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Врз основа на член 24 став (2) од Законот за надворешно-трговски промет со стоки и 
услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и Херцеговина („Службен 
весник ма БиХ“ број 103/09) и членот 61 став (2) од Законот за управа („Службен 
весник на БиХ“ број 32/02 и 102/09), министерот за надворешна трговија и економски 
односи на БиХ донесува 
 

УПАТСТВО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДЗОР НАД ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА НА КОИ 

ИМ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ИЛИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА СТОКИ ОД КОНТРОЛНИТЕ ЛИСТИ 

 
Член 1 

(Предмет) 
 
Со упатството за спроведување на надзор над правните и физичките лица на кои им е 
издадена дозвола или кои се регистрирани за вршење на надворешно-трговски промет 
со стоки од контролните листи (во натамошниот текст: Упатство) се дефинира обемот 
и постапката за спроведување на надзор над правно и физичко лице на кое му е 
издадена дозвола за надворешно-трговски промет, уверение за крајниот корисник или 
кое е регистрирано за вршење на надворешно-трговски промет со стоки од 
контролните листи, во согласност со Законот за контрола на надворешно-трговскиот 
промет на стоки и услуги од стратешка важност за безбедноста на Босна и 
Херцеговина („Службен весник на БиХ“ број 103/09), (во натамошниот текст:Законот). 
 

Член 2 
(Користена терминологија) 

 
Терминологијата користена во ова Упатство има исто значење како и онаа користена 
во Законот. 
 

Член 3 
(Обем на надзорот) 

 
Надзорот опфаќа: 
а) внатрешна контрола на почитувањето на прописите што ги спроведува правното 
лице, корисникот на дозволата за надворешно-трговски промет, или правното лице 
регистрирано за вршење на надворешно-трговски промет со стоки од контролните 
листи и услуги поврзани со нив; 
б) надзор што го спроведуваат надлежните ентитетски или кантонални органи кои го 
издале документот со кој се одобрува, односно се наведува целта на увозот на стоките 
од контролните листи, а врз основа на кој е издадена дозвола за надворешно-трговски 
промет; 
в) надзор над реализацијата на издадените дозволи за надворешно-трговски промет 
што го спроведуваат државните службеници на Министерството за надворешна 
трговија и економски односи на БиХ (во натамошниот текст: Министерството) и кои ги 
издале дозволите кои се предмет на надзор; 
г) вонреден надзор што се спроведува во исклучителни случаи, а го спроведува 
надзорен тим што го формира министерот за надворешна трговија и економски 
односи. 
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Член 4 
(Внатрешна контрола на правното лице на корисникот на дозволата) 

 
Внатрешната контрола  на почитувањето на прописите што ја спроведува правното 
лице, корисникот на дозволата за надворешно-трговски промет со стоки од 
контролните листи и услуги поврзани со нив, обезбедува механизми за подигање на 
свеста кај производителите и комерцијалните трговски друштва и претставува значаен 
елемент во ефикасното спроведување на Законот. 
 

Член 5 
(Надзор што го спроведуваат надлежните ентитетски или кантонални органи) 

 
Ентитетските или кантоналните органи кои издале документ со кој се одобрува, 
односно се наведува целта на увозот на стоки од контролните листи, а врз основа на 
кој е издадена дозвола за надворешно-трговски промет, спроведуваат надзор во 
согласност со ентитетските, односно кантоналните прописи во рамките на своите 
надлежности. 
 

Член 6 
(Надзор над реализацијата на издадените дозволи за надворешно-трговски 

промет) 
 

(1) Надзорот  над реализацијата на издадените дозволи за надворешно-трговски промет 
опфаќа:  
а) контрола на извештаите за реализацијата на дозволата со придружната документација 
(изјава на одговорното лице на корисникот на дозволата за реализацијата на дозволата, 
потврда на крајниот корисник дека стоката од дозволата стасала на крајната дестинација 
и копија од реализираната дозвола) што корисникот на дозволата го доставува до 
Министерството во рок од 15 дена од денот на реализацијата и внесувањето на 
податоците за реализацијата на дозволата во Регистарот на дозволи што го води 
Министерството; 
б) контрола над водењето на евиденцијата што корисникот на дозволата е должен да ја 
води во согласност со одредбите од член 23 од Законот; 
в) надзор над користењето на општа дозвола, што подразбира контрола на 
задолжителното тримесечно известување за користењето на дозволата, преглед на 
документацијата и контрола на водењето на евиденцијата, како и, по потреба, повремени 
посети на просториите на корисникот на општата дозвола. 

(2) За спроведениот надзор од ставот (1) од овој член се составува службена белешка. 
(3) Во случај на забележани прекршувања на одредбите од Законот, се покренува постапка за 

спроведување на вонреден надзор. 
 

Член 7 
(Вонреден надзор) 

 
(1) Вонреден надзор се спроведува во следните случаи: 

г) доколку при спроведувањето на надзорот од член 6 од ова Упатство е утврдено кршење 
на одредбите од чл.21 и 23 од Законот; 
д) доколку се откријат факти поради кои, доколку се знаело за нив при регистрацијата во 
Регистарот на лица за надворешно-трговски промет, не би можело да се изврши 
регистрација; 
ѓ) доколку се дојде до сознанија дека дозволата за надворешно-трговски промет е 
издадена врз основа на неточни или непотполни податоци; 
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е) доколку се дојде до нови сознанија кои, доколку биле познати во текот на 
разгледувањето на барањето за издавање на дозвола, би довеле до одбивање на 
барањето за издавање на дозвола; 
ж) доколку се дојде до сознанија дека издадената дозвола не се користи за целите за кои 
е издадена; 
з) доколку со претходниот надзор е наложено спроведување на одредени мерки. 

(2)  Вонредниот надзор го спроведува надзорен тим формиран со одлука на министерот за 
надворешна трговија и економски односи. При формирањето на надзорниот тим особено 
се води  сметка за видот на надворешно-трговскиот промет и класификацијата на стоките 
и услугите од дозволата за надворешно-трговски промет, како и областа на дејност на 
корисникот на дозволата. 

(3) Во надзорниот тим од претходниот член се именуваат државни службеници на 
Министерството, а по потреба и државни службеници од други органи и тела надлежни за 
конкретниот случај на надзор. 

(4) Во надзорниот тим се именуваат државни службеници од Инспекторатот на 
Министерството или од Одделот за регулирање на областа на производство на оружје, 
доколку надзорот се врши над правно лице на кое му е издадена дозвола за производство 
и ремонт на оружје и воена опрема. 

(5) Во случај кога за спроведување на надзорот се потребни специфични стручни познавања, 
во надзорниот тим можат да се ангажираат стручни лица од специјализирани институции. 

(6) За спроведениот вонреден надзор се подготвува записник. Доколку се забележи 
прекршување на Законот и други прописи, надзорниот тим дава рок за нивно 
отстранување и наложува мерки во согласност со одредбите од Законот. 

 
 

Член 8 
(Оневозможување на надзорот) 

 
(1) Правните и физичките лица на кои им е издадена дозвола за надворешно-трговски 

промет, уверение за краен корисник или кои се регистрирани за вршење на надворешно-
трговски промет, се должни на надзорниот тим да му овозможат спроведување на 
надзорот и да ги дадат на увид документите и податоците што ќе им бидат побарани. 

(2) Во случај на оневозможување на спроведувањето на надзорот, ќе се постапува во 
согласност со одредбите од членот 19 став (1) точка д) и член 25 став (2) точка а) и став 
(3) точка а) од Законот. 

 
Член 9 

(Влегување во сила) 
 
Ова Упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
БиХ“. 
 
 
Број 07-01-02-1179/10 
26 март 2010 година 
Сараево         Министер 
         Младен Зиројевиќ, с.р. 


