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Врз основа на член 6 став 2 од Законот за контрола на надворешно-трговскиот промет со 

стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина („Службен 

весник на БиХ“ број 103/09), Mинистерот за безбедност донесува 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НАВЕДЕНИ ВО КОНТРОЛНИТЕ ЛИСТИ 

 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

(Предмет на Правилникот) 

 

Со овој Правилник се пропишува начинот и постапката за обработка на барањето за 

издавање на дозвола за превоз на стока која е дефинирана со Одлуката за преземање на 

листата на вооружување и воена опрема за чие движење е потребно одобрување 

(„Службен весник на БиХ“ број 94/09 и 82/10), содржината на барањето, како и  органот 

надлежен за издавање на дозволата за превоз. 

 

II ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА 

НАВЕДЕНА ВО КОНТРОЛНИТЕ ЛИСТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА  БИХ (ПРЕВОЗ) 

 

Член 2 

(Поднесување на барање) 

 

Барањето за издавање на дозвола за превоз на стока наведена во Одлуката за 

преземање на листата на оружје и воена опрема за чие движење е потребно одобрение 

(во натамошниот текст: контролни листи), се поднесува во Министерството за безбедност 

на Босна и Херцеговина (во натамошниот текст: Министерството) во случај на движење 

(превоз) на стока низ територијата на Босна и Херцеговина. 

 

Член 3 

(Исклучоци во примената) 

 

(1) Одредбите од овој Правилник не се однесуваат на превоз на стока која не е 

наведена во Одлуката за преземање на листите на вооружување и воена опрема 

за чие движење е потребно одобрение („Службен весник на БиХ“ број 94/09 и 

82/10). 

(2) За стоките кои не се наведени во Одлуката од став (1) на овој член, меродавни се: 

Министерството за внатрешни работи на Република Српска, кантоналните 



2 

 

министерства за внатрешни работи и Полицијата на областа  Брчко на Босна и 

Херцеговина. 

 

Член 4 

(Содржина на барањето) 

 

(1) Барањето од член 2 од овој Правилник се поднесува на образец чија содржина и 

облик  се пропишани во прилогот  број 1 од овој Правилник и претставува негов 

составен дел. 

(2) Образецот од став (1) од овој член ги содржи следниве податоци: 

1) име и адреса на поднесувачот на барањето; 

2) име и адреса  на испраќачот; 

3) име и адреса на примачот; 

4) спецификација на вооружувањето (назив, производител, количина, сериски број 

и начин на пакување); 

5) начин на превоз (патен, железнички, воздушен, воден); 

6) податоци за превозното средство (тип и марка на превозното средство, 

регистарски ознаки); 

7)  име и презиме на возачот, ЕМБГ, број на лична карта или пасош (во случај на 

патен превоз  во друмскиот сообраќај); 

8) место на тргнување (планиран датум и време на почетокот на превозот); 

9) име на влезниот граничен премин и планирано време на доаѓање; 

10)  име на излезниот граничен премин и планирано време на доаѓање; 

11) правец на движење; 

12) крајна дестинација. 

 

Член 5 

(Потребна документација) 

 

(1) Заедно со пополнетиот образец на барањето треба да се достави и увозна или 

извозна дозвола од надлежното Министерство, договор за испорака или нарачка и 

доказ за уплата на административната такса. 

(2)  Барањето за издавање дозвола за превоз на стока се поднесува во рок од 60 дена 

пред отпочнување на активноста. 

(3) Доколку има повеќе учесници во надворешнотрговскиот промет, потребно е да се 

достави документација од која се гледа текот на надворешно-трговскиот промет. 

За посредниците во превозот треба да се достават документи од земјата на 

потекло на посредникот од која може да се види дека посредникот е уредно 

регистриран и дека ја има пријавено дејноста посредување. 

(4) Сите документи што се предаваат заедно со барањето мора да бидат на еден од 

јазиците кои се службени во Босна и Херцеговина. Доколку документот е на 

странски јазик, покрај оригиналниот документ се приложува и превод од овластен 

судски преведувач за јазикот на кој е напишан документот. 
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Член 6 

(Посебни мерки на безбедност) 

 

Во исклучителни ситуации Министерството, во решението со кое се одобрува транзитот, 

може да наложи посебни мерки на безбедност при движењето на стоката низ 

територијата на Босна и Херцеговина. 

 

Член 7 

(Издавање на решението) 

 

Доколку во текот на постапката се утврди дека се исполнети условите за издавање на 

дозволата за транзит преку територијата на Босна и Херцеговина, Министерството 

донесува посебно решение.  

 

Член 8 

(Известување за издадено решение) 

 

1) По донесувањето на решението од  член 5 од овој Правилник, Министерството го 

доставува до подносителот на барањето. 

2) По донесеното решение од став (1) од овој член, Министерството ги известува 

ентитетските министерства за внатрешни работи и Полицијата на областа Брчко 

на БиХ со наведување на бројот на издаденото одобрение за превоз. 

3) Надлежните ентитетски министерства за внатрешни работи и Полицијата на 

областа Брчко на БиХ се должни, по добиеното известување од став (2) на овој 

член, да ги извршат потребните најави за превозот на стока до надлежните 

полициски  органи на патеката на движење на стоката. 

 

Член 9 

(Одбивање на барањето) 

 

Доколку во текот на постапката се утврди дека не се исполнети условите за превоз 

преку територијата на Босна и Херцеговина, во тој случај се донесува решение со кое 

барањето се одбива. 

 

Член 10 

(Проверка преку Министерството за надворешни работи на Босна и 

Херцеговина) 

 

(1) Во исклучителни случаи, Министерството, пред издавањето на решението, може 

да побара од Министерството за надворешни работи на БиХ, преку дипломатски 

канали да изврши проверка на статусот на правното лице – подносител на 

барањето, испраќачот и  примачот на стоката. 
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(2) Министерството за надворешни работи на БиХ е должно во најкраток рок да 

отпочне постапка со цел обезбедување на бараните информации од став (1) од 

овој член и да ги достави до Министерството. 

 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 11 

(Образец) 

 

Образецот број 1 е отпечатен заедно со овој Правилник и претставува негов составен 

дел. 

 

Член 12 

(Влегување во сила) 

 

Овој Правилник влегува во сила на денот на потпишувањето и ќе се објави во „Службен 

весник на БиХ“. 

 

 

 

Број:_____________/10 

Сараево, _____________2010 година 

         МИНИСТЕР 

        ________________________ 
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ПРИЛОГ  1 – ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО 

 

Подносител на барањето (назив на правното или физичкото лице, седиште и адреса, број 

и датум) 

Надлежен орган до кој се поднесува барањето (седиште и адреса) 

 

БАРАЊЕ 

за издавање на дозвола за превоз на стока преку територијата на Босна и Херцеговина во 

врска со оружје и воена опрема 

 

1. Назив и адреса на подносителот на барањето: 

Контакт-лице и телефон: 

2. Назив и адреса на испраќачот: 

Контакт-лице и телефон: 

3. Назив и адреса на примачот: 

Контакт-лице и телефон: 
4. Спецификација на оружјето      назив производител  количина    сериски број  начин на                    

                                                         1.       пакување 

    2.... итн. 

5. Начин на превоз: 

(друмски, железнички, воздушен, воден) 

6. Податоци за превозното средство (тип и марка на превозното средство, 

рег.ознаки) 

7. Име и презиме на возачот: 

ЕМБГ: 

Бр. на лична карта или пасош: 

(во случај на друмски превоз) 

8. Појдовна точка: 

Планиран датум и време на отпочнување на превозот: 

9. Име на влезниот граничен премин и планирано време на доаѓање 

(во случај на превоз) 

10. Име на излезниот граничен премин 

(во случај на превоз) 

11. Правец на движење: 

12. Крајна дестинација 

 

Со барањето се приложува (прилогот мора да биде оригинален или заверена 

копија): 

- Увозна или извозна дозвола од надлежното министерство (во случај на 

превоз), 

- Договор за испорака или нарачка, 

- Доказ за уплатена административна такса 

МП  Име, презиме и потпис на                   

овластеното лице 


