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ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА СО ВООРУЖУВАЊЕ, ВОЕНА ОПРЕМА И СТОКИ 
СО ДВОЈНА НАМЕНА 

 
I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на Законот 

Член 1 
 

Со овој Закон се уредуваат условите под кои може да се врши надворешна трговија 
со вооружување, воена опрема и стоки со двојна намена (во натамошниот текст: 
контролирана стока), давање на услуги во врска со контролирани стоки, услови и постапки 
за издавање на дозвола, надлежност на органите, надзор врз спроведувањето на овој 
Закон, како и други прашања од значење за надворешната трговија со контролирани стоки. 

      
Цел на Законот 

Член 2 
 

Со овој Закон се обезбедуваат услови за воспоставување на државна контрола во 
вршењето на надворешна трговија со контролирани стоки заради остварување и заштита 
на одбранбените, безбедносните и надворешно-политичките интереси на Црна Гора и 
обезбедување на почитувањето на меѓународните обврски кои ги презела Црна Гора. 

 
Вршење на надворешна трговија со контролирани стоки 

Член 3 
 

Надворешната трговија со контролирани стоки може да ја врши лице кое има 
дозвола за вршење на надворешна трговија со контролирани стоки, издадена во 
согласност со овој Закон. 

Лицето од став 1 од овој член, е должно, пред започнувањето на надворешно-
трговската работа, да утврди дали предметните стоки спаѓаат во категоријата на 
контролирани стоки, во согласност со овој Закон. 
 

Усогласена примена на прописите 
Член 4 

 
На постапките кои се водат во согласност со овој Закон се применуваат одредбите 

на законот со кој се уредува општата управна постапка, доколку со овој Закон не е поинаку 
пропишано. 

 
Забрани 
Член 5 

 
Техничка помош се забранува доколку е : 
- наменета или може да се употреби во врска со развој, производство, 

ракување, работа, одржување, натрупување, складирање, идентификување или ширење 
на хемиско или биолошко оружје, нуклеарно оружје или други атомски боеви глави или е во 
врска со развојот, производството, одржувањето или акумулирањето на проектили 
соодветни за лансирање на тоа оружје,  

- наменета или може да се употреби за крајна воена намена која се дава во 
државите на крајната дестинација кои се наоѓаат под ембарго за вооружување врз основа 
на заеднички став или заедничка акција усвоени од страна на Советот на Европската 
Унија, врз основа на одлука на Организацијата за безбедност и соработка во Европа или 
врз основа на обврзувачка резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации. 

Одредбата од став 1 алинеја 1 од овој член не се однесува на давање на техничка 
помош во:  

- државите-членки на Европската Унија, Австралија, Канада, Јапонија, Нов 
Зеланд, Норвешка, Швајцарија, Соединетите Американски Држави; 

- вид на пренос на информации кои се општопознати или претставуваат основни 
научни истражувања, 
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- усмена форма, доколку не се работи за стоки наведени во националните 
контролни листи. 

 
 
 

Надлежен орган за донесување на национални контролни листи 
Член 6 

 
Владата на Црна Гора (во натамошниот текст: Влада), на предлог на 

министерството надлежно за работите од надворешната трговија (во натамошниот текст: 
Министерство), донесува и ажурира Национална контролна листа на вооружување и воена 
опрема и Национална контролна листа на стоки со двојна намена, како и други листи 
заради: 

- хармонизација на националното законодавство со законодавството на 
Европската Унија; 

- спроведување на санкции против определени држави, ентитети и лица или за 
примена на конвенции во областа на контролата на оружјето и контролата на 
трансферот на технологија; 

- интересите на одбраната и безбедноста на Црна Гора; 
- контролирање на трговијата со стоки кои се или може да бидат во целост 

употребени за развој, производство, ракување, делување, одржување или друго 
сервисирање, акумулирање, складирање, идентификација, тестирање или 
ширење на хемиско или биолошко оружје, нуклеарно оружје или други атомски 
боеви глави, или со цел развој, производство, одржување или друго 
сервисирање, тестирање, акумулирање или ширење на проектили или други 
носачи на такво оружје,  

- контролирање на трговијата со оружје, муниција или експлозивни направи и 
останати стоки кои се направени или наменети за воени цели, а кои не се 
наведени во алинејата 3  од овој член. 

 
Сеопфатна клаузула (Catch-all) 

Член 7 
 

За извоз на стоки  со двојна намена кои не се наведени во Националната контролна 
листа на стоки со двојна намена, неопходна е дозвола доколку: 

1) извозникот, од страна на Министерството, е известен дека стоките се 
наменети или можат да бидат наменети, во целост или делумно, за намени кои се во врска 
со развој, производство, манипулирање, користење, чување, детекција, идентификација 
или ширење на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје или други нуклеарни експлозивни 
уреди, или во врска со развој, производство, одржување, складирање на проектили со кои 
таквото оружје може да се употреби ; 

2) државата-купувач или државата-одредиште е под ембарго за вооружување, 
во согласност со одлуката донесена преку заеднички став или заедничка мерка која е 
усвоена од Советот на Европската Унија или со одлука на Организацијата за безбедност и 
соработка во Европа, или под ембарго за вооружување кое е донесено врз основа на 
обврзувачката резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации или, 
извозникот, од страна на  Министерството е известен дека стоките се наменети или можат 
да бидат наменети, во целост или делумно, за крајна воена намена; 

3) извозникот, од страна на Министерството, е известен дека стоките се 
наменети или можат да бидат наменети, во целост или делумно, за делови или 
компоненти на воени производи кои се наведени во  Националната контролна листа на 
вооружување и воена опрема, кои се извезуваат од територијата на Црна Гора без дозвола 
пропишана со овој Закон. 
 

Доколку на извозникот можело да му биде познато дека стоката со двојна намена 
која имал намера да је извезува, а која не е наведена во Националната контролна листа на 
стоки со двојна намена, е наменета или може да се употреби, во целост или делумно, за 
која било од намените од став 1 од овој член, должен е за тоа да го извести 
Министерството кое ќе одлучи дали за таа стока е потребна дозвола за извоз. 
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Владата може да пропише обврска за прибавување на дозвола за извоз на стока со 

двојна намена која не е наведена во Националната контролна листа на стоки со двојна 
намена, доколку извозникот има основа да се сомнева дека стоката е наменета или може 
да се употреби, во целост или делумно, за која било намена од став 1 од овој член. 

 
Кога ќе се утврди обврската за прибавување на дозвола, во случаите од став 1, 2 и 

3 од овој член, за извоз на стоки кои не се наведени во Националната контролна листа на 
стоки со двојна намена, Министерството, по потреба, ќе ги извести другите држави и 
Комисијата на Европската Унија. 

 
Министерството ќе ги извести царинските и другите надлежни органи, доколку од 

страна на други држави биде известено за усвојување или ажурирање на нивните прописи, 
во смисла на став 3 од овој член. 

 
Контрола на брокерски активности 

Член 8 
 

За брокерски активности кои се вршат во врска со вооружување и воена опрема, 
наведени во Националната контролна листа на вооружување и воена опрема која се наоѓа 
во друга држава или на економска територија и за која не е спроведена постапка на 
царинење на увозот, а која треба да се извезува во трета држава, потребна е дозвола.  

Дозволата е потребна и за брокерски активности: 
- во врска со стоки со  двојна намена кои се наведени во посебниот дел на 

Националната контролна листа на стоки со двојна намена, или  
- доколку брокерот биде известен од надлежните органи на Црна Гора дека 

стоката е наменета или може да се употреби, во целост или делумно, за која било од 
намените од член 8 став 1 од овој Закон.  

 
Користена терминологија 

Член 9 
 

Одделни термини употребени во овој Закон го имаат следното значење: 
1)  надворешна трговија со контролирани стоки е: извоз, увоз и давање на 

услуги; 
2) контролирана стокa е : 
- вооружување, воена опрема и технологии утврдени со Националната 

контролна листа на вооружување и воена опрема, 
- стокa со двојна намена утврдена со Националната контролна листа на стоки 

со  двојна намена, вклучувајќи софтвер и технологии, кои, освен за цивилна употреба, 
можат да се користат за воени цели, вклучувајќи ја сета стока која може да се користи за 
неексплозивна употреба и каква било помош во производството на оружје или други 
нуклеарни експлозивни направи; 

3) лице е физичко или правно лице кое има живеалиште, односно седиште на 
територијата на Црна Гора, регистрирано за вршење на надворешна трговија со 
контролирани стоки; 

4) извоз на контролирани стоки е изнесување или испорака на стоки од 
територијата на Црна Гора, во согласност со царинските прописи, вклучувајќи пренос, 
ставање на располагање на софтвер или технологија преку електронски медиуми, 
телефакс или усмен пренос на технологија преку телефон, во случај кога технологијата е 
содржана во документ чијшто дел се чита или опишува преку телефон на начин суштински 
да се постигне ист резултат; 

5) увоз на контролирани стоки е внесување  или испорака на стоки на 
територијата на Црна Гора во согласност со царинските прописи, вклучувајќи пренос, 
ставање на располагање на софтвер или технологија преку електронски медиуми, 
телефакс или усмен пренос на технологија преку телефон, единствено тогаш кога 
технологијата е содржана во документ чијшто дел се чита или опишува преку телефон на 
начин суштински да се постигне ист резултат; 



4 
 

6) транспорт е секој вид на превоз (копнен, воден и воздушен) на 
контролирани стоки од  територијата на Црна Гора и на територијата на Црна Гора; 

7) транзит е секој вид на превоз (копнен, воден, воздушен) на контролирани 
стоки (со и без претовар), преку територијата на Црна Гора, без ставање во промет на таа 
стока во Црна Гора; 

8) извозник е лице во чие име се прави извозната декларација, односно лице 
кое, во времето кога декларацијата се прифаќа, има договор со примателот на стоката во 
друга држава и има овластување да одлучи за праќање на стоката надвор од царинското 
подрачје на Црна Гора; 

9) увозник е лице во чие име се прави увозната декларација;  
10) услуги значи прибавување на корист, пренесување на права и други 

деловни активности кои се однесуваат на контролираните стоки, вклучувајќи ги 
брокерските услуги и техничката помош; 

11) брокерска активност е преговарање или договарање на трансакции кои за 
предмет имаат купување, продажба или снабдување на контролирани стоки од една 
странска држава во друга странска држава, или давање информации на лице кое купува, 
продава или снабдува со таа стока од една држава во друга држава, исклучувајќи ги 
активностите како што се транспорт, финансиски услуги, осигурување, реосигурување, 
огласување и промоција; 

12) брокер е лице кое се занимава со брокерски активности од територијата на 
Црна Гора; физичко лице кое е државјанин на Црна Гора и има живеалиште на 
територијата на Црна Гора, а врши брокерски активност надвор од Црна Гора; правно лице 
кое има седиште на територијата на Црна Гора, а врши брокерски активности надвор од 
Црна Гора; 

13) техничка помош е помош која се однесува на развој, производство, 
склопување, тестирање, поправка или одржување на контролираните стоки, како  и која 
било друга техничка услуга која може да има форма на инструкција, обука, пренос на 
деловно знаење и вештини или консултантски услуги, вклучувајќи ги и сите видови на 
усмена помош;  

14) крајна воена намена е : 
- вградување на делови или компоненти во воени производи наведени во 

Националната контролна листа на вооружување и воена опрема, 
- користење на производна опрема, опрема за тестирање или аналитичка 

опрема и елементи за развој, производство или одржување на воените производи 
наведени во Националната контролна листа на вооружување и воена опрема,  

- користење на кои било недовршени производи во погон за производство на 
воени производи и наведени во Националната контролна иста на вооружување и воена 
опрема. 
 

II УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА СО КОНТРОЛИРАНИ СТОКИ 
 
1. Регистрација 

Регистар на лица 
Член 10 

 
Надворешната трговија со контролирани стоки може да ја врши лице кое е 

запишано во Регистарот на лица за вршење на надворешна трговија со контролирани 
стоки (во натамошниот текст: Регистар). 

Регистарот го води Министерството. 
 

Упис во Регистарот 
Член 11 

 
Уписот во Регистарот се врши врз основа на писмено барање на лицето. 
Со барањето од став 1 од овој член, подносителот на барањето е должен да 

достави : 
1) извод од Централниот регистар на Стопанскиот суд за регистрирана дејност; 
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2) назив на банката - депонент, потврда од банката дека сметката не е 
блокирана во последните шест месеци и копија од картонот на депонирани потписи; 

3) доказ од надлежниот орган дека не е во процес на покренување на стечајна 
постапка; 

4) уверение од надлежните органи дека нема неподмирени обврски врз основа 
на плаќање на царини и даноци; 

5) податоци за бројот и структурата на вработените;  
6) изјава со која се обврзува дека на Министерството и на надлежните органи 

ќе им овозможи и помогне во надзорот врз работењето во областа на прометот на 
контролирани стоки, како и контрола на сместувачкиот простор и превозните средства;  

7) писмена согласност за прифаќање на безбедносна проверка. 
Министерството, по службена должност, прибавува доказ од надлежниот орган дека  

подносителот на барањето од став 1 од овој член не е осудуван или дека против него не е 
покрената постапка за кривично дело против уставното уредување и  безбедноста на Црна 
Гора, против човештвото и другите добра заштитени со меѓународното право, против 
животот и телото, имотот, како и за други кривични дела со елементи на насилство, 
користољубие или ниски побуди.  

За упис во Регистарот Министерството донесува решение. 
Решението за упис во Регистарот важи пет години. 
Лицето запишано во Регистарот е должно по писмен пат да ги достави сите 

промени на податоците врз основа на кои е запишано во Регистарот, во рок од 15 дена од 
денот на настанувањето на промената. 

Министерството со решение ќе го одбие барањето за упис во Регистарот ако 
подносителот на барањето не ги исполнува условите од став 2 и 3 од овој член. 

Образецот на барањето од став 1 од овој член, образецот и начинот на водење на 
Регистарот ги пропишува Министерството. 

 
Бришење од Регистарот 

Член 12 
Министерството ќе донесе решение за бришење на лицето од Регистарот ако: 
1)  се утврдат нови факти или докази кои самите или во врска со изведените 

докази би претставувале причина за бришење од Регистарот; 
2)  одговорното лице во правното лице или правното лице е правосилно 

осудено за кривично дело против платниот промет и стопанско работење или со 
правосилна одлука му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на  професија, 
дејност или функција; 

3)  не постапува во согласност со одредбите од овој Закон;  
4)  ги крши меѓународните санкции; 
5)  престане со вршење на дејноста за која е запишано во Регистарот, 
6)  поднесе барање за бришење од Регистарот. 

 
2. Дозвола 
 

Поим и содржина на дозволата 
Член 13 

Дозволата за вршење на надворешна трговија со контролирани стоки (во 
натамошниот текст: дозвола) е акт на Министерството со кој на лицето му се одобрува да 
изврши поединечна  работа од областа на надворешна трговија, со позната количина и вид 
на контролирани стоки, под условите утврдени во договорот. 

Дозволата содржи: 
1) назив, матичен број и адреса на извозникот или увозникот; 
2) назив, опис, тарифна ознака, број од националните контролни листи и 

количина на контролираните стоки; 
3) вкупна вредност на контролираните стоки која е предмет на извоз или увоз; 
4) назив и адреса на производителот, односно сопственикот и крајниот 

корисник на контролираната стока; 
5) начин на наплата, односно плаќање; 
6) период на важност на дозволата; 
7) број, дата на издавање, печат и потпис на овластено лице. 
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Барање за издавање на дозвола 

Член 14 
Барањето за издавање на дозвола се поднесува до Министерството и мора да 

содржи: 
1) назив, адреса и матичен број на увозникот или извозникот; 
2) назив, опис, тарифна ознака,  број од националните контролни листи и 

количина на контролираните стоки; 
3) намена на користење на контролираната стока; 
4) вкупна вредност на контролираната стока; 
5) податоци за останатите учесници во прометот: производителот, продавачот, 

сопственикот, купувачот, шпедитерот, превозникот, посредниците и застапниците во 
прометот; 

6) назив и адреса на крајниот корисник; 
7) начин на плаќање, односно наплата; 
8) предлог за периодот на важност на дозволата; 
9) други податоци кои се потребни за одлучување. 
Со барањето од став 1 од овој член, за извоз на контролирани стоки, подносителот 

на барањето е должен да достави и важечка оригинална потврда за крајниот корисник 
(Меѓународен извозен сертификат), која не е постара од шест месеци, и превод на 
оригиналната потврда за крајниот корисник, заверен од страна на овластен судски 
преведувач, како и други документи потребни за одлучување по барањето. 

Образецот на барањето од став 1 од овој член, образецот на дозволата, како и 
содржината и образецот на другите документи кои се потребни за вршење на надворешна 
трговија со контролирани стоки ги пропишува Министерството.  

 
Согласност на државата на потеклото и крајниот корисник на стоки 

Член 15 
Во случај на извоз на претходно увезена контролирана стока, Министерството може 

да побара од подносителот на барањето, со барањето за издавање на дозвола да приложи 
и согласност за промена на крајниот корисник на стоката, издадена од државата од која е 
увезена стоката. 

 
Меѓународен увозен сертификат и изјава на крајниот корисник 

Член 16 
Потврдата за крајниот корисник (Меѓународен увозен сертификат) за увоз на 

контролирани стоки, на барање од увозникот ја издава Министерството. 
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Изјавата на крајниот корисник ја издава крајниот корисник, и на барање на крајниот 
корисник, таа може да биде заверена кај Министерството. 

    
Согласности и мислења на надлежните органи 

Член 17 
Пред одлучувањето за барањето за издавање на дозвола, Министерството прибавува 

претходна согласност од министерствата надлежни за надворешни работи, за одбрана и за 
внатрешни работи. 

Во случај кое било министерство од став 1 од овој член да не даде согласност, 
Министерството нема да издаде дозвола.  

По потреба, а во зависност од видот и намената на контролираните стоки, 
Министерството ќе прибави мислења и од други надлежни органи.  

   
Критериуми 

Член 18 
Во рамките на своите надлежности, министерствата од член 17 став 1 од овој Закон, 

при давање на согласности за вршење на извозот на контролирани стоки, а Министерството 
при донесување на одлуката за издавање на дозвола, ќе ги почитува следните критериуми: 

1) почитување на меѓународните обврски на Црна Гора, особено на санкциите кои 
ги усвоил Советот за безбедност на Обединетите нации, меѓународните спогодби за 
неширење на вооружување, како и други меѓународни обврски; 

2) почитување на човековите права во државата која е крајно одредиште; 
3) процена на внатрешната ситуација, односно постоење на затегнатост или 

вооружени конфликти во државата која е крајно одредиште; 
4) одржување на регионалниот мир, безбедноста и стабилноста; 
5) националната безбедност на Црна Гора, како и безбедноста на државите со кои 

Црна Гора е во партнерски односи; 
6) однесување на државата-купувач во однос на меѓународната заедница, 

особено нејзиниот став спрема тероризмот, природата на нејзините сојузништва и 
почитувањето на меѓународното право; 

7) постоење на ризик дека стоките кои се извезуваат ќе бидат пренасочени внатре 
во државата на крајното одредиште или повторно ќе бидат извезени под несакани услови; 

8) компатибилност на извозот на оружје со техничка и економска способност на 
државата-примател, земајќи ги предвид потребите на државата да ги реализира своите 
легитимни безбедносни и одбранбени активности со најмала можна мерка на пренасочување 
на човечките и економските ресурси за набавка на оружје. 
      

Процена на критериумите 
Член 19 

При процена на критериумите од член 18 од овој Закон, особено се ценат: 
- меѓународните обврски на Црна Гора и нејзините обврски да спроведува 

ембарго за вооружување на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка 
во Европа и соработка со Европската Унија; 

-  меѓународните обврски на Црна Гора во согласност со Договорот за неширење 
на нуклеарно оружје, Конвенцијата за биолошко и токсиколошко оружје и Конвенцијата за 
хемиско оружје;  

- обврските на Црна Гора да не извезува каков било вид на противпешадиски 
мини; 

- ризици дека назначениот примател ќе ја користи стоката за агресија против 
друга држава, или во однос на остварување на територијални претензии. 

При процена на критериумите во смисла на став 1 од овој член, особено ќе се земе 
предвид: 
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- можноста за постоење на јасен ризик дека стоката може да се користи за 
внатрешна репресија; 

- природата на опремата, за државите во кои надлежните тела на Обединетите 
нации, Советот на Европа или Европската Унија утврдиле сериозни кршења на човековите 
права; 

- постоењето или можноста за избивање на вооружен конфликт помеѓу 
државата-примател и некоја друга држава; 

- полагањето на право врз територијата на некоја соседна држава, кое државата 
-примател во минатото се обидела на сила да го оствари или се заканувала дека тоа ќе го 
стори; 

- можноста декa стоката ќе биде искористена за цели кои не се врзани за 
легитимна национална безбедност и одбрана на државата-примател; 

- неповолното влијание врз регионалната стабилност; 
- потенцијалното влијание на стоките врз одбранбените и безбедносните 

интереси на Црна Гора, како и интересите на државите со кои Црна Гора е во партнерски 
односи, прифаќајќи дека овој фактор не може да влијае врз примената на критериумите за 
почитување на човековите права, зачувување на регионалниот мир, безбедноста и 
стабилноста; 

- ризикот дека предметот на извоз ќе се користи против Армијата на Црна Гора 
или вооружените сили на државите со кои Црна Гора е во партнерски односи; 

- ризикот од непланиран извоз на технологија; 
- потребата да се заштитат интересите на Армијата на Црна Гора; 
- легитимните одбранбени и внатрешно-безбедносни интереси на државата-

примател, вклучувајќи го и можното учество во мировните активности на Обединетите нации 
или други акции за зачувување на мирот; 

- техничката способност на државата-примател да ја користи увезената опрема; 
- способност на државата-примател да врши ефикасна контрола на извозот; 
- однесувањето на државата на крајниот корисник спрема тероризмот и 

меѓународниот организиран криминал;  
- исполнувањето на меѓународните обврски, особено во однос на некористење 

на  сила, вклучувајќи ги и оние кои произлегуваат од меѓународното хуманитарно право кое е 
применливо врз меѓународните и интерните конфликти; 

- залагањето за неширење и други области на контрола на вооружувањето и 
разоружувањето, особено потпишување, ратификација и спроведување на релевантни 
конвенции за контрола на вооружувањето и разоружувањето; 

- ризикот дека вооружувањето повторно ќе се извезе или пренасочи кон 
терористички организации.  

 
Процена на потенцијалните ефекти 

Член 20 
Покрај процената на критериумите од член 18 од овој Закон, посебно ќе се оценуваат 

потенцијалните ефекти на извозот на контролираните стоки врз: 
- економскиот, финансискиот и комерцијалниот интерес на Црна Гора, 

вклучувајќи го и долгорочниот интерес во воспоставувањето на стабилни и демократски 
односи со трговските партнери; 

- односите на Црна Гора со државата во која се врши извоз; 
- трансформацијата и оживувањето на наменската индустрија; 
- вкупниот стопански развој на Црна Гора. 
 

Рок за доставување на согласноста 
Член 21 

Министерствата надлежни за надворешни работи, за одбрана и за внатрешни работи 
се должни до Министерството да го достават својот став во врска со барањето за издавање 
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на дозволата, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за согласност, односно во 
рок од 60 дена, доколку во постапката на давање на согласност е потребно да се извршат 
дополнителни проверки.  

 
Издавање на дозволата 

Член 22 
Министерството ќе одлучи за барањето за издавање на дозволата во рок од седум 

дена од денот на добивањето на ставовите од министерствата од член 21 од овој Закон, 
односно најдоцна во рок од 90 дена од денот на приемот на уредно поднесеното барање за 
издавање на дозволата.   

 
Одбивање на барањето 

Член 23 
Министерството ќе го одбие барањето за издавање на дозволата ако: 
1) лицето не е запишано во Регистарот; 
2) се утврди дека стоката за која се бара дозвола е предмет на судски спор; 
3) лицето наведе лажни податоци во барањето за издавање на дозволата; 
4) лицето не доставило Меѓународен извозен сертификат, или доставило 

сертификат постар од шест месеци, или сертификат кој не е преведен од страна на овластен 
судски преведувач; 

5) лицето не доставило доказ за уплата на административна такса; 
6) министерствата од член 17 став 1 од овој Закон не дадат своја согласност за 

поднесеното барање.  
Во случај на одбивање на барањето за издавање на дозвола, Министерството ќе го 

извести подносителот на барањето за причините поради кои не ја издало дозволата, без 
наведување на тајните податоци или заштитените податоци, во согласност со Законот. 

 
Период на важење на дозволата 

Член 24 
Дозволата, по правило, се издава на период од една година. 
Доколку реализацијата на надворешно-трговската работа трае подолго од една 

година, Министерството може временското важење на дозволата да го определи до рокот за 
завршување на работата, предвиден со договорот, но не подолго од три години.  

Дозволата и другите документи издадени во согласност со овој Закон не можат да се 
пренесуваат на друго лице. 

Во случај на постапување спротивно од став 3 од овој член, лицето на кое гласат 
дозволата и другите документи, ги губи правата кои ги има врз основа на издадената дозвола.  

 
Поништување на дозволата 

Член 25 
Министерството ќе ја поништи издадената дозвола ако се утврди дека: 
1) дозволата е издадена врз основа на лажни или неточни податоци, или 

значително се променети условите за издавање на дозволата, од денот на нејзиното 
издавање; 

2) лицето или работата од областа на надворешната трговија ги загрозило 
безбедносните и надворешно-политичките интереси на Црна Гора; 

3) лицето престанало да се придржува кон условите наведени во дозволата. 
Во случај од став 1 од овој член, Црна Гора не е одговорна за штетата предизвикана 

со поништувањето на дозволата. 
 

Право на управен спор 
Член 26 
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Против одлуката на Министерството од член 11 став 4 и став 7, член 12, член 22, член 
23 и член 25 од овој Закон, не е дозволена жалба. 

Против одлуката од став 1 од овој член може да се покрене управен спор. 
 
Обврски на лицата кои вршат надворешна трговија со контролирани стоки 

Член 27 
Лицето кое врши надворешна трговија со контролирани стоки е должно: 
1) да води посебна евиденција за надворешната трговија со контролирани стоки и 

да ја чува документацијата најмалку 10 години од завршувањето на надворешно-трговската 
работа; 

2) веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, по писмен пат, да го извести 
Министерството за која било настаната промена врзана за конкретната работа од 
надворешната трговија со контролирани стоки; 

3) во рок од 15 дена по извршената работа од областа на надворешната трговија 
со контролирани стоки, по писмен пат да го извести Министерството за извршената работа и 
да достави документација за извршената работа; 

4) да ја врати добиената дозвола од Министерството доколку таа не е 
реализирана, најдоцна во рок од 15 дена од денот на истекот на важноста на дозволата; 

5) на барање од Министерството да достави потврда издадена од државата на 
крајното одредиште или крајниот корисник со која се потврдува приемот на контролираните 
стоки. 

Документацијата од став 1 точка 3 од овој член содржи: 
- известување за завршената работа од областа на надворешна трговија со 

контролирани стоки; 
- копија на дозволата врз основа на која е извршена работата од областа на 

надворешна трговија со контролирани стоки; 
- заверена фотокопија на единствениот царински документ; 
- останатата документација во зависност од видот на стоките. 
 

Транспорт и транзит на  контролирани стоки 
Член 28 

Транспортот на контролираните стоки по копнен и по воден пат го одобрува 
министерството надлежно за внатрешни работи, а врз основа на издадена дозвола од 
Министерството за вршење на конкретната работа од областа на надворешната трговија со 
контролирани стоки. 

Транспортот на контролираните стоки по воздушен пат го одобрува органот на 
управата надлежен за работите од областа на цивилното воздухопловство, а врз основа на 
издадена дозвола од Министерството за вршење на конкретната работа од областа на 
надворешната трговија со контролирани стоки. 

Транзитот на контролирани стоки по копнен и по воден пат се врши врз основа на 
одобрување од министерството надлежно за внатрешни работи. 

Транзитот на контролирани стоки по воздушен пат се врши врз основа на одобрување 
на органот на управата надлежен за работите од областа на цивилното воздухопловство. 

Начинот и постапката за издавање на одобрение за транспорт и транзит на 
контролирани стоки по копнен и по воден пат поблиску ќе се уредат со акт на министерството 
надлежно за внатрешни работи, односно, за транспорт и транзит по воздушен пат, со акт на 
министерството надлежно за работите од областа на сообраќајот. 

 
Известување 

Член 29 
Доколку Министерството го одбие барањето за издавање на дозвола или ја поништи 

дозволата, министерството надлежно за надворешни работ, во согласност со меѓународните 
обврски на Црна Гора, ќе ги извести за тоа другите држави. 
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Пред да ја издаде дозволата за извоз, што е одбиена да се издаде од друга држава за 
иста трансакција во претходните три години, Министерството ќе ја консултира државата која 
го одбила издавањето на дозволата. 

Доколку Министерството, по консултациите со државата од став 2 од овој член, одлучи 
да ја издаде дозволата, министерството надлежно за надворешни работи за тоа ќе ја извести 
таа држава за причините за донесување на таквата одлука.  

 

III ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Евиденција на Министерството 
Член 30 

Министерството води евиденции за издадените и поништените дозволи и за 
одбиените и отфрлените барања за издавање на дозволи, во согласност со овој Закон. 

 
Евиденции на министерството надлежно за надворешни работи 

Член 31 
Со цел спроведување на режимот за контрола на извозот и увозот на контролирани 

стоки, министерството надлежно за надворешни работи ја ажурира и објавува Листата на 
државите под ембарго на Советот за безбедност на Обединетите нации, Организацијата за 
безбедност и соработка во Европа и Комисијата на Европската Унија.  

 
Известување 

Член 32 
Министерството е должно до 30 април од тековната година да изработи и да достави 

до Владата годишен извештај за реализација на надворешната трговија со контролирани 
стоки, за претходната година.  

Извештајот од став 1 од овој член Министерството е должно да го објави на својата 
интернет-страница, освен податоците кои се сметаат за тајни и заштитени податоци, во 
согласност со Законот. 

 
IV НАДЗОР 

 
Општи одредби за надзор 

Член 33 
Надзорот врз спроведувањето на овој Закон и прописите донесени врз основа на овој 

Закон го врши Министерството во соработка со министерствата надлежни за одбрана, 
внатрешни работи и надворешни работи, а по потреба и во зависност од видот и намената на 
контролираните стоки,  со други надлежни органи. 

Надзорот од став 1 од овој член Министерството го врши преку овластен службеник, 
во согласност со Законот. 
 

Овозможување на вршење на надзор 
Член 34 

Лице кое врши надворешна трговија со контролирани стоки мора на надлежните 
органи од член 33 од овој Закон да им овозможи увид во работата на надзорот во сите фази 
на прометот, транспортот, транзитот и складирањето на контролираните стоки. 

                                                    
Спречување на  исчезнување и оштетување на стоките 

Член 35 
Лице кое врши работи од областа на надворешна трговија со контролирани стоки, или 

набавува и чува контролирани стоки, ги презема сите потребни мерки со цел спречување на 
исчезнување или оштетување на стоките.  
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Во случај на исчезнување или оштетување на контролираните стоки, лицето од став 1 
од овој член го известува Министерството во рок од 24 часа од исчезнувањето или 
оштетувањето на стоките.  
 

Обврска на царинскиот орган 
Член 36 

Царинскиот орган може, во рамките на своите надлежности, да ја ограничи или запре 
надворешната трговија со контролирани стоки и да ја одземе контролираната стока за што е 
должен веднаш да го извести Министерството. 

Начинот на постапување на царинскиот орган во спроведувањето на овој Закон го 
пропишува министерството надлежно за работите од областа на финансиите. 

 
V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Прекршоци 

Член 37 
Со парична казна од триесеткратен до тристакратен износ на минималната 

заработувачка во Црна Гора ќе се казни правното лице и претприемачот кои вршат 
надворешна трговија со контролирани стоки ако : 

- до Министерството не ги достават сите промени на податоците врз основа на 
кои е запишано во Регистарот (член 11 став 5); 

- дозволата или другите документи добиени врз основа на овој Закон ги пренесе 
на друго лице (член 24 став 3); 

- не води посебна евиденција за надворешна трговија со контролирани стоки и 
не ја чува документацијата најмалку  десет години од завршувањето на надворешно-
трговската работа (член 27 став 1 точка 1); 

- веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, по писмен пат, не го извести 
Министерството за која било настаната промена врзана за конкретна работа од областа на 
надворешната трговија со контролирани стоки (член 27 став 1 точка 2); 

- во рок од 15 дена по извршената работа од областа на надворешната трговија 
со контролирани стоки, по писмен пат не го извести Министерството за извршената работа и 
не достави документација (член 27 став 1 точка 3); 

- во рок од 15 дена од истекот на периодот на важење на дозволата, на 
Министерството не му ја врати дозволата која не е реализирана (член 27 став 1 точка 4); 

- на барање на Министерството не достави потврда издадена од државата на 
крајното одредиште или крајниот корисник со која се потврдува приемот на контролираните 
стоки (член 27 став 1 точка 5); 

- не ги преземе сите потребни мерки со цел спречување на исчезнување или 
оштетување на контролираните стоки (член 35 став 1); 

- во случај на исчезнување или оштетување на контролираните стоки за тоа не 
го извести Министерството во рок од 24 часа (член 35 став 2). 

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

лице во правното лице, со парична казна од петкратен до дваесеткратен износ на 
минималната заработувачка во Црна Гора.  

 
VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Прописи за спроведување на Законот 

Член 38 
Подзаконските акти за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 
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Започнати постапки 
Член 39 

Врз постапките чие решавање е започнато пред почетокот на примената на овој Закон 
ќе се применуваат одредбите од овој Закон ако постапката не е конечно завршена, доколку 
тоа е поповолно за странката. 
 

Престанок на важноста 
Член 40 

Со денот на почетокот на примената на овој Закон престанува да се применува 
Законот за надворешна трговија со вооружување, воена опрема и стоки со двојна намена 
(„Службен весник на ЦГ“ број 7/05) и престанува да важи Уредбата за определување на 
органите надлежни за спроведување на Законот за надворешна трговија со вооружување, 
воена опрема и стоки со двојна намена („Службен весник на ЦГ“ број 5/07). 

 
Влегување во сила 

Член 41 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на ЦГ“, а ќе се применува од 1.7.2009 година. 


