
 

 

Контрола спољне трговине робом двоструке намене – Закон о изменама и 

допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени гласник 

РС“, број 77/19) 

 

Веза:  Дописи Управе царина: 01/3 Д-4971/1 од 30.03.2005. год., 02/1.1 Д-13829/1 

од 20.06.2008. год., 148-11-353-11-2/2009 од 14.07.2009. год., 148-11-483-24-

10/2013 од 31.07.2013. год., 148-10-353-11-31/2014 од 05.12.2014. год., 148-

11-353-11-30/2015 од 04.06.2015. год. и 148-11-353-11-30/2/2015 од 

16.06.2015. године 

 

 

Контрола спољне трговине робом двоструке намене регулисана је Законом о извозу и 

увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС“, број 95/13, даље: Закон), као и 

Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене 

(„Службени гласник РС“, број 28/19). У складу са чланом 3. Закона „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“. О поступању и обавезама царинских органа при 

контроли спољне трговине робом двоструке намене, у складу са наведеним прописима, 

обавештавани сте горе наведеним дописима Управе царина.  

 

Дана 31.10.2019. године усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о извозу и 

увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС“, број 77/19 од 31.10.2019. 

године), који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

РС“, односно 08.11.2019. године. Наведеним изменама Закона прописан је престанак 

обавезе прибављања дозволе за увоз робе двоструке намене, изузев у случајевима увоза 

робе која је утврђена у листама 1, 2 и 3 Конвенције о забрани развоја, производње, 

складиштења и употребе хемијског оружја и његовом уништавању („Службени 

гласник РС - Међународни уговори”, број 2/00), која се увози на основу дозволе (члан 

4. став 3. Закона). 

 

Подсећамо вас да се Листе 1, 2 и 3 хемијских супстанци које третира Конвенција о 

забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом 

уништавању (CWC), налазе на Портралу Управе царина: (Расписи ТАРИСГрупа за 

инструменте царинске и спољнотрговинске заштитеКонвенција о забрани хемијског 

наоружањаЛиста хемикалија које су контролисане Конвенцијом за забрану 

хемијског наоружања). Такође, на Порталу Управе царина налази се Регистар CWC 

Хемикалија, који омогућава различите врсте претрага хемикалија (по CAS броју, 

структурној и молекулској формули): Расписи ТАРИС Регистар CWC Хемикалија. 

 

Подсећамо вас такође да је, приликом царињења хемијских супстанци, поред трговчког 

назива (рубрика 31 ЈЦИ), обавезно уписати (у рубрику 44 ЈЦИ) CAS број хемикалије, 

који је наведен у фактури или произвођачкој спецификацији, као јединствен 

идентификатор хемијских једињења, полимера, смеша и легура. Даље, уколико се 

декларисани CAS број налази на некој од листа, за увоз и извоз предметне робе 

потребна је дозвола коју издаје министарство надлежно за послове спољне трговине. 

Уколико се декларисани CAS број налази на Листи 1 Прилога хемијских супстанци 

које третира Конвенција о забрани развоја, производње, складиштења и употребе 

хемијског оружја и о његовом уништавању (CWC), поред дозволе за увоз и извоз ове 

  

  

  



робе, неопходно је поседовање одобрења за транспорт, односно транзит, које издаје 

министарство надлежно за унутрашње послове. 

 

У складу са наведеним, од дана ступања на снагу измена Закона, царински орган при 

контроли увоза робе двоструке намене, неће захтевати прилагање дозволе за увоз коју 

издаје министарство надлежно за послове спољне трговине, изузев за робу 

контролисану по основу обавеза Републике Србије које проистичу из Конвенције о 

забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и његовом 

уништавању, како је претходно наведено. 

 

Наглашавамо да се, као и до сада, у царинском поступку не смеју прихватати изјаве 

којима декларант изјављује тврдњу да предметна роба није роба двоструке намене, 

односно потребно је поступити у складу са непромењеном процедуром која је детаљно 

описана у акту Управе царина  148-11-353-11-30/2/2015 од 16.06.2015. године. 

 

(Акт УЦ број 148-II-483-24-21/2019 од 07.11.2019. године) 




