
Информација у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених 

нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и 

средстава за њихово преношење 

 
У складу са чланом 82. и чланом 84. Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09...139/14), Пореска управа, 

Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу врши надзор над применом овог 

закона код овлашћених мењача (обвезници из члана 4. став 1. тачка 2. Закона). С тим у 

вези, обавештавамо вас о Резолуцији 1540 Савета безбедности Уједињених нација о 

спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (у 

даљем тексту: Резолуција 1540 СБ УН). 

Достављање ове информације има за циљ подизање свести код свих учесника у 

систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, о претњама које се односе 

на ширење оружја за масовно уништење, и у том смислу благовременог поступања, како 

би се спречиле евентуалне последице. 

Република Србија има обавезе у области забране ширења оружја за масовно 

уништење, а везано за Резолуцију 1540 СБ УН која је усвојена 28. априла 2004. године. 

 Поред обавезних листа Уједињених нација Савета безбедности које се односе на 

означену листу терориста, правна и физичка лица дужна су да примењују Резолуције 

Савета безбедности Уједињених нација о спречавању финансирања активности која се 

односе на ширења оружја за масовно уништавање. 

 Основне обавезе држава чланица Уједињених нација предвиђене Резолуцијом 1540 

СБ УН које се односе на спречавање ширења оружја за масовно уништавање и средстава 

за њихово преношење су:  

 1) да се уздржавају од пружања подршке недржавним актерима који покушавају да 

развију, прибаве, производе, поседују, транспортују, преносе или користе нуклеарно, 

хемијско или биолошко оружје и средства за њихово преношење;  

 2) да усвоје и примењују законе којима се забрањује недржавним актерима да 

производе, прибављају, поседују, развијају, преносе, транспортују, превозе или користе 

нуклеарно, хемијско или биолошко оружје и средства за њихово преношење, посебно у 

сврху тероризма;  

 3) да предузму и примене делотворне мере за успостављање унутрашње контроле 

за спречавање ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење, 

укључујући успостављање одговарајуће контроле ширења оружја, укључујући 

успостављање адекватне контроле над одговарајућим материјалима која се односи на 

евидентирање, мере обезбеђења и сигурности, граничну и полицијску контролу, 

националну контролу над извозом и трансфером.  

 Након усвајања Резолуције 1540 СБ УН, усвојене су Резолуција 1673 СБ УН, 

Резолуција 1810 СБ УН и Резолуција 1977 СБ УН1 којима су прецизиране обавезе држава 

чланица Уједињених нација на плану спречавања ширења оружја за масовно уништавање. 

 Поред наведеног, донет је Закон о међународним мерама ограничавања 4. фебруара 

2016. године којим се прописује поступак спровођења међународних мера ограничавања 

које Република Србија уводи, примењује или укида на основу правних аката донетих од 

стране Савета безбедности УН, ОЕБС, као и правних аката других међународних 

организација, који обавезују Републику Србију.  



 Закон о међународним мерама ограничавања можете пронаћи на сајту 

Министарства спољних послова (http://www.mfa.gov.rs/sr/images/documents/1614-

15%20lat.pdf). 

 У циљу јачања делотворности система за спречавање ширења оружја за масовно 

уништење потребна је пуна имплементацијa релевантних резолуција Савета безбедности 

УН од стране свих физичких и правних лица, као и подизање свести код свих учесника у 

систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма о претњама које се односе 

на ширење оружја за масовно уништење.   

 Све важније информације о овој области могу се пронаћи на сајту Министарства 

спољних послова (www.mfa.gov.rs),  а усвојене Резолуције и на сајту Управе за спречавање 

прања новца,  у делу финансирање тероризма - листе 

(http://www.apml.gov.rs/srp587/tdoc/ZAMRZAVANJE-SREDSTAVA-%E2%80%93-LISTE.html). 

  

 

Београд, 24.01.2018. године 
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