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I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Закон се уредуваат производството, прометот и транспортот на вооружување 

и воена опрема како дејности од општ интерес, планирањето на безбедносните мерки, 

планирањето, производството и прометот на вооружувањето и воената опрема, како и 

другите прашања од значење за производството, прометот и транспортот на 
вооружување и воена опрема. 

Член 2 

Под вооружување и воена опрема, во смисла на овој Закон, се подразбираат: 

убиствени средства и нивните елементи (барут, експлозив, муниција, ракети, бомби, 

торпеда, мини и минско-експлозивни средства), вооружување и неговите составни 

делови (ладно оружје, пиштоли и револвери, пушки, автомати, митралези, рачни 

фрлачи, топови, хаубици, уреди за лансирање и средства за управување со оган), 

борбени средства (сите видови борбени летала, борбени пловни објекти и борбени 

возила) и други средства за потребите на одбраната и безбедноста (средства за 

комуникација и врски, криптозаштита, противелектронско обезбедување и 

командување, средства за идентификација и навигација, средства за минирање и 

деминирање, специјални алати и амбалажа, техничка документација и имотни права 

за производство на вооружување и  воена опрема). 

Одредбите на овој Закон не се однесуваат на ловното оружје и спортското оружје и 

муниција, комерцијални експлозиви, противградни ракети и средства за огномет. 

Член 3 

Под производство на вооружување и воена опрема, во смисла на овој Закон, се 

подразбира: истражување и развој на вооружување и воена опрема и технологија за 

производство на вооружување и воена опрема, опрема, опремување на капацитети за 

производство на вооружување и воена опрема, модернизација и ремонт на 

вооружувањето и воената опрема во време на мир, како и подготовка за изработка и 

ремонт на вооружувањето и воената опрема во услови на непосредна воена опасност, 

воена состојба или вонредна состојба. 

 

Член 4 

 

Под промет на вооружување и воена опрема, во смисла на овој Закон, се подразбира: 

промет на вооружување и воена опрема во земјата и надворешниот промет со 

вооружување и воена опрема. 



 
Под промет со ВВО, во смисла на овој Закон, се подразбира купување и продажба на 

ВВО. 

Под надворешно-трговски промет со ВВО, во смисла на овој Закон, се подразбира: 

1) извоз и увоз на ВВО, односно опрема за производство на ВВО, полупроизводи, 

склопови, делови, суровини и репродукциски материјали коишто се користат за 

производство на ВВО;  

2) деловно-техничка соработка, производна кооперација, прибавување и отстапување 

на имотни права врз база на технологијата во областа на производството на ВВО; 

3) проектирање, изградба и опремување на капацитети за производство на ВВО и 

други воени објекти во странство; 

4) застапување на странски фирми, посредување, ремонт и други услуги во 

надворешниот трговски промет со ВВО. 

Член 5 

Под пренесување на ВВО, во смисла на овој Закон, се подразбираат сите видови 

транспорт на ВВО на територијата на Сојузна Република Југославија, и транзит на 

ВВО преку територијата на Сојузна Република Југославија. 

Член 6 

Трговското друштво или друго правно лице (во понатамошниот текст: претпријатие) 

коешто произведува ВВО или учествува во производството, прометот или преносот на 

ВВО или набавува и поседува ВВО, должно е да го чува и одржува така што ќе се 

спречи исчезнување или оштетување на ВВО. 

Во случај на исчезнување или оштетување на ВВО, трговското друштво од  став 1 на 

овој член е должно без одложување, а најдоцна во рок од 24 часа од исчезнувањето 

или оштетувањето, да го извести сојузниот орган надлежен за одбрана. 

Член 7 

Трговското друштво коешто произведува, врши промет и транспорт на ВВО утврдува и 

носи план  за организирање и спроведување на  безбедносните мерки и заштитата на 

тајните податоци  коишто се однесуваат на капацитетите за производство, плановите 

за производство, документацијата за производство, објектите за производство, 

чување, промет и транспорт на ВВО. 
  

Планот од став 1  на овој член содржи: 

1) процена за загрозеноста на средствата и објектите; 

2) мерки за безбедност и заштита (задачи и работи за организирање на мерките за 

безбедност и заштита) и начин на нивно спроведување; 

3) мерки и постапки коишто се преземаат во случај на вонредна состојба настаната во 

текот на производството, прометот и транспортот на ВВО. 

Никој којшто не учествува во процесот на производство, промет и пренос на ВВО не 

може неовластено да ги користи сознанијата и информациите до кои дошол во 

постапката за производство, промет и превоз на ВВО. 



 
 

II ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 
ОПРЕМА 

Член 8 

Производство на ВВО можат  да  вршат трговски друштва коишто за таа цел претходно 

ќе добијат дозвола. 

Член 9 

Дозволата за производство на ВВО ја издава  сојузниот орган надлежен за одбрана. 
Со барањето за издавање на дозвола за производство на ВВО друштвото приложува: 

 

1) основачки акт на друштвото; 

2) статут на друштвото; 

3) извод од судски регистар; 

4) елаборат за техничка и  технолошка опременост, користење на расположливите 

капацитети, обезбедување на суровини и репродукциски материјали; 

5) податоци за кадровската екипираност; 

6) доказ за обезбедување на контрола на квалитет; 

7) план од член 7  на овој Закон; 

8) податоци за постигнатите деловни резултати во претходните три години, односно 

податоци за проектираните деловни резултати за друштвата во основање и 

друштвата кои се основани  во период пократок од три години пред поднесувањето на 

барањето. 

 

Член 10 

Сојузниот орган надлежен за одбрана е должен во рок од 60 дена од денот на 

поднесувањето на барањето да донесе решение за издавање на дозвола за 

производство на ВВО, односно решение за одбивање на барањето. 

При донесување на решението од став 1 на овој член се води сметка за потребите на 

одбраната  и безбедноста на земјата, техничко-економската оправданост  на 

производството на ВВО, просторното разместување на производните капацитети, 

еколошките и безбедносните услови за производство на ВВО. 

Решението од став 1 на овој член е конечно. 

Со пријавата за упис во судскиот регистар, односно со пријавата за проширување на 

дејноста, претпријатието поднесува и дозвола за производство на ВВО. 

Член 11 

Со производство на ВВО во случај на непосредна воена опасност, воена состојба и 

вонредна состојба, покрај  трговското друштво од член 8, се занимава и трговското  
друштвото коешто ќе го одреди сојузниот орган надлежен за одбрана. 



 
Член 12 

За трговските друштва на коишто им е издадена дозвола за производство на ВВО и на 

друштвата кои се одредени за такво производство (во понатамошниот текст:трговски 

друштва  кои произведуваат ВВО)  се води евиденција. 

Член 13 

Планирањето на производството и изградбата на капацитетите за производство на 

ВВО се врши врз база на среднорочна програма за развој на системот за одбрана на 

Сојузна Република Југославија, планот за производство во услови на непосредна 

воена опасност, воена состојба или вонредна состојба и програмата за надворешен 

трговски промет на ВВО.  

Изводите од среднорочната програма за развој на системот за одбрана, годишните 

планови за опремување на Војската на  Југославија и планот за производство во 

услови на воена состојба, непосредна воена опасност и вонредна состојба, што се 

однесуваат на одделни трговски друштва за производство на ВВО, им се доставуваат 

на  тие друштва во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на тие планови. 

Трговските друштва кои произведуваат ВВО планираат производство и градат 

капацитети врз основа на програмата од став 2 на овој член. 

Член 14 

Фирмите кои произведуваат ВВО се должни капацитетите за производство на ВВО да 

ги одржуваат во трајна производна способност. Фирмите од став 1 на овој член коишто 

не можат да ги одржуваат капацитетите во трајна производна способност се должни, 

без одложување, за тоа да го известат сојузниот орган надлежен за одбрана. 

Во случаите од став 2 на овој Закон, сојузниот орган за одбрана договара 

финансирање на нужните трошоци за одржување и одобрува преориентација на 

капацитетите на други воени и цивилни програми за производство или носи решение 

за престанок на производството во тие капацитети. 

Член 15 

Друштвото коешто произведува ВВО може да изврши промена на дејноста или да 

престане со извршување на својата дејност, да изврши промена на капацитетите, 

статусни промени, односно промена на обликот на организирање или поврзување по 
претходно добиена согласност од сојузниот орган за одбрана. 

Член 16 

Оценка на системот на квалитет и контрола на квалитетот на ВВО врши сојузниот 

орган надлежен за одбрана на пропишан начин, во согласност со сојузниот Закон за 

стандардизација. 

Сојузниот орган надлежен за одбрана може да го овласти друштвото (претпријатието) 
или друго правно лице за вршење на одредени работи од став 1 на овој член. 

Член 17 

Над инсталираните капацитети за производство на ВВО, произведеното вооружување 

и воена опрема, полупроизводи, склопови, делови, репродукциски материјал, 

суровини и други предмети за производство на ВВО, не може да се спроведува 
присилно извршување. 



 
Член 18 

Друштвото на коешто му е издадена дозвола за производство на ВВО врши прием на 

вработени врз основа на општите услови за засновање на работен однос и посебните 

услови во однос на безбедноста на луѓето и имотот утврдени со општ акт на 

претпријатието. 

Член 19 

Во претпријатието коешто произведува ВВО можат да се ангажираат професионални 

офицери и професионални подофицери на Војската на Југославија. 

За ангажирањето на професионалните офицери и професионалните подофицери, 

претпријатието од  став 1 на овој член склучува договор со надлежниот сојузен орган. 

 
III ПРОМЕТ СО ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

 

Член 20 

Прометот со ВВО во земјата го врши сојузниот орган надлежен за одбрана и 

претпријатијата коишто произведуваат  ВВО. 

Надворешно-трговскиот промет на ВВО го врши сојузниот орган за одбрана, односно 

јавното претпријатие коешто извршува дејност од општ интерес, а коешто го основа 

Сојузна Република Југославија во оваа област. 

Надворешно-трговскиот промет со ВВО можат да го вршат и претпријатијата 

регистрирани за извршување на надворешно-трговски промет. 

Член 21 

Прометот со ВВО се врши врз база на дозвола којашто се издава за секоја конкретна 

испорака, а нејзината важност е временски ограничена. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава сојузниот орган за одбрана. Со барањето за 

издавање на дозвола подносителот мора да приложи и: 

 

1) податоци за типот, количината и цената на ВВО; 

2) податоци за учесниците во прометот (купувачот, продавачот, посредниците и 

застапниците); 

3) податоци за роковите за извршување на прометот; 

4) податоци за плаќањето. 

Прометот на ВВО во земјата за потребите на органот за внатрешни работи може да се 

врши и без дозволата од став 2 на овој член. 

Член 22 

Сојузниот орган за одбрана е должен, во рок од 10 дена од денот на поднесувањето на 

барањето да донесе решение за издавање на дозвола за промет со ВВО, односно 
решение за одбивање на барањето. 

Решението од став 1 на овој член е конечно. 



 Член 23 

За трговските друштва кои вршат промет со ВВО се води евиденција. 

Член 24 

Платниот промет и кредитните работи со странство во областа на надворешниот 

трговски промет со ВВО го врши овластена банка определена од  Сојузната влада. 

 

Член 25 
ВВО можат да се стават во промет само ако се произведени според стандардите за 
одбрана, односно пропишаната техничка документација и ако поседуваат потврда за 
контрола на усогласеност. 
 
По исклучок на одредбите од став 1 на овој член, ВВО може да се извезува според 
техничката документација предвидена со договорот со странски купувач.  

Член 26 

Сојузниот орган, односно јавното претпријатие од член 20 став 2 на овој Закон, го 

утврдува планот за надворешно-трговскиот промет со ВВО. 

Претпријатието коешто врши промет, односно производство на ВВО, донесува план за 

надворешно-трговски промет со ВВО во согласност со став 1 на овој член. 

 

IV ПРЕВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

Член 27 

Транспортот на ВВО на територијата на Сојузна Република Југославија може да го 

врши на пропишан начин трговско друштво регистрирано за извршување на дејност 

јавен превоз. 

Транзитот на ВВО преку територијата на Сојузна Република Југославија може да се 

врши на пропишан начин по одобрување од сојузниот орган за внатрешни работи. 

При транспортот и транзитот на ВВО се преземаат пропишани мерки на 

обезбедување. 

Транспортот на ВВО на територијата на Сојузна Република Југославија се врши со 

вооружена придружба којашто ја обезбедува  испраќачот во согласност со прописите. 

 

V НАДЗОР 

      Член 28 

Надзорот над примената на овој Закон ја врши надлежниот сојузен орган. 

 

Со надзорот од став 1 на овој член се утврдува дали производството, прометот и 

превозот на ВВО се врши во согласност со одредбите на овој Закон  и прописите 

донесени за спроведување на овој Закон. 
 



 
Член 29 

Претпријатието коешто врши производство, промет, односно превоз на ВВО, е должно 
на овластеното лице од надлежниот сојузен орган да му овозможи вршење на надзор. 

Член 30 

Сојузниот орган за одбрана ќе је одземе дозволата за производство на ВВО, односно 
дозволата за промет со ВВО ако утврди: 

1) дека дозволата е издадена врз база на невистинити податоци; 

2) дека претпријатието не работи во согласност со овој Закон и одредбите на прописот 

донесен за спроведување на овој Закон, а во определениот рок не ги отстрани 

воочените недостатоци; 

3) дека не овозможува вршење на надзор. 

Решението за одземање на дозволата од став 1 на овој член е конечно. 

 
VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31* 

(Престана да важи)  

Член 32 
 

Оној кој неовластено ги користи сознанијата и информациите до кои дошол во текот на 
постапката на производство, промет и превоз на ВВО, ќе се казни за кривично дело со 
казна затвор од три месеци до три години. 

Член 33 

Со парична казна од 15.000 до 150.000 нови динари ќе се казни за стопански престап 

претпријатие ако: 

1) не ги чува и одржува ВВО и со тоа предизвикува исчезнување или оштетување на 

поголема количина на вооружување и воена опрема или  за исчезнувањето на ВВО не 

го извести надлежниот во пропишаниот рок (член 6); 

2) на сојузниот орган за одбрана, со барањето за издавање на дозвола за 

производство, односно барањето за издавање на дозвола за промет со ВВО му 

достави невистинити податоци (член 9 и 21); 

3) без оправдана причина  во подолг период не ги одржува капацитетите во трајна 

производна способност (член 14); 

4) без дозвола од сојузниот орган за одбрана врши промет, промена на капацитетот, 

статусни промени, односно промена на обликот на организирање или поврзување 

(член 15); 



 
5) врши транспорт на ВВО на територијата на Сојузна Република Југославија, а не е 

регистрирано за вршење на дејност на јавен превоз и транспорт без вооружена 

придружба (член 27 став 1 и 4); 

6) без одобрение од сојузниот орган за внатрешни работи врши транзит на ВВО преку 

територијата на Сојузна Република Југославија (член 27 став 2). 

За активностите од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното 

лице  во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 900 до 9.000 нови 

динари. 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 

Прописите за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од  6 месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој Закон. 

Член  35 

Претпријатијата кои произведуваат ВВО се должни да ја идентификуваат и проценат 

вредноста на државниот капитал во согласност со прописите со кои се уредува 

промената на сопственоста на општествениот капитал. 

Во идентификацијата и процената на вредноста на капиталот од  став 1 на овој член 

учествува и надлежниот сојузен орган. 

Член 36 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува со работа Заедницата на 

индустријата за вооружување и воена опрема на Југославија (во понатамошниот 
текст: Заедница). 

Архивата и документацијата на Заедницата ја презема  надлежниот сојузен орган. 

Член 37 

Со денот на влегувањето во сила на овој Закон престанува да важи Законот за 

производство на вооружување и воена опрема („Службен весник на СФРЈ“ бр. 30/79); 

Законот за економски и други односи во производството и прометот со вооружување и 

воена опрема („Службен весник на СФРЈ“  бр. 25/79); Законот за здружување во 

Заедницата за индустрија, вооружување и воена опрема на Југославија („Службен 

весник на СФРЈ“ бр. 25/79 и 13/87) и член 26 и 27 од Законот за измени на сојузните 

закони со коишто се одредуваат паричните казни за стопански престапи и прекршоци 

(„Службен весник на СФРЈ“ бр. 28/96). 
 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРЈ“. 


