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I .UVOD 

Prema proceni, u celom svetu je u opticaju 875 miliona malokalibarskog naoružanja od čega se 
procenjuje da je 650 miliona u privatnom vlasništvu, 200 miliona u posedu odbrambenih snaga i 
oko 26 miliona u posedu agencija za  sprovođenje zakona. Kao  i u većini  slučajeva u  svetu, na 
Kosovu država nije glavni držalac oružja; civili jesu. Međunarodno je dokazano da je veoma teško 
saznati tačan broj nezakonitog naoružanja u zemlji zbog čega su mnoge organizacije sprovodile 
različita  istraživanja  ili  vršile  procenu  nezakonitog  naoružanja  na  Kosovu,  ali  nije  postignuta 
saglasnost oko tačnog broja. 
 
Bez  obzira  na  to,  dostupnost  nezakonitog  oružja  i  njihovih  povlastica  u  društvu  velika  je  i 
uglavnom se ogleda u činjenici da Policija Kosova dnevno oduzme od 2 do 3 komada naoružanja. 
Pored  toga, većina ovog naoružanja  čuva se u domovima. Prema međunarodnom  istraživanju, 
oružje u domu  se  verovatnije  koristi  za  zastrašivanje  ili  fizičko povređivanje  članova porodice 
nego  protiv  spoljašnjeg  uljeza.  Najvidljiviji  znak  posedovanja  naoružanja  na  Kosovu  jeste 
ispaljivanje  iz  naoružanja  tokom  proslave  što  je  najprimetnije  u  letnjim mesecima  (brakovi)  i 
tokom proslave nove godine. Pucnji iz oružja se redovno mogu čuti i u toku drugih povremenih 
proslava. 
 
U  odgovoru  na  ovu  pretnju,  Ministarstvo  unutrašnjih  poslova  još  od  2008.  god.  realizuje 
strategiju za kontrolu i sakupljanje MLN, kao i akcioni plan, kao prvi integrisani odgovor na ovaj 
problem.  Ovaj  akcioni  plan  je  uveo  institucionalni  i  pravni  okvir  u  vezi  sa  ovim  pitanjem,  i 
obezbeđuje elemente za izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava, tehnička sredstva i usluge za 
borbu protiv ove vrste kriminala. Strategija  ima za cilj da  reši snabdevanje MLN  i potražnju za 
istim. 
 
Strategija Republike Kosova za malokalibarsko  i  lako naoružanje (MLN) usredsređena  je na sve 
aspekte  posedovanja  malokalibarskog  i  lakog  naoružanja  za  građane,  kao  i  za  agencije  za 
sprovođenje zakona. Glavni cilj ovog integrisanog pristupa je da se uspostavi PUNA kontrola nad 
malokalibarskim i lakim naoružanjem, u skladu sa standardima UN, EU i OEBS. 
 
Ova strategija prepoznaje da punu kontrolu nad malokalibarskim naoružanjem  i municijom ne 
mogu  ostvariti  samo  agencije  za  sprovođenje  zakona  zbog  čega  obuhvata  i  značajnu 
komponentu  za  smanjenje potražnje,  sa  ciljem da  se dobije podrška od  civilnog  stanovništva. 
Osim  toga,  ova  strategija  predviđa  sprečavanje  prevoza  nezakonitog  vatrenog  naoružanja  i 
municije u zemlju i van nje, ali rešava i snabdevanje nezakonitim naoružanjem koje se već nalazi 
u zemlji (nezakonito posedovanje). 
 
Još  jedna  presudna  komponenta  za  postizanje  našeg  cilja  kontrole  malokalibarskog  i  lakog 
naoružanja  jeste uspostavljanje partnerstva  sa drugim  agencijama  za  sprovođenje  zakona.  To 
znači  unapređenje  i  širenje  naše  koordinacije  i  partnerstva  na  nacionalnom,  regionalnom  i 
globalnom nivou. 
 
Na  kraju,  biće  neophodno  da  naše  ograničene  resurse  što  je  više moguće  koncentrišemo  na 
kvalitetno  sprovođenje operacija  čiji  je  cilj  smanjenje oružanog nasilja  i povećanje  kapaciteta 
ljudskih resursa, kao i sredstava za kontrolu i sakupljanje malokalibarskog naoružanja. 
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Kontrola  malokalibarskog  i  lakog  naoružanja  postoji  kada  zemlja  zabrani  ili  ograniči  razvoj, 
proizvodnju, pravljenje  rezerve,  širenje, podelu  ili upotrebu MLN. Kontrola MLN  je u vezi  i  sa 
bilateralnim ili višelateralnim ugovorima i sporazumima, a Kosovo će kroz primenu ove strategije 
dodatno ispuniti svoju odgovornost u toj oblasti. 
 
Primetna dostignuća ostvarena su u oblasti institucionalnog okvira uspostavljanjem Odeljenja za 
javnu bezbednost, koje je sada u celosti sposobno da nadgleda i primenjuje Zakon o naoružanju, 
Zakon  o  privatnom  obezbeđenju  i  Zakon  o  naoružanju, municiji  i  drugoj  srodnoj  opremi  za 
državne bezbednosne  institucije. Prve ustanove za obuku dobile su  licencu  i održale teorijsku  i 
praktičnu obuku radi povećanja bezbednosti za korisnike oružja. 
Policija Kosova dodatno sprovodi zakonodavni okvir i zapljenjuje preko 1500 komada naoružanja 
godišnje. 
Mehanizmi  koordinacije  postoje  za  kontrolu  snabdevanja  naoružanjem  i  obuhvataju  sve 
neophodne  institucije,  te  obezbeđuju  punu  kontrolu  nad  svakom  zakonitom  rezervom  u 
Republici Kosova. 
 
Bez obzira na to, izazovi ostaju i biće rešeni u ovoj revidiranoj strategiji: među kojima su sledeći: 
legalizacija  i deaktivacija naoružanja, u skladu sa Zakonom o naoružanju,  još uvek nije počela, 
mreže organizovanog kriminala  i dalje trguju alarmnim pištoljima  i pretvaraju  ih u smrtonosno 
oružje, i potrebni su detaljniji podaci o ovom vatrenom oružju ali i o municiji da bi se učestvovalo 
u pitanju međunarodnog otkrivanja nezakonitog naoružanja i nezakonitog oružja koje se koristi 
u kriminalu. 
 
Ovaj pristup zasnovan na programu nije samostalan i biće povezan sa nekoliko drugih strategija, 
posebno sa Politikom bezbednosti na Kosovu; Strategijom za bezbednost zajednice; Strategijom 
za sprečavanje kriminala; i Strategijom za organizovani kriminal. 
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II. VIZIJA I MISIJA 

 
Vizija 
 
Vizija  ove  strategije  je  da  Kosovo  postane  bezbedna  sredina  u  kojoj  je  svo 
malokalibarsko i lako naoružanje pod kontrolom. 
 
Misija 
 
Misija ove Strategije  je da se  iznesu opšti ciljevi, konkretni ciljevi  i aktivnosti u vezi sa 
malokalibarskim  i  lakim  naoružanjem  (MLN),  kao  i  to  da  se  uskladi  nacionalno  i 
međunarodno delovanje među  institucijama u pogledu dostizanja ciljeva definisanih u 
okviru Strategije, i to: 

1. dalja  izrada  institucionalnih kapaciteta  za uspešno praćenje  i primenu uredbi u 
vezi sa MLN; 

2. smanjivanje ilegalnog snabdevanja oružjem na Kosovu; 
3. prekid snabdevanja oružjem i municijom u kriminalne svrhe na Kosovu; 
4. uklanjanje ilegalnog oružja i municije koji su već dostupni na Kosovu; 
5. smanjivanje potražnje za oružjem unutar društva; 
6. promovisanje  učešća  grupa  civilnog  društva  (sa  posebnim  fokusom  na  žene  i 

ugrožene grupe) u razvoju  i realizaciji politike kontrole MLN, prevencije nasilja  i 
strategijama za razoružanje; 

7. primena  zakona  i  reda,  osnaživanje  zajednice  i  podrška  stvaranju  prilika  za 
zakonito, održivo izdržavanje u zajednicama koje su najviše pogođene nasiljem; 

8. podrška  regionalnoj  bezbednosti  kroz  kontrolu  naoružanja,  između  ostalih 
aspekata transnacionalnog organizovanog kriminala i; 

9. dalji  razvoj  institucionalnih  mehanizama  za  realizaciju  Kosovske  strategije  za 
kontrolu i sakupljanje malokalibarskog i lakog naoružanja. 
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III. METODOLOGIJA 

 
Nacionalna  strategija  za  kontrolu  i  sakupljanje  malokalibarskog  i  lakog  naoružanja 
zasnovana  je  na  osnovnim  načelima  koja  proizilaze  iz  ustava  Kosova,  važećih  zakona, 
međunarodnih pravnih mehanizama, kao i najboljih međunarodnih praksi. 
 
Ilegalno  posedovanje  MLN  i  njegova  svakodnevna  upotreba  pojava  su  kojoj  treba 
posvetiti dodatnu pažnju. Obavezno  je da sve  institucije primene  integrisani odgovor u 
pravcu ovog problema,  stoga, u  skladu  sa  svim međunarodnim  standardima, Vlada  je 
osnovala  Nacionalnu  koordinaciju  i  sekretarijat  u  sklopu  Ministarstva  unutrašnjih 
poslova, kao organizaciju koja vrši kontrolu. 
 
Kao  vid  državne  odgovornosti,  Kosovo  doprinosi  međunarodnoj  borbi  protiv 
nezakonitog MLN  i biće neophodno da se poboljša regionalna  i međunarodna saradnja 
oko praćenja oružja, kao i oko identifikacije izvršilaca koji su umešani u trgovinu MLN. 
 
Da bi se obezbedio dalji uspeh u vršenju kontrole MLN, ova strategija se mora dodatno 
primeniti na centralnom i lokalnom nivou. Strategije za kontrolu MLN nisu uspešne bez 
podrške  građana  koji  poštuju  zakon.  Informisanje  pojedinaca  i  društva  uopšte, 
omogućiće donošenje odluka i pozivanje na odgovornost u pogledu zloupotrebe MLN. 
 
Izrada  ove  nacionalne  strategije  fokusirana  je  na  definisanje  strateških  ciljeva,  dalju 
pripremu zaposlenih i zajedničko delovanje svih institucija u narednom periodu od četiri 
godine (2013‐2016). 
 
Imajući u vidu složenost pitanja u vezi sa MLN  i njihove uzroke, ova strategija predlaže 
sledeća 4 glavna cilja: 
 

1. Nezakonit ulazak i snabdevanje biće sprečeni kroz bolje izvršenje; 
2. Potražnja za vatrenim oružjem, municijom i eksplozivom biće smanjena do 2016. 

god. za 20 procenata među kosovskim stanovništvom; 
3. Efikasnija  i kvalitetnija  istraga  i procesuiranje oružanog kriminala obezbediće se 

kroz bolju saradnju, koordinaciju i uzajamnu pomoć; 
4. Akteri  će do 2016. god. posedovati  znanje, uslove  i  resurse  koji  su potrebni  za 

primenu metoda kontrole i sakupljanja malokalibarskog i lakog naoružanja. 
 
Konkretni ciljevi za ova 4 glavna cilja će detaljnije biti opisani dalje u ovom dokumentu. 
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IV. OPŠTA NAČELA 

 
Ciljevi predviđeni u okviru Nacionalne strategiju za kontrolu i sakupljanje MLN i u okviru 
Akcionog plana rukovođeni su sledećim načelima: 
 
 
4.1 Načelo ustavnosti i zakonitosti 
 
Strategija za kontrolu  i sakupljanje MLN zasnovana  je na odredbama Ustava Republike 
Kosova, važećih zakona i međunarodnih pravnih mehanizama. 

 
4.2 Načelo zaštite ljudskih prava 
 
Ustav Republike Kosova garantuje prava svim građanima Kosova, posebno prava žena  i 
dece, bez obzira na etničko poreklo, rod, starosno doba i religiju. 
 
Deca i omladina imaju pravo da žive u okruženju koje je zaštićeno od zloupotrebe MLN. 
 
4.3 Načelo zdravstvene zaštite 
 
Lečenje  lica  koja  su  žrtve oružanog nasilja  zasniva  se na načelima  zdravstvene  zaštite 
opisanim u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti na Kosovu, važećim smernicama i protokolima 
u službi zdravstvene zaštite na Kosovu. 

 
4.4 Načelo garantovanja bezbednosti za sve građane 

Ustav Republike Kosova  garantuje pravo na bezbednost  i  zaštitu  za  sve  građane. Ovo 
načelo se takođe, odnosi na smanjenje stope oružanog kriminala. 

 
4.5 Načelo kontinuiteta 
 
Za rešavanje ovog problema potrebno je kontinuirano i obuhvatno angažovanje svih 
institucija i različitih aktera. 

 
4.6 Načelo angažovanja 
  
Zloupotreba MLN  trenutno  je  uobičajeni  problem  sa  kojim  se  suočava  ceo  svet. Ovo 
pitanje  obuhvata  i  utiče  na  sve  nivoe  društva,  uključujući  lokalnu  zajednicu,  grupe, 
porodice i pojedince. 
 
Načelo  angažovanja  tiče  se  angažovanja  svih  institucija  i  drugih  mehanizama,  kao  i 
društva uopšte u rešavanju ovog problema na nacionalnom i međunarodnom nivou. 
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4.7 Načelo razmene iskustava i odgovornosti, kao i zajedničkog pristupa 
 
Ovo načelo  se  tiče  razmene  iskustava  i najboljih praksi, podele odgovornosti na  svim 
nivoima, kao i zajedničkog pristupa koji usvajaju svi akteri uključeni u kontrolu MLN. 

 
4.8 Načelo prava na informisanje 
 
Ovo načelo  tiče  se prava  i obaveza oko  informisanja  svih građana Republike Kosova u 
pogledu rizika i posledica korišćenja MLN. 
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V.  PRAVNI MEHANIZMI 

Za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja, Republika Kosovo ima široku zakonsku 
osnovu koja je na snazi, dok u pogledu primarnih zakona, možemo pomenuti sledeće, ali 
ne i samo to: 
 

1. Ustav Republike Kosova; 
2. Krivični zakonik Kosova; 
3. Zakon o krivičnom postupku; 
4. Zakon o policiji; 
5. Zakon o izvršavanju krivičnih kazni; 
6. Zakon o Kosovskoj obaveštajnoj agenciji;  
7. Zakon o Kosovskoj agenciji za forenziku; 
8. Zakon o naoružanju, municiji i srodnoj opremi za državne bezbednosne institucije; 
9. Zakon o trgovini strateškom robom; 
10. Zakon o privatnom obezbeđenju; 
11. Zakon o maloletničkoj delinkvenciji; 
12. Zakon o carini i akcizi; 
13. Zakon o oružju; 
14. Zakon o lovu; 
15. Zakon o Kosovskim bezbednosnim snagama; 
16. Zakon o civilnoj upotrebi eksploziva; 
17. Zakon o javnom redu i miru; 
18. Zakon o strancima; 
19. Zakon o državnim granicama i praćenju. 

 
Iako  Kosovo  nije  potpisalo  niti  je  ratifikovalo  posebne  međunarodne  konvencije  u 
pogledu MLN, njegova pravna akta zasnovana su na sledećim međunarodnim pravnim 
mehanizmima: 
 

1. Direktiva  Saveta  91/477/EEC  od  18.  juna  1991.  god.  o  kontroli  nabavke  i 
posedovanja oružja; 

2. Direktiva  Saveta  EU  2008/51/EC  koja menja  i  dopunjuje  Direktivu  Saveta  EU 
91/477/EC; 

3. Zajednički stav EU 2003/468/CFSP od 23. juna 2003. god. o kontroli posredovanja 
oružjem; 

4. Kodeks EU o ponašanju za izvoz oružja, 8. jun 1998. godine; 
5. ZAJEDNIČKE MERE SAVETA od 12.  jula 2002. god. o doprinosu Evropske unije u 

borbi  protiv  destabilizujućeg  gomilanja  i  širenja  malokalibarskog  i  lakog 
naoružanja,  kojim  se  zamenjuju  Zajedničke  mere  1999/34/CFSP 
(2002/589/CFSP). 

6. ZAJEDNIČKI STAV SAVETA EU 2008/944/CFSP od 08.12.2008. god. o definisanju 
zajedničkih pravilnika za uređenje kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme; 
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7. Protokol UN o borbi protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, 
njihovim delovima i komponentama i municijom, kojim se dopunjuje Konvencija 
Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; 

8. Međunarodni instrument UN za omogućavanje državama da identifikuju i prate, na 
blagovremen i poudan način, nedozvoljeno malokalibarsko i lako naoružanje; 

9. Program akcije UN za sprečavanje, borbu i iskorenjivanje nedozvoljene trgovine 
malokalibarskim i lakim naoružanjem u svim njegovim aspektima; 

10. Odluka  OEBS‐a  br.  8/04,  Načela  OEBS‐a  o  kontroli  trgovine malokalibarskim  i  lakim 
naoružanjem; 

11. ODLUKA OEBS‐a  br.  5/04  o  standardnim  elementima  uverenja  za  krajnjeg  korisnika  i 
postupku provere za izvoz MLN; 

12. Dokument OEBS‐a o rezervama konvencionalne municije. 
VI. GLAVNI CILJEVI i povezanost sa funkcionalnim oblastima: 
 
Cilj 1: Nezakonit ulazak i snabdevanje biće sprečeni kroz bolje izvršenje 
 
Konkretni ciljevi biće: 
1.1. Uspešna primena važećih zakona o uvozu,  izvozu  i prolasku, uključujući embargo  i evropski 
pravilnik o ponašanju prilikom izvoza oružja; 
1.2.  Sprovedena  i  objavljena  detaljna  analiza  u  vezi  sa  vatrenim  oružjem,  municijom  i 
eksplozivom do 2014. godine; 
1.3.  Oružje  i  municija  primarni  unos  podataka  u  novoj  ILP  bazi  podataka  do  2015. 
godine; 
1.4.    Borba  protiv  nezakonitog  poseda  i  trgovine  vatrenim  oružjem,  municijom  i 
eksplozivima; 
1.5. Sva skladišta oružja  i municije unutar agencija za sprovođenje zakona u skladu sa 
Međunarodnim tehničkim smernicama za municiju (IATG) do 2014. godine. 
 
 
Cilj 2: Potražnja za vatrenim oružjem, municijom i eksplozivom biće smanjena do 2016. 
god. za 20 % među kosovskim stanovništvom. 
Konkretni ciljevi biće: 

 
2.1.  Dalji  razvoj  i  izmena  srodnog  zakonodavnog  okvira,  po  potrebi,  uključujući  i 
podzakonska akta 
2.2. Uspešna primena zakona o vatrenom oružju B, C i D1 kategorije; 
 
 
Cilj 3: Efikasnija i kvalitetnija istraga i procesuiranje oružanog kriminala obezbediće se 
kroz bolju saradnju, koordinaciju i uzajamnu pomoć; 
Konkretni ciljevi biće: 

 
3.1. Veća saradnja između agencija za sprovođenje zakona i pravosudnih institucija; 
3.2. Veća saradnja  i razmena  informacija  između relevantnih aktera, radi šire kontrole, 
znači policija i carina; 
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3.3. Funkcionalna balističko‐obaveštajna veza između Policije Kosova i Kosovske agencije 
za forenziku 
3.4. Veća saradnja sa regionalnim partnerima; 
3.5. Veća saradnja sa međunarodnim institucijama; 
 
Cilj 4: Akteri će do 2016. god. posedovati znanje, uslove  i resurse koji su potrebni za 
primenu metoda kontrole i sakupljanja malokalibarskog i lakog naoružanja. 
Konkretni ciljevi biće: 
4.1. Ispunjene osnovne potrebe za obukom; 
4.2. Ispunjene potrebe za specijalnom obukom; 
4.3. Tehnički i tehnološki kapaciteti; 
4.4. Uspešno rešavanje zahteva za praćenjem. 
 
VII. INSTITUCIONALNI MEHANIZMI 

 
Institucionalni mehanizam tiče se uloge i koordinacije aktivnosti u vezi sa Strategijom za 
kontrolu i sakupljanje MLN, gde se glavni prioritet daje Ministarstvu unutrašnjih poslova 
prema odluci Vlade od 23. maja 2007. god. 
 
7.1. Nacionalni koordinator 
 
Nacionalni koordinator je odgovorno lice sa zadatkom da koordinira, direktno nadgleda i 
podnosi  izveštaj o primeni politike, aktivnosti  i mera u vezi sa Strategijom za kontrolu  i 
sakupljanje MLN. 
Nacionalni koordinator  funkcioniše  i kao nacionalni koordinator o MLN sa relevantnim 
međunarodnim organizacijama. 
 
7.2 Sekretarijat 
 
Sekretarijat  je  uspostavljeno  telo  sa  zadatkom  da  sakuplja  informacije  i  podatke  od 
drugih  institucija, da  analizira  i procenjuje  te  informacije,  kao  i da  sastavlja  analitičke 
izveštaje za nacionalnog koordinatora. 
Zatim, zadaci Sekretarijata su da pomaže nacionalnom koordinatoru oko sledećih pitanja; 

a) Identifikacija,  određivanje  i  (po  mogućstvu)  kvantifikovanje  uticaja  MLN  na  društvo, 
bezbednost  i  sigurnost  ljudi  i  na  privredni  i  društveni  razvoj  unutar  njihove  geografske 
zone odgovornosti; 

b) Određivanje cilja rada na kontroli MLN unutar njihove geografske zone odgovornosti; 

c) Izvlačenje operativnih ciljeva za rad na kontroli MLN iz konkretnog cilja; 

d) Razvoj i objavljivanje „nacionalnog akcionog plana za MLN“; 

e) Obezbeđivanje  dostupnosti,  i  mobilisanje  po  potrebi,  dovoljnih  resursa  za  realizaciju 
nacionalnog akcionog plana za MLN; 
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f) Usvajanje  detaljnih  predloga  za  rad  oko  MLN  svih  odgovarajućih  aktera,1  uključujući 
zakonodavna pitanja, kao vid podrške nacionalnom akcionom planu za MLN; 

g) Koordinisanje aktivnosti svih odgovarajućih aktera kao vid podrške nacionalnom akcionom 
planu za MLN; 

h) Blagovremeno  prosleđivanje  informacija  svim  odgovarajućim  akterima  kao  vid  podrške 
nacionalnom akcionom planu za MLN; 

i) Praćenje  ili  obezbeđivanje  praćenja  komponenti  rada  oko  MLN,  kao  vid  podrške 
nacionalnom akcionom planu za MLN; 

j) Ocenjivanje  svih  komponenti  rada  oko MLN,  kao  vid  podrške  nacionalnom  akcionom 
planu za MLN; 

k) Ažuriranje  nacionalnog  akcionog  plana  za  MLN,  po  potrebi,  da  bi  se  odgovorilo  na 
promenjeno operativno stanje; 

l) Obezbediti podnošenje  izveštaja o nacionalnim merama  rada oko MLN Odeljenju UN za 
poslove razoružanja (DDA), u skladu sa Planom akcije UN za MLN;2 

m) Obezbediti podnošenje  izveštaja o nacionalnim merama rada oko MLN OEBS‐u, u skladu 
sa Dokumentom OEBS‐a o MLN;3 i 

n) Obezbediti  da  su  ispoštovani  Protokol  UN  o  borbi  protiv  nedozvoljene  proizvodnje  i 
trgovine MLN,4 Pravilnik EU o ponašanju5 i sve sankcije UN za izvoz MLN. 

 
7.3 Ministarstvo unutrašnjih poslova – Kosovska policija 
 
MUP ima funkcionalnu ulogu u dostizanju izvesnih ciljeva koji su definisani u okviru ove 
strategije. Ministarstvo,  kroz  Kosovsku  policiju,  ima  potpunu  vlast  da  se  bori  protiv 
nezakonitih  delatnosti  koje  obuhvataju  upotrebu,  kupovinu,  posedovanje,  prodaju, 
distribuciju, uvoz, izvoz, obradu i proizvodnju MLN, municije i eksplozivnog materijala. 
 
Odeljenje za javnu bezbednost nadzire i sprovodi zakone u vezi sa MLN i nadležno je telo 
(izvršno telo) za sav  izvoz  i uvoz na Kosovu, kao  i za pojedince, poslovne organizacije  i 
opremu za posebne potrebe. Njegov kapacitet za nadgledanje  i ocenjivanje odgovoran 
je za iznošenje adekvatnih preporuka za upravljanje Strategijom za kontrolu i sakupljanje 
MLN. 
 
Kosovska  policija,  zajedno  sa  Kosovskom  carinom,  predstavlja  čelnu  instituciju  za 
prevenciju  i  borbu  protiv  nezakonitih  delatnosti  duž  kosovske  granice.  Samim  tim, 
                                                 
1 Odgovarajući akteri mogu, između ostalog, biti vladina odeljenja, policija, oružane snage, organizacije 
Ujedinjenih nacija (UN DDA, UNDP, UNICEF, UNIFEM), NATO (NAMSA), misije OEBS-a, misije EU, 
NVO i organizacije civilnog društva (OCD). 
2 Program akcije Ujedinjenih nacija za sprečavanje, borbu i iskorenjivanje nedozvoljene trgovine MLN u 
svim njenim aspektima, jul 2001. 
3 Dokument OEBS-a o MLN, 24.11.2000. god. 
4 Protokol Ujedinjenih nacija o borbi protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem i 
municijom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog kriminala. 
5 Pravilnik EU o ponašanju prilikom izvoza oružja, 08.06.1998. god. 
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njihova saradnja i koordinacija ključni su preduslov za jačanje kontrole nad nezakonitim 
radnjama koje bi narušile bezbednost na Kosovu. 
 
MUP  a  posebno  Odeljenje  za  javnu  bezbednost,  tesno  sarađuju  sa  Ministarstvom 
transporta oko usklađivanja zakona o opasnoj robi. 
 
 
7.4. Uloga Ministarstva pravde 
 
Ministarstvo pravde je važan deo Nacionalne strategije za kontrolu  i sakupljanje MLN a 
njegova uloga je da: 
 

• ojača vladavinu prava da bi se eliminisalo ilegalno posedovanje MLN; 
• izradi zakone u polju vladavine prava da bi se povećala efikasnost u dostizanju 

strateških ciljeva u pogledu kriminaliteta u vezi sa MLN; i 
• ojača  stručni  i  tehnički  kapacitet Kazneno‐popravne  službe  i  Službe  za uslovnu 

kaznu u borbi protiv svih negativnih pojava u zatvorima i van njega za lica koja su 
na uslovnoj kazni. 

 
7.5. Uloga Ministarstva finansije i ekonomije – Kosovska carina 
 
Kosovska carina, kao nova bezbednosna agencija pod nadležnošću Ministarstva finansija 
i ekonomije, ima ulogu da kontroliše svu robu koja ulazi na i izlazi sa Kosovo. 
 
Nacionalna strategija integrisanog upravljanja granicom i Akcioni plan predviđaju pravac 
koji  treba pratiti da bi se ojačala saradnja  i koordinacija  između ova dva glavna  tela u 
borbi  protiv  upotrebe,  trgovine,  prevoza  i  proizvodnje  nezakonitog MLN,  municije  i 
eksplozivnog materijala. 
 
7.6. Uloga ministarstva zdravlja 
 
Ministarstvo  zdravlja  učestvuje  u  ispitivanju  zdravstvene  sposobnosti  za  posedovanje 
oružja na Kosovu, u skladu sa Zakonom o oružju. 
 
MZ sprovodi ove aktivnosti preko određenih zdravstvenih ustanova i osoblja zaposlenog 
u tim ustanovama. 
 
MZ nastavlja da prati zdravstvenu sposobnost vlasnika oružja i da obaveštava MUP kada 
pojedinac izgubi tu sposobnost, što se dokazuje lekarskim pregledom. 
 
7.7. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 
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Ministarstvo  obrazovanja,  nauke  i  tehnologije  učestvuje  u  prevenciji  upotrebe  MLN 
pomoću redovnih obrazovnih programa, organizujući nastavne  i vannastavne aktivnosti 
u kojima se mogu uključiti i roditelji. 
 
Odeljenje za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja odgovorno je za primenu redovnih 
programa  i  organizovanje  vannastavnih  aktivnosti,  saradnju  sa  Kosovskim  savetom 
roditelja za obrazovanje u pogledu različitih kampanja informisanja mladih u školama. 
 
7.8. Ministarstvo trgovine i industrije 
 
Uloga Ministarstva trgovine i industrije, u saradnji sa Odeljenjem za javnu bezbednost i 
Kosovskom  policijom,  jeste  da  kontroliše  preduzeća  koja  se  bave  trgovinom  MLN, 
municijom i eksplozivnim materijalom. 
 
7.9. Nezavisna komisija za rudnike i minerale 
 
Nezavisna komisija za rudnike  i minerale sarađuje sa MUP‐om oko adekvatne primene 
Zakona o civilnoj upotrebi eksploziva. 
 
7.10. Ministarstvo lokalne uprave 
 
Ministarstvo  lokalne uprave pomaže  i zagovara aktivno učešće  lokalnih organa vlasti u 
pravcu realizacije ove strategije. 
 
7.11. Ministarstvo sredine i prostornog planiranja 
 
Ministarstvo  sredine  i  prostornog  planiranja  sarađuje  sa  MUP‐om  oko  primene  i 
ažuriranja… oko zaliha i drugih radnji koje su opasne po životnu sredinu. 
 
7.12. Kosovsko tužilaštvo 
 
U  skladu  sa  Zakonom  o  krivičnom  postupku  i  Zakonom  o  specijalnom  tužilaštvu 
Republike  Kosova,  Kosovsko  tužilaštvo  doprinosi  u  realizaciji  ove  strategije,  davanjem 
prioriteta predmetima koji se tiču krivičnih prekršaja, organizovanog kriminala u trgovini 
oružjem,  ilegalnog  posedovanja,  kontrole  ili  neovlašćene  upotrebe  oružja,  kao  i 
transakcija. 
 
7.13. Kosovska služba za statistiku 
 
Kosovska  služba  za  statistiku  sarađuje  sa  MUP‐om  oko  obezbeđivanja  delotvorne 
statističke informacije o povredama nastalim upotrebom MLN, prema standardima SZO. 
 
7.14. Ministarstvo kosovskih bezbednosnih snaga 
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MKBS sarađuje oko sprovođenja aktivnosti predviđenih ovom strategijom, a koje su u 
skladu sa pravnim okvirom u pogledu KBS. 
 
7.15. Ministarstvo spoljnih poslova 
 
Ministarstvo  spoljnih  poslova,  u  saradnji  sa  MUP‐om  obezbeđuje  adekvatno 
sprovođenje embarga i Evropskog kodeksa ponašanja za izvoz oružja. 
 
Ministarstvo spoljnih poslova je takođe izvršna agencija koja odobrava i šalje van izveštaj 
o napretku relevantnim međunarodnim organizacijama za kontrolu MLN. 
 
7.16. Kosovska obaveštajna agencija 
 
Kosovska obaveštajna agencija sarađuje oko  realizacije ove strategije u aktivnostima u 
vezi  sa  organizovanim  kriminalom  i  MLN,  a  koje  su  direktna  pretnja  po  državnu 
bezbednost. 
 
7.17. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 
 
Uloga Ministarstva poljoprivrede jeste da bude odgovorno za kontrolu oružja u posedu 
šumara kao i za nadgledanje primene Zakona o lovu. 
 
7.18. Ministarstvo kulture, omladine i sporta 
 
MKOS pomaže  realizaciju ove  strategije  kroz  realizaciju Akcionog plana  za omladinu  i 
primenu politike o oružju u muzeju, primenu standarda za streljačka udruženja. 
 
7.19. Kosovska agencija za forenziku (KFA) 
KFA podržava tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa srodnim zakonom. pored 
toga, tesno sarađuje sa Policijom Kosova u oblasti prikupljanja obaveštajnih podataka u vezi sa 
vatrenim oružjem i municijom. 
 
 
VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA 

Proizvodnja,  distribucija,  konverzija  i  upotreba  MLN  predstavljaju  stvar  za  koju  je 
neophodna  saradnja  institucija  i  organizacija,  regionalno  i  globalno,  na  nivou 
partnerstva. 
 
Ovom strategijom nastojimo da stvorimo uslove za rešavanje  ilegalnog MLN, u saradnji 
sa evropskim institucijama i u cilju što ranijeg integrisanja u Evropsku uniju. Neophodna 
je  zajednička  saradnja  između  kosovskih  institucija  i  drugih međunarodnih  institucija 
angažovanih na prevenciji, borbi protiv i kontroli MLN. 
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IX. REALIZACIJA, NADGLEDANJE I OCENA STRATEGIJE 
 
9.1 Uloga sistema za nadgledanje 
 
Proces  realizacije  strategije  obuhvata  dostizanje  strateških  ciljeva,  konkretnih  ciljeva  i 
aktivnosti.  Nadgledanje  i  ocena  rezultata  objektivne  primene  i  delotvornosti 
odgovarajućih aktivnosti, čine sastavni deo procesa Strategije  i ključne su komponente 
za  njenu  realizaciju.  Nadgledanje  i  procena  su  sredstvo  za  overu  napretka  u  vezi  sa 
postavljenim ciljevima, da bi se procenila potreba i odredio pravac za uredbe, posebno u 
vezi sa aktivnostima. 
 
Proces nadgledanja vrše odgovorne institucije, uz šire učešće zainteresovanih strana. 
 
Glavni aspekti nadgledanja i ocenjivanja strategije su: 

• institucionalni kapaciteti; 
• pokazatelji učinka; 
• izvori informacija i mehanizmi overe; 
• širenje i korišćenje rezultata dobijenih nadgledanjem i ocenom. 

 
9.2 Institucionalni kapaciteti za nadgledanje i ocenu 
 
Sistem  za  nadgledanje  i  ocenu  pokriva  sve  institucije  odgovorne  za  primenu  ciljeva 
definisanih u okviru Strategije i Akcionog plana. 

• Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao vodeća  institucija za realizaciju strategije, 
uspostaviće  Jedinicu  za  nadgledanje  i  ocenu  strategije  pod  nacionalnim 
koordinatorom za MLN. Ova  jedinica će pratiti najvažnije pokazatelje u pogledu 
MLN i pripremiće izveštaj o napretku vezano za rezultate u primeni ciljeva. 

• Resorna ministarstva  će podnositi  izveštaj o nadgledanju  i oceni aktivnosti koje 
su u nadležnosti ovih ministarstava ili njihovih podređenih institucija, uključujući 
tužilaštvo i sudove. Ove institucije će periodično podnositi izveštaje nacionalnom 
koordinatoru, da bi se obezbedilo koherentno izveštavanje. 

• Nevladine  organizacije  će  učestvovati  u  nadgledanju  i  oceni,  kroz  zajedničke 
diskusije  za okruglim  stolom  koje  će  voditi  koordinator. Na  tim diskusijama  za 
okruglim  stolom,  građansko  društvo  će  predstaviti  izveštaje  o  opažanjima  u 
pogledu projekata i programa koje su oni realizovali. 

 
9.3 Izbor pokazatelja za nadgledanje i ocenu, konačnih pokazatelja 
 

1. Više  relevantnih  zakona  i podzakonskih akta, koji  su uspešno  realizovani posle 
usvajanja Strategije; 

2. Uspostavljene strukture; 
3. Više bilateralnih i multilateralnih sporazuma potpisanih sa drugim zemljama; 
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4. Izveštaji o nadgledanju i oceni strategije; 
5. Procenat stanovništva koje je upoznato sa pitanjem zloupotrebe MLN; 
6. Procenat potražnje za oružjem; 
7. Više udžbenika u nastavnom programu koji se bave MLN; 
8. Više slučaja u vezi sa MLN tretiranih sa zdravstvenog aspekta; 
9. Veća količina sakupljenog ilegalnog MLN; 
10. Više prijavljenih incidenata oružanog naselja; 
11. Ulična cena ilegalnog oružja; 
12. Prosečno  trajanje  zatvorske  kazne  i  dodatne  mere  za  konfiskaciju  u  slučaju 

zloupotrebe MLN od strane izvršilaca krivičnih dela; 
13. Više slučaja kojima se bavi policija, tužilaštvo i sudovi; 
14. Više sprovedenih vannastavnih aktivnosti. 

 
9.4 Srednji pokazatelji 
 
Srednji pokazatelji se koriste u aktivnostima nadgledanja utvrđenim u Akcionom planu 
za kontrolu MLN. 
 
9.5 Mehanizmi nadgledanja i ocene 
 

1. Standardizovani sistem za prikupljanje i obradu podataka; 
2. Administrativni,  statistički  podaci  iz  MUP‐a  (policija),  MP,  MZ,  MFE  (carina, 

Kosovska poreska uprava), MONT, tužilaštvo, sudovi, MRSP; 
3. Domaći i međunarodni mehanizmi upućivanja; 
4. Ankete  i  opažanja  usmerena  na  informisanost  stanovništva  u  vezi  sa pitanjem 

MLN. 
 
9.6 Širenje i korišćenje rezultata dobijenih nadgledanjem i ocenom 
 
Rezultati  dobijeni  nadgledanjem  i  ocenom  objaviće  se  u  cilju  objavljivanja  napretka 
ostvarenog u kontroli  i sakupljanju MLN. Kada se sastavi  izveštaj na osnovu podataka  i 
opažanja, on se prosleđuje korisnicima među kojima su, i to ne samo: 

1. centralne i lokalne institucije, 
2. međunarodni partneri, 
3. građansko društvo, 
4. mediji, 
5. šira javnost. 

 
 
X. AKCIONI PLAN  
    
Akcioni plan se  izrađuje u okviru opšteg strateškog okvira definisanog sa Nacionalnom 
strategijom za kontrolu i sakupljanje malokalibarskog naoružanja. 
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Akcioni plan za realizaciju strategije sastoji se od sledećeg: 
 

• Opšti ciljevi; 
• Konkretni ciljevi; 
• Konkretne aktivnosti za dostizanje ciljeva; 
• Odrediće  odgovorne  institucije  i  institucije  koje  daju  podršku  za  dostizanje 

svakog cilja i za svaku aktivnost; 
• Odrediće vremenski okvir za dostizanje svakog cilja; 
• Odrediće neophodne izvore finansija za razvoj aktivnosti; 
• Odrediće pokazatelje za svaki cilj i za svaku aktivnost. 
 

Akcioni  plan  bi  trebalo  da  bude  u  skladu  sa  Opštim  okvirom  Nacionalne  strategije 
Republike Kosova za kontrolu i sakupljanje malokalibarskog i lakog naoružanja. 
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Aneks A 
 

Najbitniji međunarodni sporazumi 
 

Okvir ili 
mehanizam 

Rezime  Potrebne mere 

Protokol UN o 
vatrenom oružju6 
 

Ovo  je prvi studijski dokument o MLN usvojen u UN. Ovaj protokol 
dopunjuje  Konvenciju  UN  protiv  transnacionalnog  organizovanog 
kriminala iz 2001. god. Mere predviđene Protokolom UN o vatrenom 
oružju obuhvataju: 
� jačanje domaćih zakona; i 
�  bolju  razmenu  informacija  između  država  oko  nedozvoljenog 
vatrenog oružja, njegovih trgovaca, izvora i pravaca trgovine. 
 

Ratifikacija 

Program mera 
(PM) UN za MLN7 
 

PM UN bavi  se obuhvatnijim okvirom  za MLN nego Protokol UN o 
vatrenom oružju  i odnosi se na  transfer MLN od države do države. 
Predviđa  skup mera  protiv MLN  na međunarodnom,  regionalnom, 
nacionalnom i lokalnom nivou i poziva na saradnju između država da 
bi  se  dostigli  postavljeni  ciljevi,  uključujući  razmenu  informacija, 
pomoć i postavljanje standarda, kao i naglašavanje uloge regionalnih 
organizacija u negovanju  te  saradnje. Države  su prihvatile obavezu 
da  se  sastaju  svake  dve  godine  da  bi  razmenile  informacije  o 
njihovom sprovođenju PM. 
 

Pridruživanje 

OEBS‐ov 
dokument o MLN8 
 

OEBS‐ov  dokument  o  MLN  prepoznaje  efekat  destabilizujućeg 
gomilanja MLN na nedavne regionalne sukobe. Deli zadatke u borbi 
protiv gomilanja  i širenja MLN u nekoliko kategorija normi  i mera,  i 
predviđa potencijalnu ulogu za svoje misije  i  terenske kancelarije u 
primeni. Ove kategorije obuhvataju: 
�  domaće  uredbe  o  MLN,  uključujući  kontrolu  proizvodnje, 
obeležavanje i vođenje evidencije; 
� nadgledanje  i regulisanje međunarodne trgovine MLN, uključujući 
regulisanje  posredništva,  kriterijume  za  zajednički  izvoz  i  kontrolu 
transfera, kao i razmenu informacija; i 
� sakupljanje oružja, upravljanje zalihama i uklanjanje viška – ključno 
za  smanjenje nekontrolisanog  širenja malokalibarskog naoružanja  i 
za prevenciju zabranjene trgovine. 
 

Pridruživanje 

OEBS‐ov 
dokument o 
zalihama 
konvencionalne 
municije9 
 

OEBS‐ov dokument o  zalihama konvencionalne municije usvojen  je 
2003.  god.  i  on  dopunjuje  OEBS‐ov  dokument  o MLN.  Sporazum 
obuhvata  sve  kategorije  konvencionalne  municije,  eksplozivnog 
materijala  i  detonirajućih  sprava,  uključujući  municiju  za  teško 
naoružanje, sve vrste mina, gorivo za projektile  i  rakete, osigurače. 
Dokument  predviđa  praktične  procedure  i  mehanizme  za 
uništavanje  ovog  viška  iz  zaliha.  Konačni  cilj  je  da  se  omogući 
učestvovanje država da bi se ojačali njihovi nacionalni kapaciteta za 
samostalno  rešavanje  konkretnih problema,  kroz upotrebu  kada  je 
to moguće sopstvene aktive. 
  

Pridruživanje 

                                                 
6 Protokol protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njihovim delovima i komponentama, i municijom, kojim se 
menja i dopunjuje Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Protokol o vatrenom oružju). 
(Stupio je na snagu 3. jula 2005. godine) 
7 Program mera Ujedinjenih nacija za prevenciju, borbu i iskorenjivanje nedozvoljene trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem 
u svim njegovim aspektima. (Dokument UN A/CONF. 192/15, Jul 2001) 
8 OEBS‐ov Dokument o malokalibarskom i lakom naoružanju. (FSC.JOUR/314 24. novembar 2000) 
9 OEBS‐ov Dokument o zalihama konvencionalne municije. (FSC.DOC/1/03 19. novembar 2003) 
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OEBS‐ova odluka 
o ručno 
prenosivim 
sistemima 
protivvazdušne 
odbrane 
(MANPADS)10 
 

OEBS‐ova  odluka  o  MANPADS‐u  usvaja  načela  za  veću  kontrolu 
izvoza  MANPADS‐a,  koja  su  izvučena  iz  „Elemenata  za  kontrolu 
izvoza  ručno  prenosivih  sistema  protivvazdušne  odbrane“  u 
Vasenarovom sporazumu. 
 

Pridruživanje 

OEBS‐ova odluka 
o potvrdama za 
krajnje korisnike11 
 

Ova odluka reafirmiše posvećenost zemalja učesnica da poštuju, kao 
jedan od glavnih standarda, dokumentaciju za izvoz i da se ne izdaje 
licenca za izvoz bez proverene potvrde za krajnjeg korisnika ili nekog 
drugog  oblika  zvaničnog  ovlašćenja  koje  izdaje  zemlja  koja  uvozi. 
Odluka  pokriva  uslove  dokumentacije  za  potvrdu  za  krajnjeg 
korisnika, kao i mehanizme. 
 

Pridruživanje 

OEBS‐ova odluka 
o posredništvu12 
 

Ova odluka navodi načela dogovorena  između  zemalja  za  kontrolu 
posredovanja oko naoružanja, da bi se  izbeglo osujećivanje sankcija 
koje  usvoji  Savet  bezbednosti  Ujedinjenih  nacija;  odluke  koje  je 
doneo OEBS, uključujući kriterijume određene u Delu II A OEBS‐ovog 
Dokumenta  o MLN;  drugi  sporazumi  o MLN,  ili  drugi  sporazumi  o 
kontroli  naoružanja  i  razoružavanju,  da  bi  se  smanjio  rizik  od 
skretanja MLN na  ilegalna  tržišta,  između ostalog u  ruke  terorista  i 
drugih kriminalnih grupa;  i da se pojača kontrola  izvoza MLN. Da bi 
se  ovi  ciljevi  dostigli,  zemlje  učesnice  nastoje  da  obezbede  njihovi 
postojeći  ili  budući  zakoni  o  posredovanju  oko naoružanja  budu  u 
skladu sa odredbama sadržanim u ovom dokumentu. 
 

Pridruživanje 

Zajedničke mere 
EU za MLN13 
 

EU  preko  svojih  Zajedničkih mera  za  borbu  protiv  destabilizujućeg 
gomilanja i širenja malokalibarskog naoružanja, predviđa finansijsku 
i  tehničku  pomoć  zemljama,  grupama  zemalja,  međunarodnim 
organizacijama  i NVO koje traže podršku. Kroz Zajedničke mere, od 
1999.  godine,  EU  je  usvojila  14  takvih mera  u  Istočnoj  Evropi,  u 
Latinskoj  Americi  i  u  Karibima,  u  Aziji  i  Africi.  Među  ostalim 
geografskim  prioritetima  koje  je  odredio  Savet  Evrope,  posebna 
pažnja  je poklonjena uništavanju postojećih zaliha MLN u  Istočnoj  i 
Jugoistočnoj  Evropi,  kao  i  merama  za  podršku  regionalnog 
moratorijuma na malokalibarsko naoružanje u Africi. 
 

Pridruživanje 

Kodeks ponašanja 
EU za izvoz MLN14 
 

Kodeks  ponašanja  EU  predstavlja  model  za  kontrolu 
konvencionalnog vojnog izvoza, koji je uvela Evropska unija kao deo 
političke  posvećenosti  1998.  god.  On  uspostavlja  zajedničke 
kriterijume za odobravanje  izvoza  i predviđa transparentnost poput 
objavljivanja  godišnjeg  izveštaja  koji  građanskom  društvu  kao  i 
zvaničnicima  daje  mehanizam  za  procenu  učinka  pojedinačnih 
zemalja. Kodeks ponašanja EU je u procesu svoje prve revizije a cilj je 
da postane zakonski obavezujući Zajednički stav EU. 
 

Pridruživanje 

Strategija EU za 
borbu protiv 
nedozvoljenog 
gomilanja i 

Savet  Evrope  je  16.  decembra  2005.  godine  usvojio  Strategiju  za 
podršku  Zajedničkim  merama  za  MLN  iz  2002.  godine 
(2002/589/CFSP). Strategija je napisana u okviru Evropske strategije 
za bezbednost  (2003),  kao  i  slične  strategije  za oružje  za masovno 

Pridruživanje 

                                                 
10 OEBS‐ova Odluka o ručno prenosivim sistemima protivvazdušne odbrane (Odluka br. 7/03). (FSC.DEC/07/03 23. jul 2003) 
11 OEBS‐ova Odluka o potvrdama za krajnjeg korisnika i procedurama provere za izvoz MLN (Odluka br. 05/04). (FSC.DEC/5/04 17. 
novembar 2004) 
12 OEBS‐ova Odluka o načelima za kontrolu posredništva oko MLN (Odluka br. 08/04). (FSC.DEC/8/04 24. novembar 2004) 
13 Zajedničke mere Saveta EU o doprinosu Evropske unije u borbi protiv destabilizujućeg gomilanja i širenja malokalibarskog i lakog 
naoružanja, kojima se zamenjuje Zajedničke mere 1999/34/CFSP. (2002/589/CFSP 12. jul 2002) 
14 Kodeks ponašanja EU za izvoz oružja, 8. jun 1998. god. 
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trgovine MLN i 
municijom15 
 

uništenje  iz  2003.  god.  Cilj  je  da  se  osmisli  „integrisani  pristup  i 
obuhvatan plan mera  za borbu protiv nedozvoljene  trgovine MLN  i 
njihovom municijom“. 
 

Zajednički stav EU 
o posredovanju 
oko naoružanja16 
 

Cilj  zajedničkog  stava  je  da  se  kontroliše  posredovanje  oko 
naoružanja da bi se izbeglo osujećivanje embarga UN, EU ili OEBS‐a, 
kao  i  kriterijuma  predviđenih  Kodeksom  ponašanja  EU.  On 
obavezuje  zemlje  članice  EU  da  uspostave  jasan  pravni  okvir  za 
posredovanje.  Deo  ovog  okvira  je  sistem  licenciranja  u  kome  se 
procenjuju  prijave  za  licencu  za  određene  transakcije  u 
posredovanju,  prema  uslovima  Kodeksa  ponašanja  EU.  Zajednički 
stav  takođe,  predviđa  uspostavljanje  mehanizma  za  razmenu 
informacija oko posredništva. 
 

Pridruživanje 

Regionalni plan 
primene pakta 
stabilnosti za 
MLN17 
 

Pakt  stabilnosti  za  Jugoistočnu  Evropu  (SCSP)  je  novembra  2001. 
god. proizveo Regionalni plan primene (SP SALW RIP) za borbu protiv 
nekontrolisanog  širenja malokalibarskog  i  lakog  naoružanja  (MLN). 
Ovaj  plan  je  revidiran maja  2006.  god.  Suprotno mnogim  drugim 
sporazumima  o  kontroli  naoružanja,  SP  SALW  RIP  predviđa 
konkretne  mehanizme  za  pomaganje  državama  u  njihovoj 
posvećenosti i za angažovanje tih država oko određivanja prioriteta i 
donošenja  odluka  oko  regionalnih  napora.  Ovi  mehanizmi  se 
pomažu  ili  primenjuju  kroz  SEESAC  na  regionalnom  nivou  a  u 
individualnim  zemljama  kroz  skup  međunarodno  podržanih 
inicijativa.  Na  političkom  nivou,  SP  SALW  RIP  treba  smatrati 
uspešnim  jer  je  uveo  vredan  i  delotvoran  zadatak  za  pokretanje 
delotvornog odgovora na operativnom nivou. 
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15 Strategija EU za borbu protiv nedozvoljenog gomilanja i trgovine MLN i njihovom municijom. Savet Evropske unije 5319/06, od 
13. januara 2006. godine (Usvojena 15 ‐ 16 decembra 2005). 
16 Zajednički stav Saveta 2003/468/CFSP, od 23. juna 2003. god. o kontroli posredovanja oko naoružanja. OJ L 156, 25.05.2003, pp. 
79‐80. 
17 Borba protiv širenja MLN – Regionalni plan primena pakta stabilnosti za Jugoistočnu evropu, 28. novembar 2001. Godine 
(Revidiran maja 2006). (www.stabilitypact.org) 
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