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ПРЕГЛЕД

 СИСТЕМ ИЗВОЗНО УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ

 Надлежне институције Републике Србије

 Систем дозвола

 ПРАВНИ ОКВИР

 Прописи Републике Србије

 Међународне обавезе

 Међународни контролни режими

 КОНТРОЛИСАНА РОБА 

 НВО и РДН - појам, разлике, контрола
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 КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

 Контролне листе Европске уније

 Национална контролна листа НВО

 Национална контролна листа РДН

 СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И 

РДН

 МЕЂУНАРОДНЕ МЕРЕ ОГРАНИЧАВАЊА
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ПРЕГЛЕД



 ОБАВЕЗЕ ИЗВОЗНИКА И УВОЗНИКА

 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 ИЗМЕНА ПРОПИСА

 ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОСЛОВНУ ЗАЈЕДНИЦУ
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ПРЕГЛЕД



СИСТЕМ ИЗВОЗНО УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ НВО И РДН

Надлежне институције Републике Србије

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 Министарство одбране

 Министарство спољних послова

 Министарство унутрашњих послова

 Безбедносно-информативна агенција

 Министарство финансија – Управа царина
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СИСТЕМ ИЗВОЗНО УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ НВО И РДН

Систем дозвола
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 Заснован на националним прописима (закони и

контролне листе) који су усклађени са прописима ЕУ који

регулишу ову област

 Поступање по утврђеној процедури

 Подношење захтева за издавање дозволе

 Провера од стране надлежних министарстава испуњености 

прописаних услова 

 Издавање дозволе 

 Контрола након издавања дозволе



СИСТЕМ ИЗВОЗНО УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ НВО И РДН

Систем дозвола
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 ДОЗВОЛА

 Исправа коју, у складу са одредбама Закона о извозу и

увозу РДН, и Закона о извозу и увоза НВО издаје

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

 Издаје се на захтев подносиоца, за обављање извоза

или увоза РДН и НВО, односно пружање брокерске

услуге или техничке помоћи

 Дозвола је појединачна, са роком важења од једне

године

 Дозвола није преносива на друго лице



 ЗАКОНИ

 Закон о спољнотрговинском пословању („Службени гласник

РС“, бр. 36/2009, 36/2011 – др. закон и 88/2011)

 Закон о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени

гласник РС“, бр. 95/2013)

 Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме, („Службени

гласник РС“, бр. 107/2014)

 Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе

хемијског оружја и о његовом уништавању („Службени гласник

РС“, бр. 36/2009 и 104/2013)

 Закон о забрани усавршавања, производње и стварања залиха

бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом

уништавању („Службени гласник РС“, бр. 87/2011)

 Закон о међународним мерама ограничавања („Службени

гласник РС“, бр. 10/2016)
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ПРОПИСИ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 Одлуке

 Одлука о утврђивању Националне контролне листе

робе двоструке намене („Службени гласник РС“, бр.

29/2016)

 Одлука о утврђивању Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме („Службени гласник 

РС“, бр. 109/2016)

 Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз,

односно транзит прописано прибављање

одређених исправа („Службени гласник РС“, бр.

32/2015 и 109/2015)



У складу са својим спољнополитичким циљевима и приоритетима 

Република Србија испуњава обавезе које произилазе из релевантних 

међународних конвенција које је ратификовала:

 Уговор о трговини наоружањем (Arms Trade Treaty - АТТ) 

ратификован 29. октобра 2014. године. ATT представља 

међународно правни обавезујући документ којим се, на глобалном 

нивоу, дефинишу критеријуми, принципи, параметри и нови 

стандарди о којима државе чланице треба да воде рачуна приликом 

одобравања дозвола за трансфер конвенционалног наоружања.

 Група нуклеарних снабдевача (Nuclear Suppliers Group – NSG), 

међународни контролни режим који се бави извозном контролом 

нуклеарних материјала и робе двоструке намене. Република Србија 

је примљена у чланство 30. априла 2013. године.
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МЕЂУНАРОДНЕ ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ



 Конвенција о забрани употребе, складиштења, производње и 

промета противпешадијских мина и о њиховом уништавању (Отавска 

конвенција)

 Конвенција о забрани развоја, производње и складиштења 

бактериолошког (биолошког) и токсиколошког оружја и његовог 

уништавања (BТWC)

 Конвенција о забрани развоја, производње, складиштења и 

употребе хемијског оружја и о њиховом уништењу (CWC)

 Резолуција 1540 Савета безбедности Уједињених нација о 

спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за 

њихово преношење, усвојена 28. априла 2004. године

 Међународне мере ограничавања које Република Србија уводи, 

примењује или укида на основу правних аката донетих од стране 

Савета безбедности Уједињених нација, Организације за европску 

безбедност и сарадњу и других међународних организација чији је 

Република Србија члан 11

МЕЂУНАРОДНЕ ОБАВЕЗЕ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
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МЕЂУНАРОДНИ  КОНТРОЛНИ РЕЖИМИ

Васенарски споразум

Конвенционално оружје и 

технологије за двоструку намену

Режим контроле технологије 

пројектила

Технологије и опрема за пројектиле 

и свемирске летелице

Група нуклеарних снабдевача

Опрема двојне намене која је 

употребљива за нуклеарно оружје

Аустралијска група

Непролиферација хемијског и 

биолошког оружја, опреме и 

технологија

Конвенција о хемијском оружју

Хемикалије, хемијско оружје и 

прекурсори



13

КОНТРОЛИСАНА РОБА

 Контролисаном робом сматрају се наоружање, војна

опрема и роба двоструке намене, односно роба

дефинисана Националним контролним листама.

 Поред робе наведене у НКЛ НВО и НКЛ РДН,

контролисаном робом сматра се и роба дефинисана

„свеобухватном клаузулом“ (члан 6. Закона о извозу и

увозу РДН, „Службени гласник РС“, бр. 95/2013).
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РОБА ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ

Роба двоструке намене је роба, укључујући софтвер и

технологију, која се може користити како у цивилне,

тако и у војне сврхе, роба која може бити употребљена у

неексплозивне сврхе и роба која се на било који начин

може искористити у циљу ширења или производње

оружја за масовно уништавање.

(Закон о извозу и увозу робе двоструке намене,

„Службени гласник РС“, бр. 95/2013).
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НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНА ОПРЕМА

Наоружање и војна опрема су убојна, борбена и 

техничка средства и њихове компоненте, технологије, 

као и средства и компоненте намењени за опремање, 

употребу, руковање, чување, складиштење, одржавање 

и надзор, утврђени Националном контролном листом 

наоружања и војне опреме.

(Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме, 

„Службени гласник РС“, бр. 107/2014).
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РДН НВО

НАМЕНА

Производи, софтвер и 

технологије намењени 

за цивилну употребу, 

али могу имати и војну 

примену

Производи, софтвер и 

технологије специјално 

дизајнирани или модификовани 

за војну употребу

КОНТРОЛА
Обавезно поседовање 

дозволе за извоз 

односно увоз

Обавезно поседовање дозволе 

за извоз односно увоз, као и 

одобрења за транспорт 

односно транзит

РЕГИСТРАЦИЈА
Није потребан упис у 

Регистар

Обавеза уписа у Регистар лица 

овлашћених за обављање 

послова извоза и увоза НВО, 

пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи. Обавезна 

безбедносна провера 

одговорног лица у правном 

лицу или предузетника.
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КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ

Контролне листе Европске уније

 Заједничка контролна листа робе војне намене, усвојена 14.

априла 2016. године

 Заједничка контролна листа робе двоструке намене,

усвојена 12. септембра 2016. године
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КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ

НАЦИОНАЛНЕ  КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ  НВО И РДН

 Утврђује их Влада Републике Србије, на предлог 

министарства надлежног за послове спољне трговине

 Усклађене су са релевантним листама Европске уније

 Надлежно министарство врши годишње усклађивање 

са изменама контролних листа ЕУ

 Министарство финансија – Управа царина врши израду 

корелационих табела НКЛ НВО и НКЛ РДН и 

номенклатуре Царинске тарифе и редовно 

усклађивање са њиховим изменама 
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КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА ЛИСТА НАОРУЖАЊА И 

ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

 Одлука о утврђивању Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, 

бр. 109/2016)

 Усклађена са Европском директивом



НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА ЛИСТА 

НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Тачка 23. Безбедносно-полицијска опрема

20
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КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА ЛИСТА РОБЕ ДВОСТРУКЕ 

НАМЕНЕ

Одлука о утврђивању Националне контролне листе 

робе двоструке намене („Службени гласник РС“, бр. 

29/2016)

 Усклађена са Европском директивом 2015/2420 

од 12. октобра 2015. године

 У листи су примењене контроле обухваћене 

међународним контролним режимима: 

Васенарским аранжманом, Режимом контроле 

ракетне технологије, Групе нуклеарних 

снабдевача, Аустралијске групе и Конвенције о 

хемијском оружју
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КОНТРОЛНЕ  ЛИСТЕ

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ РДН



НАЦИОНАЛНA КОНТРОЛНА ЛИСТЕ РДН
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0А001f Цеви од цирконијума 

или легуре цирконијума 



НУКЛ. МАТЕРИЈАЛИ, 

ПРОИЗВ. КАПАЦИТЕТИ  И 

ОПРЕМА

0А001f

Цеви од цирконијума или легуре цирконијума (или 

склопови цеви) посебно пројектоване или 

припремљене за употребу као кошуљица горива у 

"нуклеарном реактору" и у количинама које прелазе 

10 кг 
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ОПРЕМА, СКЛОПОВИ И 

КОМПОНЕНТЕ
ВАСЕНАРСКИ СПОРАЗУМ

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ РДН
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Крајња намена у нуклеарном 

програму:

Због своје ниске апсорпције неутрона, 

велике снаге и отпорности на корозију 

идеалан је за употребу у 

компонентама за нуклеарне реакторе

Цивилна крајња употреба:

Имплантати за 

медицинско колено и кук, 

конструктивни материјали 

који се користе у 

хемијској индустрији 

0А001f Цеви од цирконијума или легуре цирконијума 

Зашто се 

контролише?



НАЦИОНАЛНA КОНТРОЛНА ЛИСТА РДН
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1C35046 Trietanolamin (102-71-6);



МАТЕРИЈАЛИ, 

ХЕМИКАЛИЈЕ, 

МИКРООРГАНИЗМИ И 

ТОКСИНИ

1C35046

Хемикалије које се могу употребити као прекурсори 

за токсичне хемијске агенсе, као што следи, и 

"хемијске смеше" које садрже једну или више њих:

46. Trietanolamin (102-71-6);
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МАТЕРИЈАЛИ
АУСТРАЛИЈСКА 

ГРУПА

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ РДН
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Крајња намена у 

производњи оружја за 

масовно уништење:

 У Конвенцији о хемијском оружју, 

Прилог 3, наведен је као 

контролисана хемикалија јер може 

да се користи за производњу 

пликавца (иперита)

Цивилна крајња 

употреба:

 козметика, шампони, 

лосиони, креме за бријање 

 детерџенти, фарбе и 

мастила 

 фармацеутски производи –

капи за очи 

1C35046 Trietanolamin (102-71-6);

Зашто се 

контролише?



КОРЕЛАЦИОНЕ ТАБЕЛЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА И НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ 

ТАРИФЕ – ЗА И ПРОТИВ

Категорија Назив Тарифна ознака (ЦТ 2017)

1C350 46. Триетаноламин (102-71-6); 2922 15 00 00 

Пример 1: Триетаноламин 1Ц35046
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Категорија Назив Тарифна ознака (ЦТ 2017)

1C351c 22. Yersinia pestis; 3002 90 50 00

Пример 2: 

Yersinia pestis 1C351c22  (Куга) 

Тарифна 

ознака

Наименовање

3002 90 50 00 - - културе микроорганизама

Bактерије стартер културе Lactobacillus spp, 

Staphylococcus spp



КОРЕЛАЦИОНЕ ТАБЕЛЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА И НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ 

ТАРИФЕ – ЗА И ПРОТИВ
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Категорија Назив Тарифна ознака (ЦТ 2017) Наименовање  ЦТ  

7А002

Жироскопи или сензори за мерење угла и 

за њих специјално направљене 

компоненте који имају било коју од 

наведених карактеристика:

а. Специфицирани да раде на нивоима 

линеарног убрзања до 100 г и имају било 

коју од следећих карактеристика: 

1. Опсег брзина мањи од 500 степени у 

секунди и имају било коју од следећих 

карактеристика: 

а. "Стабилност" "раздешености" мању 

(бољу) од 0,5° по часу, када је мерена у 

условима од 1 г у периоду од једног месеца 

и у односу на фиксну калибрисану 

вредност;  

9014 20 20 00 -- инерцијални навигациони 

системи

9014 20 80 00 -- остали

9031 80 20 00

- Остали инструменти, 

апарати и машине

-- за мерење или контролу 

геометријских величина

9031 80 80 00 -- остало

Пример 3: Жироскопи или сензори за мерење угла и за њих специјално направљене компоненте



КОРЕЛАЦИОНЕ ТАБЕЛЕ КОНТРОЛНИХ ЛИСТА И НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ 

ТАРИФЕ – ЗА И ПРОТИВ
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Пример 4: Ласери или ласерски системи

Тарифна ознака (ЦТ 

2017)

Наименовање 

ЦТ

Категорија НКЛ РДН Назив

9013 20 00 00 

- Ласери, 

осим 

ласерских 

диода

0B001g

5. “Ласери” или ласерски системи 

посебно пројектовани или припремљени 

за сепарацију изотопа уранијума са 

стабилизацијом спектра фреквенције за 

рад у дужим временским периодима;

0B001h

Опрема и делови, посебно пројектовани 

или припремљени за поступке 

молекуларног ласерског одвајања 

изотопа као што следи:

6. “Ласери” или "ласерски" системи 

посебно пројектовани или припремљени 

за раздвајање изотопа уранијума са 

стабилизацијом спектра фреквенције за 

рад у дужим временским периодима;

6А005

“Ласери” другачији од оних 

дефинисаних у 0B001.г.5. или 

0B001.х.6., компоненте и оптички 

елементи

6А205
“Ласери”, “ласерски” појачавачи и 

осцилатори
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СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И РДН

 За извоз и увоз НВО и РДН, укључујући софтвер и 

технологије неопходно је поседовање дозволе 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као 

и за пружање брокерских и услуга техничке помоћи

 Дозвола је потребна како за извоз и увоз материјалних 

добара, тако и за нематеријални пренос софтвера и 

технологија

 Дозвола је потребна и за поновни извоз робе (реекспорт)
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СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И РДН

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

разматра захтев и поднету документацију и затим, уз 

претходно прибављене сагласности МСП, МУП, БИА и МО 

издаје дозволу

 Министарство доставља информације и податке о издатим 

дозволама Министарству финансија - Управи царина, ради 

спровођења контроле извоза, односно увоза НВО и РДН

 Царински органи врше контролу извоза и увоза НВО и РДН и 

поседовања одговарајуће дозволе надлежног министарства, 

као и одобрења за транспорт (транзит) НВО
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СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И РДН

 Царински органи, приликом давања одобрења за 

стављање контролисане робе у одговарајући царински 

поступак, су дужни да утврде да ли је уз ЈЦИ приложена 

дозвола издата од стране министарства надлежног за 

послове спољне трговине  и да ли подаци из дозволе 

одговарају подацима из ЈЦИ  и стварном стању робе.

 Царински органи ће прекинути царински поступак робе 

намењене извозу, односно увозу и привремено задржати 

робу ако утврде: 

 да уз декларацију није приложена одговарајућа дозвола; 

 да подаци наведени у декларацији не одговарају 

подацима наведеним у дозволи; 

 да стварно стање робе не одговара подацима наведеним у 

дозволи. 



35

СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И РДН

 Царински орган, након извршене 

контроле робе и документације, 

задржава копију дозволе, а 

оригинал враћа подносиоцу. 

 Царински орган такође, у случају 

да се врши делимично царињење 

по издатој дозволи, попуњава 

лист за отпис и исти оверава 

потписом и печатом и враћа га 

подносиоцу. Увозник, односно 

извозник је у обавези да 

приликом сваког делимичног 

царињења поднесе уз оригинал 

дозволе и оригинални лист за 

отпис на увид царинском органу.

Напомена: У делу колоне 24 унети количину која је још на располагању, а у делу 2 колоне 24 унети количину која се 

издаје (отписује) овом приликом                         

23. Нето количина/износ (Нето тежина/друга 

јединица  са ознаком јединице) 
26. Царински документ (тип 

и број) или извод (бр.) и 

датум отписа 
 

27. Пословно име, потпис, печат оног  

ко врши отпис 

24. 

Бројевима 

25. Речима за издату  

      количину/износ 

  

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 
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СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВОЗА И УВОЗА НВО И РДН

 Царински органи врше контролу извоза и увоза НВО и РДН у 

складу са одредбама прописа који регулишу ову област и у 

сарадњи са другим државним органима, у циљу спровођења 

националног законодавства и поштовања међународно 

преузетих обавеза Републике Србије

 Спроводе накнадне контроле привредних субјеката у циљу 

провере поштовања прописа у претходно реализованим 

пословима увоза и извоза НВО и РДН 

 Сарађују са привредним субјектима, дају одговоре на 

постављене упите у вези спољне трговине контролисаном робом

 Доставља податке МТТТ о реализацији издатих дозвола на 

основу података из Информационог система царинске службе 



МЕЂУНАРОДНЕ МЕРЕ ОГРАНИЧАВАЊА
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 Закон о међународним мерама ограничавања („Службени 

гласник РС“, бр. 10/2016)

 Овим законом прописује се поступак спровођења 

међународних мера ограничавања које Република Србија 

уводи, примењује или укида на основу правних аката 

донетих од стране Савета безбедности Уједињених нација, 

Организације за европску безбедност и сарадњу, других 

међународних организација чији је Република Србија члан, 

као и правних аката других међународних организација, 

када је то у спољнополитичком интересу Републике Србије.



МЕЂУНАРОДНЕ МЕРЕ ОГРАНИЧАВАЊА

Решење о утврђивању листе означених лица 

(Сл. гласник РС, бр. 69-2015, 86-2015, 97-2015, 

114-2015, 8-2016, 15-2016, 29-2016 и 32-2016

38

 Примењују се према државама, 

међународним организацијама, 

физичким и правним лицима.

 Примењују се у складу са 

Консолидованом листом. То је листа 

коју утврђује надлежно тело 

међународне организације која уводи 

мере ограничења.

 Обухвата низ мера, поред осталих и 

забрану трговине наоружањем која 

укључује забрану промета, 

посредовања, транспорта, пружања 

техничке помоћи у вези са НВО и 

РДН



Листа држава, организација и других субјеката које се налазе под 

режимом санкција СБ УН (извор: Министарство спољних послова РС)
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ДРЖАВЕ  / ОРГАНИЗАЦИЈЕ  / ЕНТИТЕТИ РЕЗОЛУЦИЈА СБ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Гвинеја Бисао 2048 (2012)

Демократска Народна Република Кореја 1718 (2006); 1874 (2009); 2270 (2016)

Демократска Република Конго 1493 (2003); 1596 (2005)

1807 (2008) Савет безбедности УН је укинуо сва ограничења на извоз 

наоружања за потребе владиних снага

Еритреја 1907 (2009

Ирак 661 (1990);

1483 (2003) и 1546 (2003) Дозвољен је извоз наоружања за потребе 

Владе Ирака, уз поштовање одговарајуће процедуре

Иран 2231 (2015) Савет безбедности УН је укинуо економске и 

финансијске санкције (са одређеним изузецима), док је ембарго на 

извоз наоружања и др. задржан на одређени временски период који 

је дефинисан у овој резолуцији. Примењује се од 16. јануара 2016. 

године.

ИСИЛ, Ал Каида, Талибани и повезана физичка и 

правна лица

1267 (1999); 2170 (2014); 2253 (2015)

Јемен 2140 (2014); 2216 (2015)

Јужни Судан 2206 (2015)

Либан 1701 (2006)

Либија 2278 (2016); Резолуцију 2292 (2016)

Сомалија 733 (1992); 1744 (2007); 1844 (2008); 2093 (2013); 2111 (2013); 2244 

(2015)

Судан (Дарфур регија) 1556 (2004); 1591 (2005); 1945 (2010)

Централноафричка Република 2127 (2013); 2134 (2014)



ОБАВЕЗЕ УВОЗНИКА И ИЗВОЗНИКА
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 Пре започињања извоза, увоза, пружања брокерских

услуга или услуга техничке помоћи у обавези је да

утврди да ли предметна роба спада у контролисану

робу, укључујући и одредбе свеобухватне клаузуле

 Да за извоз односно увоз НВО и РДН поднесе захтев

за издавање и прибави одговарајућу дозволу

 Да прибави одобрење МУП за транспорт и транзит НВО

 Да води евиденцију о извршеном извозу, увозу,

пруженим брокерским услугама и техничкој помоћи

 Да омогућава надлежним органима да врше надзор и

контролу извоза, увоза, пружања брокерских услуга и

пружања техничке помоћи, транспортних средстава и

др.



ОБАВЕЗЕ УВОЗНИКА И ИЗВОЗНИКА
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 Да чува документацију најмање 10 година од дана

извршеног посла

 Да доставља Министарству извештај о реализацији

посла у року од 15 дана од дана извршења посла

 Да доставља Министарству обавештење у писаној

форми ако се после издавања дозволе промене

подаци из документације, најкасније у року од 7 дана

од дана настанка или сазнања за насталу промену

 Да доставља на увид пословне књиге, пошту и било

коју другу информацију на захтев Министарства,

царинских органа и/или тужилаштва.



ОБАВЕЗЕ УВОЗНИКА И ИЗВОЗНИКА
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Да прибавља дозволе за извоз и 

увоз хемијских супстанци са 

Листе 1, 2. и 3. Конвенције о 

забрани развоја, производње, 

складиштења и употребе 

хемијског оружја и о његовом 

уништавању, у складу са чл. 17. 

став 1. Закона о забрани развоја, 

производње, складиштења и 

употребе хемијског оружја и о 

његовом уништавању 

(„Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 

104/2013).



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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Казнене одредбе предвиђене у случајевима кршења

одредби прописаних прописима о извозу и увозу НВО и

РДН (прекршајне казне за привредне субјекте и

одговорна лица у њима):

 Новчане казне до двадесетоструког износа вредности

робе и забрана обављања послова увоза, извоза,

брокерских услуга и пружања техничке помоћи до три

године.

 Казнене одредбе предвиђене у случајевима кршења

одредби прописаних Кривичним закоником:

кријумчарење, недозвољена производња, промет и

држање оружја чија је употреба забрањена, кршење

санкција уведених од стране међународних

организација (предвиђене санкције – затворске и

новчане).



ИЗМЕНА ПРОПИСА

Предлог Закона о изменама и допунама закона о извозу и 

увозу робе двоструке намене

 Предложене су измене Закона о извозу и увозу робе 

двоструке намене у смислу брисања одредби које се односе 

на контролу увоза и издавање дозвола за увоз робе 

двоструке намене које се налазе у Националној контролној 

листи робе двоструке намене

 Остаје обавеза привредних субјеката да воде евиденцију о 

обављеним пословима извоза али и увоза робе двоструке 

намене и доставе је по потреби надлежним органима на 

увид (члан 23. Закона)
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ИЗМЕНА ПРОПИСА

Предлог Закона о изменама и допунама закона о извозу и 

увозу робе двоструке намене

 Нови став у члану 4.

 Роба двоструке намене утврђена у Листи 1, Листи 2 и 

Листи 3 Конвенције о забрани развоја, производње, 

складиштења и употребе хемијског оружја и његовом 

уништавању („Службени гласник РС-Међународни 

уговори”, број 2/00-у даљем тексту: Хемијска конвенција) 

увози се на основу дозволе.”

 Измена члана 13.

 Ако један од органа из става 1. Овог члана ускрати 

сагласност о издавању дозволе одлучује влада, а ако два 

или више органа из става 1. Овог члана ускрате 

сагласност дозвола се не може издати
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОСЛОВНУ ЗАЈЕДНИЦУ
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 Успоставити систем интерне контроле

 Проверити да ли сте произвођач, продавац, увозник или 

извозник  контролисане робе или робе која је предмет 

ограничења или забрана  

 Именовати одговорно лице у предузећу

 Припремити смернице за идентификацију „ризичног“ 

посла

 Вршити континуирану обуку запослених

 Упознати се са прописима који регулишу област спољне 

трговине НВО и РДН). Ове информације доступне су на сајту 

МТТТ и УЦ

 Извршити увид у контролну листу и утврдити да ли 

предметна роба спада у контролисану робу 

 Консултовати МТТТ, поднети захтев за идентификацију и 

сврставање робе 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Драган Марчетић

Министарство финансија

Управа царина

Сектор за тарифске послове

Одељење за ТАРИС, инструменте царинске 

и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе

marceticd@carina.rs

www.carina.rs

mailto:marceticd@carina.rs
http://www.carina.rs/

