Врз основа на член 4, став (2) од Законот за контрола на надворешно-трговскиот промет на
стоки и услуги од стратешка важност за безбедност на Босна и Херцеговина („Службен весник
на БиХ“, број 103/09) и член 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
ЛИСТА НА СТОКИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА
Стоки со посебна намена се невоени средства за комерцијални цели кои не се наведени на
Заедничката листа на воена опрема или на Листата на стоки со двојна намена. Поради своите
карактеристики, стоките со посебна намена можат да го загрозат животот и здравјето на
луѓето, материјалните добра и животната средина, односно безбедноста на Босна и
Херцеговина, и поради тоа е потребно да се обезбедат документи за надворешно-трговски
промет на овие стоки.
ПН 1. Оружје и муниција, нивни делови и прибор, како што следува:
ПН 1.1 Огнено оружје – пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови направи кои
исфрлаат проектили (зрно, кугла или сачма) со помош на потисното делување на барутните
плинови, како што следува:
а. Револвери и пиштоли кои не се опфатени во МЛ.1 на Заедничката листа на воена опрема,
како што следува:
1. полуавтоматско или репетирачко краткоцевно огнено оружје;
2. краткоцевно еднострелно оружје со централно палење;
3. краткоцевно еднострелно оружје со рабно палење;
4. пиштоли и револвери за испалување маневарска (слепа) муниција;
5. сигнални пиштоли и други направи предвидени за исфрлање само сигнални ракети;
6. друго оружје;
б. Пушки за спорт, лов и стрелаштво, како што следува:
1. ловечко и спортско полуавтоматско долгоцевно огнено оружје кое заедно со
магацинот и лежиштето може да прими повеќе од три куршуми;
2. полуавтоматско долгоцевно огнено оружје со магацин и лежиште за најмногу три
куршуми кај кое магацинот, односно спиралата за полнење, може да се вади, односно не е
сигурно дали оружјето е направено така што со обичен алат може да се преправи во оружје со
магацин и лежиште за повеќе од три куршуми;
3. репетирачко и полуавтоматско долгоцевно огнено оружје со мазна цевка долга до 60
см;
4. репетирачко долгоцевно огнено оружје кое не е опфатено во точка 3;
5. полуавтоматско долгоцевно оружје кое не е опфатено во точките од 1 до 4;
6. долгоцевно оружје за единечен оган со една или повеќе мазни цевки (на пр.,
сачмарки);
7. долгоцевно оружје за единечен оган со една или повеќе жлебени цевки (на пр.,
комбинирана сачмарка-пушка);
8. огнено оружје со предно полнење;
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9. друго оружје.
ПН 1.2 Оружје кое делува под притисок на компримиран воздух или компресиран гас, како што
следува:
а. опружни пушки;
б. воздушни пушки и пиштоли;
в. плинско оружје;
г. пневматски пиштоли за хумано убивање животни.
ПН 1.3 Останато оружје и направи:
а. Електрични парализатори (рачни направи кои привремено онеспособуваат лице со помош
на висок електричен напон;
б. распрскувачи (спрејови);
в. фрлачи на бродски јажиња;
г. уреди и направи кои се користат во индустријата и градежништвото за соединување цврсти
материјали, а делуваат со потиснување на барутните плинови.
ПН 1.4 Муниција и делови на муниција за производи наведени во ПН 1, ПН 2 и ПН 3.
ПН 1.5 Делови, прибор и посебна опрема (на пр., направи за придушување звук, оптички
нишани за спортско и ловечко оружје, ласерски мерач на далечина и сл.) за производи
наведени во ПН 1.1 и ПН 1.2.
ПН 1.6 Имитации и реплики на оружје (на пр., „еар софт“ и др).
ПН 1.7 Оружје со тетива, на пр., лакови, самострели и други направи кои со сила на затегната
тетива потиснуваат стрела или друг проектил.
ПН 1.8 Полициска опрема, на пр., пендреци, лисици, штитови, заштитни елеци, полициски
шлемови и др.
ПН 2. „Енергетски материјали“ и сродни супстанции, како што следува:
Напомена: Да се види МЛ 8 на Заедничката листа на воена опрема и 1C011 на Листата на
стоки со двојна намена.
1. За потребите на ПН 1, поимот смеса се однесува на состав од две или повеќе
супстанции во кое барем една супстанција подлежи на контрола по точките ПН 1.
2. Која било супстанција наведена во точките ПН 1 се контролира по оваа Листа дури и
кога се користи за некоја друга примена од оние наведените (на пр., експлозиви можат да
се користат и како гориво и сл.).
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ПН 2.1 „Експлозиви“, како што следува и нивни смеси:
а. Иницирачки (примарни) експлозиви:
1. оловоазид CAS 13424-46-9;
2. среброазид CAS 13863-88-2;
3. натријазид CAS 26628-22-8;
4. баријазид CAS 18810-58-7;
5. живин фулминат CAS 628-86-4;
6. сребро фулминат CAS 5610-59-3;
7. диазодинитрофенол CAS 4682-03-5 (87-31-0);
8. олово стифнат (олово тринитрорезорцинат) CAS 152453-44-0;
9. гванилнитрозоамино-гванилтетразен (тетразен) (ТЕТ) CAS 31330-63-9;
б. бризантни (секундарни) експлозиви: нитро-врски (врска –C-NО2), нитратни естри (врска –C-NO2) и нитрамини (врска –C-N-NО2), како што следува:
1. динитробензен CAS 99-65-0;
2. хексанитродифениламин CAS 131-73-7;
3. динитротолуол CAS 99749-33-4;
4. тетранитрометан CAS 509-14-8;
5. тетранитроанилин CAS 53014-37-2 (509-14-8);
6. тринитроанилин CAS 26592-42-1 (489-98-5);
7. тринитрофенол (пикринска киселина) CAS 88-89-1;
8. тринитроксилен (TNX) CAS 632-92-8;
9. тринитротолуен (TNT) CAS 118-96-78;
10. нитроцелулоза CAS 9004-70-0;
11. диетиленгликолдинитрат CAS 693-21-0;
12. етиленгликолдинитрат CAS 628-96-6;
13. нитроглицерин (глицеролтринитрат) (1,2,3 – пропан-триол тринитрат) (NGI) CAS
55-63-0; CAS 9010-02-0;
14. пентаеритритолтетранитрат (пентрит) (PETN) CAS 78-11-5;
15. етилендинитрамин (EDNA) CAS 505-71-5;
в. Различни експлозивни смеси (комерцијални експлозиви): експлозиви во вид на прашина,
пластични, емулзиски, гранулирани (подготвени експлозиви врз база на амониум нитрат, врз
база на хлорати и перхлорати, врз база на нитроглицерин, врз база на азотни естри);
г. пластични експлозиви врз база на хексогени, октогени, пентрити и сл.
ПН 2.2 Погонски горива (барути), како што следува:
а. бесчадни (кои не се наведени во Заедничката листа на воена опрема);
б. ловечки црни;
в. рударски црни;
г. останати.
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ПН 2.3 Бавногоречки/безбедносни фитили и детонирачки жици.
ПН 2.4 Ударни и експлозивни каписли; запалки, електрични и неелектрични детонатори.
ПН 2.5 Пиротехнички производи за огномети (класа I, II, III и IV), сигнални ракети, сигнални
ракети за густа магла други пиротехнички производи.
ПН 2.6 Против-ударни ракети.
Број: 07-01-02-1623/10.
21 април, 2010 година
Сараево

Министер
Младен Зиројевиќ
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