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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ 

СО ДВОЈНА НАМЕНА 
 

 Го прогласувам Законот за контрола на извозот на стоки со двојна намена, кој го 
донесе Собранието на Црна Гора од 24-тиот состав, на четвртата седница на првото редовно 
(пролетно) заседание во 2012 година, на ден 29 мај 2012 година.  

Број: 01-678/2 
Подгорица, 4 јуни 2012 година  

Претседател на Црна Гора, 
Филип Вујановиќ, с.р. 

 
 Врз основа на член 82 став 1 точка 2 и член 91 став 2 од Уставот на Црна Гора, 
Собранието на Црна Гора од 24-тиот состав, на четвртата седница на првото редовно 
(пролетно) заседание во 2012 година, на ден 29 мај 2012 година донесе 
 

З А К О Н 
ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ СО ДВОЈНА НАМЕНА 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Предмет на Законот 
 

Член 1 
 Со овој Закон се уредуваат условите под кои може да се врши извоз и транзит на стоки 
со двојна намена, давање на брокерски услуги и техничка помош во врска со стоки со двојна 
намена, надлежноста на органите во спроведувањето на овој Закон, како и други прашања од 
значење за извозот и транзитот на стоки со двојна намена.   
 

Обврски на органите надлежни за спроведување на овој Закон 
 

Член 2 
 Органите надлежни за спроведување на овој Закон се должни контролата на извозот 
на стоки со двојна намена да ја вршат во согласност со надворешно-политичките, 
безбедносните, одбранбените и економските интереси на Црна Гора и со меѓународните 
обврски. 
    

Усогласена примена на прописите 
 

Член 3 
 На постапките кои се водат во согласност со овој Закон се применуваат одредбите од 
законот со кој се уредува општата управна постапка, доколку со овој Закон не е поинаку 
пропишано.  
 

Употреба на родово чувствителниот јазик 
 

Член 4 
 Изразите кои се користат во овој Закон за физички лица од машки род, подразбираат 
исти изрази во женски род. 
 

 



Значење на употребената терминологија 
 

Член 5 
Терминологијата употребена во овој Закон ги има следниве значења: 

1) стока со двојна намена  е стока, вклучувајќи софтвер и технологија, која, 
освен за цивилни, може да се користи и за воени цели, вклучувајќи ја стоката која може да се 
користи за неексплозивна употреба и каква било помош во производството на нуклеарно 
оружје и други нуклеарни експлозивни направи; 

2) извоз на стоки со двојна намена  е изнесување или испорака на домашна 
стока од царинското подрачје на Црна Гора, во согласност со царинските прописи, вклучувајќи 
пренос, ставање на располагање на софтверот или технологијата преку електронските 
медиуми, телефакс или усмен пренос на технологијата преку телефон, во случај кога 
технологијата е содржана во документот чијшто дел се чита или опишува преку телефон на 
начин со кој суштински се постигнува истиот резултат; 

3) транзит е превоз на стоки со двојна намена  преку царинското подрачје на 
Црна Гора  (со и без претоварање), без ставање во промет на таа стока во Црна Гора, во 
согласност со царинските прописи; 

4) лице е физичко или правно лице кое има живеалиште, односно седиште на 
територијата на Црна Гора; 

5) извозник е лице кое има живеалиште или седиште на територијата на Црна 
Гора: 

- на чие име гласи извозната царинска декларација, односно лице кое, во време 
кога декларацијата се прифаќа, има договор со примателот на стоката во друга држава и има 
овластување да одлучи за испраќање на стоката надвор од царинското подрачје на Црна 
Гора,  

- кое доставува софтвер или технологија преку електронски пат, преку факс, 
телефон, електронска пошта или со друго електронско средство надвор од царинското 
подрачје на Црна Гора; 

6) брокерски услуги се преговарање или договарање во врска со трансакции кои 
за предмет имаат купување, продажба или снабдување со стока со двојна намена од една 
странска држава во друга странска држава, или продажба и купување на стока со двојна 
намена која се наоѓа во една странска држава заради нејзино пренесување во друга странска 
држава, со исклучок на услугите кои се однесуваат на превоз, финансиски услуги, 
осигурување и реосигурување и општи рекламни или промотивни услуги; 

7) брокер е лице кое се занимава со давање на брокерски услуги од територијата 
на Црна Гора, како и лице кое се занимава со давање на брокерски услуги надвор од 
територијата на Црна Гора;  

8) техничка помош е помош која се однесува на развој, производство, 
склопување, тестирање, поправка или одржување на стока со двојна намена, како и друга 
техничка помош која може да има форма на инструкција, обука, пренос на деловно знаење и 
вештини или консултативни услуги, вклучувајќи ги и сите форми на усна помош во врска со 
стоката со двојна намена; 

9) воена крајна намена е вградување на делови или компоненти во воената 
опрема, користење на производната опрема, опремата за тестирање или аналитичката 
опрема и елементите за развој, производство или одржување на воени стоки, како и 
користење на кои било недовршени производи во погонот за производство на воени стоки, 
утврдени во Националната контролна листа на вооружување и воена опрема, во согласност 
со Законот. 
 
 
 
 



II. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ, ДАВАЊЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕХНИЧКА 
ПОМОШ 

 
Надлежен орган за донесување на Националната контролна листа 

 
Член 6 

 Владата на Црна Гора (во натамошниот текст: Влада), на предлог на органот на 
државната управа надлежен за работите за надворешна трговија, ја донесува и ажурира 
Националната контролна листа на стоки со двојна намена, усогласена со Заедничката листа 
на стоки со двојна намена на Европската Унија. 
 

Дозвола 
 

Член 7 
Органот на државната управа кој е надлежен за работите за надворешна трговија (во 

натамошниот текст: Министерство) издава дозвола за извоз на стока со двојна намена, 
дозвола за давање на брокерски услуги и дозвола за давање на техничка помош. 

Дозволата се издава за секој поединечен извоз на стока со двојна намена, односно за 
секоја брокерска услуга или техничка помош. 

По исклучок од став 2 на овој член, Министерството може да издаде и една дозвола за 
повеќе извози на стока со двојна намена, односно за повеќе брокерски услуги, односно 
техничка помош, земајќи ги предвид видот на стоката со двојна намена, видот и 
долгорочноста на работите, државата во која стоката се извезува, односно се дава брокерска 
услуга или техничка помош, како и крајниот корисник на стоката со двојна намена.  

Образецот и содржината на дозволата од став 1 и 3 од овој член ги пропишува 
Министерството. 

 
Извоз на стоки со двојна намена 

 
Член 8 

 Извозот на стоки со двојна намена, утврдени во Националната контролна листа на 
стоки со двојна намена (во натамошниот текст: Листа), може да се врши само врз основа на 
дозвола. 
 

Сеопфатна клаузула (Catch-all) 
 

Член 9 
За извоз на стоки кои не се утврдени во Листата потребна е дозвола, ако: 
1) извозникот е известен од страна на Министерството дека стоката е наменета 

или може да биде наменета, во целост или делумно, за намени кои се во врска со развој, 
производство, манипулирање, користење, чување, детектирање, идентификација или ширење 
на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје или други нуклеарни експлозивни уреди, или во 
врска со развој, производство, одржување или складирање на проектили со кои таквото 
оружје може да се употреби; 

2) државата-купувач или државата на одредиштето под ембарго за вооружување, 
во согласност со одлуките кои ќе ги усвои Европската Унија или врз основа на одлука на 
Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) или под ембарго на 
вооружување кое е донесено врз основа на обврзувачка  резолуција на Советот за 
безбедност на Обединетите нации, и ако извозникот од страна на Министерството е известен 
дека стоката е наменета или може да биде наменета, во целост или делумно, за воена крајна 
намена; 

3) извозникот е известен од страна на Министерството дека стоката која се 
извезува од територијата на Црна Гора е без дозвола, наменета или може да биде наменета, 



во целост или делумно, за делови или компоненти на воени стоки кои се утврдени во 
Националната контролна листа на вооружување и воена опрема. 

Доколку извозникот знае или би можел да знае дека стоката која има намера да ја 
извезува не е утврдена во Листата, а е наменета или може да биде наменета, во целост или 
делумно, за намени од став 1 на овој член, должен е за тоа да го извести Министерството. 

Во случај од став 1 и 2 на овој член, Министерството, по потреба, ги известува другите 
држави и Комисијата на Европската Унија. 

 
 

Давање на брокерски услуги 
 

Член 10 
За брокерски услуги кои се даваат во врска со стоки со двојна намена утврдени во 

Листата потребна е дозвола, ако брокерот: 
- е известен од страна на надлежните органи на Црна Гора дека стоката е 

наменета или може да биде наменета, во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 
точка 1 од овој Закон: 

- знаел или морал да знае дека стоката утврдена во Листата е наменета или 
може да биде наменета, во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 точка 1 од овој 
Закон. 

За брокерски услуги кои се даваат во врска со стоката која не е утврдена во Листата, 
потребна е дозвола ако брокерот:  

- е известен од страна на надлежните органи на Црна Гора дека стоката е 
наменета или може да биде наменета, во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 
точка 1 и 2 од овој Закон; 

- знаел или морал да знае дека стоката е наменета или може да биде наменета, 
во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 точка 1 од овој Закон. 

Во случај од став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 2 од овој член, брокерот е должен да го 
извести Министерството. 
 

Давање на техничка помош надвор од територијата на Црна Гора 
 

Член 11 
За техничка помош која се дава надвор од територијата на Црна Гора е потребна 

дозвола, доколку лицето: 
- е известено од страна на Министерството дека техничката помош што има 

намера да ја даде е наменета или може да биде наменета, во целост или делумно, за намени 
од член 9 став 1 на овој Закон; 

- знаело или морало да знае дека техничката помош што има намера да ја даде 
е наменета или може да биде наменета, во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 
на овој Закон. 

Во случај од став 1 алинеја 2 од овој член, лицето е должно да го извести 
Министерството. 

По исклучок од став 1 на овој член, техничката помош може да се даде без дозвола, 
доколку се дава: 

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

- во  усна форма и не е во врска со стоки со двојна намена кои се утврдени во 
Листата. 
 

 
 
 



Давање на техничка помош на територијата на Црна Гора 
 

Член 12 
За техничка помош која се дава на територијата на Црна Гора е потребна дозвола 

доколку лицето има намера техничката помош во врска со стоката која е наменета или може 
да биде наменета, во целост или делумно, за намени од член 9 став 1 од овој Закон, да ја 
даде на лица во друга држава, освен на лица во државите од член 11 став 3 алинеја 1 од овој 
Закон. 

Ако лицето знаело или морало да знае дека техничката помош што има намера да ја 
даде во врска со стоки кои се наменети или можат да бидат наменети, во целост или 
делумно, за намени од член 9 став 1 на овој Закон, должно е за тоа да го извести 
Министерството. 

По исклучок од став 1 и 2 на овој член, техничката помош може да се даде без дозвола 
доколку се однесува на: 

- пренос на информации од јавен интерес наменети за научно-истражувачка 
работа, а во врска со стоки со двојна намена, или  

- прва употреба и ставање во работа на стоки со двојна намена за кои претходно 
е издадена дозвола за извоз. 
 

Транзит 
 

Член 13 
Транзит на стоки со двојна намена утврдени во Листата, по копнен и по воден пат, се 

врши врз основа на одобрение од органот на државната управа надлежен за внатрешни 
работи, со согласност на органот на државната управа надлежен за работите од одбраната и 
надворешните работи. 

Транзит на стоки со двојна намена утврдени во Листата, по воздушен пат, се врши врз 
основа на одобрение на надлежниот орган за работите од цивилното воздухопловство, со 
согласност на органите на државната управа надлежни за работите од одбраната и 
надворешните работи. 
 

Забрана на транзит 
 

Член 14 
За транзит на стоки со двојна намена утврдени во Листата нема да се издаде 

одобрение доколку се утврди дека таа стока е наменета или може да биде наменета, во 
целост или делумно, за намени од член 9 став 1 на  овој Закон. 

Трошоците кои можат да настанат во врска со забраната за транзит на стоки, во 
смисла на став 1 на овој член, паѓаат на товар на подносителот на барањето за издавање на 
одобрението за транзит. 

  
Барање за издавање на дозвола 

 
Член 15 

Барањето за издавање на дозвола за извоз на стоки со двојна намена, дозвола за 
давање на брокерски услуги и дозвола за давање на техничка помош (во натамошниот текст: 
дозвола) се поднесува до Министерството. 

Со барањето од став 1 на овој член, подносителот е должен да достави и оригинален 
купопродажен договор или оригинална фактура со заверени преводи и доказ за уплата на 
административната такса. 

Со барањето за издавање на дозвола за извоз на стоки со двојна намена 
подносителот на барањето е должен да достави и важечка оригинална потврда од крајниот 
корисник за крајна употреба на стоката (End user certificate) или меѓународен увозен 



сертификат (International import certificate) од државата-примател на стоката, издаден во 
согласност со прописите на таа држава, кои не се постари од шест месеци, со заверени 
преводи.  

Со барањето за издавање на дозвола за давање на брокерски услуги подносителот на 
барањето е должен да достави и важечка оригинална потврда од крајниот корисник за крајна 
употреба на стоката или потврда од надлежниот државен орган на државата од која се 
извезува стоката дека оригиналот на потврдата од крајниот корисник за крајната употреба на 
стоката се наоѓа кај нив, податоци за државата на потеклото, локација, вид и количина на 
стоки со двојна намена, како и податоци за сите лица кои учествуваат во трансакцијата, 
државата на одредиштето и крајниот корисник. 

Со барањето од став 4 на овој член Министерството од подносителот на барањето 
може да побара и доставување на меѓународен увозен сертификат на државата на купувачот 
на стоката, издаден во согласност со прописите на таа држава. 

Образецот и содржината на барањето за издавање на дозволата го пропишува 
Министерството. 

 
Мислења на надлежните органи 

 
Член 16 

Пред одлучувањето за барањето за издавање на дозвола Министерството прибавува 
мислења од органите на државната управа надлежни за надворешни работи, работи од 
одбраната и за внатрешни работи. 

Во зависност од видот и намената на стоките со двојна намена, Министерството може 
да прибави мислења и од други надлежни органи. 
 

Критериуми 
 

Член 17 
При давање на мислење, органите од член 16 од овој Закон ги разгледуваат следните 

критериуми, и тоа: 
1) органот на државната управа кој е надлежен за надворешни работи: 
а) меѓународни обврски на Црна Гора во согласност со Договорот за неширење на 

нуклеарно оружје, со Конвенцијата за биолошко и токсиколошко оружје и Конвенцијата за 
хемиско оружје; 

б) меѓународни обврски на Црна Гора во врска со спроведувањето на ембаргото за 
вооружување на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа и 
Европската Унија; 

в) надворешна и безбедносна политика, вклучувајќи ги прашањата кои се однесуваат 
на: 

- почитувањето на меѓународните обврски на Црна Гора, особено на санкциите кои 
ги усвои Советот за безбедност на Обединетите нации, меѓународните спогодби за 
неширење на вооружувањето, како и други меѓународни обврски, 

- почитувањето на човековите права во државата која е крајно одредиште, 
- процена на внатрешната ситуација, односно постоење на затегнатост или 

вооружени конфликти во државата која е крајно одредиште, 
- одржувањето на регионалниот мир, безбедноста и стабилноста, 
- однесувањето на државата-купувач во однос на меѓународната заедница, особено 

нејзиниот став кон тероризмот, природата на нејзините сојузништва и 
почитувањето на меѓународното право, 

- постоењето на ризик дека стоката која се извезува ќе биде пренасочена во рамките 
на државата која е крајно одредиште или повторно ќе биде извезена под несакани 
услови; 



2) органот на државната управа кој е надлежен за работите од одбраната, во 
рамките на критериумите на надворешната и безбедносната политика: 

- националната безбедност на Црна Гора и безбедноста на државите со кои Црна 
Гора е во партнерски односи,  

- намерата за крајна употреба на стоките со двојна намена и ризик од диверзија; 
3) органот на државната управа кој е надлежен за внатрешни работи: 
- влијанието на безбедноста на сообраќајот, 
- влијанието на заштитата на животот, личната и имотната безбедност на граѓаните. 

 
 
 

Рок за доставување на мислење 
 

Член 18 
Органите од член 16 на овој Закон се должни до Министерството да достават мислење 

во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за добивање на мислење, а најдоцна во 
рок од 60 дена доколку во постапката на давање на мислење е потребно да се извршат 
дополнителни проверки. 
 

Издавање на дозвола 
 

Член 19 
За барањето за издавање на дозвола Министерството ќе одлучи во рок од седум дена 

од денот на добивањето на мислењето од органот од член 16 на овој Закон, а најдоцна во рок 
од 70 дена од денот на приемот на уредно поднесеното барање за издавање на дозвола. 
 

Период на важност на дозволата 
 

Член 20 
Дозволата се издава на период до една година, а доколку реализацијата на 

договорената зделка трае подолго, Министерството може периодот на важност на дозволата 
да го продолжи до завршувањето на таа зделка, но така што периодот на важност на 
дозволата не може да биде подолг од две години од денот на издавањето на дозволата. 
 По исклучок од став 1 на овој член, дозволата од член 7 став 3 на овој Закон се издава 
на период до две години, а на барање на извозникот може да се продолжи за уште една 
година. 
 

Одбивање на барањето 
 

Член 21 
Министерството ќе го одбие барањето за издавање на дозволата: 
1) ако органите од член 16 од овој Закон дадат негативно мислење; 
2) ако се утврди дека стоката за која се бара дозвола е предмет на судски спор; 
3) ако лицето наведе неточни податоци во барањето за издавање на дозвола, 

како и во потребната документација; 
4) ако извозникот, на барање од Министерството, не овозможи преглед на стоката 

или документите во врска со таа стока. 
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, не 
наведувајќи ги тајните податоци или заштитените податоци, во согласност со Законот. 

 
 
 



Поништување на дозволата 
 

Член 22 
Министерството ќе ја поништи дозволата доколку се утврди дека: 
1) дошло до промена на условите врз основа на кои е издадена дозволата; 
2) дозволата е издадена врз основа на неточни или нецелосни податоци; 
3) лицето престанало да се придржува кон условите наведени во дозволата. 
Во случај од став 1 на овој член, Црна Гора не е одговорна за штетата која е 

предизвикана со поништувањето на дозволата. 
 
 
 
 

Право на управен спор 
 

Член 23 
Против актите од член 19, 20, 21 и 22 на овој Закон не е дозволена жалба, но може да 

се покрене управен спор. 
 

Известување 
 

Член 24 
Во случај на одбивање на барањето за издавање на дозвола или поништување на 

дозволата, Министерството за тоа ќе го запознае органот на државната управа кој е надлежен 
за надворешни работи, кој во согласност со меѓународните обврски на Црна Гора, за тоа ги 
известува другите држави. 
 Доколку пред издавањето на дозволата постои информација дека другата држава го 
одбила издавањето на дозволата за истата трансакција во претходните три години, 
Министерството, во постапката за одлучување за барањето за издавање на дозвола ќе се 
консултира со таа држава. 
 Доколку Министерството, по консултациите со државата од став 2 на овој член, одлучи 
да ја издаде дозволата, за тоа ќе го запознае органот на државната управа надлежен за 
надворешни работи, кој за причините за донесување на таквата одлука ќе ја извести таа 
држава. 
 

Обврска на органот на државната управа надлежен за надворешни работи 
 

Член 25 
Со цел спроведување на режимот на контрола на стоки со двојна намена, органот на 

државната управа надлежен за надворешни работи ја ажурира и ја објавува на својот сајт 
Листата на држави под ембарго на Советот за безбедност на Обединетите нации, 
Организацијата за безбедност и соработка во Европа и Комисијата на Европската Унија. 
 

Обврска на царинскиот орган 
 

Член 26 
Царинскиот орган може, во рамките на своите надлежности, да го ограничи или 

забрани извозот, давањето на брокерски услуги, техничката помош и транзитот на стоки со 
двојна намена, за што е должен веднаш да го извести Министерството. 
 

 
 
 



Обврски на лицата кои вршат извоз, давање на брокерски услуги и техничка помош 
 

Член 27 
Лицето кое врши извоз, давање на брокерски услуги и техничка помош во врска со 

стоки со двојна намена е должно: 
1) во рок од 15 дена, по писмен пат да го извести Министерството за која било  

настаната промена врзана за конкретната зделка; 
2) во рок од 15 дена по извршената зделка, како и во случај на сукцесивно 

вршење на работата, по писмен пат да го извести за тоа Министерството и да достави копија 
од дозволата врз основа на која е извршена конкретната зделка и заверена копија на 
единствената царинска исправа; 

3) да ја врати дозволата на Министерството ако дозволата не е искористена, во 
рок од 15 дена од денот на истекувањето на периодот на важност на дозволата; 

4) на барање на Министерството, во рок од 60 дена по извршениот извоз на 
стоката, да достави потврда издадена од надлежниот орган на државата на крајното 
одредиште или крајниот корисник со која се потврдува приемот на стоката со двојна намена 
(Delivery certificate).  
 

III. ЕВИДЕНЦИИ  
Евиденција на Министерството 

 
Член 28 

Министерството води евиденција за издадените и поништените дозволи и одбиените и 
отфрлените барања за издавање на дозволи, во согласност со овој Закон. 
 Документацијата од став 1 на овој член се чува пет години од истекот на периодот на 
важност на дозволата. 
 

Евиденции на лица кои вршат извоз, давање на брокерски услуги и техничка помош 
 

Член 29 
Лицето кое врши извоз на стоки со двојна намена, давање на брокерски услуги и 

техничка помош е должно да води евиденција која содржи: 
- вид и број на дозволата, дата на издавање и период на важност; 
- опис, количина и вредност на стоката и начин на испраќање; 
- назив и седиште, односно име, презиме и адреса на крајниот корисник и крајната 

намена на стоката со двојна намена; 
- држава на крајниот корисник. 
Составен дел на евиденциите од став 1 на овој член се фактурите, транспортната, 

царинската и другата потребна документација во врска со извозот на стоките со двојна 
намена, давањето на брокерски услуги и техничката помош. 

Документацијата од став 1 и 2 на овој член се чува пет години од истекот на периодот 
на важност на дозволата. 

 
IV. НАДЗОР   

Вршење на надзор 
 

Член 30 
Надзорот врз спроведувањето на овој Закон и прописите донесени врз основа на овој 

Закон го врши Министерството. По потреба и во зависност од видот и намената на стоката, 
надзорот може да се врши и во соработка со други надлежни органи. 

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



На надзорот кој се врши во согласност со овој Закон се применуваат одредбите од 
законот со кој се уредува инспекцискиот надзор. 
 

Овозможување на вршење на надзор 
 

Член 31 
Во постапката за издавање на дозволата, како и по издавањето на дозволата, 

Министерството може да изврши преглед на стоките со двојна намена и на документацијата 
во врска со тие стоки.  

Лицето кое врши извоз, давање на брокерски услуги или техничка помош е должно на 
надлежните органи од член 30 став 1 на овој Закон да им овозможи вршење на надзорот во 
текот на реализацијата на работата, како и по нејзината реализација. 
 
 
 
 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  
Прекршоци 

 
Член 32 

Со парична казна од 2.000,00 евра до 10.000,00 евра ќе се казни за прекршок правно 
лице доколку : 

1) се утврди дека без дозвола од Министерството:  
- се обидело да извезе или извезло стока наведена во Листата (член 8); 
- давало брокерски услуги (член 10 став 1, 2 и 3); 
- давало техничка помош (член 11 став 1 и 2 и член 12 став 1 и 2); 

2) не го извести Министерството при извозот дека станува збор за стока со двојна 
намена која е или која може да се употреби, во целост или делумно, за цели од член 9 став 1 
на овој закон (член 9 став 2); 

3) не го извести Министерството за која било настаната промена врзана за 
конкретната зделка (член 27 став 1 точка 1); 

4) на барање на Министерството не достави потврда издадена од државата на 
крајното одредиште или на крајниот корисник со која се потврдува приемот на стоката со 
двојна намена (член 27 став 1 точка 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичкото лице и одговорното лице во 
правното лице со парична  казна од 300,00 евра до 1.000,00 евра. 

За прекршок од став 1 на овој член, со паричната казна може да се изрече и заштитна 
мерка за забрана за вршење на дејноста извоз, давање на брокерски услуги и техничка 
помош, во времетраење од шест месеци до две години. 
 

Член 33 
Со парична казна од 1.000,00 евра до 5.000,00 евра ќе се казни за прекршок правното 

лице, ако: 
1) не го извести Министерството или не го извести на време за извршениот извоз 

на стоки со двојна намена или за дадената услуга (член 27 став 1 точка 2); 
2) не ја врати добиената дозвола на Министерството ако дозволата не е 

искористена, најдоцна во рок од 15 дена од денот на истекот на периодот на важноста на 
дозволата (член 27 став 1 точка 3); 

3) не води детална евиденција за својот извоз, дадената брокерска услуга и 
техничката поддршка и ја чува документацијата најмалку пет години од истекот на периодот 
на важност на дозволата (член 29 ст.1,2 и 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичкото лице и одговорното лице во 
правното лице со парична казна од 300,00 евра до 1.000,00 евра. 



 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ  

 
Прописи за спроведување на Законот 

 
Член 34 

 Подзаконските акти за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од три месеци 
од денот  на влегувањето во сила на овој Закон. 
 

Започнати постапки 
 

Член 35 
 На постапките чие решавање е започнато пред почетокот на примената на овој Закон 
ќе се применуваат одредбите од овој Закон, доколку е тоа поповолно за странката. 

 
 

Престанок на важноста 
 

Член 36 
Со денот на почетокот на примената на овој Закон престануваат да важат одредбите 

од Законот за надворешна трговија со вооружување, воена опрема и стоки со двојна намена 
(„Службен весник на ЦГ“ број 80/08), во делот кој се однесува на  стоки со двојна намена. 
 

Влегување во сила 
 

Член 37 
Овој Закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Црна Гора“, а ќе се применува од 1 јули 2012 година. 
 

Број 31-3/12-1/9 
ЕПА 785 XXIV 
Подгорица, 29 мај 2012 година  

 
Собрание на Црна Гора 24-ти состав 

Претседател 
Ранко Кривокапиќ, с.р. 


