближе уредити поступак уписа и прописати обрасци. 

 


