
ЗАКОН 

ЗА ИЗВОЗ  И УВОЗ НА СТОКИ СО ДВОЈНА 
НАМЕНА 

(„Службен весник на РС“  бр. 95/2013) 

I ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 

Предмет на Законот 

Член 1 

 

Со овој Закон се уредува начинот и условите под кои се врши извоз, увоз и транзит на стоката 

со двојна намена, како и брокерските услуги и техничката помош поврзани со стоката со двојна 

намена. 

Цел на Законот 

Член 2 

 

Целта на овој Закон е да се воспостави контрола во областа на извозот и на увозот на стоки со 

двојна намена и обезбедување на брокерски услуги и техничка помош во врска со стоките со 

двојна намена, за да се обезбеди и заштита на одбранбените, безбедносните, економските и 

надворешно-политичките интереси на Република Србија, нејзиниот меѓународен кредибилитет 

и почитување на меѓународните обврски на Република Србија во оваа област. 

Значење на одделни термини 

Член 3 

 

Терминологијата користена во овој Закон го има следново значење: 

1) Стока со двојна намена е стока, вклучувајќи софтвер и технологија, која може да се користи 

како во цивилни така и во воени цели, стока која може да се користи во неексплозивни цели и 

стока која на кој било начин може да се искористи за ширење или производство на оружје за 
масовно уништување; 

2) Извоз на стока со двојна намена е: 

(1) Изнесување, пренос, односно испорака на стоки од територијата на Република Србија на 

територијата на друга земја или царинска територија, во согласност со царинските прописи, 

(2) Повторен извоз на стоки во однос на царинските прописи, освен за стоката во транзит,  



 

(3) Трансфер на софтвер и технологија од страна на електронските медиуми, по факс или 

телефон надвор од Република Србија, како и  можност софтверот и технологијата да се 

направат достапни во електронска форма на лица надвор од Република Србија; 

3) Увоз на стока со двојна намена  е внесување, донесување, односно испорака на стоки со 

двојна намена од територијата на други земји или царински територии во Република Србија, во 

согласност со царинските прописи; 

4) Извозник е правно лице или претприемач : 

 (1) во чие име се поднесува извозна царинска декларација, односно лице кое во 

периодот кога декларацијата е прифатена има склучен договор за извоз со примач во друга 

држава и има овластување стоката да ја  изнесе од Република Србија. Ако нема склучен 

договор за извоз или ако една од страните во договорот не настапува во свое име, извозник е 

лице кое има овластување стоката да ја изнесе од Република Србија, 

 (2) кој одлучува за трансфер, пренос или  располагање со  софтвер или 

технологија со користење на електронски средства за комуникација, вклучувајќи факс пренос, 

телефон, електронска пошта или други електронски средства надвор од Република Србија, 

 (3) коешто е со седиште  или е со престојувалиште на територијата на Република 

Србија, кога се извезува стока во име и за сметка на лицата со седиште надвор од Република 

Србија; 

5) Увозник е правно лице или претприемач со седиште на територијата на Република Србија, 

кој увезува стоки со двојна намена во Република Србија; 

6)  Брокерски услуги подразбираат преговарање или договарање и посредување при 

склучување договори во врска со купување, продажба или набавка на стоки со двојна намена 

од една земја, и нивна продажба во друга земја, како и продажба или купување на стоки со 

двојна намена во една земја за нивно пренесување во друга земја. 

Под брокерски услуги не се подразбираат  транспортни услуги, финансиски услуги или 

осигурување, реосигурување, маркетинг и рекламирање; 

7) Брокер е правно лице или претприемач со седиште во Република Србија кој ги извршува 

услугите од точка 6)  на овој член; 

8) Техничка помош е услуга која се однесува на развој, производство, модификација, 

ракување, составување, тестирање, поправка, одржување, складирање или детекција на стока 

со двојна намена, како и други технички услуги, во смисла на обука, инструкции, трансфер на 

знаење и вештини или стручни и советодавни услуги, вклучувајќи и усмена помош; 

9) Обезбедувач на техничка помош е правно лице или претприемач со седиште во Република 

Србија, кој обезбедува услуги според точка 8) на овој член;  

 

10) Транзит е копнен, воздушен, воден или комбиниран превоз на стока со двојна намена, која 

влегува на територијата на Република Србија, се превезува преку неа (со и без претовар) и 

излегува од територијата на Република Србија. 



Под претовар се подразбира истовар, повторно товарање или промена на начинот на 

транспорт на стоката со двојна намена на територијата на Република Србија; 

11) Национална контролна листа на стока со двојна намена е листа со која се класифицира 

или кодифицира стоката со двојна намена за чијшто извоз или увоз  е неопходна  дозвола од 

надлежен орган (во натамошниот текст: Листа); 

12) Национална контролна листа на оружје и воена опрема е листа со која се класифицира 

или кодифицира вооружувањето и воената опрема за чијшто извоз или увоз е неопходна  

дозвола од надлежен орган; 

13) Крајна воена намена е: 

 (1) Вградување на стоката, нејзини делови или компоненти во стоката за воени 

цели од Националната контролна листа на оружје и воена опрема, 

 (2) Користење на опремата за производство, испитување или анализа и нивните 

компоненти за развој, производство или одржување на стоката за воени цели од Националната 

контролна листа на оружје и воена опрема, 

 (3) Употреба на кој било недовршен производ во фабриката за производство на 

стоки за воени цели од Националната контролна листа на оружје и воена опрема; 

14) Меѓународни режими за контрола на извоз се Васенар аранжманот, Групата на нуклеарни 
добавувачи, Групата Австралија, Комитетот Зангер и Режимот за контрола на ракетните 
технологии. 

II ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА 

Извоз и увоз на стока со двојна намена 

Член 4 

 

Стоки со двојна намена дефинирани во Листата, се извезуваат или увезуваат врз база на 
дозвола. 

Извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош, пред почетокот на увозот, 
извозот, брокерските услуги и обезбедувањето на техничка помош, треба да  утврдат дали 
предметната стока е една од стоките со двојна намена, во согласност со одредбите на овој 
Закон и на прописите донесени во согласност со овој Закон. 

Надлежност за донесување на Листа 

Член 5 
 
На предлог на Министерството за надворешна трговија (во натамошниот текст: Министерство), 
Владата утврдува Листа, усогласена со релевантната листа на Европската Унија. 



Сеопфатна клаузула 

Член 6 

Извозот на стоки со двојна намена кои не се опфатени со Листата ќе се врши врз основа на 

дозвола, кога лицето кое има намера да извезува ќе биде  информирано од страна на 

Министерството: 

1) дека стоката е наменета или може да се намени, во целост или делумно, за развој, 

производство,модификација,ракување,составување,тестирање,поправка,примена,одржу-вање

,складирање,детекција или ширење на оружје за масовно уништување; 

2) дека стоката ќе се искористи или може да биде целосно или делумно искористена за крајна 

воена цел во земјата-купувач или државата на крајниот корисник, ако државата е под ембарго 

на вооружување и воена опрема врз основа на одлуките на Советот за безбедност на 

Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка и други меѓународни 

организации кон кои е обврзана Република Србија, или врз основа на релевантните одредби од 

националното законодавство; 

3) дека стоката ќе се искористи или може да биде во целост или делумно искористена како дел 

или компонента во производството на оружје и воена опрема од Националната контролна 

листа на оружје и воена опрема,  а која се извезувала од Република Србија без дозвола или во 

спротивност со условите во дозволата издадена во согласност со Законот. 

Во случај извозникот да знае или има причина да се сомнева дека стоката со двојна намена која 

има намера да ја извезе, а истата не е наведена во Листата, е наменета или може да се 

употреби, во целост или делумно, за некоја од целите од став 1 на овој член, должен е да го 

извести Министерството кое ќе одлучи дали за тој извоз е потребна дозвола. 

Во случај кога се исполнети условите од став 1 и 2 на овој член, потребно е да се добие дозвола 

за извоз и на стоки со двојна намена кои не се наведени на Листата. 

Транзит 

Член 7 
 
Министерството може со решение да забрани транзит на стоки со двојна намена наведени во 
Листата или стоки кои се или можат да бидат наменети, во целост или делумно, за целите 
утврдени во член 6 став 1 точка 1) од овој Закон. 

Министерството за одлуката од став 1 на овој член веднаш ги известува надлежните органи за 
внатрешни работи и царинските органи. 

Решението од став 1 на овој член е конечно и против него може да се поведе управен спор. 

Брокерски услуги 

Член 8 
 

За брокерските услуги во врска со стоките со двојна намена наведени во Листата е потребна 

дозвола  ако брокерот е информиран од страна на Министерството дека стоките се или можат 

да бидат наменети, во целост или делумно, за која било цел што е наведена во член 6 став 1 

точка 1 ) на овој Закон. 



Ако брокерот знае или има причина да се сомнева дека стоката со двојна намена наведена во 

Листата, во целост или делумно, е  наменета за целите од член 6 став 1 точка 1) на овој Закон, 

должен е да го извести Министерството кое ќе утврди дали за таа брокерска услуга е потребна 

дозвола. 

Брокерска услуга од став 1 и 2 на овој член може да се обезбеди само доколку Министерството 

издаде дозвола или ако утврди дека за таа услуга не е потребна дозвола. 

Техничка помош 

Член 9 
 
За техничка помош во врска со стоки со двојна намена наведени во Листата, надвор од 
територијата на Република Србија, треба дозвола ако давателот на техничка помош е 
информиран од страна на Министерството дека техничката помош, којашто  има  цел да ја 
обезбеди, е наменета за целите наведени во член 6 став 1 точка 1)  на овој Закон. 

Ако давателот на техничка помош знае или има причина да се сомнева дека техничката помош, 

која има намера да ја  обезбеди во однос на стоките со двојна намена наведени во Листата, во 

целост или делумно е наменета за целите наведени во член 6 став 1 точка 1) на овој Закон,  

должен е  да го извести Министерството кое ќе утврди дали за таа техничка помош е потребна 

дозвола. 

Техничка помош од став 1 и 2 на овој член може да се обезбеди само доколку Министерството 

издаде дозвола или ако утврди дека не е потребна таква дозвола. 

Кога техничка помош се обезбедува во форма на информации кои се „јавно достапни“ или се 

дел од „основно научно истражување“, одредбите од  став 1, 2 и 3 на овој член не се 

применуваат. 

III ДОЗВОЛА 

Издавање на дозвола 

Член 10 
 
Дозволата според член 4 став 1, член 6 и 8 и член 9 став 1, 2 и 3  од овој Закон е документ кој го 
издава Министерството. 
 
Дозволата од став 1 на овој член е индивидуална, со рок на важење до една година. 

По исклучок од став 2 на овој член, доколку реализацијата на работата трае подолго од една 
година, дозволата може да се издаде до крајниот рок за завршување на работата што е 
предвиден во договорот.  

Во случајот од став 3 на овој член, носителот на дозволата треба годишно да го известува 

Министерството за реализацијата на работата. 

Дозволата издадена во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член не може да се пренесе на 
друго лице. 



Барање за издавање на дозвола 

Член 11 

Барањето за издавање на дозвола за увоз и извоз на стоки со двојна намена или обезбедување 
на брокерски услуги и техничка помош се доставува до Министерството на пропишан образец. 
Барањето од ставот 1 на овој член содржи: 

1) име на компанијата, адреса и матичен број на подносителот на барањето; 

2) име, опис, тарифирање, број на идентификација и квантитет на стоките од Листата; 

3) намена на стоката; 

4) вкупна вредност на стоката; 

5)  податоци за другите учесници во зделката: производителот, продавачот, сопственикот, 

купувачот, овластениот претставник во царинските постапки, превозникот и останатите 
учесници; 

6)  име на компанијата и адреса на крајниот корисник; 

7) начин на плаќање,односно наплата; 

8)  предлог за рокот на важење на дозволата; 

9) Други податоци по барање на Министерството. 

 

Формата и содржината на барањето за издавање на дозвола, образецот на дозволата, како и 

други форми на документите кои го придружуваат извозот и увозот на стоки со двојна намена ги 

пропишува Министерството. 

Потврда од крајниот корисник 

Член 12 
 
Со барањето за издавање на дозвола од член 11 став 1 на овој Закон, подносителот на 
барањето треба да достави оригинален сертификат од крајниот корисник (End User Certificate), 
добиен од страна на официјален орган од државата на крајниот корисник, не постар од шест 
месеци, како и превод на оригиналниот сертификат заверен од овластен судски преведувач. 

Оригиналната потврда на крајниот корисник треба да ги содржи следните информации: 

1) назив и адреса на извозникот; 

2) назив и адреса на крајниот корисник на стоката; 

3) земјата на крајната дестинација; 

4) опис, количина и намена на стоката; 

5) изјава дека стоката нема да се користи за други цели, нема да се реекспортира или на друг 

начин да се врати во промет без претходно писмено одобрение од ресорното министерство на 

државата-добавувач; 



6) потпис, име и функција на овластеното лице; 

7) број и датум на издавање. 

Одлучување по барањето за издавање на дозвола 

Член 13 

 
Министерството го доставува комплетното барање за дозвола на одобрување до 
Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи и Министерството за 
внатрешни работи, како и органот на државната управа надлежен за национална безбедност. 

Ако некој од органите од став 1 на овој член не даде согласност, одлучува Владата. 

Министерството е должно да издаде дозвола во рок од 10 дена од денот на добивањето на 

конечната согласност од органите  во став 1 и 2 на овој член. 

Проверка на податоците 

Член 14 

Министерстватa и органитe од член 13 став 1 на овој Закон, во постапката по барањето за 

одобрување согласност собираат  и  проверуваат лични и со нив поврзани информации, во 

согласност со Законот за заштита на  личните податоци. 

Во постапката од став 1 на овој член може да се направи разговор со лицето на кое се 

однесуваат податоците, со лица поврзани со него, како и со други лица, податоците можат да 

бидат собрани од страна на други органи, организации и служби, или од регистри, евиденции, 

збирки и бази на податоци кои се водат врз основа на закон и да се преземат други мерки во 

согласност со Законот и другите прописи. 

Разгледување на барањето за издавање дозвола 

Член 15 

Министерството и органите наведени во член 13 став 1 од овој Закон, кога одлучуваат за 

издавање на дозвола според член 10 од овој Закон, разгледуваат дали извозот или увозот на 

стоки со двојна намена,односно давањето брокерски услуги и техничка помош во врска со 

стоката со двојна намена: 

1) ги загрозува меѓународните обврски на Република Србија кои произлегуваат од нејзиното 

членство во Обединетите нации, Организацијата за европска безбедност и соработка и други 

меѓународни организации што ја обврзуваат Република Србија, односно членството во 

меѓународните контролни извозни режими; 

2) го загрозува почитувањето на човековите права во земјата на крајниот корисник; 

3)  го загрозува одржувањето на регионалниот мир, безбедност и стабилност; 

4) ги загрозува безбедносните  или одбранбените интереси на Република Србија, јавната 
безбедност и уставниот поредок; 



5) во спротивност е со надворешно-политичкиот или економскиот интерес на Република 
Србија; 

6) овозможува појава или продолжување на вооружени и други конфликти во земјата на 

крајната употреба на стоката; 

7)  овозможува употреба на стоката за поттикнување на немири во земјата на крајна употреба 
на стоката; 

8) придонесува за ризик од нејзино пренасочување; 

9) има негативно влијание врз националната безбедност, како и однесувањето на земјата на 

крајниот корисник кон тероризмот и меѓународниот организиран криминал, на природата на 

нејзините сојузи и почитувањето на меѓународното право и 

10) дали приложените документите одговараат на крајната цел наведена во  барањето. 

Исклучоци 

Член 16 
 
Министерството,  по исклучок на одредбите од член 13-15  од овој Закон, може, во посебна 
постапка да издаде дозвола за извоз или увоз на стоки со двојна намена без добиена 
согласност според член 13 став 1 од овој Закон, ако: 

1) се извезува или увезува стока која припаѓа на силите за безбедност и одбрана на Република 

Србија, односно на безбедносните или одбранбените сили на други земји, која влегува во, 

преминува преку, или ја напушта територијата на Република Србија, со цел: 

(1) исполнување на обврските на Република Србија кои произлегуваат од меѓународните 

договори и членство во меѓународни организации, 

(2) учество во мултинационални операции, 

(3) учество на меѓународни вежби кои се изведуваат на или надвор од територијата на 

Република Србија; 

 

2) се извезува или увезува стока за хуманитарни цели или донации во итни случаи. 

Кон барањето за дозвола за реализација на активностите од став 1 на овој член се приложува 

изјава на крајниот корисник или друг документ со кој се потврдува намената на стоката, односно 

решението од надлежниот орган за приемот или обезбедувањето на хуманитарна помош или 

донации. 

Дозволата од став 1 на овој член Министерството ја издава во рок од 24 часа од приемот на 

изјавата  на крајниот корисник или друг документ со кој се потврдува намената на стоката. 

Одбивање на барањето за издавање на дозвола 

Член 17 
 
Министерството со решение го одбива барањето за издавање дозвола ако утврди дека: 

1) органите наведени во член 13 став 1 на овој Закон не дале согласност, а Владата одлучи да 

не издаде лиценци; 



2) не се согласуваат податоците наведени во барањето; 

3) информациите дадени во барањето се некомплетни, нецелосни или неточни. 

Престанување на важноста на дозволата 

Член 18 
 
Министерството издава решение за престанок на важноста на дозволата ако: 

1)  Советот за безбедност на Обединетите нации или други меѓународни организации чија 

членка е Република Србија, воведе рестриктивни мерки против државата за која е издадена 

лиценцата, или има и други променети околности што можат да влијаат на надворешната 
политика или одбранбените интереси на земјата; 

2) ако утврди дека еден или повеќе услови врз основа на кои е издадена дозволата веќе не 
постојат. 

За случаите од став 1 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните штети 

предизвикани од престанокот на важноста на дозволата. 

Одземање на дозволата 

Член 19 
 
Министерството со решение ја одзема дозволата ако: 

1) извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош не постапуваат во 

согласност со дозволата; 

2) утврди дека дозволата е издадена врз основа на неточни или непотполни податоци 
 
Во случаите од став 1 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните штети 

предизвикани со одземање на дозволата. 

Измена на дозволата 

Член 20 
 
Министерството може, во исклучителни случаи, по своја иницијатива или на барање на 
извозниците, увозниците, брокерите и давателите на техничка помош, да ја измени дозволата. 

Министерството може, во случај кога се бара битна измена, во зависност од конкретните 

околности, да побара повторно одобрување од министерствата и органите од член 13 став 1 на 

овој Закон. 

Во случај од став 1 на овој член, Република Србија не е одговорна за можните штети 

предизвикани од промената на дозволата. 

Управен спор 

Член 21 
 
Решението според член 17-20 од овој Закон е конечно и против него може да се покрене 
управен спор. 



Извозни ограничувања  и повторен извоз 

Член 22 
 
Кога дозволата за извоз е издадена под посебни услови, извозникот е должен до 
Министерството да достави доказ дека со тоа е запознаен купувачот, односно крајниот 
корисник на стоката за двојна намена. 

Ако крајниот корисник на стоката која се извезува од Република Србија, врз основа на дозвола 

издадена во посебни околности, побара одобрение од Министерството за повторен извоз или 

препродажба на стокaтa, одобрението може да се додели во согласност со постапката 

пропишана за издавање на дозволи според член 13  и 15 од овој Закон. 

Ако крајниот корисник на стоките кои се увезуваат во Република Србија под услов на забрана за 

повторен извоз без претходна согласност од земјата на потекло на стоките или продавачот на 

стоката, има намера да изврши повторен извоз на стоката, должен е, покрај барањето за 

дозвола, до Министерството да достави и доказ дека тој постапил во согласност со дадениот 
услов. 

Обврски на извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош 

Член 23 

Извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош се обврзуваат: 
 
1) да водат евиденција на извршениот извоз, увоз, извршените брокерски услуги и техничка 

помош (комерцијални, финансиски и други документи), врз основа на кои може да се 

идентификуваат стоки со двојна намена, количината на стоките со двојна намена, целосното 

деловно име и адреса на извозникот, увозникот, брокерот и давателот на техничка помош, 

примачот на стоката и на крајниот корисник, како и намената на стоката, описот на брокерските 

услуги или техничката помош; 

2) да им овозможат на надлежните органи да  соберат информации за секоја нарачка или 

трансакции кои се однесуваат на стоки со двојна намена, како и да вршат надзор и контрола на 

извозот, увозот, брокерските услуги и обезбедувањето на техничка помош, превозни средства и 

др.; 

3) да ја чуваат документацијата од точка 1) од овој член најмалку 10 години од денот на 

извршената работа. 

Министерството може да пропише,  во документацијата  наведена во став 1 точка 1) на овој 

член да бидат содржани и други информации во врска со извозот или увозот на стоки со двојна 

намена, обезбедувањето на брокерски услуги или техничка помош. 

Извештаи 

Член 24 
 
Извозникот, увозникот, брокерот и снабдувачот на техничка помош е должен во рок од 15 дена 
од денот на увозот, извозот или обезбедувањето брокерски услуги и техничка помош да 
поднесе извештај до Министерството за извозот, увозот или дадените брокерски услуги и 
техничка помош, како и да го наведе бројот на дозволата врз основа на која е извршена 
работата. 



Министерството ги пропишува формата и содржината на извештаите од став 1 на овој член. 

Ако по издавањето на дозволата се променат податоците во документацијата, извозникот, 

увозникот, брокерот и давателот на техничка помош е должен веднаш, во писмена форма, да го  

информира Министерството, а најдоцна во рок од седум дена од денот на настанувањето или 

сознанието за случени промени. 

 
Сертификат 

Член 25 
 
Министерството, на барање, издава сертификат за краен корисник (End User Certificate) и 
меѓународен сертификат за увоз (International Import Certificate) за стоки со двојна намена. 

Министерството, на барање, на подносителот на пријавата му издава потврда за доставување  

на стоки со двојна намена (Delivery Verification Certificate). 

Министерството ги пропишува формите и содржината на барањето за издавање на 

сертификати и обрасци на сертификатите и потврди според став 1 и 2 на овој член. 

Министерството или крајниот корисник може, по исклучок, да го завери и сертификатот на 

крајниот корисник регулиран од страна на државата-извозник.  

Увозникот е обврзан копија од сертификатот од став 4 на овој член да  достави до 

Министерството заедно со барањето за издавање дозвола. 

Годишен извештај 

Член 26 
 
Министерството води база на податоци за издадените дозволи, одбиени, одземени, изменети и 
дозволи кои престанале да важат, одлуки за забрана на транзит, како и реализацијата на 
издадените дозволи и издадените сертификати и потврди. 

Министерството месечно ги известува органите наведени во член 13 став 1 на овој Закон, како 

и царинските органи, за дозволите кои се издадени, одземени, изменети и за лиценците  кои 

престанале да важат, како и за решенијата за забрана на транзит. 

Министерството изготвува годишен извештај за спроведувањето на извозот и увозот на стоки 

со двојна намена, дадените брокерски услуги и техничка помош, вклучувајќи и информации за 

забраната за транзит и го доставува до Владата. 

Владата, по усвојувањето на извештајот од став 3 на овој член, истиот го доставува до 
Народното собрание. 

Размена на информации 

Член 27 
 
Министерството  разменува информации за извоз и увоз на стоки со двојна намена, дадени 
брокерски услуги и техничка помош, како и забрана на транзит на стоки со двојна намена со 
другите земји, во согласност со меѓународните обврски на Република Србија. 



IV КОНТРОЛА 

Член 28 

Царинските органи, безбедносните служби и надлежните инспекциски органи на Република 

Србија спроведуваат постојана контрола на извршувањето на работите во согласност со овој 

Закон, во рамките на своите овластувања. 

Министерствата, специјалните организации и други органи на државната управа, покрај 

обврската за чување во тајност на податоците, имаат право и обврска да разменуваат 

информации за извозниците, увозниците, како и за извезената или увезената стоката  со двојна 

намена, кои се потребни за спроведување на контроли во согласност со одредбите на овој 

Закон. 

Извозници, увозници, банки и други финансиски организации, како и други лица кои поседуваат 

информации кои се неопходни за спроведување на контрола на увозот и извозот на стоки со 

двојна намена, должни се да достават на увид деловни книги, пошта и други информации до 

Министерството,  царинските органи и обвинителството на нивно барање. 

На брокер, давател на техничка помош, превозници и овластен претставник во царинската 

постапка, се применуваат одредбите од став 2 и 3 на овој член. 

V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Прекршоци 
 

Член 29 
 
Правно лице и претприемач кој врши увоз, извоз, обезбедување на брокерски услуги, 
обезбедување на техничка помош и транзит, ќе се казни со парична казна до дваесет пати 
повеќе од износот на вредноста на стоката или услугите кои се предмет на прекршок, ако: 

1) не го извести Министерството дека се работи за стока со двојна намена во смисла на член 6 
став 2 од овој Закон,  

2)  врши транзит на стока со двојна намена спротивно на решението од член 7 на овој Закон; 

3) дава брокерски услуги без дозвола од Министерството (член 8); 

4) дава техничка помош без дозвола од Министерството  (член 9); 

5) извезува, односно увезува стоки со двојна намена или обезбедува брокерски услуги и 

техничка помош, без дозвола во смисла на член 10 од овој Закон; 

6) постапува спротивно на одредбите од член 23 и 24 на овој Закон. 

За прекршоците од став 1 на овој член одговорното лице во правниот субјект ќе се казни со 

парична казна од пет до дваесет пати повеќе од вредноста на стоката. 

За прекршоците од став 1 точка 1) и 5) на овој член, покрај паричната казна, може да му се 

изрече и заштитна мерка забрана за работа на правното лице, претприемачот и одговорното 



лице при вршење на извоз и увоз на стоки со двојна намена, обезбедување  на брокерски 

услуги и техничка помош. 

Мерката од став 3 на овој член за правното лице и претприемачот трае три години и за 

одговорното лице една година и ќе влезе во сила од денот на правосилноста на пресудата.  

VI Преодни и завршни одредби 

Член 30 

Правата што произлегуваат од одделните акти кои се донесени од страна на надлежните 

органи, а не се искористени во целост или делумно до пред влегувањето во сила на овој Закон, 

може да се искористат до истекот на рокот утврден во овие акти. 

Спроведувањето и следењето на постапките во спроведувањето на овој Закон и на прописите 

донесени врз основа на него се врши од страна на Министерството во соработка и во 
консултација со претставниците на органот од членот 13 став 1 на овој Закон. 

Член 31 

Подзаконските акти за спроведување на новиот Закон ќе се донесат во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

Член 32 

На денот на влегувањето во сила на овој Закон престануваат да важат одредбите од Законот за 

надворешна трговија со оружје, воена опрема и стоки со двојна намена („Службен весник на 
СЦГ“ бр. 7/05 и 05/08 -корекција) во делот што се однесува на стоки со двојна намена. 

Член 33 

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

Република Србија“. 

 


