
ЗАКОН 

ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА                 

ОПРЕМА 

(„Службен весник на РС“  бр. 107/2014) 

I ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на Законот 

 

Член 1 

 

Со овој Закон се уредуваат начинот и условите под кои се врши извоз и увоз на 

вооружување и воена опрема, давање брокерски услуги и техничка помош, транспорт и 

транзит на вооружувањето и воената опрема, се пропишуваат постапки за издавање 

на дозволи и овластувања на надлежните органи во спроведувањето на овој Закон и 

казни за повреда на одредбите од овој Закон. 

 

Цел на Законот 

 

Член 2 

 

Целта на овој Закон е да се воспостави контрола на извозот и увозот на 

вооружувањето и воената опрема, давањето брокерски услуги и техничка помош, како 

и контрола при транзит и транспорт на вооружувањето и воената опрема со цел 

заштита на одбранбените, безбедносните и надворешно-политичките интереси на 

Република Србија, нејзиниот меѓународен кредибилитет и да се обезбеди почитување 

на меѓународните обврски што ги има Република Србија во оваа област. 

Значење на одделни термини 

 

Член 3 

 

Одделни термини употребени во овој Закон го имаат следното значење: 

(1) вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО) се смртоносни, 

борбени и технички средства и нивни компоненти, технологии, како и средства и 

компонентите што се наменети за опремување, употреба, ракување, складирање, 

чување, одржување и надзор, утврдени со Националната листа за контрола на 

вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: Листа); 

(2) извоз на ВВО е: 

(1) изнесување, пренесување, односно испорака на ВВО од 

територијата на Република Србија на територијата или царинското 

подрачје на друга земја, во согласност со царинските прописи; 



(2) пренос на софтвер и технологија по факс, телефон, електронска 

пошта или со други електронски средства надвор од територијата на 

Република Србија, како и устен пренос на технологија кога содржината 

на документот, односно неговиот суштински дел, е прочитана или 

опишана на начин да се постигне ист резултат; 

(3)  повторен извоз на ВВО во смисла на царински прописи. 

(3) извозник е правно лице или претприемач со седиште на територијата на Република 

Србија, заведен во Регистарот на лица кои се овластени за увоз и извоз на ВВО, 

брокерски услуги и техничка помош (во натамошниот текст: Регистар): 

(1) во чие име се врши извоз, односно лице кое во периодот кога 

дозволата е издадена има склучен договор со примачот на стоката во 

друга земја и овластување да одлучи за испраќање на стоката надвор од 

царинското подрачје на Република Србија, 

(2) кој одлучува за трансфер, овозможува пренос или става на 

располагање софтвер или технологија на користење преку електронски 

средства за комуникација, вклучувајќи факс, телефон, електронска 

пошта или други електронски средства надвор од Република Србија; 

(4) увоз на ВВО е: внесување, односно испорака на ВВО од територијата на други 

земји или царински територии, во Република Србија, во согласност со царинските 

прописи; 

(5) увозник е правно лице или претприемач со седиште на територијата на Република 

Србија во чие име се врши увоз, односно лицето кое во периодот на издавање на 

дозволата има склучено договор со испраќачот на стоката од друга земја и е овластен 

да ја прими стоката во царинското подрачје на Република Србија. Ако договорот за 

увоз не е склучен или ако една од страните на договорот не настапува во свое име, 

увозникот е лице кое е овластено да ја прими стоката во царинското подрачје на 

Република Србија; 

(6) брокерски услуги се договарање и посредување за склучување договори  во врска 

со купување, продажба или набавка на ВВО од една земја и нивна продажба во друга 

земја, како и продажба или купување на ВВО во една земја со цел трансфер во друга 

земја. 

За брокерски услуги не се сметаат транспортни услуги, финансиски услуги, 

осигурување, реосигурување, огласување и рекламирање; 

(7) брокер е правно лице или претприемач со седиште во Република Србија кое 

обезбедува услуги од точка 6) на овој член и е запишано во Регистарот; 

(8) техничка помош е услуга обезбедена од страна на правно лице или претприемач 

со седиште во Република Србија, во врска со развој, производство, монтажа, 

тестирање, поправка или одржување на ВВО, која може да биде во форма на совети, 

обука, пренос на технички податоци, знаења и деловни вештини или професионални и 

советодавни услуги, вклучувајќи и усна помош; 



(9) давател на техничка помош е правно лице или претприемач со седиште во 

Република Србија кое обезбедува техничка помош наведена во точка 8) на овој член и 

е запишан во Регистарот; 

(10) крајна воена цел е: 

(1) вградување на стока, делови или компоненти на стоката за воени цели, 

содржана во Листата, 

(2) користење на опремата за производство, тестирање или анализа, како 

и нејзините компоненти за развој, производство и одржување на стоката 

за воени цели, содржана во Листата, 

(3) употреба на кој било недовршен производ во фабриката за 

производство на стока за воени цели, содржана во Листата; 

(11) транспорт е копнен,воден, воздушен или комбиниран превоз на ВВО на и од 

територијата на Република Србија; 

(12) транзит е копнен, воден, воздушен или комбиниран превоз на ВВО, кој влегува 

на територијата на Република Србија, се превезува преку неа (со или без претовар) и 

излегува надвор од територијата на Република Србија. 

Под претовар се подразбира истовар, повторно товарање и промена на начинот на 

транспорт на ВВО на територијата на Република Србија; 

(13) некомерцијален извоз и увоз е привремен извоз или увоз на саемски, музејски и 

изложбени експонати заради учествува на меѓународни настани, односно привремен 

увоз или извоз на ВВО заради учество на  спортски натпревари и други посебни 

активности. 

 

Надлежност за донесување на Листа 

 

Член 4 

 

На предлог на Министерството за надворешна трговија (во натамошниот текст: 

Министерство), Владата ја утврдува Листата која е усогласена со податоците од 

релевантната листа  на Европската Унија. 

Извоз и увоз на ВВО и обезбедување на брокерски услуги и техничка помош 

Член 5 

Извозот и увозот на ВВО и обезбедувањето на брокерски услуги и техничка помош, во 

смисла на овој Закон, се врши врз основа на дозвола од Министерството. 

Извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош, должни се, пред 

почетокот на увозот, извозот, давањето брокерски услуги и обезбедувањето на 

техничка помош, да утврдат дали предметната стока или услуга спаѓа во ВВО, во 

согласност со одредбите на овој Закон и на прописите донесени во согласност со овој 

Закон. 



Забрани 
 

Член 6 
 

Техничката помош е забранета ако е наменета или може да се користи за: 

1) развивање, производство, модификација, ракување, монтажа, тестирање, 

поправка, располагање, користење, одржување, складирање, детекција или ширење 

на оружје за масовно уништување или за развивање, производство, одржување или 

складирање на средства  со цел за нивно пренесување; 

2) крајна воена намена која се обезбедува за државите со крајна дестинација кои се 

под ембарго за ВВО врз основа на релевантните одлуки на Советот за безбедност на 

Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка и други меѓународни 

организации кон кои е обврзана Република Србија, или врз основа на релевантните 

одредби од националното законодавство. 

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА ВВО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 
 

Регистрација 
 

Член 7 

 

Извоз, увоз на ВВО, давање на брокерски услуги и техничка помош во смисла на член 3 

од овој Закон може да врши правно лице или претприемач кој е заведен во Регистарот. 

 

Регистарот од став 1 на овој член го води Министерството. 

 

Министерството го определува работењето на Регистарот и неопходните податоци кои 

треба да се достават, како и обрасците за регистрација. 

 

Правното лице или претприемачот кое е запишано во Регистарот е должно да го 

извести Министерството за секоја промена на податоците кои се предмет на 

регистрација, во рок од 15 дена од денот кога се случиле тие промени. 

 

Министерството издава решение за регистрација, за одбивање на барањето и за 

бришење на лица од Регистарот. Решението за регистрација е валидно за период од 

пет години од денот на неговото донесување. 

 

Посебни услови 
 

Член 8 
 

  Одговорното лице во правното лице или претприемачот кој има поднесено барање за 

регистрација треба да исполни и одредени услови кои се важни за заштита на 

безбедносните и другите интереси на Република Србија, кои се утврдени во процесот 

на проверка од страна на надлежните служби за безбедност на Република Србија, во 

согласност со Законот за заштита на личните податоци и прописите кои ја регулираат 

безбедносната проверка. 



Министерството ги пропишува формата и содржината на образецот со кој одговорното 

лице во правното лице или претприемачот дава согласност за преземање на 

дејствијата од став 1 на овој член. 

 

Проверка од став 1 на овој член се врши во рок од 60 дена од денот на поднесувањето 

на барањето до надлежните служби за безбедност на Република Србија и во рокови 

предвидени во законската регулатива од областа на безбедносните проверки. 

Добиените податоците се од доверлив карактер во согласност со Законот за 

доверливост на податоци и може да се користат само за намената за која се собрани.  
 

Информирање на другите органи 

 

Член 9 

 

Министерството месечно ги информира Министерството за надворешни работи, 

Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и Министерството 

за финансии - Царинска управа, како и органот на државната управа надлежен за 

национална безбедност, за лицата кои се регистрирани и избришани од Регистарот, 

како и за одбиените барања за регистрација. 
 

Поднесување на ново барање за регистрација 

 

Член 10 

 

Доколку Министерството одбие регистрација или донесе решение за бришење од 

Регистарот, лицето може да поднесе ново барање за запишување, по отстранувањето 

на причините за кои е одбиена регистрацијата или отстранувањето од Регистарот. 

Согласност за преговори за извоз на технологија 

Член 11 

Пред отворањето на преговорите за извоз на технологија, потребно е извозникот да 

добие согласност од Министерството . 

При разгледувањето и одлучувањето по барањето за одобрување на преговори од 

став 1 на овој член, Министерството треба да добие мислење од Министерството за  

одбрана, Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни 

работи, како и од државниот орган кој е одговорен за национална безбедност . 

Дадената согласност не го обврзува Министерството да издаде дозвола за извоз на 

технологија. 

III ДОЗВОЛА 

Издавање на дозвола 

Член 12 



Дозволата за извоз и увоз на ВВО, обезбедувањето на брокерски услуги и техничка 

помош, дозволите издадени под посебни услови, како и дозволата која била издадена 

врз основа на исклучок, е документ издаден од страна на Министерството. 

Дозволата за извоз или увоз на ВВО се издава на еден одреден извозник или увозник 

за извршување на една трансакција, под услови предвидени со договорот, за еден 

краен корисник или примач во друга земја, односно во Република Србија, и се состои 

од еден или повеќе производи од Листата на ВВО. 

Дозволата за брокерски услуги или техничка помош се издава на еден одреден брокер 

или давател на техничка помош, за еден краен корисник или примач во друга земја, и 

се состои од еден или повеќе видови на ВВО, односно видови на услугите. 

Дозволи и други документи издадени во согласност со овој Закон не може да се 

пренесат на друго лице. 

Барање за издавање на дозвола 

Член 13 

 

Барањето за дозволи за увоз и извоз на ВВО или обезбедување на брокерски услуги и 

техничка помош, се доставува до Министерството на пропишан образец. 

 

Барањето од став 1 на овој член содржи: 

 

1) Трговско име, адреса и матичен број на подносителот на барањето; 

2) Име, опис, тарифирање, идентификациски број и количина на ВВО во согласност со 

Листата; 

3) Крајна цел на користење на ВВО; 

4) Вкупна вредност на ВВО; 

5) Податоци за другите учесници во прометот: производителот, продавачот, 

сопственикот, купувачот и другите учесници; 

6) Трговско име и адреса на крајниот корисник; 

7) Начин на плаќање,односно наплата; 

8) Предлог за рокот на важење на дозволата; 

9) Други податоци потребни за одлучување. 

 

Формата и содржината на барањето за издавање на дозвола, образецот на дозволата 

и другите модели на документите кои го придружуваат извозот и увозот на ВВО ги 

утврдува Министерството . 

 

Потврда за краен корисник 

 

Член 14 

  

Покрај барањето дозвола за извоз на ВВО, обезбедувањето на брокерски услуги и 

техничка помош, по барање на Министерството, барателот треба да поднесе 



оригинална потврда за краен корисник (End User Certificate), заверена од страна на 

официјалните органи на државата на крајниот корисник или друга соодветна потврда 

или документ издаден од надлежен орган во земјата која е крајна дестинација, не 

постар од шест месеци, превод на оригиналната потврда заверен од овластен судски 

преведувач, како и други информации потребни за одлучување. 

Верификација на потврдата од став 1 на овој член врши Министерството за 

надворешни работи, на барање на органите вклучени во процесот на издавање 

дозволи во согласност со овој Закон. 

 

Оригиналната потврда ги содржи следните информации: 

 

1) Трговско име и адреса на извозникот; 

2) Трговско име и адреса на крајниот корисник на ВВО; 

3) Трговско име и адреса на посредникот, ако постои; 

4) Опис, количина и крајна цел на ВВО; 

5) Потпис, име и функција на овластеното лице; 

6) Држава на краен корисник; 

7) Изјава дека ВВО нема да се користи за други цели освен оние наведени во 

потврдата; 

8) Изјава дека ВВО нема да служи за реекспорт или да се стави на располагање на 

трети лица без писмено одобрение од ресорното министерство на државата која ја 

испраќа или државата од каде што потекнува стоката, или доколку земјата на потекло 

на ВВО се согласува таа изјава да ја достави до надлежниот орган на државата која е 

краен корисник; 

9) Заверка од надлежниот орган за утврдување на автентичноста на крајниот корисник 

во согласност со националната пракса; 

10) Број и датум на издавање. 

Сертификати 

Член 15 

На барање на подносителот, Министерството издава Сертификат за краен корисник 

(End User Certificate),  Меѓународен увозен сертификат (International Import Certificate). 

На барање на увозникот, Министерството издава потврда за доставување на ВВО 

(Delivery Verification Certificate). 

 



Министерството ги пропишува обрасците и содржината на барањето за издавање на 

сертификати и обрасците за  сертификати и потврди од став 1 и 2 на овој член. 

 

Министерството или крајниот корисник може, по исклучок, да верификува  Сертификат 

за краен корисник регулиран од страна на земјата-извозник, доколку тоа го бараат 

прописите на земјата во која се извезува ВВО.  

Увозникот е должен да достави и копија од сертификатот од став 4 на овој член заедно 

со барањето за издавање на дозвола. 

 

Донесување на одлука по барањето за дозвола 

Член 16 

Заради добивање согласност, комплетното барање за издавање дозвола, 

Министерството го доставува до Министерството за одбрана, до Министерството за 

надворешни работи и до Министерството за внатрешни работи, како и до органот на 

државната управа надлежен за националната безбедност. 

Во зависност од типот на ВВО за кои се однесува барањето, Министерството може да 

побара мислење и од други министерства, специјални организации и агенции 

надлежни за соодветната област. 

Ако некој од органите од став 1 на овој член не се согласува, Владата одлучува за 

издавање на дозволата. 

Во процесот на одлучување по барањето од став 1 на овој член, Министерството може 

да се консултира и со други органи, организации и агенции одговорни за спроведување 

на овој Закон. 

Министерството донесува одлука во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на 

барањето. 
 

Разгледување на барање за издавање на дозвола 

Член 17 

Во процесот на одлучување за доделување на дозвола од членот 12 на овој Закон, 

Министерството и органите наведени во член 16 став 1 на овој Закон, разгледуваат 

дали извозот или увозот на ВВО, односно обезбедувањето на брокерски услуги и 

техничка помош во врска со ВВО: 

1) го загрозува почитувањето на меѓународните обврски на Република Србија кои 

произлегуваат од членството во Обединетите нации, особено во однос на санкциите 

усвоени од Советот за безбедност на Обединетите нации, Организацијата за 

безбедност и соработка и други меѓународни организации кон кои е обврзана 

Република Србија, како и договори за забрана на ширење на оружје за масовно 

уништување и други меѓународни договори;  

 



2) го загрозува почитувањето на човековите права во земјата на крајната дестинација 

или придонесува таа земја да ги повредува меѓународните принципи на хуманитарното 

право и меѓународното право за почитување на човековите права; 

3) овозможува избивање или  продолжување на вооружени и други конфликти во 

земјата на крајна употреба на ВВО; 

4) го загрозува зачувувањето на регионалниот мир, безбедноста и стабилноста; 

5) ја загрозува безбедноста или одбранбените интереси на Република Србија; 

6) спротивен е на надворешно-политичките или економските интереси на Република 

Србија; 

7) има негативно влијание врз односот меѓу владата на крајниот корисник со 

меѓународната заедница, особено, односот кон тероризмот, меѓународниот 

организиран криминал и почитувањето на меѓународното право; 

8) придонесува за ризик од пренасочување или реекспорт на ВВО под неповолни 

услови; 

9) дали извозот на ВВО одговара на техничките капацитети на земјата-примач; 

10) дали документите во прилог одговараат на барањата на крајната употреба на ВВО. 

Важност на дозволата 

Член 18 

Дозволата се издава за период од една година. 

По исклучок од став 1 на овој член, ако работата трае подолго од една година, 

дозволата може да се издаде до крајниот рок на завршување на работата што е 

предвиден во договорот. 

Во случај од став 2 на овој член, носителот на дозволата треба годишно да го 

известува Министерството за реализацијата на трансакцијата. 

Носителот на дозволата го доставува извештајот од став 3 на овој член до 

Министерството во рок од 15 дена по истекот на секоја година од денот на издавањето. 

Исклучоци 

Член 19 

Министерството може, по исклучок на одредбите од член 16-18 на овој Закон, со 

посебна постапка да издаде дозвола за извоз или увоз на ВВО, без да добие 

потребната согласност од член 16 став 1 на овој Закон, ако: 

1)извезува или увезува ВВО кои припаѓаат на силите за безбедност и одбрана на 

Република Србија, односно силите за безбедност и одбрана на друга земја, кои ќе 



влезат во, ќе поминат преку или ќе го напуштат царинското подрачје на Република 

Србија со цел: 

 

(1) исполнување на  обврски на Република Србија кои произлегуваат од 

меѓународните договори и членството во меѓународни организации; 

(2) учество во мултинационални операции; 

(3) учество на меѓународни вежби, во и надвор од територијата на Република Србија. 

(4)  извоз или увоз на ВВО со цел да се обезбеди хуманитарна помош или донации во 

итни случаи. 

Покрај барањето за дозвола за реализација на активностите од став 1 на овој член, се 

приложува и изјава на крајниот корисник или друг документ со кој се потврдува целта 

на ВВО, односно одлука на надлежен орган за прием или обезбедување на 

хуманитарна помош и донации. 

Дозволата од став 1 на овој член Министерството ја издава во рок од 24 часа од 

приемот на изјавата на крајниот корисник или друг документ со кој се потврдува целта 

на ВВО. 

Некомерцијален извоз и увоз 

Член 20 

Некомерцијален извоз и увоз се врши врз основа на дозвола издадена од 

Министерството во посебна постапка. 

Извоз и увоз на ВВО врз основа на наследство, подароци или сопственост, може да 

направат физички лица врз основа на дозвола од Министерството издадена во 

посебна постапка. 

Министерството го пропишува начинот на издавање на дозволи во посебна постапка. 

Одбивање на барањето за добивање на дозвола 

Член 21 

Министерството одлучува за одбивање на барањето за издавање на дозвола, ако: 

1) телата наведени во член 16 став 1 од овој Закон не дале согласност или Владата 

одбие да додели дозвола; 

2) постојат услови утврдени во член 17 став 1 точка 1) - 6) на овој Закон; 

3) ВВО не одговара на податоците наведени во барањето; 

4) наведените податоци во барањето се непотполни, некомплетни и неточни; 

5) извозникот на технологијата нема согласност пропишана во член 11 од овој Закон. 



 

Одземање на дозволата 

 

Член 22 

 

Министерството решава за одземање на дозволата, ако: 

 

1) извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош не постапуваат во 

согласност со дозволата; 

2) утврди дека дозволата е издадена врз основа на неточни или непотполни податоци; 

3) лицето е избришано од Регистарот. 

Министерството може да донесе решение за привремено одземање на дозволата ако 

врз основа на свои информации или информации добиени од органот од член 16 став 1 

на овој Закон, смета дека е неопходно да се направат дополнителни проверки на 

податоците од дозволата. 

Во случаите од став 1 и 2 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните 

штети предизвикани од одземањето на дозволата. 

Престанок на важноста на дозволата 

Член 23 

Министерството донесува решение за престанок на важењето на дозволата ако: 

1) Советот за безбедност на Обединетите нации или други меѓународни организации 

чија членка е Република Србија, воведат рестриктивни мерки против државата за која е 

издадена дозволата, или има и други променети околности што можат да влијаат на 

одбранбените или надворешно-политичките односи на земјата; 

2) утврди дека еден или повеќе од условите под кои е издадена дозволата веќе не 

постојат. 

Во случаите од став 1 и 2 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните 

штети предизвикани од одземањето на дозволата. 

 

Измена на дозволата 

Член 24 

Министерството може, по своја иницијатива или по барање на извозникот, увозникот, 

брокерот и давателот на техничка помош,  да изврши измени во дозволата. 

Во случај кога е барана  суштинска промена и во зависност од конкретните околности, 

Министерството може повторно да побара согласност од министерствата и органите 

од член 16 став 1 на овој Закон. 

Во случаите од став 1 и 2 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните 

штети предизвикани од одземањето на дозволата. 



Правосилност на решението 

 

Член 25 

 

Одлуката наведена во член 21-24  на овој Закон е конечна.  

 

Извозни ограничувања и повторен извоз 

Член 26 

Ако дозволата за извоз е издадена под посебни услови, извозникот е должен да 

приложи и доказ до Министерството дека го известил купувачот или крајниот корисник 

на ВВО. 

Ако крајниот корисник на ВВО, кои се извезуваат од Република Србија под посебни 

околности, побара одобрение од Министерството за повторен извоз или препродажба 

на ВВО, согласноста може да биде дадена на начин пропишан за издавање на дозвола 

во член 16 на овој Закон. 

Ако крајниот корисник на ВВО, кои се увезени во Република Србија под посебни услови 

на забрана за повторен извоз без претходно одобрение од државата од каде што 

потекнува или продавачот на ВВО, има намера повторно да ја извезе, должен е, покрај 

барањето за издавање дозвола, да достави и доказ дека постапил во согласност со 

дадените услови. 

Обврски на извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош 

Член 27 

Извозникот, увозникот, брокерот и давателот  на техничка помош, во смисла на овој 

Закон, е должен: 

1) да води посебна евиденција и да чува документација најмалку 10 години од денот на 

завршувањето на извозот или увозот, односно обезбедувањето брокерски услуги или 

услуги за техничка помош; 

2) веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанатата промена, да го 

извести Министерството за промените во врска со извозот и увозот, односно 

обезбедувањето услуги на одредена ВВО; 

3) во рок од 15 дена од денот на завршувањето на работата, во писмена форма да го 

извести Министерството за извршената работа и да достави на увид соодветна 

документација; 

4) да ја  врати издадената дозвола на Министерството ако таа не е реализирана, не 

подоцна од 15 дена од истекот на важноста; 

5) по барање на Министерството да достави сертификат издаден од земјата на 

крајната дестинација или крајниот корисник како потврда за прием на извезеното ВВО; 



6) да достави претходна согласност од земјата на потекло или продавачот на ВВО, во 

случај на повторен извоз на увезената ВВО под посебни услови. 

Годишен извештај 

Член 28 

Министерството води евиденција за издадени, одземени, изменети и дозволи кои 

престанале да важат, реализацијата на издадените дозволи, одбиените барања за 

дозволи, како и за лицата кои ги прекршиле одредбите на овој Закон. 

Министерството месечно ги информира органите наведени во член 16 став 1 од овој 

Закон, како и Министерството за финансии - Царинската управа за издадените, 

одземените, изменетите и дозволите кои престанале да важат, како и за одбиените 

барања. 

Министерството изготвува годишен извештај за спроведувањето на извозот и увозот 

на ВВО, како и за обезбедувањето на услуги, и го доставува до Владата. 

 Усвоениот извештај од став 3 на овој член, Владата го доставува до Народното 

собрание. 

Усвоениот извештај од став 3 на овој член се објавува во „Службен весник на 

Република Србија“. 

Размена на информации 

Член 29 

Министерството разменува информации за извозот и увозот на ВВО, брокерските 

услуги и давањето техничка помош со други држави и меѓународни организации, во 

согласност со меѓународните обврски на Република Србија. 

IV ТРАНСПОРТ И ТРАНЗИТ НА ВВО 

Транспорт 

Член 30 

Транспорт на ВВО по копнен и воден пат се врши врз основа на одобрение на 

Министерството за внатрешни работи, издадено врз основа на дозвола од 

Министерството и согласност од Министерството за надворешни работи и 

Министерството за одбрана. 

Транспорт на ВВО по воздушен пат се врши врз основа на одобрение од страна на 

Дирекцијата за цивилно воздухопловство на Република Србија, издадено врз основа 

на дозвола од Министерството и согласност од Министерството за надворешни работи 

и Министерството за одбрана. 

Транзит 

Член 31 

Транзит на ВВО по копнен  и воден пат,  од царинската испостава на влез до 

царинската испостава на излез, се врши врз основа на одобрение од Министерството 



за внатрешни работи, со согласност од Министерството за надворешни работи и 

Министерството за одбрана. Министерството за внатрешни работи ќе го разгледа 

барањето за издавање на одобрение за транзит на ВВО по копнен и воден пат врз 

основа на критериумите утврдени во член 17 од овој Закон. 

Транзит на ВВО по воздушен пат, кој вклучува превоз на ВВО со авиони  преку 

територијата на Република Србија, со или без слетување (прелетување), се врши врз 

основа на одобрение од страна на Дирекцијата за цивилно воздухопловство на 

Република Србија, издадено врз основа на согласност од Министерството за 

надворешни работи и Министерството за одбрана. 

Мерки на обезбедување 

Член 32 

При транспорт и транзит на ВВО треба да се преземат потребните мерки за 

безбедност. 

Транспорт и транзит на ВВО по копнен и воден пат, од царинската испостава на влез 

до царинската испостава на излез, се врши со вооружена придружба. 

V НАДЗОР 

Постојан надзор 

Член 33 

Министерството врши надзор над извозот и увозот на ВВО, давањето на брокерски 

услуги и техничка помош, како и над спроведувањето на прописите донесени врз 

основа на овој Закон, во соработка со Министерството за надворешни работи, 

Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, како и со органот 

на државната управа надлежен за националната безбедност. 

Доколку е потребно, Министерството соработува и со другите министерства, агенции и 

други организации надлежни за оваа област. 

Во рамките на своите овластувања, и царинските органи, безбедносните служби и 

надлежните инспекциски органи спроведуваат постојана контрола над работата во 

смисла на исполнување на условите од став 1 на овој член. 

Обврски во овозможувањето на надзор 

Член 34 

Извозникот, увозникот, брокерот или давателот на техничка помош, како и лице кое се 

занимава со транспорт или транзит во смисла на овој Закон, е должен на надлежните 

органи да им овозможи пристап за контрола во сите фази на трговијата, транспортот, 

транзитот и складирањето на ВВО во смисла на член 33 од овој Закон. 

Извозникот, увозникот, брокерот или давателот на техничка помош, како и лице кое се 

занимава со набавка и чување на ВВО, ги презема сите потребни мерки со цел да се 

избегне губење или оштетување на ВВО. 

Во случај на губење или оштетување на ВВО, лицето од став 2 на овој член е должен 

веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи и Министерството во рок 

од 24 часа од моментот на губењето или оштетувањето на ВВО. 



Извозникот, увозникот, брокерот или давателот на техничка помош во смисла на овој  

закон, е должен да ја чува документацијата за ВВО најмалку 10 години по извршената 

работа, да овозможи контрола и надзор,  да обезбеди потребна помош во нејзиното 

спроведување и да се придржува до условите наведени во дозволата. 

Проверка 

Член 35 

Ако постои основано сомневање дека извозникот, увозникот, брокерот или давателот 

на техничка помош има намера да ги користи ВВО за цели различни од оние наведени 

во дозволата, Министерството може да побара од другите органи од член 33 на овој 

Закон да извршат проверка во рамките на нивните надлежности. 

 За резултатите од проверката од став 1 на овој член другите органи составуваат 

записник и го доставуваат до Министерството во рок од 15 дена од денот на 

извршените проверки. 

Извозникот, увозникот, брокерот или давателот на техничка помош кај кого е извршена 

проверка, има право да се запознае со содржината на записникот. 

Прекинување на царинска постапка 

Член 36 

Во текот на извршувањето на царинската контрола на ВВО што е предмет на извоз и 

увоз во смисла на овој Закон, царинскиот орган може, во рамките на својата 

надлежност, да запре со спроведувањето на царинската постапка, за што веднаш ќе го 

извести Министерството. 

Обврски на царинските органи и органите за внатрешни работи 

Член 37 

Обврските на царинските органи во спроведувањето на одредбите од овој Закон ги 

пропишува Министерството за финансии. 

Обврските на органите за внатрешни работи во спроведувањето на одредбите од овој 

Закон ги пропишува Министерството за внатрешни работи. 

VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Прекршоци 

Член 38 

Правно лице и претприемач кој врши увоз, извоз, обезбедување на брокерски услуги, 

техничка помош, транспорт и транзит, ќе се казни со парична казна до дваесет пати 

повеќе од износот на вредноста на стоката или услугите кои се предмет на прекршокот, 

но таа да не надминува пет пати повеќе од најголемата казна во согласност со Законот 

за прекршоците, доколку: 

 



1) постапува спротивно на забраната од член 6 на овој Закон; 

2) дава невистинити изјави или изоставува важни факти во постапката при издавање 

на дозволата, односно во текот на реализацијата на работата во согласност со член  

13-16 од овој Закон; 

3) не му ги достави на Министерството сите извршени промени на податоците кои се 

потребни за регистрација во согласност со член 7 од овој Закон; 

4) не води посебна евиденција за увозот и извозот на ВВО и дадените услуги и не ја 

чува документацијата во роковите пропишани во согласност со член 27 став 1 точка 1) 

од овој Закон; 

5) не го извести Министерството веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, во писмена 

форма, за секоја промена во врска со извозот и увозот на ВВО и услугите во согласност 

со член 27 став 1 точка 2) од овој Закон; 

6) не го извести Министерството во писмена форма за извршените активности и за тоа 

да достави соодветна документација, во рок од 15 дена од денот на извршениот извоз 

и увоз на ВВО и услуги во согласност со член 27, став 1, точка 3) на овој Закон; 

7) на Министерството не му ја врати дозволата што не е реализирана во рок од 15 

дена од денот на истекот на нејзината важност во согласност со член 27 став 1 точка 4) 

на овој Закон; 

8) на барање на Министерството не поднесе потврда издадена од надлежниот орган 

на земјата на крајната дестинација или крајниот корисник, со која се потврдува приемот 

на ВВО во согласност со член 27 став 1 точка 5) од овој Закон; 

9) не достави претходна согласност од земјата на потекло на стоката или продавачот 

на ВВО, во согласност со член 27 став 1 точка 6) на овој Закон; 

10) не ги обезбеди сите потребни согласности, одобренија и дозволи за транспорт и 

транзит на ВВО во смисла на член 30 и 31 на овој Закон; 

11) не ги преземе сите неопходни мерки за да се спречи губење или оштетување на 

ВВО во согласност со член 34 став 2 од овој Закон; 

12) не го извести веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, Министерството за губење или 

оштетување на ВВО во согласност со член 34 став 3 од овој Закон. 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното 

лице со парична казна во износ до 150.000 динари. 

За прекршоците од став 1 точки 1) до 3) на овој член, покрај паричната казна, на 

правното лице може да му се изрече и заштитна мерка забрана за вршење на извоз 

или увоз на ВВО, обезбедување на брокерски услуги и техничка помош.  

За прекршоците од став 1 точки 1) до 3) на овој член, покрај паричната казна, на 

одговорното лице може да му се изрече и заштитна мерка забрана за извршување на 

извоз или увоз на ВВО, обезбедување на брокерски услуги и техничка помош. 



За прекршоците од став 1 точки 1) до 3) на овој член, покрај паричната казна, на 

претприемачот може да му се изрече и заштитна мерка забрана за извоз или увоз на 

ВВО, обезбедување на брокерски услуги и техничка помош. 

Заштитните мерки од став 3 на овој член се изрекуваат за период до три години и 

влегуваат во сила од денот на правосилноста на пресудата. 

Заштитните мерки од став 4 на овој член се изрекуваат за период до една година и 

влегуваат во сила од денот на правосилноста на пресудата. 

Заштитните мерки од став 5 на овој член се изрекуваат за период до три години и 

влегуваат во сила од денот на правосилноста на пресудата. 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 

Правата од поединечните акти кои ги донеле надлежните органи, а не се искористени 

во целост или делумно се искористени до денот на влегувањето во сила на овој Закон, 

може да се искористат во рамките наведени во тие акти. 

Член 40 

Подзаконските акти за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

До донесувањето на актите од став 1 на овој член ќе се применуваат подзаконските 

акти во согласност со Законот за надворешна трговија со оружје, воена опрема и стоки 

со двојна намена („Службен весник на СЦГ“ бр. 7/05 и 08/05 - корекција и „Службен 

весник на РС“ бр. 95/13 - др. закон), освен ако не се во спротивност со овој Закон. 

Член 41 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да важи Законот за 

надворешна трговија со оружје, воена опрема и стоки со двојна намена во делот што се 

однесува на вооружување и воена опрема („Службен весник на СЦГ“ бр. 7/05 и 08/05- 

корекција). 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон, во член 19 став 1 од Законот за 

странски инвестиции („Службен весник на СРЈ“ бр. 3/02 и 5/03) се брише зборот „и 

промет“. 

Член 42 

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Србија“. 


