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ЗАКОН 

о забрани усавршавања, производње и стварања залиха 
бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом 

уништавању 

"Службени гласник РС", број 87 од 21. новембра 2011. 

Члан 1. 

Овим законом прописује се забрана усавршавања, производње, коришћења 
и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о 
њиховом уништавању, у складу са потврђеном Конвенцијом о забрани 
усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) 
и токсичког оружја и о њиховом уништавању од 10. априла 1972. године 
(„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми”, број 
43/74). 

Члан 2. 

Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) Бактериолошко (биолошко) оружје је: 

а) микробиолошки или други биолошки агенс или токсин, без обзира на 
његово порекло или начин производње, који по врсти и количини није 
намењен употреби у профилактичке, заштитне или друге мирнодопске 
сврхе; 

б) оружје, опрема или средства намењена за коришћење таквог агенса или 
токсина у непријатељске сврхе или у оружаним сукобима. 

2) Биолошки агенс је сваки материјал биолошког порекла који може да 
изазове штету, болест или обољење. 

Члан 3. 

На територији Републике Србије забрањено је: 

1) усавршавати, производити, поседовати, користити, стварати залихе, 
стицати, задржавати, извозити, увозити, реекспортовати, обављати 
транспорт, транзит, претовар или директно или индиректно на друга лица 
преносити бактериолошко (биолошко) оружје; 

2) усавршавати, производити, поседовати, користити, стварати залихе, 
стицати, задржавати, извозити, увозити, реекспортовати, обављати 
транспорт, транзит, претовар или директно или индиректно на друга лица 
преносити биолошке агенсе или токсине; 

3) на било који начин помагати, финансирати, охрабривати или подстицати 
друге да се укључе у активности из тач. 1) и 2) овог члана. 



Члан 4. 

На територији Републике Србије дозвољено је усавршавање, производња, 
коришћење, стварање залиха, стицање, поседовање и промет биолошких 
агенаса и токсина у профилактичке, заштитне, дијагностичке, превентивне и 
друге мирољубиве сврхе или у циљу сузбијања, односно лечења болести, у 
складу са овим законом. 

Обављање делатности из става 1. овог члана, издавање дозвола, вођење 
евиденција о издатим дозволама, надзор и друга питања у вези са 
обављањем делатности са биолошким агенсима прописаће се посебним 
законом. 

Члан 5. 

Комисија за спровођење Конвенције (у даљем тексту: Комисија) прати и 
координира активности у вези са спровођењем међународних обавеза из 
Конвенције и овог закона. 

Комисију образује Влада. 

О спровођењу овог закона Комисија подноси извештај Влади најмање једном 
у шест месеци. 

Члан 6. 

Чланови Комисије и представници надлежних органа који учествују у 
спровођењу овог закона, обавезни су да у складу са прописима којима је 
регулисано чување службене тајне штите поверљиве информације до којих 
дођу у вршењу послова у вези са применом Конвенције. 

Члан 7. 

Министарство надлежно за спољне послове доставља извештај 
(декларацију) надлежном телу за подршку примени Конвенције при 
Уједињеним нацијама сваке године до 15. априла текуће године за 
претходну годину. 

Члан 8. 

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 
преступ правно лице ако: 

1) усавршава, производи, поседује, користи, ствара залихе, стиче, 
задржава, извози, увози, реекспортује, обавља транспорт, транзит, претовар 
или на друга лица директно или индиректно преноси биолошко оружје (члан 
3. тачка 1); 

2) усавршава, производи, поседује, користи, ствара залихе, стиче, 
задржава, извози, увози, реекспортује, обавља транспорт, транзит, претовар 
или на друга лица директно или индиректно преноси биолошке агенсе или 
токсине (члан 3. тачка 2); 



3) на било који начин помаже, финансира, охрабрује или подстиче друге да 
се укључе у активности које су забрањене овим законом (члан 3. тачка 3). 

За радње из става 1. овог члана, новчаном казном од 50.000 до 200.000 
динара, казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу. 

Члан 9. 

За радње из члана 8. став 1. овог закона, казниће се за прекршај 
предузетник новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара. 

За радње из члана 8. став 1. овог закона, казниће се за прекршај физичко 
лице новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара. 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


