ЗАКОН
ЗА КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ОД
СТРАТЕШКА ВАЖНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПОГЛАВЈЕ I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(Предмет на Законот)
Со овој Закон се пропишуваат условите за извоз, увоз и транспорт на оружје, воена опрема,
производи со двојни и посебни намени, како и услуги поврзани со оружје, воена опрема,
производи со двојни и посебни намени.
Член 2
(Исклучоци од примената на Законот)
Одредбите на овој Закон не се применуваат во случаи кога во согласност со интересите на
надворешната политика и меѓународните обврски на Босна и Херцеговина (во натамошниот
текст БиХ), увоз, извоз или транспорт се врши како поддршка на:
(а) одлуката на Советот за безбедност за Обединетите нации,
б) одлуката на Организацијата за европска безбедност и соработка (ОЕСС) или
(в) која било друга мировна операција што се спроведува во согласност со начелата на
Повелбата на Обединетите нации во состав на меѓународната организација.
(2) Согласност за исполнување на условите во ставот (1) од овој член дава Министерството за
надворешни работи на БиХ.
Член 3
(Терминологија)
Термините користени во овој Закон го имаат следното значење:
а) извоз е царинска постапка уредена со царински прописи според кои стоки, технологија и
услуги од стратешка важност трајно или привремено го напуштаат царинското подрачје на
БиХ, како и пренесување на софтвер или технологија со електронски медиуми, телефакс или
телефон на дестинации надвор од територијата на БиХ што, исто така, се однесува на усно
пренесување на технологија по телефон само кога технологијата е содржана во документ
чијшто релевантен дел се отчитува или се опишува преку телефон на начин на кој се
постигнува сосема ист исход;
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б) извозник е правно или физичко лице со седиште на територијата на БиХ, регистрирано за
вршење надворешно-трговски промет и е запишано во регистарот на Министерството за
надворешна трговија и економски односи на БиХ;
в) увоз е царинска постапка уредена со царински прописи според кои стоки, технологија и
услуги од стратешка важност трајно или привремено влегуваат на царинското подрачје на
БиХ, како и пренесување на софтвер или технологија со електронски медиуми, телефакс или
телефон на територијата на БиХ што особено се однесува на усно пренесување на
технологија по телефон само кога технологијата е содржана во документ чијшто релевантен
дел се чита или се опишува преку телефон на начин на кој се постигнува сосема ист исход;
г) увозник е правно или физичко лице со седиште на територијата на БиХ, регистрирано за
вршење надворешно-трговски промет и е запишано во регистарот на Министерството за
надворешна трговија и економски односи на БиХ;
д) оружје и воена опрема ги подразбира сите ставки наведени во Заедничката листа на
воена опрема, опфатени со Правилата за однесување на Европската Унија за постапување
при извоз на оружје (во натамошниот текст: Заедничка листа на воена опрема);
ѓ) услуги подразбираат остварување корист, пренесување права и останати деловни
активности кои се однесуваат на стоки од стратешко значење за БиХ, вклучително и
брокерски услуги и техничка помош;
е) брокерски услуги подразбираат преговарање или договарање работи за купување,
продажба и набавување на стоки од стратешко значење за БиХ од една трета земја во друга
трета земја, како и продажба и купување на стоки од стратешко значење за безбедноста на
БиХ поради пренесување од една трета земја во друга трета земја. Помошните услуги не се
сметаат за брокерски услуги. Помошни услуги се транспорт, финансиски услуги, осигурување
или реосигурување, огласување или рекламирање;
ж) техничка помош е секоја помош поврзана со поправка, развивање, производство,
составување, тестирање или одржување на стоки од стратешко значење за безбедноста на
БиХ, која може да биде во форма на обука, оспособување, пренесување на деловно знаење,
стручни и советодавни услуги;
з) брокер е правно или физичко лице со седиште на територијата на БиХ кое се занимава со
брокерски услуги и е запишано во регистарот на Министерството за надворешна трговија и
економски односи на БиХ;
ѕ) стоки со двојна намена ги подразбираат сите ставки наведени во Листата на стоки и
технологија за двојна намена (во натамошниот текст Листа за двојна намена), вклучително и
софтвер и технологија, кои можат да се користат за цивилни и воени цели, потоа стоки кои
можат да се употребуваат за неексплозивни цели, но кои можат на каков било начин да
помогнат за производство и ширење на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје или би
можеле да послужат за крајна воена намена, односно кои се наменети за крајниот корисник
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или државата кон која се спроведуваат санкции на Советот за безбедност на ОН, ЕУ или
ОЕСС;
и) стоки со посебна намена ги сочинуваат сите невоени средства за комерцијални цели кои
можат да ја загрозат безбедноста на БиХ наведени во Листата на стоки со посебна намена;
ј) стоки од стратешка важност подразбираат оружје, воена опрема, стоки со двојна и
посебна намена;
к) превоз е царинска постапка уредена со царински прописи според која стоките од
контролната листа се превезуваат преку царинското подрачје на БиХ;
л) надворешно-трговски промет е увоз и извоз на стоки и услуги од стратешка важност.
Член 4
(Правила на однесување и контролни листи)
(1) Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ (во натамошниот
текст: Министерство) објавува и ажурира службен превод на Заедничката листа на воена
опрема, Листата за двојна намена и Правилата за однесување на Европската Унија за
постапување при извоз на оружје (во натамошниот текст: Правила на ЕУ) во „Службен весник
на БиХ“.
2) Во консултации со надлежни државни, ентитетски, односно кантонални министерства и
органи на областа Брчко на БиХ, Министерството донесува Листа на стоки со посебна намена
и ја објавува во „Службен весник на БиХ“.
Член 5
(Документи кои ги издава Министерството)
(1) За надворешно - трговски промет на стоки и услуги наведени во листите од член 4 на овој
Закон (во натамошниот текст: контролни листи) потребно е да се добие:
а) дозвола или
б) меѓународен увозен сертификат.
(2) Ставот (1) на овој член не се применува за техничка помош, освен ако таа техничка помош
се однесува на:
а) оружје и воена опрема, а земјата е под забрана и санкции на Советот за безбедност на
Обединетите нации, ОЕСС или ЕУ, или
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б) развој, производство, управување, делување, одржување, идентификување или ширење на
хемиско оружје, биолошко или нуклеарно оружје, односно развој, производство, одржување и
складирање на проектили кои можат да носат хемиско, биолошко или нуклеарно оружје.
(3) Документите од став (1) на овој член ги издава Министерството.
Член 6
(Документи кои ги издава Министерството за безбедност на БиХ)
(1) Министерството за безбедност на БиХ издава дозвола за превоз на стоки наведени во
контролните листи.
(2) Министерството за безбедност на БиХ донесува процедури за издавање дозволи за
превоз.
Член 7
(Документи за краен корисник)
(1) Изјава за краен корисник дава крајниот корисник и на негово барање таа може да биде
заверена кај надлежна државна институција.
(2) Меѓународен увозен сертификат - потврда издава надлежна државна институција на
барање на крајниот корисник и/или увозникот.
(3) Уверение за краен корисник (End user certificate) издава надлежна државна институција на
барање на крајниот корисник и/или увозникот.
(4) Изјавата на крајниот корисник, меѓународниот увозен сертификат и уверението за краен
корисник задолжително содржат: име на извозникот, име на увозникот, име на крајниот
корисник, именување на стоката, количина, вредност, рок на важноста на документот и изјава
дека наведените стоки нема да бидат повторно извезени без посебно одобрение од надлежна
институција.
Член 8
(Согласност)
Пред да издаде документи од членот 5 од овој Закон, во зависност од видот на надворешнотрговски промет и класификацијата на стоките или услугите, Министерството бара претходна
согласност од:
а) Министерството за надворешни работи на БиХ;
б) Министерството за безбедност на БиХ;
в) Министерството за одбрана на БиХ;
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г) Министерството за цивилни работи на БиХ и
д) Државната регулаторна агенција за радијациона и нуклеарна безбедност.
Член 9
(Надлежност за согласност)
При издавање претходна согласност од членот 8 од овој Закон, надлежните министерства
посебно водат сметка за следното:
а) Министерството за надворешни работи на БиХ треба да води сметка за:
1) забрани и санкции на Советот за безбедност на Обединетите нации, на ОЕСС и ЕУ,
2) преземени меѓународни обврски, надворешно-политички интереси и посебни
интереси на БиХ во однос на стратешките надворешно-политички партнери на БиХ,
3) правила на однесување на Европската унија во постапување при извоз на оружје и
4) начело за неширење оружје за масовно уништување,
б) Министерството за безбедност на БиХ треба да води сметка за:
1) дека издавањето дозвола е во согласност со безбедносната политика на БиХ;
в) Министерството за одбрана на БиХ треба да води сметка за:
1) дека издавањето дозвола е во согласност со одбранбената политика на БиХ;
г) Министерството за цивилни работи на БиХ треба да води сметка:
1) дека со издавањето дозвола нема да се загрозат животите и здравјето на луѓето,
животната средина или материјалните добра и
д) Државната регулаторна агенција за радијациона и нуклеарна безбедност треба да води
сметка:
1) дека со набавката на изворот на зрачење нема да се прекршат прописите за
радијациона и нуклеарна безбедност.
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Член 10
(Упис во регистарот)
(1) За вршење надворешно-трговски промет на стоки и услуги наведени во контролните листи,
сите физички и правни лица мора да бидат запишани во Регистарот на лица за надворешнотрговски промет (во натамошниот текст: Регистар) во Министерството.
(2) Постапката за регистрирање се утврдува со пропис кој го донесува Министерството.
(3) Министерството донесува решение за упис во Регистарот, односно решение за одбивање
барање.
(4) Правни и физички лица се бришат од Регистарот доколку:
а) се утврдат нови факти врз основа на кои, доколку имало сознанија при уписот во
Регистарот, не би било можно да се изврши упис на лицето во Регистарот;
б) одговорното лице во правното или физичкото лице правосилно е осудено за
кривично дело од предметот на работење од регистрацијата;
в) не работат во согласност со одредбите на овој Закон;
г) ги прекршуваат меѓународните забрани;
д) престанат да вршат дејност;
ѓ) престанат да и исполнуваат условите врз основа на кои е издадено решението;
е) поднесат барање за бришење од Регистарот.
5) Лицата запишани во Регистарот се должни да ги достават во писмена форма сите промени
на податоците врз основа на кои се запишани во Регистарот во рок од 30 дена од денот на
настанување на промената.

ПОГЛАВЈЕ II. КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ И
ВОЕНА ОПРЕМА
Член 11
(Дозвола)
(1) Извоз, увоз на услуги и стоки од Заедничка листа на воена опрема може да се врши само
врз основа на дозвола од членот 5, став (1) точка а) на овој Закон.
(2) Дозвола од ставот (1) на овој член се издава со рок на важност од една година.
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(3) Со пропис Министерството ги утврдува формата и содржината на дозволите од ставот (1)
на овој член.
Член 12
(Барање за издавање дозвола)
(1) Барање за издавање дозвола од членот 11 став (10) од овој Закон се поднесува во
Министерството.
(2) Со барањето за извоз од став (1) на овој член задолжително се поднесуваат документи за
краен корисник, и тоа:
а) изјава за краен корисник и увозна дозвола или меѓународен увозен сертификат
издаден од надлежна државна институција на земјата на крајниот корисник или
б) изјава за краен корисник заверена кај државна институција во земјата на крајниот
корисник или
в) уверение за краен корисник (End User certificate) издадено од државна институција
на земјата на крајниот корисник.
(3) Со барањето за извоз од став (1) на овој член задолжително се поднесуваат документи за
краен корисник од член 7, став (1) од овој Закон.
(4) Министерството со пропис ги утврдува формата и содржината на образецот за барање за
издавање дозвола, како и пописот на останатите документи кои се приложуваат со барањето.
Член 13
(Издавање дозвола)
(1) Во постапката за издавање дозволи од членот 11, став (1) од овој Закон, Министерството
бара претходна согласност од надлежните тела од членот 8, точка а), б) и в) од овој Закон.
(2) Министерството издава дозвола во рок од 60 дена од денот кога е уредно поднесено
целосно барање, односно во рок од 90 дена доколку во постапката за издавање дозвола е
потребно да се извршат дополнителни проверки.
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ПОГЛАВЈЕ III. КОНТРОЛА НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ СО СТОКИ СО
ДВОЈНА И ПОСЕБНА НАМЕНА
Член 14
(Дозвола и меѓународен увозен сертификат)
(1) Извоз на стоки и услуги со двојна и посебна намена може да се врши само врз основа на
дозвола од членот 5, став (1) точка а) од овој Закон. Извозните дозволи можат да бидат
поединечни, глобални и општи.
(2) Извозна дозвола е потребна и кога е во прашање извоз на стоки кои не се наведени на
Листата на стоки со двојна намена, а се работи за стоки за кои узвозникот требало да знае
дали можат или би можеле да бидат целосно или во делови употребени за развој,
производство, управување, делување, одржување, складирање, откривање, идентификување
или ширење на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје, односно за развој, производство,
одржување и складирање на проектили кои можат да носат хемиско, биолошко или нуклеарно
оружје.
(3) Извозна дозвола е потребна и кога е во прашање извоз на стоки кои не се наведени во
Листата на стоки со двојна намена, а се работи за стоки за кои извозникот требало да знае
дали можат или би можеле да бидат целосно или во делови употребени за крајна воена
намена, и крајниот корисник е од земја кон која се спроведуваат санкции на Советот за
безбедност на ОН, ЕУ или ОЕСС.
(4) За увоз на стоки со двојна и посебна намена е потребен меѓународен увозен сертификат
од членот 5, став (1) точка б) од овој Закон.
(5) Дозволи од став (1), (2) и (3) на овој член се издаваат со рок на важност од една година.
(6) Меѓународен увозен сертификат од став (4) на овој член се издава со рок на важност од
шест месеци.
(7) Министерството со пропис ги утврдува формата и содржината на дозволите од став (1), (2)
и (3) на овој член, како и меѓународниот увозен сертификат од ставот (4) на овој член.
Член 15
(Барање за издавање дозвола и меѓународен увозен сертификат)
(1) Барање за издавање дозвола од член 14, став (1), (2) и (3) од овој Закон се поднесува во
Министерството.
(2) Барање за издавање меѓународен увозен сертификат од членот 14, став (4) од овој Закон
се поднесува во Министерството.
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(3) Со барањето од став (1) на овој член задолжително се поднесуваат документи за краен
корисник од членот 7, став (1) или (2) или (3) од овој Закон.
(4) Со барањето од став (2) на овој член задолжително се поднесуваат документи од членот
7, став (1) од овој Закон и надлежен ентитетски орган или надлежен кантонален орган или
надлежен орган на областа Брчко на БиХ.
(5) Министерството со пропис ги утврдува формата и содржината на образецот за барање за
издавање дозвола, односно барање за издавање меѓународен увозен сертификат, како и
попис на останатите документи кои се приложуваат со барањето.
Член 16
(Издавање дозвола)
(1) Во постапката за издавање дозволи од членот 14, став (1), (2) и (3) на овој Закон,
Министерството бара претходно одобрение:
а) за стоки со двојна намена од надлежни органи од членот 8, точка а), б) и в) на овој
Закон;
б) за стоки со посебна намена од надлежен орган од членот 8, точка а) на овој Закон.
(2) Министерството издава дозвола за извоз во рок од 60 дена од денот кога е уредно
поднесено целосно барање, односно во рок од 90 дена доколку во текот на постапката за
издавање дозвола е потребно да се извршат дополнителни проверки.
(3) Постапката за издавање дозвола за превоз не се применува за производи со двојна
намена кои се превезуваат само низ територијата на БиХ, односно за кои не е одредена друга
царинска одобрена постапка или намена, доколку се обезбедени следните услови:
а) е прикажан изворот на дозволата за извоз од земјата на извоз;
б) стоките не се на патот на дестинацијата на оние држави кои се под забрани и
санкции на Советот за безбедност на Обединетите нации, ОЕСС и ЕУ;
в) немало промена на дестинацијата во текот на превозот на стоки низ БиХ;
г) стоките мора да ја напуштат БиХ во рок од 30 дена од денот на влегување.
Член 17
(Издавање на меѓународен увозен сертификат)
(1) Во постапката за издавање на меѓународен увозен сертификат за стоки со двојна намена
Министерството бара претходно одобрение од надлежните органи од членот 8, точка (г) на
овој Закон ако станува збор за стоки за кои е потребно нивно одобрение.
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(2) Министерството издава меѓународен увозен сертификат во рок од 30 дена од денот кога е
уредно поднесено целосно барање, односно во рок од 60 дена доколку во постапката за
издавање дозвола е потребно да се извршат дополнителни проверки.

ПОГЛАВЈЕ IV. НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА
Член 18
(Одбивање на барање)
(1) Министерството донесува решение за одбивање на барање за издавање дозвола доколку:
а) нема потребно одобрение од членот 8 на овој Закон;
б) податоците од барањето се нецелосни или неточни или со барањето не се
приложени сите пропишани документи;
в) во претходните активности поврзани со надворешно-трговски промет подносителот
на барањето ги прекршил одредбите на овој Закон.
(2) Министерството донесува решение за одбивање на барање за издавање дозвола доколку
стоките не одговараат на податоците наведени во барањето, и извозникот или подносителот
на барањето на Министерството не му овозможи преглед на стоките и/или преглед на
документацијата поврзана со тие стоки.
Член 19
(Одземање на дозвола)
(1) Министерството донесува решение за одземање на издадена дозвола доколку:
а) се утврди дека дозволата била издадена врз основа на неточни или нецелосни
податоци, а подносителот на барањето знаел или морал да знае дека податоците се неточни
и нецелосни;
б) настанат околности или се дојде до нови сознанија кои, кога би постоеле или се
знаело за нив во времето на разгледување на барањето би довеле до одбивање на барањето
за издавање дозвола;
в) издадената дозвола не се користи за наменетите цели;
г) правното лице не работи во согласност со одредбите на Законот и другите законски
и подзаконски акти со кои се уредува ова подрачје;
д) правното лице оневозможува вршење надзор.
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(2) Министерството не е одговорно за трошоците кои настанале или ќе настанат со
одземањето на дозволата.
Член 20
(Меѓународна соработка)
(1) Министерството го известува Министерството за надворешни работи на БиХ за секое
одбивање на дозвола за извоз, наведувајќи ја земјата на дестинација, крајниот корисник и
крајната намена, како и околностите релевантни за одбивање на издавањето на дозволата.
(2) Доколку Министерството за надворешни работи на БиХ има сознанија дека во текот на
претходните три години една од државите-членки на ОЕСС одбила да издаде дозволи за
сличен надворешно-трговски промет, пред да издаде одобрение во согласност со овој Закон,
Министерството за надворешни работи на БиХ ќе ја консултира државата која одбила да
издаде дозволи.
Член 21
(Известување)
(1) Корисникот на дозволата е должен да го извести Министерството за нејзината реализација
во рок од 15 дена од денот на реализацијата.
(2) Корисникот на дозволата е должен да достави до Министерството потврда на крајниот
корисник дека стоките од дозволата се пристигнати на крајната дестинација.
(3) Доколку по издавањето на дозволата дојде до промена на деловниот партнер, крајниот
корисник, крајната намена или други податоци од дозволата или податоци врз основа на кои е
добиена дозволата, корисникот на дозволата е должен за тоа писмено да го извести
Министерството во рок од осум дена од денот на настанувањето или сознанието за
настанување промена, поради обновување на постапката.
Член 22
(Водење евиденција во Министерството)
(1) Министерството воспоставува база на податоци за дозволите издадени во согласност со
член 5 од овој Закон и еднаш годишно доставува известување за издадени дозволи до
Парламентарното собрание на БиХ, како и известување за одбиени барања за издавање
дозволи.
(2) Министерството за надворешни работи на БиХ може да бара од Министерството
доставување на податоци за издадени дозволи, податоци за одбиени барања за издавање
дозволи, како и други податоци кои се однесуваат на надворешно-трговскиот промет на стоки
од стратешка важност, со цел за меѓународна соработка и доставување податоци на
генералниот секретар на Обединетите нации и Секретаријатот на ОЕСС.
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Член 23
(Водење евиденција на корисници на дозволи)
(1) Корисниците на дозволи се должни да водат детална евиденција за документите која мора
да ги содржи најмалку следните податоци: количина, целосен назив и адреса на извозникот,
добавувачот и примачот на стоките, посредникот, како и крајната намена и целосниот назив и
адреса на крајниот корисник на стоките.
(2) Документацијата од став (1) на овој член (порачки, сметки, договори, испратници, фактури,
товарни листови и друга документација) корисникот на дозволата мора да ја чува пет години
од завршувањето на календарската година во која е извршена трансакцијата, и десет години
за производи од Заедничката листа на воена опрема, и врз основа на барање да ја достави до
Министерството.
(3) Министерството може да пропишува и други податоци кои мора да ги содржи
документацијата од став (1) на овој член.
Член 24
(Надзор)
(1) Министерството врши надзор над правното и физичкото лице кому му е издадена дозвола
или кое е регистрирано за вршење надворешно-трговски промет на стоки од контролната
листа.
(2) Министерот за надворешна трговија и економски односи на БиХ ќе пропишува процедура
за надзор од ставот (1) на овој член.

ПОГЛАВЈЕ V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 25
(Прекршочни одредби)
(1) Со парична казна во износ од 20.000 КМ до 50.000 КМ ќе се казни правното лице доколку:
а) не постапува во согласност со членот 21 од овој Закон,
(2) Со парична казна во износ од 50.000 КМ до 100.000 КМ ќе се казни правното лице доколку:
а) оневозможува вршење надзор во согласност со членот 19, став (1), точка е) од овој
Закон,
б) не води евиденција во согласност со членот 23 од овој Закон.
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(3) Со парична казна во износ од 50.000 КМ до 100.000 КМ ќе се казни одговорното лице
доколку:
а) оневозможува вршење надзор во согласност со членот 19, став (1), точка е) од овој
Закон,
б) не води евиденција во согласност со членот 23 од овој Закон,
в) не постапува во согласност со членот 21 од овој Закон.

ПОГЛАВЈЕ VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
(Прописи за спроведување)
(1) Министерот за надворешна трговија и економски односи на БиХ ќе донесува прописи за
спроведување со кои ќе ја прецизира:
а) формата и содржината на дозволата, меѓународниот увозен сертификат и
уверенијата за краен корисник;
б) формата и содржината на образецот за барање за издавање дозвола, меѓународен
увозен сертификат, уверенија за краен корисник и изјава на крајниот корисник, како и попис на
документите кои се приложуваат со барањето;
в) начинот и постапката на регистрирање за вршење надворешно-трговски промет;
г) начинот и постапката на регистрирање привремен увоз, привремен извоз и превоз
на спортско и ловечко оружје и стрели;
д) водењето евиденција за дозволи.
(2) Министерот за безбедност на БиХ ќе ги пропишува формата и содржината на дозволите за
превоз на стоки од контролните листи, како и постапката за издавање на дозволите.
Член 27
(Рокови)
(1) Во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на овој Закон ќе бидат донесени
прописите за спроведување од членот 26 на овој Закон.
(2) До денот на влегување во сила на прописите од членот 26 на овој Закон ќе се
применуваат:
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а) Советување за процедурата за регистрирање на правни и физички лица за промет
со оружје и воена опрема („Службен весник на БиХ“ бр. 14/03);
б) Советување за процедурите на увоз, извоз и транзит во прометот со производи и
технологии со двојна намена („Службен весник на БиХ“ бр. 56/05);
в) Советување за начинот и постапката на регулирање привремен увоз, привремен
извоз и транзит на спортско и ловечко оружје и муниција („Службен весник на БиХ“ бр. 56/05);
г) Советување за регулирање увоз, извоз и транзит во прометот со оружје и воена
опрема („Службен весник на БиХ“ бр. 56/05);
д) Инструкции за обврската за обезбедување одобренија од ЕУФОР за увоз, извоз,
транзит и посредување во прометот со оружје и воена опрема („Службен весник на БиХ“ бр.
56/05).
Член 28
(Преодни одредби)
(1) До објавувањето на службен превод на ажурираната Листа на стоки и технологии со двојна
намена ќе се применува постојниот превод извршен во „Службен весник на БиХ“, број 75/05.
(2) До објавувањето на Листата на стоки со посебна намена на БиХ ќе се применува
постапката за издавање дозволи за стоки со посебна намена, но без наведување на
класификациските ознаки во дозволата.
Член 29
(Повторен упис во регистарот)
Лицата кои според претходните прописи биле регистрирани за увоз, извоз, превоз или
посредување во промет со оружје и воена опрема и стоки со двојна намена, се должни во рок
од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон да извршат повторно
регистрирање во Министерството во согласност со одредбите од членот 10 на овој Закон.
Член 30
(Примена на Законот за управна постапка)
Во случаи на спроведување постапка за одлучување за права и обврски на правни и физички
лица кои не се предвидени со овој Закон, ќе се применуваат одредбите на Законот за управна
постапка („Службен весник на БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09).
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Член 31
(Престанок на важење)
На денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да важи Законот за извоз и увоз на
оружје и воена опрема и контрола на увоз и извоз на производи со двојна намена („Службен
весник на БиХ“, бр. 5/03 и 33/03 и 14/05).
Член 32
(Влегување во сила)
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на БиХ“.
ПСБиХ, број 465/09
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