
 
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 је 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, Група 
нуклеарних снабдевача, Аустралијска група, Зангер комитет и Режим контроле 
ракетне технологије), као и неопходност стварања правног оквира за обезбеђење 
чвршћег система контроле у овој области и елиминисање могућих нежељених 
извоза и трговине овом робом. 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. 

 
У предлагању овог Нацрта преовладало је мишљење да се уместо једног 

закона који би регулисао спољну трговину наоружањем, војном опремом и 
робом двоструке намене, предложе два одвојена закона, чиме би се материја 
извоза и увоза наоружања и војне опреме уредила једним законом, а материја 
извоза и увоза робе двоструке намене другим, што су већ учиниле поједине 
земље у Региону, а друге су у току припрема текстова, полазећи од прописа 
Европске уније. 
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 Овим Нацртом закона унапредиће се нормативне претпоставке за 
испуњење основног циља - успостављање контроле и надзора у области извоза и 
увоза наоружања и војне опреме ради остваривања и заштите одбрамбених, 
безбедносних и спољнополитичких интереса Републике Србије, њеног 
међународног кредибилитета, као и обезбеђење поштовања међународних 
обавеза које је преузела наша земља. Доношење новог закона ће допринети 
јачању механизама заштите у извозу и увозу наоружања и војне опреме, 
пружања брокерских услуга и техничке помоћи, транспорта и транзита, те 
ограничити могућност неовлашћених крајњих корисника да дођу до незаконито 
извезених роба/технологија и унапредити систем унутрашње сигурности 
привредних субјеката који обављају послове извоза, увоза, брокерских услуга и 
техничке помоћи у области наоружања и војне опреме. 
 
 Текст Нацрта закона је подељен у седам делова: 
 
 Први део садржи уводне одредбе; 
 
 Други део садржи одредбе о условима за вршење извоза и увоза 
наоружања и војне опреме и пружање брокерских услуга и техничке помоћи; 
 
            Трећи део садржи одредбе о дозволи; 
 
 Четврти део садржи одредбе о транспорту и транзиту НВО; 
 
 Пети део садржи одредбе о надзору; 
 
 Шести део садржи казнене одредбе; 
 
 Седми део садржи прелазне и завршне одредбе.  
 
 
III.  УСАГЛАШЕНОСТ СА ЕВРОПСКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ  
        И ПОТВРЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА 
 

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 ЕУ 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 и међународним контролним извозним 
режимима. Поред тога, у складу је са Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација 1540, као и другим међународним конвенцијама у овој 
области које је Република Србија потврдила и које примењује.  
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IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  
       ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 
 

Чланом  1

 

.  уређују се услови под којима се може вршити извоз и увоз 
наоружања и војне опреме, пружање брокерских услуга и техничке помоћи, 
транспорт и транзит, прописују поступци издавања дозволе и овлашћења 
надлежних органа у спровођењу овог закона. 

  Члан 2.

• успостављање контроле у области извоза и увоза наоружања и 
војне опреме, те пружања брокерских услуга и техничке 
помоћи, као и основе за контролу транспорта и транзита у вези 
са том робом ради остваривања и заштите одбрамбених, 
безбедносних и спољнополитичких интереса Републике Србије 
и њеног међународног кредибилитета; 

   дефинише циљеве које доношењем закона треба реализовати, и 
то: 

• остваривање међународног кредибилитета 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 израза 
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 министарства 
надлежног за послове спољне трговине утврђује Националну контролну листу 
наоружања и војне опреме усклађену са релевантном листом ЕУ (проистиче из 
обавезе држава да ажурирају наведену листу). 

Члан 5.

  

 прописује да се извоз и увоз НВО и пружање услуга у вези са том 
робом, врши на основу дозволе Министарства. Такође, прописује обавезу 
извознику, увознику, брокеру и пружаоцу техничке помоћи да, пре започињања 
било ког посла утврди, да ли предметна роба или услуга спада у НВО, у складу 
са одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона.   

Чланом 6.  прописана је забрана техничке помоћи, када је намењена или 
се може употребити за:  

 
1) развој, производњу, модификацију, руковање, склапање, тестирање, 

поправку, располагање, примену, одржавање, складиштење, детекцију 
или ширење оружја за масовно уништавање или за развој, производњу, 
одржавање или складиштење средстава погодних за његово 
преношење; 
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2)  крајњу војну намену која се пружа у државама крајњег одредишта које 
се налазе под ембаргом на НВО на основу одговарајућих одлука 
Савета безбедности Уједињених нација, Организације за европску 
безбедност и сарадњу и других међународних организација које 
обавезују Републику Србију или на основу релевантних одредаба 
националног законодавства.      

  
Чл.7.-10. уређују област регистрације, односно стицање права правних 

лица и предузетника за обављање извоза и увоза наоружања и војне опреме, 
пружањe брокерских услуга и техничке помоћи, утврђују надлежност органа за 
вођење Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне 
опреме, брокерских услуга и техничке помоћи, дају овлашћење Министарству трговине, 
туризма и телекомуникација за доношење подзаконског акта, којим се прописује 
начин вођења Регистра, услови, као и обрасци захтева за упис у Регистар, 
регулишу доношење решења о упису и рок његовог важења, као и одбијање 
захтева и брисање лица из Регистра. Такође, предвиђају испуњеност посебних 
услова, обавезу надлежног министарства да месечно обавештава министарство 
надлежно за спољне послове, министарство надлежно за послове одбране, 
министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за 
послове финансија - Управу царина, као и орган државне управе надлежан за 
послове националне безбедности, о лицима уписаним и брисаним из Регистра, 
као и о одбијеним захтевима за упис, те рок по чијем истеку се може поновити 
захтев за упис лица, која су брисана из Регистра или им је одбијен захтев.  

 
Члан 11. регулише сагласност за преговоре за извоз технологије на такав 

начин да је извозник, пре отпочињања преговора који за извоз технологије, 
дужан да прибави претходну сагласност Министарства. У ставу 2. је наведено да 
Министарство при одлучивању и разматрању захтева за издавање дозволе 
прибавља мишљење министарства надлежног за послове одбране, министарства 
надлежног за спољне послове и министарства надлежног за унутрашње послове, 
као и органа државне управе који је надлежан за послове националне 
безбедности,  али да добијена сагласност не обавезује Министарство да изда 
дозволу за извоз технологије (став 3). 

 
Чланом 12. дефинисан је појам дозволе за извоз и увоз НВО, пружање 

брокерских услуга и техничке помоћи у вези са том робом, као и дозвола издата 
под посебним условима и по основу изузећа, као исправе коју издаје 
Министарство. Дозвола за извоз или увоз НВО је исправа, издата једном 
одређеном извознику или увознику, за једног крајњег корисника или примаоца у 
другој држави, односно у Републици Србији и обухвата један или више 
производа са листе НВО. Дозвола за брокерске услуге или техничку помоћ је 
појединачна дозвола издата једном одређеном брокеру или пружаоцу техничке 
помоћи за једног крајњег корисника или примаоца у другој држави и обухвата 
једну или више врста НВО, односно врсте услуге. Ставом 4. је прописано да се 
дозвола и друге исправе издате у складу са овим законом не могу се преносити 
на друго лице.  

 
Чл. 13. и 14. прописан је орган коме се подноси захтев за издавање 

дозволе, садржина захтева, овлашћење Министарства да може тражити и 
достављање других исправа меродавних за одлучивање по конкретном захтеву, 
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као и надлежност за прописивање обрасца и садржаја захтева за издавање 
дозволе, обрасца дозволе као и друге обрасце докумената који прате извоз и увоз 
наоружања и војне опреме. Поред тога, прописана је и обавеза подносиоца 
захтева за достављањем оригиналне потврде крајњег корисника (End User 
Certificate) издате од стране званичног органа земље крајњег корисника, или 
друге одговарајуће потврде или документа издатог од стране надлежног органа 
земље крајњег одредишта, која није старија од шест месеци и подаци које та 
потврда треба да садржи, као и овлашћење министарства надлежног за спољне 
послове да по захтеву органа који учествују у поступку издавања дозволе врши 
проверу (End User Certificate).   

 
  Члан 15. предвиђа надлежност Министарства да на захтев подносиоца 

издаје Сертификат крајњег корисника (End User Certificate) и Међународни 
увозни сертификат (International Import Certificate), што је у складу са 
међународном праксом. Према одредбама овог члана Потврду о достави НВО 
(Delivery Verification Certificate) издаје Министарство. Mинистарство прописује 
обрасце и садржај захтева за издавање и обрасце сертификата и потврде из ст. 1. 
и 2. овог члана. Изузетно, Министарство или крајњи корисник може оверити и 
Сертификат крајњег корисника прописан од стране државе извозника, ако 
прописи земље у коју се НВО извози то захтевају, чију је копију увозник дужан 
да достави уз захтев за издавање дозволе. 
 

Чланом 16. уређује се поступак одлучивања по захтеву за издавање 
дозволе. Наиме, Министарство комлетан захтев доставља на сагласност 
министарству надлежном за послове одбране, министарству надлежном за 
спољне послове, министарству надлежном за унутрашње послове и органу 
државне управе надлежном за послове националне безбедности. За случај да 
неки од наведених органа ускрати сагласност за издавање дозволе, коначну 
одлуку о издавању дозволе доноси Влада. Министарство може, у зависности од 
врсте робе на коју се захтев односи, затражити мишљење и од других 
министарстава, посебних организација и агенција надлежних у одговарајућој 
области. Прописани рок за одлучивање по захтеву за издавање дозволе је десет 
дана од дана добијања последње сагласности органа из става 1. овог члана, 
односно доношења коначне одлуке Владе. На овај начин је избегнута могућност 
да се, фиксирањем рокова за издавање дозволе, 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.  

 
 Члан 17.  приликом одлучивања о издавању дозволе, Министарство и 

органи који учествују у поступку одлучивања по захтеву за издавање дозволе 
разматрају да ли извоз или увоз НВО, односно пружање брокерских услуга или 
техничке помоћи у вези са том робом угрожава извршавање међународних 
обавеза Републике Србије; угрожава поштовање људских права у земљи крајњег 
одредишта или доприноси да та земља крши међународно признате одредбе 
хуманитарног права; омогућава избијање или наставак оружаних и других 
сукоба у држави крајње употребе робе; угрожава очување регионалног мира, 
безбедности и стабилности; угрожава безбедност или одбрамбене интересе 
Републике Србије; је супротан спољнополитичком или економском интересу 
Републике Србије; има негативан утицај  на однос државе крајњег корисника 
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према међународној заједници, посебно њен однос према тероризму, међународно 
организованом криминалу и поштовању међународног права; доприноси ризику 
преусмеравања НВО, или реекспорта под непожељним условима; да ли извоз 
НВО одговара техничким капацитетима државе пријема и да ли приложени 
документи одговарају крајњој намени наведеној у захтеву. 

 
Чланом 18. утврђено је да се дозвола издаје на период до једне године. 

Ако реализација посла траје дуже од годину дана, дозвола се може, изузетно, 
издати на рок за окончање посла који је предвиђен уговором, а најдуже до три 
године. У овом случају, ималац дозволе је дужан да једанпут годишње извештава 
Министарство о реализацији посла и да поменути извештај достави 
Министарству у року од 15 дана по истеку сваке године од датума издавања 
дозволе.  

 
Чланом 19. предвиђена су изузећа, односно, дата могућност 

Министарству да може изузетно по посебној процедури, издати дозволу без 
прибављања сагласности органа из члана 16. став 1. овог Нацрта, за случајеве 
предвиђене овим чланом, уз достављање документације која је прописане ставом 
2. овог члана. С тим, што је Министарство дужно да дозволу изда у року од 24 
сата од дана пријема изјаве крајњег корисника, однoсно другог документа којим 
се потврђује намена робе.          

 
Члан 20.  регулише поступак издавање извозно/увозних дозвола по 

посебној процедури, када је у питању некомерцијални по основу наслеђа, 
поклона или власништва које врши физичко лице. Уједно се Министарству даје 
овлашћење за ближе уређење начина издавања дозвола по посебној  процедури. 

 
Чл. 21.-25. прописују могућност и конкретне разлоге за одбијање захтева 

за издавање дозволе, одузимање, престанак важења и измену издате дозволе, што 
Министарство чини посебним решењима. Овим одредбама такође је предвиђено 
да Република Србија није одговорна за могућу штету према имаоцу дозволе за 
случај одузимања, престанак важења или измене дозволе.  

 

Члан 26. регулише извозна ограничења и поновни извоз. Наиме, када је 
извозна дозвола издата под посебним условима, извозник је дужан да 
Министарству достави доказ да је о томе упознао купца, односно крајњег 
корисника НВО. Такође, ако крајњи корисник робе, која је извезена из Републике 
Србије под посебним условима, затражи сагласност Министарства за поновни 
извоз или даљу продају робе, сагласност се може дати по процедури прописаној 
за издавање дозволе из члана 16. овог закона. Ако крајњи корисник робе, која је 
увезена у Републику Србију под посебним условом забране поновног извоза без 
претходне сагласности државе порекла или продавца робе, намерава да изврши 
поновни извоз те робе дужан је да уз захтев за издавање дозволе Министарству 
достави доказ да је поступио у складу са датим условом (став 3).   

 
Чланом 27. прописане су обавезе извозника, увозника, брокера и 

пружаоца техничке помоћи да води посебну евиденцију и чува документацију 
најмање 10 година од дана завршетка посла извоза или увоза, односно пружања 
брокерске услуге или услуге техничке помоћи; да одмах, а најкасније у року од 
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15 дана од дана настанка, обавести Mинистарство о насталој промени везаној за 
конкретан посао извоза и увоза робе или пружања услуге; у року од 15 дана од 
дана извршеног посла, писаним путем обавести Mинистарство о извршеном 
послу и о томе достави одговарајућу документацију; да врати издату дозволу 
уколико иста није реализована, најкасније у року од 15 дана од дана истека 
њеног важења,  као  и да достави, на захтев Mинистарства, потврду издату од 
државе крајњег одредишта или крајњег корисника којом се потврђује пријем 
робе. 

 
Чланом 28. утврђена је обавеза Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација да води базу података о издатим, одузетим, измењеним 
одбијеним и дозволама које су престале да важе, о реализацији издатих дозвола, 
о лицима која су прекршила одредбе овог закона, као и да месечно обавештава 
органе из члана 16. став 1 .  овог закона и министарство надлежно за послове 
финансија - Управу царина о издатим, одбијеним, одузетим, измењеним и 
дозволама које су престале да важе. Осим наведеног, прописује се обавеза израде 
годишњег извештаја о реализацији послова извоза и увоза наоружања и војне 
опреме, пруженим брокерским услугама и техничкој помоћи, који Министарство 
доставља Влади, која га, после усвајања, доставља Народној скупштини. 
Усвојени извештај из става 3. овог члана, објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.  

 
 Члан 29.  уређује учешће Министарства у размени информација о извозу 

и увозу НВО, брокерским услугама и пруженој техничкој помоћи са другим 
државама и међународним организацијама, у складу са  међународним обавезама 
Републике Србије.  

 
Чл. 30.-32. регулисана је материја транспорта и транзита наоружања и 

војне опреме. Поред дефинисања института транспорта и транзита и одређивања 
органа надлежних за издавање одобрења (у зависности од врсте транспорта, 
односно транзита), прописан је и поступак издавања одобрења, односно 
прописани случајеви када одобрење за транспорт није потребно (члан 30. став 3.) 
као и потребне мере обезбеђења, које се предузимају приликом транспорта и 
транзита НВО, односно да се транспорт и транзит НВО врши уз наоружану 
пратњу.  

 
Члан 33. прописује надлежност за вршење сталног 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 служби безбедности и надлежних инспекцијских органа РС да спроводе 
сталну контролу над вршењем послова у смислу става 1. овог члана у оквиру 
својих овлашћења. 

 
Чланом 34. утврђене су обавезе извозника, увозника, брокера или 

пружаоца техничке помоћи да органима надлежним за вршење надзора омогуће 
увид ради надзора у свим фазама промета, транспорта, транзита и складиштења 
НВО. Поменути, као и лице које набавља и чува НВО, су дужни да предузимају 
све потребне мере у циљу спречавања нестанка или оштећења те робе, односно 
да ако до тога дође, у року од 24 сата од момента нестанка или оштећења робе, 
обавесте надлежно министарство. Поред тога, извозник, увозник, брокер и 
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пружалац техничке помоћи обавезан је да чува документацију о промету НВО 
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. 
 

Чланом 35. јача се контрола и даје могућност надлежном министарству 
да може тражити од органа из члана 33. овог закона, да, у случају постојања 
оправдане сумње да извозник, увозник, брокер или пружалац техничке помоћи 
намерава да прибави НВО за намене које нису наведене у дозволи, изврше 
проверу. О резултатима извршене провере други органи сачињавају записник и 
писмено извештавају Министарство у року од 15 дана од дана извршења 
претходне провере, а извозник, увозник, брокер или пружалац техничке помоћи 
који је провераван има право да се упозна са садржајем записника. 

 
Члан 36. прописује радње које царински органи могу да предузимају 

током вршења царинске контроле наоружања и војне опреме, односно да ти 
органи могу у оквиру својих надлежности зауставити спровођење царинског 
поступка НВО, о чему су дужни да одмах обавесте надлежно министарство. 

 
Чланом 37. даје се овлашћење министарству надлежном за послове 

финансија да пропише обавезе царинских органа у спровођењу одредаба овог 
закона. Ставом 2. истог члана дато је овлашћење Министарству унутрашњих 
послова да пропише обавезе органа унутрашњих послова у спровођењу одредаба 
овог закона. 

Чланом 38.  утврђују се казнене одредбе за прекршаје које изврши правно 
лице или предузетник који обавља послове извоза, увоза, пружања брокерских 
услуга, пружања техничке помоћи, транспорта и транзита. Одредбама овог члана 
предвиђена је могућност изрицања, поред новчаних казни, и казне прописивања 
одређених заштитиних мера, сходно одредбама Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/05, 116/08, 111/09 и 65/13).  

 

Чл. 39. - 42.  уређују прелазне и завршне одредбе и ступање на снагу овог 
закона. У наведеним одредбама, између осталог предвиђен је и ро к о д шест 
месеци за доношење подзаконских аката у овој области. Узимајући у обзир 
сложеност и осетљивост материје која се регулише, као и бројност подзаконских 
аката који ће пратити овај закон, сматрамо да је наведени рок адекватан и реалан. 
 
V. ОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
     СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 
средства у буџету Републике Србије.  


