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I DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

Obiectul legii 

Articolul 1 

Prin această lege se reglementează modalitatea și condițiile prin care se efectuează exportul și 
importul armamentului și echipamentului militar, oferta serviciilor de brokeraj și asistență 
tehnică, precum și tranzitarea armamentului și echipamentului militar, se stabilesc procedurile 
de emitere a permiselor și autorizațiilor organelor competente privind derularea acestei legii și 
stabilesc sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor acestei legi. 

Scopul legii 

Articolul 2 

Scopul acestei legi este stabilirea controlului  privind exportul și importul armamentului și 
echipamentului militar, oferta serviciilor de brokeraj și asistență tehnică, precum și bazele  
pentru controlul transportului și tranzitului armamentului și echipamentului militar, pentru 
exercitarea și protecția intereselor de siguranță și intereselor politicii externe ale Republicii 
Serbia, credibilității international ale statului și asigurarea respectării obligațiilor international 
ale Republicii Serbia în acest domeniu. 

Definirea unor noțiuni 

Articolul 3 

Noțiunile care sunt întrebuițate în această lege au următorul conținut: 

(1) armamentului și echipamentului militar (în continuarea textului: AEM) reprezintă  muniția, 
mijloacele tehnice  și de luptă, precum și componetele lor, tehnologia, precum și părțile 
component destinate pentru dotarea, utilizarea, mânuirea, păstrarea, depozitarea, întreținerea 
și control, stabilite prin Lista națională de control a armamentului și echipamentului militar (în 
continuarea textului: Lista). 

(2) exportul AEM reprezintă: 

(1) scoaterea, trimiterea, respectiv livrarea AEM de pe teritoriul Republicii Serbia 
pe teritoriul altui stat sau pe alt teritoriu vamal, în conformitate cu reglementările 
vamale.



(2) transferul de software și tehnologie prin fax, telefon, poșta electronica sau prin 
orice altă modalitate electronica în afara teritoriul Republicii Serbia, precum și 
transmiterea orală a tehnologiei, dacă tehnologia a fost cuprinsă în documentul al 
cărui parte importantă a fost citită sau descrisă în forma în care se ajunge la același 
rezultat. 

(3) exportul din nou al AEM în sensul reglementărilor vamale. 

(3) exportatorul este persoana juridică sau antreprenorul cu sediul pe teritoriul Republicii 
Serbia, care este înscris în registrul persoanelor autorizate pentru efectuarea afacerilor de 
export și import al armamentului și echipamentului militar, serviciile de broker și asistența 
tehnică (în continuarea textului: Registru): 

(1) în al cărui nume se realizează exportul, respectiv persoana care, în timp când 
autorizația a fost emisă are contract încheiat cu destinatarul mărfii în alt stat și 
autorizația pentru a decide privind trimiterea mărfii în afara teritoriului vamal al 
Republicii Serbia. Dacă contractul privind export nu a fost încheiat, sau dacă o parte 
contractuală nu își desfășoară activitatea în numele său, exportatorul este persoana 
care are autorizația să decidă privind trimiterea mărfii în afara teritoriului vamal al 
Republicii Serbia; 

(2) cel care adoptă hotărârea privind transferul, facilitează transferul sau face 
accesibil software-ul sau tehnologia mijloacelor electronice de comunicare, inclusive 
și transmiterea prin fax, telefon, poșta electronica sau orice alt mod electronic în 
afara Republicii Serbia. 

(4) Importul AEM reprezintă introducerea, aducerea, respectiv livrarea AEM de pe teritoriul altui 
stat sau teritoriu vamal pe teritoriul Repiublicii Serbia, în conformitate cu reglementările vamale; 

(5) importatorul este persoana juridică sau antreprenorul cu sediul pe teritoriul Republicii 
Serbia în al cărui nume se efectuează importul, respectiv persoana care în perioada când a 
fost emis permisul are un contract încheiat cu expeditorul mărfii în altă țară și autorizația pentru 
primirea mărfii respectiv în cadrul zonei vamale a Republicii Serbia. Dacă contractual de import 
nu a fost încheiat sau dacă o parte  contractuală nu activează în numele propriu, importatorul 
este persoana care are autorizația pentru primirea mărfii în cadrul zonei vamale a Republicii 
Serbia. 

(6) serviciile de brokeraj reprezintă activitățile de contractare și intermediere la contractarea 
afacerilor raportat la comercializarea, vânzarea, sau achiziția AEM dintr-un stat și vânzarea lui 
în alt stat, precum și vânzarea-cumpărarea AEM într-un stat pentru transferul în alt stat. 

Prin serviciile de brokeraj nu se cuprind serviciile de transport, serviciile financiare, asigurare, 
reasigurare, publicitate și marketing; 

(7) brokerul este o persoană juridică sau antreprenor cu sediul în Repulica Serbia care 
efectuează serviciile din punctual 6) al acestui articol și care este înregistrat în registru; 

(8) asistența tehnică este ajutorul pe care îl oferă persoana juridical sau antreprenorul cu 
sediul în Republica Serbia raportat la dezvoltarea, producția, încheierea, testarea, reparațiile 
sau întreținerea AEM, care poate să fie sub formă de instrucțiuni, perfecționări, transmiterea 
datelor tehnice, cunoștiințelor de afacere și abilități sau servicii de consultață  și de specialitate, 
inclusive și asistența care se oferă în mod oral;



(9) ofertantul asistenței tehnice este persoana juridical sau antreprenorul cu sediul în Republica 
Serbia care acordă asistența tehnică din punctual 8) al acestui articol și care este înregistrat în 
registru; 

(10) destinația militară finală cuprinde: 

(1) instalarea mărfii, părților componente sau pieselor în marfa de destinație militară de 
pe listă; 

(2) utilizarea echipamentului pentru producție, examinare sau analiză, și 
componentele lor pentru dezvoltare, producție sau întreținerea mărfii de destinație 
militară de pe listă; 

(3) utilizarea oricărui produs nefinalizat în fabricile pentru producția mărfii cu 
destinația militară de pe listă. 

(11) transportul reprezintă transportul rutier, fluvial, aerian sau combinat al AEM pe teritoriul 
Republicii Serbia și de pe teritoriul Republicii Serbia; 

(12) tranzitul reprezintă transportul rutier, fluvial, aerian sau combinat al AEM, care intră pe 
teritoriul Republicii Serbia, se transportă peste teritoriul ei (cu sau fără reîncărcări) și părăsesc 
teritoriul Republicii Serbia. 

Sub noțiunea de reîncărcare se subînțelege încărcarea, încărcarea din nou sau schimbarea 
modalității de transport al AEM pe teritoriul Republicii Serbia; 

(13) exportul și importul necomercial reprezintă importul sau exportul provizoriu al exponatelor 
de târg, muzeuri sau exponate pentru expoziții pentru participarea la manifestăriile international, 
respectiv exportul și importul provizoriu al AEM pentru participarea la competițiile sportive și alte 
activități. 

Competența pentru adoptarea listei 

Articolul 4 

Guvernul, la propunerea ministerului competent pentru treburile afacerilor externe (în 
continuarea textului: Ministerul) stabilește lista care este concordată cu lista de relevanță a 
Uniunii Europene. 

Exportul și importul AEM și oferta serviciilor de broker și asistenței tehnice  

Articolul 5 

Exportul și importul AEM și oferta serviciilor de brokeraj și asistenței tehnice în sensul acestei 
legi, se efectuează în baza autorizației Ministerului. 

Exportatorul, importatorul, broker-ul și ofertantul de asistență tehnică, este obligat ca înainte de 
începerea exportului, importului, serviciilor de borker și înainte de a oferii asistența tehnică, să 
stabilească dacă marfa sau serviciul face parte din AEM, în conformitate cu dispozițiile acestei 
legi și reglementările adoptate în baza acestei legi. 

 



Interdicții 

Articolul 6 

Asistența tehnică este interzisă, dacă este destinată sau se poate utiliza la: 

1) dezvoltarea, producerea, modificarea, manipularea, asamblarea, testarea, repararea, 
utilizarea, aplicarea, întreținerea, depozitarea, detectarea sau extinderea armelor de distrugere 
în masă sau dezvoltarea, producerea, întreținerea sau depozitarea mijloacelor adecvate pentru 
transportarea acesteia; 

2) scopul militar final oferit în țările de destinație finală, care sunt supuse unui embargo privind 
AEM pe baza deciziilor relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, 
Organizației pentru Securitate și Cooperare și altor organizații internaționale care obligă 
Republica Serbia sau în baza dispozițiilor relevante ale legislației naționale. 

II CONDIȚIILE PENTRU EXECUTAREA IMPORTULUI ȘI 
EXPORTULUI AEM ȘI OFERTA SERVICIILOR DE BROKERAJ ȘI 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Înregistrarea 

Articolul 7 

Exportul , importul AEM, oferta serviciilor de brokeraj și asistenței tehnice în sensul articolului 3 
al acestei legi se poate efectua  de către persoana juridică sau antreprenortul înscris în 
registru. 

Registrul din alineatul 1 al acestui articol se poartă de către Minister. 

Ministerul reglementează funcționarea Registrului și datele pe care trebuie să le fie livrate, 
precum și formularele necesare pentru înregistrare. 

Persoană juridică sau antreprenorul înregistrat în registru va notifica Ministerului cu privire la 
orice modificare a datelor care fac obiectul înregistrării, în termen de cel mult 15 zile de la data 
la care au loc aceste modificări. 

Ministerul va emite o decizie cu privire la înregistrarea, refuzul cererii și radierea persoanelor din 
registru. 

 Decizia de înregistrare este valabilă timp de cinci ani de la data adoptării sale. 

Condițiile speciale 

Articolul 8 

Persoana responsabilă în persoana juridică sau la antreprenor care a solicitat înregistrarea 
trebuie să îndeplinească cerințe specifice care sunt importante pentru protejarea securității și a 
altor interese ale Republicii Serbia, care sunt determinate în procesul de verificare a siguranței 
de către serviciile de securitate relevante ale Republicii Serbia, în conformitate cu legea care 
reglementează protecția datelor cu caracter personal, precum și prescripțiile care 
reglementează domeniul controlului de securitate. 



Ministerul va prescrie forma și conținutul formularului pe care persoana responsabilă în 
persoana juridică sau la antreprenor dă consimțământul pentru a lua măsuri în sensul 
alineatului 1 din prezentul articol. 
 
Verificarea din alineatul 1 din prezentul articol se efectuează în termen de 60 de zile de la data 
remiterii cererii serviciilor  de securitate competente ale Republicii Serbia, precum și în 
termenele prevăzutede  legislația care reglementează domeniul controalelor de securitate. 
 
Datele obținute prin verificare se consideră a fi secrete în conformitate cu legea care 
reglementează confidențialitatea datelor și pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost 
colectate. 

Notificarea altor organe 

Articolul 9 

Ministerul notifică lunar pe ministerul însărcinat cu afacerile externe, ministerul responsabil 
pentru afacerile apărării, ministerul responsabil pentru afacerile interne și ministerul responsabil 
de finanțe - Administrația Vămală, precum și organul administrației de stat responsabil privind 
securitatea națională raportat la persoanele înregistrate și șterse din registru,precum și cu 
privire la cererile al căror înregistrare a fost refuzată. 

Depunerea unei cereri noi de înregistrare 

Articolul 10 

În cazul în care Ministerul respinge înregistrarea sau emite o decizie privind ștergerea din 
registru, o persoană poate depune o nouă cerere de înscriere, după eliminarea motivelor 
refuzului de înregistrare sau de radiere din registru. 

Acordul de negocieri pentru tehnologia de export 

Articolul 11 

Înainte de începerea negocierilor pentru exportul de tehnologie, exportatorul trebuie să obțină 
aprobarea prealabilă a Ministerului. 
 
Ministerul în cursul examinării și hotărârii privind cererea de emiterea aprobării pentru 
negocierile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol trebuie să obțină avizul ministerului 
responsabil pentru afacerile apărării, ministerul responsabil pentru afacerile externe și ministerul 
responsabil pentru afacerile interne, precum și de la autoritatea de stat responsabilă de 
securitatea națională . 
 
Consimțământul primit nu obligă ministerul să emită un permis pentru exportul tehnologiei. 

  



III PERMISUL 

Emiterea permisului 

Articolul 12 

Permisul pentru exportul și importul de AEM, furnizarea de servicii de brokeraj și de asistență 
tehnică, permisele emise în condiții speciale, precum și permisul care a fost eliberat pe baza 
excepției este un document eliberat de Ministerul. 
 
Pemisul pentru exportul sau importul de AEM se emite către un singur exportator sau importator 
specific pentru a efectua o singură tranzacție în condițiile stabilite prin contract, pentru un 
utilizator final sau destinatar dintr-o altă țară, sau în Republica Serbia și include unul sau mai 
multe produse din lista AEM. 
 
Permisul de servicii de brokeraj sau de asistență tehnică se eliberează un anumit broker sau 
furnizor de suport tehnic pentru utilizator un utilizator final sau destinatar dintr-o altă țară și 
include unul sau mai multe tipuri de AEM, sau tipuri de servicii. 

Permisul și alte acte emise în conformitate cu această lege nu se pot transfera pe altă 
persoană. 

Cererea pentru emiterea permisului 

Articolul 13 

Cererile privind emiterea permisului  pentru exportul și importul de AEM sau furnizarea 
serviciilor de brokeraj și de asistență tehnică se transmit Ministerului într-un formular stabilit. 

Cererea menționată la alineatul 1 din prezentul articol trebuie să conțină: 

1) denumirea de afacere, adresa și numărul matricol al solicitantului; 

2) denumirea, descrierea, marcajul de tarif, numărul de idetificare și cantitatea AEM de pe listă; 

3) utilizarea finală a AEM; 

4) valoarea totală a AEM; 

5) datele privind alți participant în comercializare, vânzător, proprietar, comparator și alți 
participanți; 

6) denumirea de afacere și adresa utilizatorului final; 

7) modalitatea de plată, respectiv achitare; 

8) propunerea perioadei de valabilitate a permisului; 

9) alte date necesare pentru adoptarea hotărârii. 

Formularul și cuprinsul solicitării pentru emiterea permisului, precum și alte formulare ale 
actelor care urmăresc exportul și importul AEM, se reglementează de către Minister. 



Confirmarea utilizatorului final 

Articolul 14 

Cu cererea de emitere a autorizației pentru exportul AEM, furnizarea serviciilor de brokeraj și 
asistență tehnică, solicitantul trebuie să prezinte și un certificat original al utilizatorului final (End 
User Certificate) legalizat de către organele oficiale ale statului utilizatorului final, sau alt certificat 
sau un document corespunzător, eliberat de autoritatea competentă din țara de destinație finală 
nu mai vechi de șase luni, o traducere a certificatului original, legalizat de către interpret judiciar 
autorizat, precum și alte informații necesare pentru luarea deciziilor, la cererea Ministerului. 

Verificarea certificatelor din alineatul 1 al acestui articol se efectuează de către ministerul 
competent pentru afacerile externe la solicitarea organului care participă în procedura de emitere 
a permisului în concordanță cu această lege. 

Certificatul original cuprinde următoarele date: 

1) denumirea de afacere și adresa exportatorului; 

2) denumirea de afacere și adresa utilizatorului final AEM; 

3) denumirea de afacere și adresa intermediarului, dacă există; 

4) descrierea, cantitatea și destinația finală a AEM; 

5) semnătura, numele  și funcția persoanei autorizate; 

6) statul de destinație finală; 

7) declarația că  AEM nu se va utiliza în scopurile care nu sunt enumerate în certificat; 

8) o declarație că AEM nu se va reexporta sau pune la dispoziția unei terțe părți fără acordul 
scris al ministerului de resort a statului furnizorului sau a statului de origine a mărfurilor, sau în 
cazul în care țara de origine a AEM este de acord ca afirmația să fie dată de către autoritatea 
competentă a utilizatorului final; 

9) legalizarea organului competent  privind autenticitatea utilizatorului final în conformitate cu 
praxa națională; 

10) numărul și data de emitere. 

Certificatele 

Articolul 15 

Ministerul la solicitare emite Certificatul privind utilizatorul final (End User Certificate) și certificatul 
international de import (International Import Certificate). 

Ministerul la solicitarea importatorului emite certificatul privind remiterea AEM (Delivery 
Verification Certificate). 



Ministerul reglemenetază formularele și conținutul  solicitării pentru emitere și formularele 
certificatelor și adeverințelor din alineatul 1 și 2 al acestui articol. 

Ministerul sau utilizatorul final poate, în caz exceptional să, legalizeze și certificatul privind 
utilizatorul final reglementat de către statul exportator, dacă reglementările statului în care se 
exportă AEM aceasta solicit. 

Copia certificatelor din alineatul 4 al acestui articol exportatorul este obligat să remită cu 
solicitarea  pentru emiterea permisului. 

Hotărârea privind solicitarea de emitere a permisului 

Articolul 16 

Ministerul, solicitarea completă privind emiterea permisului remite la aprobare ministerului 
competent pentru afacerile apărării, ministerului competent pentru afacerile externe și ministerului 
competent pentru afacerile interne, precum și organului administrației de stat competent pentru 
afacerile de securitate națională. 

Ministerul poate, în dependență de felul AEM la care se referă solicitarea, să solicite opinia și altor 
ministere, organizații special și agenții care sunt competente pentru aplicarea acestei legi. 

În cazul în care unul dintre organelle din alineatul 1 al acestui articol nu acordă aprobarea, 
privind acest permis decide Guvernul. 

Ministerul poate în procedura  de hotărâre privind solicitarea din alineatul 1 al acestui articol să 
efectueze consultări cu alte organe, organizații și agenții care sunt competente pentru aplicarea 
acestei legi. 

Ministerul decide privind emiterea permiuslui în termen de 30 de zile de la data solicitări care a for 
remise în mod corespunzător. 

Analiza solicitării pentru emiterea permisului 

Articolul 17 

Ministerul și organele din articolul 16, alineatul 1 al acestei legi, în cursul deciderii privind emiterea 
pemrisului din articolul 12 al acestei legi analizează dacă exportul sau importul AEM, respectiv 
furnizarea de service de brokeraj și asistență tehnică raportat la AEM: 

1) pune în pericol respectarea obligațiilor internaționale ale Republicii Serbia, care decurg din 
calitatea de membru în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în special în ceea ce privește 
sancțiunile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Organizația 
pentru Securitate și Cooperare în Europa și alte organizații internaționale care sunt obligatorii 
pentru Republica Serbia, precum și acordurile privind interzicerea extinderii armelor pentru 
distrugerea în masă și a altor acorduri internaționale; 



2) pune în pericol respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală sau contribuie ca 
această țară cu încalce prevederile internaționale recunoscute privind dreptului umanitar, 
precum și dreptul internațional al drepturilor omului; 

3) facilitează izbucnirea sau continuarea confliectelor armate sau altor conflicete în statul de 
utilizare finală a AEM; 

4) periclitează păstrarea păcii regionale, securității și stabilității; 

5) periclitează siguranța sau interesele de apărare ale Republicii Serbia; 

6) este contrar interesului economic și de politică externă a Republicii Serbia; 

7) are un impact negativ asupra relației dintre statul utilizatorului final față de comunitatea 
internațională, în special raportul față de terorism, crima internațională organizată și respectarea 
dreptului internațional; 

8) contribuie la redirecționarea AEM sau reexportul sub unele condiții nedorite; 

9) dacă exportul AEM corespunde capacităților tehnice statului de recepție; 

10) dacă documentele anexate corespund destinației finale ale AEM, care este menționată în 
solicitare. 

Valabilitatea permisului 

Articolul 18 

Permisul se emite pe o perioadă de până la un an. 

Excepțional față de alineatul 1 al acestui articol, dacă realizarea afacerilor durează mai mult de 
un an, permisul se poate emite și pe termenul necesar pentru finalizarea afacerilor prevăzute 
prin contract. 

În cazul din alineatul 2 al acestu articol, posesorul permisului este obligat să prezinte un raport 
odată în an pe Minister privind realizarea afacerilor. 

Raportul din alineatul 3 al acestui articol, posesorul de permis este obligat să îl remită 
Ministerului în termen de 15 zile de la sfârșitul fiecărui an, de la data emiterii permisului. 

Excepții 

Articolul 19 

Minsterul poate, în caz exceptional față de dispozițiile articolelor 16-18 din această lege, în baza 
unei procedure specific, să emită permisul pentru export și import al AEM, fără dobândirea 
aprobării din articolul 16, alineatul 1, al acestei legi, în cazul în care: 

1) realizează exportul și importul AEM care aparțin forțelor de securitate sau apărare ale 
Republicii Serbia, respectiv forțelor de securitate sau apărare ale altui stat, care intră, 
tranzitează, sau părăsesc zona vamală a Republicii Serbia, pentru:



 

(1) se îndeplinește obligația Republicii Serbia care reiese din acordurile international 
și caliatatea de membru în organozațiile internaționale; 

(2) se participă în operațiunile multinaționale; 

(3) se participă în exercițiile international, care se efectuează pe sau în afara teritoriul 
Republicii Serbia. 

2) exportă sau importă AEM în scopul de acordare a ajutorului umanitar sau a donațiilor în 
situațiile de urgență. 

Cu cererea pentru emiterea permisului pentru realizarea activităților prevăzute la alineatul 1 din 
prezentul articol se anexează la declarația utilizatorului final sau alt document prin care se 
confirmă scopul AEM, sau a decizia autorității competente privind primirea sau furnizarea 
ajutorului umanitar sau donații. 
 
Ministerul permisul menționat în alineatul 1 din prezentul articol  eliberează în termen de 24 de 
ore de la primirea declarației de la utilizatorul final sau un alt document care confirmă scopul 
AEM 

Exportul și importul necomercial 

Articolul 20 

Exportul și importul necomercial se efectuează în baza unei aprobării emise de către Minister în 
conformitate cu o procedură aparte.  

Exportul și importul AEM în baza moștenirii, donaților sau proprietății, se poate face de către 
persoanele fizice în baza unui permis al Ministerului în conformitate cu procedura aparte. 

Ministerul mai aproape reglementează modalitatea de emitere a permisului, în baza unei 
procedure aparte. 

Respingerea solicitării pentru emiterea permisului 

Articolul 21 

Ministerul printr-o decizie respinge solicitarea dacă stabilește că: 

1) organele din articolul 16, alineatul 1 al acestei legi nu au acordat aprobarea, sau Guvernul 
decide să nu emită aprobarea; 

2) nu există condițiile stipulate prin articolul  17. Alineatul 1. punctul 1)-6) al acestei legi; 

3) AEM nu corespunde datelor menționate în solictare; 

4) datele menționate în solictare sunt incomplete, insuficiente sau false; 

5) exportatorul de tehnologie nu are aprobarea prevăzută în articolul 11. Din această lege 

  



 

Revocarea permisului 

Articolul 22 

Ministerul prin decizie poate revoca permisul, în cazul că: 

1) exportatorul, importatorul, broker-ul sau furnizorul de asistență tehnică nu procedează în 
conformitate cu permisul; 

2) se stabilește că permisul a fost emis în baza datelor incomplete sau false; 

3) persoana a fost radiate din registru. 

Ministerul poate emite o decizie privind retragerea temporară a permisului în cazul în care, pe 
baza propriilor sale informații sau informațiilor obținute de la autoritatea menționată în articolulul 
16, alineatul 1 din prezenta lege, constată că este necesar să se efectueze o verificare 
suplimentară a datelor din permis. 

În cazul din alineatul 1. și 2. din acest articol, Republica Serbia nu este responsabilă pentru 
eventualele prejudicii  provocate prin revocarea permisului.  

Încetarea valabilității permisului 

Articolul 23 

Ministerul adoptă decizia privind  încetarea valabilității permisului, în caz că : 

1) Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau al altor organizații internaționale 
ale căror membru este Republica Serbia, introduce măsuri restrictive împotriva țării pentru care 
se eliberează permisul sau s-a ajuns la alte circumstanțe modificate, care ar putea afecta 
poziția și interesele de apărare și poziția privind politica externă ale țării; 

2) stabilește că una sau mai multe dintre condițiile în baza cărora a fost emis permisul nu mai 
există. 

În cazul din alineatul 1 al acestui articol, Republica Serbia nu este responsabilă pentru 
eventualele prejudicii  provocate prin încetarea valabilității permisului. 

Modificarea permisului 

Articolul 24 

Ministerul poate, din proprie inițiativă sau la cererea exportatorilor, importatorilor, brokeriilor și 
furnizorii de asistență tehnic, prin decizie să modifice datele din permis. 
 
Ministerul, în cazul în care a fost solicitată o modificare importantă, în funcție de circumstanțele 
specifice, poate solicita din nou aprobarea ministerelor și organismelor menționate la articolul 
16, alineatul 1 din prezenta lege. 
 
În cazul menționat la alineatul 1 din prezentul articol, Republica Serbia nu este responsabil 
pentru orice daune și prejudicii cauzate de schimbarea permisului. 

 



 

Finalitatea deciziei 

Articolul 25 

Decizia din articolele 21-24al acestei legi este finală. 

Limitările de export și exportul repetat 

Articolul 26 

În cazul în care permisul de export este emis în condiții speciale, exportatorul este obligat să 
remite Ministerului dovezi că a informat pe cumpărător , respectiv pe beneficiarul final de AEM. 

În cazul că beneficiarul final de AEM, care au fost exportate din Republica Serbia, în condiții 
speciale, solicită aprobarea Ministerului pentru reexport sau revânzarea mai departe a AEM, 
consimțământul poate fi dat prin procedura prevăzută pentru emiterea permisului menționată în 
articolul 16 din prezenta lege. 
 
În cazul în care beneficiarul final de AEM, care sunt importate în Republica Serbia, sub condiția 
specială de interzicerea reexportului, fără acordul prealabil al țării de origine sau a vânzătorul de 
AEM intenționează să re-exporte AEM, este obligat ca împreună cu cererea de emitere a 
permisului, să prezinte  Ministerului dovezi că a procedat în conformitate cu o condițile stipulate. 

Obligațiile exportatorilor, importatorilor, brokerilor și furnizorii de asistență 
tehnică 

Articolul 27 

Exportatorul, importatorul, borker-ul și furnizorul de asistență tehnică în sensul acestei legi este 
obligat ca să: 

1) să țină o evidență separată și să păstreze documentația cel puțin 10 ani de la data finalizării 
tranzacției de export sau import, respectiv de a presta servicii de brokeraj sau serviciile de 
asistență tehnică; 

2) imediat, sau cel puțin în termen de 15 zile de la data când a apărut modificarea, să anunțe pe 
Minister privind modificarea realizată raportat la exportul sau importul precis de AEM sau 
furnizarea serviciilor; 

3) în termen de 15 zile de la data executării afacerii, în mod scris să anunțe Ministerul privind 
afacerea realizată și privind aceasta să prezinte documentația corespunzătoare; 

4) înapoieze Ministerului permisul care a fost emis, dacă nu a fost utilizat, cel târziu  în termenul de 
15 zile de la data expirării valabilității ei; 

5) să remită, la solicitarea Ministerului, adeverința  emisă de către statul de destinație finală sau 
beneficiarul final prin care se certifică acceptarea AEM exportat; 

6) să prezinte aprobarea prealabilă a statului de origine sau a vânzătorului AEM, în caz de 
reexport al AEM importat sub condiții special.. 

 



 

 

Raportul anual 

Articolul 28 

Ministerul păstrează evidența privind  permisele emise, revocate, modificate și permisele care 
au încetat să mai fie valabile, utilizarea permiselor eliberate, cererile de emitere a permiselor 
care au fost respinse, precum și persoanele care au încălcat prevederile prezentei legi. 
 
Ministerul informează lunar autoritățile menționate în articolul 16, alineatul 1 al acestei legi, iar 
ministerul responsabil pentru finanțe - Administrația Vamală privind  permisele emise, revocate, 
modificate și permisele care au încetat să mai fie valabile, utilizarea permiselor eliberate, 
cererile de emitere a permiselor care au fost respinse. 

Ministerul pregătește un raport anual cu privire la realizarea a exporturilor și importurilor de 
AEM și furnizarea de servicii și îl prezintă Guvernului. 

Guvernul, atunci când adoptă  raportul menționat la alineatul 3 din prezentul articol, acesta îl 
prezintă Adunării Naționale.  

Raportul adoptat menționat la alineatul 3 din prezentul articol se publică în "Monitorul Oficial al 
Republicii Serbia ". 

Schimb de informații 

Articolul 29 

Ministerul efectuează schimbul de informații privind exportul și importul de AEM, serviciile de 
brokeraj și privind acordarea asistenței tehnice altor state și organizațiilor internaționale, în 
conformitate cu obligațiile internaționale ale Republicii Serbia. 

IV TRANSPORTUL ȘI TRANZITUL AEM 

Transportul 

Articolul 30 

Transportul AEM pe uscat și apă se realizează pe baza aprobării ministerului responsabil pentru 
afaceri interne, emise în baza permisului Ministerului și aprobărilor din partea ministerului 
responsabil pentru afacerile externe și ministerul responsabil pentru afacerile de apărare. 
 
Transportul aerian al AEM se realizează pe baza aprobării Direcției Aviației Civile a Republicii 
Serbia, emise în baza permisului Ministerului și aprobărilor din partea ministerului responsabil 
pentru afacerile externe și ministerul responsabil pentru afacerile de apărare. 

Tranzitul 

Articolul 31 

Tranzitul rutier sau fluvial de AEM  de la biroul vamal de intrare până la biroul vamal de ieșire se 
bazează pe aprobarea ministerului responsabil pentru afaceri interne, cu acordul ministerului 
responsabil pentru afacerile externe și ministerul responsabil pentru afacerile de apărare. 



 

Ministerul responsabil pentru afacerile interne va examina cererea de emitere a tranzitului AEM 
pe uscat și pe apă, în baza criteriilor stabilite la articolul 17 din prezenta lege. 
  
Tranzitul de AEM pe cale aeriană, care include transportul AEM cu aeronave peste teritoriul 
Republicii Serbia, cu aterizarea sau fără nici o aterizare pe teritoriul Republicii Serbia (zbor), se 
realizează în baza aprobării Direcției Aviației Civile a Republicii Serbia, cu acordul ministerului 
responsabil pentru afacerile externe și ministerului responsabil pentru pentru apărare. 

Măsurile de securitate 

Articolul 32 

În cursul transportului și tranzitului de AEM se preiau măsurile necesare de siguranță. 

Transportul și tranzitul  de AEM prin calea fluvială și rutieră de la o intrare vamală  până la 
ieșire se efectuează cu escorta armată. 

V CONTROL 

Control permanent 

Articolul 33 

Ministerul va supraveghea punerea aplicarea și derularea  importului și exportului AEM, 
furnizarea serviciilor de brokeraj și de asistență tehnică, precum și implementarea 
reglementărilor adoptate în baza acestei legi, în colaborare cu ministerul responsabil pentru 
treburile apărării, ministerul responsabil pentru afacerile interne și ministerul responsabil pentru 
afaceri externe, precum  și organismele administrației de stat responsabile de securitatea 
națională. În caz de necesitate, Ministerul cooperează și cu alte ministere, agenții și organizații 
special competente în domeniul relevant. 
 
Autoritățile vamale, serviciile de securitate și  autoritățile competente de control în  cadrul 
atribuțiilor realizează un control permanent asupra derularea activităților din alineatul 1 al 
prezentului articol. 

Obligația de a permite controlul 

Articolul 34 

Exportatorul, importatorul, broker-ul sau furnizorul de asistență tehnică, precum și  persoana 
angajată la transportul sau tranzitul în sensul prezentei legi, este obligată ca organelor 
competente menționate la articolul 33 din prezenta lege, să  permită accesul pentru a controla 
toate etapele comerțului, transportului, tranzitului și depozitării AEM.    
 
Exportatorul, importatorul, broker-ul sau furnizorul de asistență tehnică în ceea ce privește 
această lege, precum și persoana care a furnizat și efectuează paza AEM, va prelua toate 
măsurile necesare pentru a preveni pierderea sau AEM. 
 
În caz de pierdere sau deteriorare a AEM, persoana menționată la alineatul 2 din prezentul 
articol notifică, fără amânare,ministerul responsabil pentru afacerile interne, iar pe Minister în 
termen de 24 de ore de la momentul pierderii sau deteriorării AEM.



 

Exportatorul, importatorul, broker-ul și furnizorul de asistență tehnică în baza prezentei legi , ține 
evidența privind comercializarea AEM de cel puțin 10 ani după activitatea desfășurată pentru a 
permite efectuarea controlului și supravegherii și pentru a oferii asistența necesară privind 
aplicarea aceatora, precum și să se respectele condițiile specificate în permis . 

Verificarea 

Articolul 35 

În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că exportatorul, importatorul, brokerul sau 
furnizorul de asistență tehnică intenționează să utilizeze AEM în alte scopuri decât cele 
specificate în permis, Ministerul poate solicita ca celelalte organisme menționate în articolul 33 
din prezenta lege, în limitele competențelor lor, să efectuează inspecții. 
 
Privind rezultatele verificării menționate în alineatul 1 din prezentul articol, alte organisme 
redactează procesul verbal și întocmesc un raport scris Ministerului în termen de 15 zile de la 
data executării inspecției. 
 
Exportatorul, importatorul, brokerul sau furnizorul de asistență tehnică, care a fost  verificat are 
dreptul de a se familiariza cu conținutul procesului-verbal. 

Întreruperea procedurii vamale 

Articolul 36 

În cursul executării controlului vamal AEM care reprezintă obiectul acestui import și export în 
sensul acestei legi,orgorganellemale pot, în limitele competențelor sale, să întrerupă  
derularea procedurii vamale privind AEM, și privind aceasta va informa Ministerul. 

Obligațiile organelor vamale și organelor afacerilor interne 

Articolul 37 

Obligațiile organelor vamale privind derularea dispozițiilor acestei legi reglementează ministerul 
competent pentru treburile finațelor.  

Obligațiile organelor afacerilor interne privind derularea dispozițiilor acestei legi reglementează 
ministerul competent pentru afacerile interne.  

VI DISPOZIȚII SANCȚINATORII 

Contravenții 

Articolul 38 

Persoană juridică și antreprenor care efectuează importul, exportul, furnizarea de servicii de 
brokeraj, asistența tehnică, precum și transportul și tranzitul, se pedepsește cu amendă de până 
la douăzeci de ori mai mare decât suma valorii bunurilor sau serviciilor care face obiectul 
încălcării, dar să nu depășește cuantumul de cinci ori celei mai mari amenzi prevăzute în Legea 
privind contravențiile, în cazul în care:



 

1) procedează contrar interdicției stipulate în articolul 6 al acestei legi; 

2) face o declarații false sau nu prezintă faptele esențiale pentru procesul de autorizare, 
respectiv în timpul implementării activităților în baza permisului aprobat, în conformitate cu art. 
13-16. Din această lege; 

3) Nu remite Ministerului în termenul stipulate toate modificările de date necesare pentru 
înscrierea în registrul în conformitate cu articolul 7 din aceatsă lege; 

4) nu poartă o evidență specială privind importul și exportul AEM și serviciile furnizate și nu 
păstrează documentele în termenul prevăzut de această lege în conformitate cu articolul 27 
alineatul 1 punctul 1) din această lege; 

5) nu anunță  Ministerul, fără amânare, dar cel târziu în termen de 15 zile, în formă scrisă, 
privind fiecare modificare  raportat la o activitate specifică de import și export al AEM și serviciile 
oferite în conformitate cu articolul 27 , alineatul 1, punctual 2) din aceată lege; 

6) nu anunță Ministerul, fără amânare, în formă scrisă, privind activitățiile realizate și nu remite 
documentele privind aceasta în termen de 15 zile de la data realizării afacerii   privind importul 
și exportul al AEM și serviciile oferite în conformitate cu articolul 27 , alineatul 1, punctual 3) din 
aceată lege; 

7) nu întoarce Ministerului permisul care nu a fost realizat în termen de 15 zile de la data de 
expirare valabilității lui în conformitate cu articolul 27, alineatul 1, punctual 4) din această lege. 

8) la solicitarea Ministerului nu remite adeverința, emisă de către organul competent al statului 
de destinație finală sau beneficiarul final  prin care se certifică acceptarea AEM în conformitate 
cu articolul 27, alineatul , punctual 5) din prezenta lege. 

9) nu remite acordul prealabil al statului de origine sau cumpărătorului AEM în conformitate cu 
articolul 27, alineatul 1, punctual 6) din această lege; 

10) nu a primit toate aprobările necesare, autorizațiile și permisul de transport și transit al AEM 
în sensul articolului 30 și 31 din prezenta lege; 

11) nu preia toate măsurile necesare cu scopul de a prevenii dispariția sau defectarea AEM în 
conformitate cu articolul 34, alineatul 4 din prezenta lege; 

12) nu anunță îmediat, dar cel târziu în termen de 24 de ore, Ministerul privind dispariția sau 
defectarea AEM în conformitate cu articolul 34, alineatul 3 din prezenta lege. 

În caz de contravenție din alineatul 1 al prezentului articol se va pedepsii persoana responsabilă 
în persoana juridical cu o amendă în valoare de 150.000 dinari. 

Pentru contravențiile din alineatul 1, punctul 1) până la 3) al acestui articol, pe lângă amendă, 
se poate pronunța și o interdicție persoanei juridice privind efectuarea exportului, respectiv 
importul AEM, furnizarea de servicii de brokeraj și asistență tehnică. 

Pentru contravențiile din alineatul 1, punctul 1) până la 3) al acestui articol, pe lângă amendă, 
se poate pronunța și o interdicție persoanei juridice privind efectuarea exportului, respectiv 
importul AEM, furnizarea de servicii de brokeraj și asistență tehnică. 



 

Pentru contravențiile din alineatul 1, punctul 1) până la 3) al acestui articol, pe lângă amendă, 
antreprenorului se poate pronunța și măsura de siguranță de interdicție privind efectuarea 
exportului, respectiv importul AEM, furnizarea de servicii de brokeraj și asistență tehnică. 

Măsura de siguranță din alineatul 3 al acestui articol se pronunță cu o durată de trei ani și 
începe să se aplice de la data intrării în vigoare a sentinței. 

Măsura de siguranță din alineatul 4 al acestui articol se pronunță cu o durată de un an și începe 
să se aplice de la data intrării în vigoare a sentinței. 

Măsura de siguranță din alineatul 5 al acestui articol se pronunță cu o durată de trei ani și 
începe să se aplice de la data intrării în vigoare a sentinței. 

VII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

Articolul 39 

Drepturile din reglementările specific pe care le-au adoptat organelle competente, dar care nu au 
fost în întregime utilizate sau au fost partial utilizate până la data aplicării acestei legi, se pot 
utiliza în termenele atabilite în acetele respective. 

Articolul 40 

Actele sublegislative privind implementarea prezentei legi vor fi adoptate în termen de șase luni 
de la data intrării în vigoare a acestei legi. 

Până la adoptarea acestor acte din alineatul 1. al prezentului articol se vor aplica actele 
sublegislative adoptate în conformitate cu Legea privind comerțul extern cu armamentul, 
echipamentul militar și marfa de menire dublă("Buletinul Oficial al Serbiei și MUntenegru", nr. 
7/05 și 8/05 – rectificare și "Monitorul Oficial al Republicii Serbia", numărul 95/13 – altă lege) 
dacă nu sunt în contrare acestei legi.. 

Articolul 41 

Prin intrarea în vigoare a prezentei legi, va înceta valabilitatea Legii privind comerțul extern cu 
armamentul, echipamentul militar și marfa de menire dublă, în partea care se referă la 
armament și achipament militar ("Buletinul Oficial al Serbiei și MUntenegru", nr. 7/05 și 8/05 – 
rectificare). 

Prin intrarea în vigoare a acestei legi, în articolul 19, alineatul 1 din Legea privind investițiile 
străine ("Buletinul Oficial al RFI", nr. 3/02 și 5/03), cuvântul: "și comerțul" se radiază. 

Articolul 42 

Prezenta lege intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Monitorul Oficial al Republicii 
Serbia". 


