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I. УВОД 
 
 

Законски основ за израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског 
промета контролисане робе1 за 2007.  годину (у даљем тексту Извештај) je  члан 28. став 3. 
Закона о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене2 (у 
даљем тексту Закон). Извештај је сачињен у Министарству економије и регионалног развоја 
Републике Србије, надлежном органу за креирање политике надзора и контроле извоза и увоза  
поменуте робе као и предлагање и  спровођење Закона.  

 
Реч је о националном извештају који даје преглед извоза и увоза  контролисане робе, од 

њеног почетка, 31. марта 2005. године, у складу са препорукама, стандардима и правилима 
понашања Европске уније. 

 
     Законом је у 2005. години извршено усаглашавање националног законодавства са 

међународним прописима и стандардима у овој области. Основна измена у односу на 
претходна законска решења је била што је, у складу са међународном позитивном праксом 
,надлежност извозне контроле  прешла са војног органа управљања (Министарство одбране 
СЦГ) на цивилни (Министарство за међународне економске односе СЦГ). Новина је била  и 
увођење контроле над спољном  трговином  производа двоструке намене и појма 
“свеобухватне контроле”,  која је у међународној заједници позната као клаузула “Catch All”, 
као и виши ниво транспарентност у поступку  и процедури  издавања дозвола. 

 
Систем извозне контроле3, успостављен Законом и пратећим прописима, представља 

значајан корак у процесу приступања  ЕУ. Ово је посебно важно, имајући у виду да је јануара 
2009.г. република Србија почела са једностраном применом Споразума о стабилизацији и 
придруживању. С обзиром да је Србија традиционални произвођач и извозник оружја, усвајање 
националног законодавства у овој области је напредак у успостављању ефикасне  државне 
контроле, у циљу  остваривања и заштите спољнополитичких, безбедносних и одбрамбених 
интереса, међународног кредибилитета и интегритета и обезбеђења поштовања међународних 
обавеза које је преузела Србија. Правила понашања ЕУ у извозу оружја (EU Code of Conduct on 
Arms Export)4, уграђена су подзаконски акт, тако да је Србија, и ако није члан ЕУ успоставила 
обавезу поштовања заједнички усвојених критеријума у ЕУ, уведена је, први пут у нашој 
земљи, контрола извоза и увоза робе двоструке намене (Dual use Goods)5 и дефинисане су 
националне контролне листе роба за које је потребна дозвола, а које су у потпуности усклађене 
са релевантним  листама ЕУ.   

 
Циљ контроле спољнотрговинског промета робе двоструке намене је борба против 

ширења оружја за масовно уништење (ОМУ). 
 
 Савет безбедности Уједињених нација (СБУН) је 2004. године усвојио Резолуцију о 

неширењу оружја за масовно уништење (Резолуција СБ 1540) којом се ширење нуклеарног, 
                                                 
1 Контролисана роба представља наоружање, војну опрему и односне технологије, као и робу двоструке намене, 
укључујући софтвер и технологије, која поред цивилне може имати и војну намену. 

2 Закон је донет 2005. године у државној заједници Србија и Црна Гора, објављен је у "Службеном листу СЦГ", 
бр.7/05 и 8/05-исправка и још увек је на снази. Формирањем Владе Републике Србије 15. маја 2007.године и 
доношењем Закона о министарствима прописана је надлежност Министарства економије и регионалног развоја 
у области спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене. 

3 Export Control - Извозна контрола је препознатљив термин за ову активност у међународној заједници. 
4 Видети Одлуку о критеријумима за издавање дозволе за извоз наоружања, војне опреме  и робе двоструке 
намене "Службени лист СЦГ", бр.11/05.  

5 Роба двоструке намене обухвата широк диjапазон материјала, опреме, и технологије која може бити 
употребљена двоструко, за развој оружја за масовно уништење (ОМУ) и у цивилне сврхе  и као таква врло се 
тешко контролише. Ефикасност контроле извоза одређене земље у циљу спречавања ширења наоружања зависи 
од откривања, одвраћања, заустављања нелегалних испорука и преусмеравања контролисане робе. 
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биолошког и хемијског оружја означава као главна претња међународном миру и безбедности. 
Овим документом Савет безбедности позива све државе чланице УН да испуне своје обавезе у 
вези са контролом наоружања и/или разоружањем и спрече ширење свих врста оружја за 
масовно уништење. У резолуцији се истиче обавеза свих држава потписница да усвоје и 
примене делотворне законе и спроведу их кроз успостављање домаћих контрола и мера за 
њихову примену, као што су контрола и механизми контроле на националној граници.  

 
Србија је успоставила, у складу са Резулуцијом ефикасни систем  контроле наоружања, 

војне опреме, робе двоструке намене и односних технологија, у њено унапређење сматра за  
један од својих приоритетних циљева. Додатни мотив то је неопходност ефикасне  борбе 
против тероризма, који је, на жалост, постао више од претње. Такође, имајући на уму 
географски положај Србије, као и постојећу нестабилност у региону, Република Србија је 
непоколебљива у одлуци стално унапређује систем контроле кроз усаглашавање  са 
међународним прописима у овој области у овом тренутку Србија има систем контроле који је  
усаглашен са међународном регулативом и најпозитивнијим праксама. 

 
Један од цињева  међународне заједнице у овој области је да уведе глобалну норму за 

транспарентност у спољнотрговинском промету оружја, а  од 2000. године и робе двоструке 
намене. 

 
У складу са међународним препорукама, Министарство економије и регионалног 

развоја Републике Србије и друга надлежна министарства  Владе обавезна су да повећају 
транспарентност у области спољне трговине контролисаном робом. У том циљу се после 
подношења Извештаја Влади Републике Србије, његовог усвајања и информисања Скупштине 
Републике Србије, исти објављује у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет 
адреси  Министарства економије и регионалног развоја. Како се  Извештај, након његовог 
усвајања, јавно објављује са свим аспектима националне политике о извозно-увозној контроли 
наоружања, војне опреме (НВО) и робе двоструке намене (РДН) и подацима  о реализацији 
спољнотрговинског промета, установљен је ниво транспарентности који чини компромис 
између обавезе објављивања и заштите комерцијалних интереса предузећа.  Сви подаци су 
исказани збирно да се не би ни на који начин угрозила поверљивост расположивих података 
(дозволе за извоз/увоз НВО се издају под ознаком “поверљиво”). 

 
 

 
У заједничком делу Извештаја дате су информације о политици извозно-увозне 

контроле, националном законодавству, националним контролним листама, критеријумима за 
издавање дозволе, надлежним институцијама у процесу издавања дозволе, међународним 
обавезама, досадашњем искуству у нашој земљи на пољу извозне контроле, активном учешћу 
на семинарима и даљем унапређењу система контроле, као и анализа статистичких података 
који су приказани у Анексима.  

 
Анекси садрже табеларно приказане податке о реализацији спољнотрговинског промета 

контролисане робе, издатим  и одбијеним дозволама за извоз и увоз наоружања, војне опреме и 
робе двоструке намене, као и податке о предузећима која могу да се баве овим прометом  (у 
складу са подацима који се воде у надлежном министарству, а према обавези привредних 
субјеката да се уписују у Регистар лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном 
робом6) за 2007. годину. 

 
Овај Извештај не садржи информације о производњи и промету наоружања и војне 

опреме у земљи због тога што су поменуте области у  надлежности Министарства одбране 
Републике Србије. 
                                                 
6  Чл. 11. и 12.  Закона  
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Приликом израде Извештаја поштоване су препоруке Европске уније7 по питању форме 

и садржине националних извештаја, како би био  компатибилан  са извештајима у  Европској  
унији8 и употребљиви у сврху поређења са националним извештајима земаља у региону и 
шире.  

 
Министарство економије и регионалног развоја је сачинило базу података  о 

спољнотрговинском промету контролисане робе и његовој  реализацији по издатим дозволама 
од предузећа која се баве овом трговином, а које се доставњају  приликом достављања захтева 
за издавање дозвола и извештавања надлежног органа након истека рока важности исте. 
Наиме, члан 27. Закона прописује обавезу предузећа да достави податке о извршеном извозу и 
увозу контролисане робе, у року од 15 дана од дана истека рока важности дозволе, а да 
оригинал неискоришћене дозволе врати надлежном министарству. Постоји могућност да 
подаци нису сасвим прецизни с обзиром на разлике у извештајима предузећа и Управе царина, 
из разлога што податке о реализацији извоза и увоза предузећа дају по бројевима из 
националних контролних листа9, а Управа царина према тарифним бројевима по Закону о 
царинској тарифи. Не постоји директна веза између тарифних бројева и бројева из 
националних контролних листа10.  

 
Извозници односно увозници достављају податке о категорији робе из контролне листе 

као и њен опис,(број из националне контролне листе), броју комада, крајњој употреби, 
финансијској вредности, земљи извоза односно увоза и земљи крајњег одредишта односно 
земљи порекла. Вредносни подаци исказани су у УСД, а  за прерачун различитих валута 
коришћен је средњи курс из курсне листе на дан 31.12.2007. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 У фебруару 2006.године је у организацији ЕУ Центра за контролу малог и лаког наоружања у Југоисточној 
Европи (SEESAC) и Амбасаде САД у Београду, Програм контроле извоза и граничне безбедности (EXBS)  
одржан регионални семинар под називом "Годишње извештавање земаља Западног Балкана у области трговине 
наоружањем", са циљем успостављања договора око заједничког формата за израду националног извештаја и 
даље подршке земљама Западног Балкана у изради извештаја. 

8 Годишњи извештај ЕУ, који се заснива на доприносима које су дале све државе чланице, подноси се Савету и 
објављује у «Ц» серији Службеног листа Европске Уније. Поред тога, свака држава чланица која извози опрему 
према Заједничкој листи војне опреме објављује национални извештај о свом извозу војне опреме, написан у 
складу са националним законодавством у датом случају, а који садржи информације за Годишњи извештај ЕУ о 
спровођењу правила понашања, као што је прописано у Упутству за кориснике и у складу са оперативном 
одредбом 8 Правила понашања Европске Уније о поступању код извоза оружја. Државе чланице постављају као 
један од приоритета у блиској будућности непрекидно усклађивање националних извештаја, укључујући и 
статистичке податке, како би тиме дале свој допринос већој хомогености података које треба уврстити у 
Годишњи извештај ЕУ. Урађен је 8. ЕУ Годишњи извештај за 2005. годину. 

9 Примењују се националне контролне листе наоружања и војне опреме и листа робе двоструке намене, које је  
утврдио Савет министара СЦГ, о чему ће бити речи касније ("Службени лист СЦГ" број 11/2005).  

10 У ЕУ, такође, постоји проблем праћења, нарочито, робе двоструке намене према тарифним ознакама односно 
коресподенције бројева из националних листа робе двоструке намене са тарифним бројевима према Царинској 
тарифи. 
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II.        НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
 
 Национално законодавство у области спољне трговине контролисаном робом чине: 
 

1. Закон о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене  
2. Подзаконски акти  
3. Остали прописи од утицаја на ову област и 
4. Ратификоване међународне конвенције и споразуми 

 
 

1. Закон о спољној трговини наоружањем,  
      војном опремом и робом  двоструке намене 

 
 
 Спољна трговина наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене, односно, 
начин и услови под којима се она може вршити, надлежности у  оквиру процедуре  издавања 
дозвола за извоз и увоз, транспорт и транзит, посредовање и вршење услуга у 
спољнотрговинском промету, надзор и контрола, забране, казне, као и овлашћења за доношење 
подзаконских прописа уређени су Законом, који је донела Скупштина Србије и Црне Горе 17. 
фебруара 2005. године.Примена  Зкаона је почела  31. марта исте године. 
 
 Циљ Закона је успостављање државне контроле ради остваривања и заштите наших 
безбедносних, спољнополитичких и економских интереса, међународног кредибилитета и 
интегритета и обезбеђења поштовања међународних обавеза које је преузела Република 
Србија. 
 

Закон представља основу за свеобухватну контролу извоза и увоза наоружања, војне 
опреме и робе двоструке намене и односних технологија и укључује санкције за његово 
кршење, прописује обавезу регистрације привредних субјеката за обављање спољне трговине 
контролисаном робом и процедуру издавања дозвола, као и услове под којима дозвола може 
бити издата и коришћена, дефинише задатке и улогу надлежних владиних органа, у вези са 
прописаном административном процедуром и изричито забрањује, спољну трговину, 
транспорт, транзит, поседовање нуклеарног, хемијског или биолошког оружја и система 
за њихово лансирање у складу са Резолуцијом СБ УН 1540. 

 
 До доношења Закона трговина и производња наоружања и војне опреме била је 
регулисана једним законом, а његова имплементација у надлежности војних 
структура.Надлежност за обављање ових активности је подељена на тај начин што је, 
спољнотрговински промет наоружања и војне опреме, у складу са међународном праксом и 
развојем контроле у овој области, прешао у цивилне  структуре. 
 
 Разлози за доношење Закона били су: 
 
 -   неопходност стварања правног оквира за обезбеђење контроле и елиминисање,         
                могућих, нежељених извоза и трговине контролисаном робом,  
 -   спречавање активности, које постају све већа претња, и угрожавају укупну  
                међународну заједницу, 
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 -    усклађивање домаћег законодавства у овој области са законодавством ЕУ, 
-  правно релисање  спровођења обавеза, правила и процедура, које проистичу из    

међународних споразума, конвенција и контролних  режима. 
 
 Треба нагласити, да је доношење законске регулативе, усаглашене са међународним 
стандардима, предуслов за реализацију извоза наше наменске индустрије,  
 

2. Подзаконски акти 
 
 Подзаконским актима ближе се уређују одређена питања из материје Закона. У том 
смислу, донети су следећи прописи: 

1. Одлука о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме11 
(усклађена са Заједничком војном листом ЕУ12 у складу са Правилима понашања ЕУ по 
питању извоза оружја); 

2. Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене13 (усклађена 
са Листом роба и технологија двоструке намене ЕУ); 

3. Одлука о критеријумима за издавање дозвола за извоз наоружања, војне опреме и робе 
двоструке намене14 и 

4. Правилник о начину вођења Регистра лица која могу да обављају спољну  
      трговину контролисаном робом15. 
 
 

2.1. Националне контролне листе 
 

 У наведеним подзаконским прописима, донетим на основу члана 3. став 2. Закона, 
утврђене су две националне контролне листе  и то: 

           ● Национална контролна листа наоружања и војне опреме и  

           ● Национална контролна листа листа робе двоструке намене.  

Законом је прописано да Влада може утврдити и друге листе ради извршавања обавеза 
из међународних уговора. 

Основни циљ успостављања националних контролних листа и контрола промета 
поменутих роба је унапређење регионалне и међународне безбедности, ради постизања што 
веће транспарентности, размене информација и одговорности у области трансфера 
конвенционалног наоружања и производа и технологија двоструке намене, као и спречавање 
пролиферације оружја за масовно уништење, система за њихово лансирање и пратећих 
материјала и технологија, односно предузимање свих расположивих мера и поступака да 
контролисана роба не дође у посед терориста у циљу промовисања глобалне сигурности. 

Национална контролна листа наоружања и војне опреме (наоружање, војна опрема 
и односне технологије) је усклађена са ЕУ Заједничком листом војне опреме обухваћене 
Правилима понашања Европске уније о поступању код извоза наоружања16. 

                                                 
11 "Службени лист СЦГ" број 11/05 
12  Заједничка војна листа ЕУ има статус политичке обавезе у оквиру Заједничке спољне и политике безбедности. 
13  "Службени лист СЦГ" број 11/05 
14  Објављена у "Службеном листу СЦГ", бр.11/05 и усклађена са ЕУ Правилима понашања у извозу оружја - Code 

of Conduct on Arms Export 
15 У поступку спровођења својих нормативних овлашћења из чл. 12. и 18.  Закона, министар надлежног 

министарства доноси Правилник. Видети „Службени лист СЦГ”, број 12/05 и  „Службени гласник РС ”, број 
73/06. 

16 Видети Common List of Military Equipment covered by the EU Code of Conduct on Arms Export – Објављена у  
Службеном листу EУ: Official Journal of the European Union C191, 08.07.2000. 
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Према Декларацији Савета ЕУ, која је издата приликом усвајања  напред наведене 
Заједничке листе, она је политички обавезујућа, као и Правила понашања ЕУ о поступању код 
извоза наоружања, о део су  заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ. У том смислу, све 
земље чланице ЕУ су се политички обавезале да у својим националним прописима обезбеде 
контролу извоза роба које се налазе на Заједничкој листи војне опреме и да је то заправо, пре 
полазна основа за доношење националних контролних листа земаља чланица, него њихова 
директна замена. Ова ЕУ листа има еволуциони карактер и редовно се ажурира17. 

 
Роба која се налази на Националној контролној листи наоружања и војне опреме (НКЛ 

НВО) обухвата и ново и половно наоружање и војну опрему, односно, робу која је 
пројектована или модификована за војну употребу. Кратак преглед производа из НКЛ НВО 
(према бројевима од 1 до 23) је дат у Прилогу 1. – Извод из Националне контролне листе 
наоружања и војне опреме  уз овај Извештај. 

 
Национална контролна листа робе двоструке намене (укључујући софтвер и 

технологије), која поред цивилне може имати и војну намену је усклађена са Листом роба и 
технологија двоструке намене Европске уније18. Чланице Европске уније су хармонизовале 
политику извозне контроле робе двоструке намене. Главни инструмент контроле ове робе у ЕУ 
представља Регулатива ЕК бр.1334/200019 и обавезујућа је за све земље чланице ЕУ. Листа 
контролисане робе је анексирана уз ову Регулативу и  редовно се ажурира20 пратећи развој и 
догађања у респективним међународним контролним режимима, јер води порекло од њих. 

 
Контролна Листа роба и технологија двоструке намене ЕУ интегрише листе свих 

различитих мeђународних контролних режима укључујући Васенарски споразум (Wassenaar 
Аrrangement - WA), Режим контроле ракетне технологије (Missile Technology Control 
Regime-MTCR), Групу нуклеарних снабдевача (Nuclear Suppliers Group -NSG), Аустралијску 
групу (The Australia Group-АG) и Конвенцију о хемијском оружју (Chemical Weapons 
Convention-CWC)21. Листа има флексибилну форму која дозвољава интеграцију различитих 
нових међународних контрола. (Видети Прилог 2. - Структура Листе робе двоструке намене, 
која је дата уз овај Извештај). 

 
Одређивање броја из националне контролне листе није ни мало једноставно и захтева 

добро познавање садржаја националних листа контролисаном робом, поготово листе робе 
двоструке намене (Категорије 0 – 9), као и карактеристика и особина саме  контролисане робе. 
Неопходно је извршити препознавање артикала у оквиру програма оружја масовне 
деструкције (нуклеарно, хемијско, биолошко и ракетно) што обухвата широк спектар 
производа (од  циклуса производње нуклеарног горива до развоја оружја, развоја система 
пројектила, хемијског и биолошког оружја до електронске, индустријске, ракетне опреме и 
нуклеарних и радиоактивних материјала, са акцентом на компоненте оружја за масовно 
уништење).  

                                                 
17 Видети ажурирану ЕУ Заједничку листу војне опреме објаљену у Official Journal of the European Union C314, 

23.12.2003.; Official Journal of the European Union C127, 25.05.2005. C66, 17.03.2006, L 88, 29.03.2007  и 
најновију у Official Journal of the European Union C 98/01,18.4.2008. – доступно на сајту ЕУ, на интернет 
адреси: www.consilium.europa.eu/export-controls.  

18 List of Dual-use Goods and Technologies of EU - Објављена у Анексу I и IV обавезујућег прописа за све земље 
чланице ЕУ, у оригиналу: EC Regulation No.1334/2000 - Official Journal of the European Union L159, 22.06.2000. 

19 EC Regulation No.1334/2000,EK  бр.394/2006 од 27.02.2006 објављено у Official Journal of the European Union 
L74, 13.03.2006,L 278 22.10.2007. 

 
20 Последње ажурирање Листе роба и технологија двоструке намене ЕУ, на основу Регулативе ЕК бр.1167/08 од 

24.10.2008. објављено у Official Journal of the European Union L325/1, 03.12.2008. 
21 О овим режимима ће бити речи касније 
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У неким случајевима постоји веза између ових листа, тако да у зависности од крајње 
употребе и/или крајњег корисника, као и карактеристика  датог производа, исти се може наћи 
на војној или листи робе двоструке намене и односних технологија.  

 
Национална контролна листа наоружања и војне опреме и Национална контролна листа 

робе двоструке намене, као и остала регулатива у овој области, објављене су  на сајту 
Министарства економије и регионалног развоја22.  

Клаузула, која је у међународној заједници позната као “Catch All” – “свеобухватна 
контрола” регулисана је  чланом 4. Закона и предвиђа могућност контроле робе која није 
обухваћена већ прописаним националним контролним листама, а која се сматра контролисаном 
робом у случају када лице које намерава да изврши спољнотрговински промет дође до сазнања 
од стране надлежних органа или има разлог да мисли да предметна роба јесте или може бити, у 
целини или делимично, употребљена за развој, производњу, манипулацију, располагање, 
одржавање, складиштење, откривање, детекцију, идентификацију или ширење хемијског, 
биолошког или нуклеарног наоружања, или других нуклеарно-експлозивних направа, или за 
развој, производњу, одржавање или складиштење ракета способних да носе такво наоружање. 
Ради доследне примене ове клаузуле потребно је детаљније регулисати овај члан Закона23. 
Влада Републике Србије може утврдити  листу робе и/или дестинације ради извршавања 
обавеза из међународних уговора и на тај начин дефинисати ову материју. 

 
 Националне контролне листе наоружања и војне опреме (НКЛ НВО) и Националне 

контролне листе робе двоструке намене (НКЛ РДН) ажуриране су према листама Европске 
уније. 

 
 
3.Остали прописи од утицаја на ову област 

 
 

Поред Закона, у позитивном законодавству Србије, у области спољнотрговинског 
промета контролисаном робом, примењују се и други закони, који по својој правној природи, 
прецизније регулишу одређена питања, значајна и од утицаја, за обављање спољне трговине у 
области наоружања. Ову групу закона чине: 
 1. Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме («Службени лист  СРЈ», 
бр. 41/96 , Сл. Гласник РС бр.85/05); 
 2.  Закон о спољнотрговинском пословању («Службени гласник Републике Србије», 
бр. 36/09); 
 3.  Царински закон («Службени гласник Републике Србије», бр. 73/03, 61/05, 85/05 и 
62/06); 
 4.  Закон о оружју и муницији («Службени гласник Републике Србије», бр. 
9/92,53/93,67/93,48/94,44/98,39/03,85/05и 101/05); 
 5. Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја 
и о његовом уништавању („Службени  лист СЦГ“ бр. 36/09);  

6. Закон о транспорту опасних материја («Службени лист СФРЈ», бр. 27/90 и 
«Службени лист СРЈ», бр. 28/96); 
 7. Закон о заштити државне границе («Службени гласник 97/08). 
 
 Осим поменутих, примењују се и: Закон о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима („Службени гласник РС“, бр. 44/77, 45/85, 18/89, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 
101/05); Закон о производњи и промету отровних материја („Службени  лист СРЈ“ бр. 15/95, 
                                                 
22 www.merr.gov.rs 
23 У Министарству економије и регионалног развоја у припреми је Нацрт измене Закона који, између осталог, 

предвиђа разраду овог члана Закона. 
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28/96 и „Службени гласник РС“ бр.37/02,101/05); Закон о заштити од јонизујућих зрачења 
(„Службени  лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Службени гласник РС“ бр.85/05 и 101/05); Закон о 
производњи и промету опојних дрога („Службени  лист СРЈ“ бр.46/96, 37/02 „Службени 
гласник РС“ бр.101/05) и други закони који регулишу поједина питања везана за ову област. 
 
 
 

       4. Ратификоване међународне конвенције и споразуми 
 
 
 Република Србија је потписник  међународних  споразума и конвенција о наоружању, 
контроли наоружања и јачању безбедносних мера, и то: 
 

1. Конвенцију о забрани или смањењу употребе неких врста конвенционалног 
наоружања које би могло бити посебно опасно или би могло имати недискриминаторне 
последице – тзв. нехумано наоружање (CCW) – (СФРЈ ратификовала 1970, СРЈ одобрила 
2002. године); 

2. Споразум о неширењу нуклеарног наоружања (NPT) – (СФРЈ ратификовала 1970, 
СРЈ одобрила 2002. године); 
 3. Конвенцију о забрани развоја, производње и складиштења бактериолошког 
(биолошког) и токсиколошког оружја и његовог уништавања (BWC) – (СФРЈ 
ратификовала 1973, СРЈ одобрила 2001. године); 
 4. Конвенцију о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског 
оружја и о њиховом уништењу (CWC) – (СРЈ ратификовала 2000. године); 
 5. Режим контроле ракетне технологије (MTCR) (Србија и Црна Гора је фебруара 
2004. године унилатерално прихватила, да се придржава MTCR-a документа «Опрема, софтвер 
и технологија», од 30. маја 2003. године и Упутства за важне трансфере осетљивих пројектила 
од 7. јануара 1993. године); 
 6. Свеобухватан споразум о забрани нуклеарног тестирања (СВТС) (Србија и Црна 
Гора  је ратификовала овај споразум 2004. године); 
 7. Конвенцију о забрани употребе, складиштења, производње и промету 
противпешадијских мина и њиховог уништења – Отавска Конвенција о забрани 
земљишних мина (Србија и Црна Гора је предала инструменте ратификације Генералном 
секретару УН, септембра 2003. године, а обавезе проистекле из Конвенције су отпочеле 01. 
марта 2004. године); 
 8. Мере и инструменти малог оружја и лаког наоружања (SALW) - Документ ОЕБС 
о малом оружју 2000,  Документ ОЕБС о складиштима конвенционалне муниције 2003, 
Документ ОЕБС о сeртификатима о крајњем кориснику 2004, Документ ОЕБС о трговинском 
посредовању (брокерингу) 2004, Документ ОЕБС о лаким преносивим системима 
противваздушне одбране 2003 (MANPADS), Регионални план за примену Пакта стабилности 
2001, Програм акције УН за спречавање, сузбијање и искорењивање недозвољене трговине 
малим оружјем и лаким наоружањем у свим његовим аспектима (UN PoA SALW), Протокол 
УН против  незаконите производње и трговине ватреним оружјем и његовим деловима, 
компонентама  и муницијом, којим се допуњава Конвенција УН против међународног 
организованог криминала (UN FP) 2006.  
 
 

Влада Републике  Србије 20. јануара 2009. године  донела је  Закључак, којим се 
прихвата Информација о подношењу захтева Републике Србије за отпочињање преговора о 
регулисању чланства у Васенарском аранжману-међународном контролном режиму у области 
трансфера наоружања, производа и технологија двоструке намене  и задужила Министарство 
економије и регионалног развоја , да као надлежно министарство за примену Закона о спољној 
трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене, у сарадњи са другим 
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надлежним министарствима, формира тим, који ће на стручном нивоу обављати припреме за 
наступ делегације Републике Србије.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ОСНОВА СИСТЕМА ИЗВОЗНО-УВОЗНЕ КОНТРОЛЕ 

 
 

Вршење спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене 
обавља се у три фазе: 

 
 1. Регистровање лица (правних и физичких) за обављање спољне трговине 
 2. Издавање индивидуалних дозвола за сваки конкретан посао 
 3. Надзор и контрола спољнотрговинских послова 
 
 
 

1. Регистрација 
 
 

 Спољну трговину контролисаном робом може да врши физичко и правно лице, 
регистровано за обављање ове делатности код надлежног министарства, према чл. 11. и 12. 
Закона. Право за обављање спољнотрговинског промета стиче се, даном уписа лица у 
Регистар, који води надлежно министарство24, које, о том праву, издаје Решење са роком 
важења од пет година. 
 

Начин вођења Регистра лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном 
робом, поступак регистрације, потребна документа, као и садржина Регистра ближе је уређен 
Правилником о начину вођења Регистра лица која могу да обављају спољну трговину 
контролисаном робом25. 
 
 
 

2.  Издавање дозвола 
 
 
 Дозвола за обављање спољне трговине контролисаном робом је писани документ 
надлежног министарства, којим се лицу, на основу прописаних критеријума, одобрава да обави 
појединачни посао спољне трговине познатом количином и врстом контролисане робе, 
под условима утврђеним уговором са страним партнером, а по претходно спроведеној, законом 
прописаној процедури, и уз, достављање свих прописаних докумената.  
 

                                                 
24  Министарство екомоније и регионалног развоја 
25 У поступку спровођења својих нормативних овлашћења из чл. 12. и 18.  Закона, министар надлежног 

министарства доноси Правилник. Видети „Службени лист СЦГ”, број 12/05 и  „Службени гласник РС ”, број 
73/06 и 96/07. 
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Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим 
обрасцима докумената који прате спољну трговину контролисаном робом26 је, дефинисана и 
одређена унифицирана форма захтева за издавање дозволе и других образаца, као и списак 
докумената које је неопходно поднети уз захтев.  

 
 Пре одлучивања о конкретном захтеву надлежно министарство прибавља сагласност 

Министарства спољних послова и Министарства одбране, као и мишљење Министарства 
унутрашњих послова27. Надлежна министарства за послове одбране и спољне политике у 
процесу одлучивања у оквиру њихове надлежности (давање сагласности), имају и право вета 
на издавање дозволе. У случају да оба министарства ускрате издавање дозволе, надлежно 
министарство не може издати дозволу, а, ако, своју сагласност ускрати само једно, коначну 
одлуку о издавању дозволе доноси Влада. 

 
 Закон прописује издавање дозвола за извоз и увоз, научнотехничку сарадњу и 
производну кооперацију, прибављање и уступање имовинских права по основу технологија у 
области производње контролисане робе,пружање интелектуалних и материјалних услуга, 
заступање страних фирми, посредовање, реекспорт, некомерцијални извоз и увоз, као и за робе 
које нису разврстане на листи двоструке намене, али могу бити употребљњене за 
развој,производњу, манипулацију, располагање, одржавање, складиштење или ширење оружја 
за масовно уништење. 
 
 Надлежно министарство, одбиће издавање дозволе ако извозник или увозник не 
испуњавају услове прописане чланом 25. Закона. 
 
 Издата дозвола се може одузети, у случају када надлежно министарство дође до сазнања 
да је дозвола издата на основу лажних података, и у ситуацији, када се значајно мењају услови 
приликом издавања дозволе, када лице, или посао спољне трговине угрожавају безбедносне, 
спољнополитичке и економске интересе земље, када се лице не придржава услова наведених у 
дозволи и када престане да их поштује. За могућу штету проузроковану одузимањем дозволе 
Влада Србије нема никаквих обавеза, нити је одговорна (члан 26. Закона). 
 
 Надлежно министарство, када је у питању увоз, издаје и Сертификат крајњег 
корисника - End User Certificate, а  када је у питању извоз контролисане робе, проверава да ли 
су испуњени услови из члана 16. Закона ( не старији од 6 месеци, да ли садржи све неопходне 
елементе, преведен од стране овлашћеног судског тумача) и у сарадњи са надлежним 
Министарством, дипломатским путем проверава веродостојност наведених институција и 
овлашћених лица у издатим EUC.  

За транспорт  и транзит наоружања и војне опреме неопходне су дозволе.  За транспорт 
копненим и воденим  путем дозволу издаје Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије, а дозволе за транспорт ваздушним путем издаје Директорат цивилног ваздухопловства, 
на основу претходно издате дозволе Министарства економије и регионалног развоја за 
одобрење конкретног извоза/увоза и прибављених сагласности Министарства одбране и 
Министарства спољних послова.  

Дозволе за транзит предмета наоружања и војне опреме уколико се обавља копнениим и 
воденим путем, издаје Министарство унутрашњих послова по предходно прибављеним 
сагласностима Министарства спољних послова и Министарства одбране, а уколико се транзит 
обавља ваздушним путем, дозволе издаје Директорат цивилног ваздухопловства, уз сагласност 
Министарства спољних послова и Министарства одбране, али без издавања дозволе  

                                                 
26 Министар надлежног министарства доноси овај Правилник. Видети „Службени гланик РС" број 96/07. 
27 У време постојања Државне заједнице СЦГ (31.03.2005. - 05.06.2006.године) мишљења су прибављана од стране 

Министарства унутрашњих послова Србије односно Црне Горе, у зависности од седишта привредног субјекта, 
подносиоца захтева за издавање дозволе.  
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Министарства економије и регионалног развоја за обављање конкретног посла спољне 
трговине наоружања и војне опреме. 

 
 
 

 
 2.1. Критеријуми за издавање дозволе 
  
 

Одлука о критеријумима за издавање дозвола за извоз наоружања, војне опреме и 
робе двоструке намене28 прописује осам критеријума који морају да се размотре пре 
издавања  дозволе и   усклађена је  са  Правилима понашања у извозу оружја ЕУ – EU Code of 
Conduct on Arms Export. 

Влада Републике Србије је 20. Новембра 2008. године усвојила закључак о прихватању 
начела из Кодекса понашања Европске уније.  

 Критеријуми на основу којих се издају дозволе за извоз наоружања, војне опреме и 
робе двоструке намене су: 

 
1. поштовање међународних обавеза, нарочито санкција које је изгласао СБ УН, 

међународних споразума о неширењу наоружања, као и других међународних 
обавеза, 

2. поштовање људских права у земљи која је коначно одредиште, 
3. унутрашња ситуација у земљи која је крајње одредиште извоза, у функцији 

постојања затегнутости или оружаних сукоба, 
      4.  одржавање регионалног мира, безбедности и стабилности, 

5. национална безбедност државе, као и безбедност пријатељских  земаља, 
6. понашање земље – купца у односу на међународну заједницу, посебно           
      њен став према тероризму, природа њених савезништава и поштовање  
      међународног права, 
7. постојање ризика да ће предмет извоза отићи у друге руке у земљи – купцу или 

поново бити извезен под непожељним условима и 
8. компатибилност извоза оружја са техничком и економском способношћу земље 

примаоца, узимајући у обзир пожељност, да земље реализују своје легитимне 
безбедносне и одбрамбене потребе уз најмању могућу употребу људских и 
економских ресурса за набавку оружја. 

 
Према ЕУ Правилима понашања у извозу оружја29 и Водичу за кориснике (који је 

првобитно направљен да унапреди ефикасност консултација држава чланица у вези са 
одбијањем захтева за извоз, а сада је развијен даље са циљем да се установи «најбоља пракса« 
у разматрању и заједничком разумевању ових Правила приликом доношења одлука о захтеву 
за издавање дозволе), уколико захтев садржи елементе и податке о кршењу прва 4 критеријума, 
захтев за издавање дозволе се аутоматски  одбија и о томе се обавештавају земље чланице ЕУ, 
а за кршење критеријума 5-8 процену праве националне надлежне институције. Правила су 
политички обавезујућа за државе чланице ЕУ.  Њиховом уградњом у национално 
законодавство и доследном применом у процедури издавања дозволе Србија испуљава захтеве 
који се постављају у процесу приступања ЕУ.   
                                                 
28 Одлукa je донетa на основу члана 3. став 2. Закона и објављена у "Службеном листу СЦГ" бр.11/05. 
29 Ова Правила (или Кодекс) су усвојена у јуну 1998.године. Чине их 8 критеријума. Све државе чланице ЕУ 

сложиле су се да ће примењивати Правила понашања по питању извоза оружја приликом разматрања захтева 
за извоз робе из усвојене Заједничке листе војне опреме ЕУ. Правила понашања такође имају за циљ да 
побољшају размену информација између држава чланица и да допринесу бољем разумевању њихових 
политика извозне контроле. У јуну 2000. године ова правила су проширена и на робу двоструке намене 
(Регулатива ЕК 1334) када је познато или се сумња да је  крајњи корисник или крајња употреба те робе у војне  
сврхе. 
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Приликом разматрања захтева за издавање дозволе за извоз, поред наведених 

критеријума, узимају се у обзир и: 
 
а) потенцијални ефекти државе на економски, финансијски и комерцијални интерес, 
укључујући и дугорочни интерес у успостављању стабилних и демократских односа 
са трговинским партнерима; 

б) потенцијални ефекти на односе државе са земљом у коју се врши извоз; 
в) потенцијални ефекти на трансформацију и оживљавање наменске индустрије и 
г) потенцијални ефекти на укупни привредни развој државе. 
 
Испуњеност критеријума процењују министарства која су укључена у административну 

процедуру, свако према својој надлежности, на основу којих дају сагласност односно 
мишљење да ли дозволу треба издати. 

 
 
 
 
 2.2. Надлежне институције у процесу издавања дозволе 
 
 
Према члану 9. Закона, спољна трговина контролисаном робом, врши се на основу 

дозволе коју издаје надлежно министарство. 
  
Распадом државне заједнице СЦГ, Република Србија је преузела надлежности 

прописане Законом и издавање дозвола је вршило Министарство за економске односе са 
иностранством30. Након парламентарних избора и реорганизације Владе Републике Србије 15. 
маја 2007. године, доношењем Закона о министарствима31, надлежност  је преузело 
Министарство економије и регионалног развоја. 

 
Полазећи од, претходно наведених, правних извора у процедури издавања дозвола 

учествују и следеће институције: Министарство спољних послова, Министарство одбране и 
Министарство унутрашњих послова, које  у оквиру својих надлежности, у поступку 
доношења одлука о издавању дозволе за спољну трговину контролисаном робом, разматрају 
захтев, врше проверу података наведених у њему и дају сагласност односно мишљење да 
ли треба да се изда дозвола. 

 
Пре одлучивања по захтеву за издавање дозволе за обављање спољне трговине 

контролисаном робом, у смислу одредаба Закона, надлежно министарство разматра и 
кредибилитет подносиоца захтева, као и економске и технолошке аспекте поднетог захтева за 
издавање дозвола и прибавља сагласност министарстава надлежних за спољне послове и  
послове одбране, као и мишљење министарства надлежног за унутрашње послове. Улога 
сваког министарства прецизно је дефинисана чл. 21., 22. и 23. Закона, као и других органа 
надлежних за релевантва питања( БИА, министарство за заштиту животне средине,  
различитих института итд.). 

 
Приликом одлучивања о давању сагласности за спољнотрговински промет 

контролисаном робом, Министарство спољних послова Србије разматра: 
 

                                                 
30 На основу члана 2. Уредбе о финансирању надлежности које су прешле на Републику Србију с бивше Србије и 

Црне Горе ("Службени гласник РС", број 49/06).  
31 "Службени гласник РС", број 43/07. 
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- санкције Савета безбедности Уједињених нација и препоруке Организације за 
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС);  

- преузете међународне обавезе и спољнополитичке интересе Србије; 
- правила понашања Европске уније у вези са извозом наоружања и војне опреме и 
- степен поштовања, односно угрожености  људских права и слобода у земљи крајњег 

одредишта. 
 
Приликом одлучивања о давању сагласности за спољнотрговински промет 

контролисаном робом, Министарство одбране Србије разматра: 
 
-   утицај на безбедност Србије; 
-   да ли се наоружање и војна опрема, предвиђени за извоз, налазе на извозној  
     листи наоружања и војне опреме; 
-   да ли постоји одлука Министарства одбране Србије када се ради о   
     наоружању и војној опреми са стока Војске Србије и 
- да ли  Србија, по основу трансфера технологије од стране Министарства одбране и 

Војске, има удела у власништву над предметном технологијом. 
 
Приликом одлучивања о давању мишљења за спољну трговину контролисаном робом 

Министарство унутрашњашњих  послова разматра: 
 
-   утицај на унутрашњу безбедност; 
-   утицај на безбедност саобраћаја и 
-   утицај на заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана.  

 
3. Надзор  и  контрола 
 

 
 Надлежно министарство врши надзор и контролу обављања спољнотрговинског 
промета контролисаном робом у складу са одредбама Закона, а у сарадњи са Министарством 
одбране, Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова, Управом 
царина, органима безбедносно-обавештајних служби и др. Царински органи, органи 
безбедносно-обавештајних служби и инспекцијски органи, спроводе сталну контролу у оквиру 
законских овлашћења, о чему достављају Извештај надлежном министарству. 
 
 Царинску контролу врши Управа царина и тромесечно обавештава надлежно 
министарство о реализацији издатих дозвола. 
 
 На основу члана 38. Закона, током извршења царинске контроле контролисане робе, 
која је предмет спољне трговине, царински органи могу, у оквиру својих надлежности, 
ограничити, зауставити, одузети или обуставити транспорт контролисане робе, о чему морају 
да обавесте надлежно министарство. 
 

Обавезе царинских органа у спровођењу одредаба Закона, прописане су Правилником о 
обавезама царинских органа у спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом 
двоструке намене32. 

 
На основу овог правилника, царински органи приликом давања одобрења за стављање 

контролисане робе у одговарајући царински поступак, дужни су да утврде да ли је уз 
јединствену царинску исправу приложена дозвола издата од стране надлежног министарства и 
да ли подаци из дозволе о обављању спољне трговине контролисаном робом одговарају 
подацима из ЈЦИ и стварном стању робе. 
                                                 
32 "Службени гласник РС" број 67/05 
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Такође, царински органи, приликом давања одобрења за стављање робе у царински 

поступак транзита контролисане робе копненим и воденим путем, дужни су да утврде да ли је 
уз ЈЦИ приложено одобрење Министарства унутрашњих послова РС. У случају транзита 
контролисане робе ваздушним путем, потребно је одобрење органа надлежног за ваздушни 
саобраћај. 

 
Сходно члану 4. горе поменутог правилника, царински органи ће привремено задржати 

контролисану робу, ако утврде: 
-    да уз ЈЦИ није приложена одговарајућа дозвола или одобрење; 
-    да подаци наведени у ЈЦИ не одговарају подацима наведеним у дозволи  

односно одобрењу; 
- да стварно стање робе не одговара подацима наведеним у дозволи, односно одобрењу. 

О прекиду царинског поступка и привременом задржавању робе царински орган је 
дужан да одмах обавести надлежно министарство, уз навођење разлога због којих је то 
учињено. Међутим, сама контрола спољнотрговинског промета, транзита и складиштења 
контролисане робе, спроводи се на начин прописан Правилником  о начину спровођења радњи 
и мера у поступку контроле прихваћене декларације33. 

 
Министарство унутрашњих послова врши контролу и надзор превоза и транзита 

наоружања и војне опреме, оружја и муниције и експлозивних материја, преко државне 
границе и на територији РС, у друмском и железничком саобраћају, а у складу са одредбама 
следећих законских прописа: 

- Закон о заштити државне границе34; 
- Закон о превозу опасних материја35; 
- Закон о оружју и муницији36; 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима37; 
- Уредба о превозу наоружања и војне опреме38; 
- Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају39. 

Транспорт наоружања и војне опреме обавља се уз наоружану пратњу, сходно чл. 31. Закона и 
чл. 9. Уредбе о превозу наоружања и војне опреме. 
 

Значајно је истаћи, да лица (физичка и правна) која се баве спољном трговином, 
транспортом или транзитом  контролисане робе имају Законом прописану обавезу, да органима 
надлежним за надзор и контролу, омогуће увид, (ради надзора и контроле) у свим фазама 
промета, транспорта, транзита и складиштења. У случају нестанка или оштећења контролисане 
робе, код лица, које учествује у спољној трговини контролисаном робом, или које набавља и 
чува ту робу, прописана је, обавеза пријављивања, оштећења или нестанка те робе, у року од 
24 сата, од нестанка или оштећења, надлежном министарству. Лице, које обавља 
спољнотрговински промет контролисане робе (увозник, извозник, посредник, власник или 
други корисник), дужно је да обавезно чува документацију о промету овом робом, најмање 
десет година. 

 
 У надлежном министарству, сходно одредбама Закона, формирана је и успостављена 
сопствена база података. База података садржи податке о издатим, одбијеним и одузетим 
дозволама, као и податке о регистрованим лицима за обављање спољнотрговинског промета 
контролисаном робом и извршеним контролама у регистрованим привредним субјектима. 
                                                 
33 "Службени гласник РС" број 53/04 
34 „Службени гласник РС“, бр. 97/08 
35 „Службени лист СФРЈ“, број  27/90, 45/90; „Службени лист СРЈ“, број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99, 68/02 
36 „Службени гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03 
37 „Службени гласник РС“, бр. 44/77, 45/85, 18/89, „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 
38 „Службени лист СРЈ“, број 54/97 
39 „Службени гласник РС“, број 53/02 
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IV.          УКЉУЧИВАЊЕ СРБИЈЕ У МЕЂУНАРОДНИ  

  СИСТЕМ ИЗВОЗНЕ КОНТРОЛЕ 
 
 
 
 
 
1.  Међународна сарадња 
 
 
 
У процесу подизања капацитета  институција за спровођење читавог процеса, доношења 

и спровођења прописа и  њихове пуне примене, током претходних година одвијала се изузетно 
успешна међународна сарадња. Издвајамо: 

 
- Од 2002. године учешће наших представника на редовним годишњим Конференцијама о 
извозној контроли на којима је присутно више од 100 земаља. 
- Од 2002. године учешће наших представника на годишњим стручним скуповима у Oxfordu – 
UK, посвећеним унапређењу система TRACKER – софтверског програма за аутоматско 
издавање дозвола, који је развио и финансира примену у 20 - так земаља света, Стејт 
Департмент САД. 
 

У организацији и уз финансијску подршку више министарстава Владе САД 
(Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства трговине, 
Министарства енергетике), Велике Британије (Foreign Office), Немачке (BAFA), UNDP, EU, 
SIPRI-ја  у протеклом периоду је организовано учешће представника надлежних институција 
на бројним семинарима и радионицама у земљи и иностранству: 

 
1. Радионица о прописима у области извозне контроле и пракса у САД; организатор: САД, 

Стејт Департмент - Фебруар 2004, Београд   
2. Радионица о међународним контролним режимима и класификацији робе по 

Националним контролним листама; организатор: САД, Стејт Департмент - Април 2004, 
Београд 

3. Саветовање о изради националне стратегије у области смањења малог оружја и лаког 
наоружања (SALW); организатор UNDP – Септембар 2004, Будва  

4. Регионални семинар о улози привреде у превенцији нежељених извоза наоружања и 
робе двоструке намене у пракси Румуније; организатор: САД, Стејт Департмент – Мај 
2005, Букурешт  

5. Семинар о оружју за масовно уништење; организатор: САД, Министарство одбране, 
DTRA, FBI – Јун 2005, Будимпешта  

6. Семинар о спровођењу извозне контроле робе двоструке намене у земљама Југоисточне 
Европе; организатор: RACVIAC – Октобар 2005, Ракитје – Загреб  

7. Семинар о идентификацији робе двоструке намене; организатор: САД, Министарство 
одбране, DTRA – Октобар 2005, Београд  

8. Радионица о поступцима и пракси издавања дозвола (Licensing I Course); организатор: 
САД, Министарство трговине – Децембар 2005,  Вашингтон  



 19

9. Регионални скуп земаља Западног Балкана о изради годишњих извештаја о извозу 
наоружања; организатор: UNDP – SEESAC (South Eastern Europe Clearinghouse for the 
Control of Small Arms and Light Weapons) – Фебруар 2006,  Београд  

10. Семинар о усклађености прописа у области заштите од нуклеарне опасности; 
организатор: Министарство енергетике САД – Управа за националну заштиту од 
нуклеарне опасности – Фебруар/март 2006. Институт „Винча“, Београд   

11. Регионални семинар о спровођењу извозне контроле робе двоструке намене у земљама 
Југоисточне Европе; организатор: RACVIAC – Март 2006, Ракитје – Загреб  

12. Курс за истражне поступке у случајевима кријумчарења оружја за масовно уништење; 
организатор: Министарство одбране САД – Агенција DTRA – Март 2006, Београд  

13. Курс имплементације и тренинг TRACKER софтвера за запослене на издавању дозвола 
и систем администраторе; организатор: Стејт Департмент САД – Април 2006, Београд  

14. Иницијална посета за имплементацију Пилот пројекта ЕУ – СЦГ; организатор: EU 
Commission & BAFA (Немачка агенција за контролу извоза) – Април 2006, Београд  

15.  Радионица о поступцима и пракси издавања дозвола (Licensing II Course); организатор: 
САД, Министарство трговине и EXBS – Април 2006, Београд  

16. Пилот пројекат ЕУ – СЦГ : Тренинг курс о процедурама и пракси у издавању дозвола 
земаља ЕУ на примеру Немачке; организатор: EU Commission & BAFA, Немачка – Мај 
2006, Ешборн, Немачка  

17. Регионална скуп о достигнућима индустрије у извозној контроли робе двоструке намене 
и наоружања; организатор: Министарство спољних послова Бугарске и Министарство 
спољних послова Мађарске – Мај 2006, Софија  

18. Регионални скуп земаља Западног  Балкана на тему  унапређења сарадње у извозној 
контроли; организатор: Председавајући ЕУ- Аустрија и SIPRI, Шведска – Мај 2006, Беч  

19. Пракса у области извозне контроле и Интерног програма контроле у компанијама 
Пољске; организатор: UNDP за Србију и Црну Гору – Мај 2006, Варшава  

20. Експертска мисија у контроли извоза наоружања и робе двоструке намене; организатор: 
TAIEX Инструмент ЕК у кооперацији са Министарством привреде Пољске - Јун 2006, 
Београд  

21. Међународни семинар о извозној контроли и електронском управљању процесом 
издавања дозвола;  организатор: Министарство спољних послова Мађарске и 
Министарство спољних послова Бугарске - септембар 2006, Будимпешта  

22. Регионални семинар под називом "Сарадња у циљу достизања заједничких  стандарда 
извозне контроле оружја" (Cooperating to meet Common Arms Export Control Standards); 
организатор:  Министарство спољних послова Финске, као председавајуће земље 
чланице ЕУ и Владе Босне и Херцеговине у сарадњи са Стокхолмским институтом за 
истраживање мира из Шведске (СИПРИ) - Октобар 2006, Сарајево 

23. Студијска посета – по принципу најбоље праксе - немачкој канцеларији за извозну 
контролу је организована у циљу унапређења система извозне контроле наоружања и 
војне опреме у Србији; организатор UNDP  Србија – Октобар 2006,  BAFA Ешборн, 
Немачка 

24. I Семинар за идентификацију робе двоструке намене (Commodity Identification   
      Training) у оквиру програма за непролиферацију ОМУ; организатор: програм  
      EXBS при америчкој амбасади у Београду – Новембар 2006, Београд 

      25. Семинар за српску царину под називом "The Role of Customs in Enforcing Dual-use 
Export Control"; организатор: Стокхолмски институт за истраживање мира из Шведске 
(SIPRI) - Новембар 2006, Београд 

       26. II Семинар за идентификацију робе двоструке намене у оквиру програма EXBS при 
америчкој амбасади – програма за непролиферацију OMU, одржан у Београду у периоду 
од 07.05.- 11.05.2007.г. у сарадњи са US Department of Energy.  

      27. Семинар о извозној контроли и издавању дозвола (Export Control and Licensing Course) 
је одржан у Београду 29-30. марта 2007.г. под покровитељством EXBS програма при 
америчкој амбасади у Београду. 
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     28. У Бечу, Аустрија је у периоду 19-23. фебруар 2007.г. одржан Регионални семинар о 
брокерингу. 

     29. На 8 – ој Међународној конференцији о извозној контроли која је одржана у периоду 6 – 
8. март 2007. г. У Букурешту, Румунија. 

     30. У Загребу (RACVIAC) је од 2-4. маја 2007.г. одржан регионални семинар од 
покровитељством немачког председавања ЕУ о примени Правила понашања Еу о извозу 
оружја – „EU Code of Conduct on Arms Exports“. 

     31. Регионални семинар, коме су присуствовали службеници за издавање дозвола из 
Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије одржан је у 
Ешборну – БАФА, Немачка, у оквиру ЕУ Пилот пројекта 2005 и 2006 (који спроводи 
БАФА) у периоду од 29. маја – 01. јуна 2007. г. а са тематиком издавање дозвола по 
клаузули „catch all“ – унапређени семинар. 

     32. Семинар „Контролне мере превенције и сузбијање трафикинга малим и лаким 
наоружањем“ који је одржан у Загребу, Хрватска у  периоду од 28. до 29. јула 2007. 
године био је посвећен примени протокола УН о ватреном оружју који је саставни део 
Конвенције о транснационалном организованом криминалу. 

     33. Регионални семинар за приручник у Ешборну – БАФА, Франкфурт на Мајни, Немачка, 
у периоду 08.10. – 12.10.2007. под покровитељством ЕУ у оквиру ЕУ Пилот пројекта 
2005 и 2006. 

     34. Посета Министарству за спољну трговину и економске односе БИХ, Сарајево, БИХ 
01.11.-02-11-2007.г. у вези са применом TRACKER система организована је под 
покровитељством EXBS  програма при америчкој амбасади у Београду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Сарадња са привредом  
 
 
 

Поред веома интензивне и свестране обуке запослених у надлежним институцијама, уз 
финансијску подршку УНДП, СИПРИ-ја и САД (Министарство трговине и Минстарство 
одбране), организовани су  семинарио  за представнике домаћих институција и предузећа која 
се баве производњом, односно спољном трговином контролисаном робом, као и свакодневне 
консултације у Оделењу за наоружање и војну опрему, Сектора за политику и режим спољне 
трговине.  
 

На првом семинару у јуну 2005. године било је присутно 25 учесника; на другом скупу у 
октобру 2005. преко 50 учесника; на трећем у фебруару 2006.године 34 представника домаћих 
компанија, а на последњем, двондевном форуму у јуну 2006.године – преко 120 учесника из 
различитихструктура привреде, научних и владиних институција.  
 

У Београду је 06.12.2007.г. одржан семинар за привреду којем је присуствовало више од 
100 представника привреде под покровитељством ЕУ у оквиру ЕУ Пилот пројекта 2005 и 2006 
који спроводи БАФА. 
 

Регионални семинар за контролу извоза оружја (CoC) одржан је у Београду, 13-14. 
децембра 2007. године под покровитељством португалског председавања ЕУ о примени 
Правила понашања ЕУ о извозу оружја  - „EU Code of Conduct on Arms Exports“.  
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Семинар о Кодексу понашања ЕУ при извозу наоружања одржан је 13. и 14. децембра 
2007. године у Београду, у организацији Министарства економије и регионалног развоја Р. 
Србије, Португала као председавајућег ЕУ (COARM),  Штокхолмског међународног института 
за проучавање мира (СИПРИ) и немачке Савезне канцеларије за економију и контролу извоза - 
БАФА. 
 
 
 
 
 
 

3.  Даље активности 
 
 
 

За активности Министарства у сталном унапређивању извозне контроле неопходна је 
помоћ међународне заједнице и интензивирање  међуресорске сарадње свих институција у 
примени прописа из ове осетљиве области, као и едукација представника  привреде. 

 
За даље унапређење система извозно-увозне контроле потребна је : 
 

•   Стално усаглашавање прописа са изменама и допунама прописа ЕУ 
• Интензивирање активности за приступање  међународним споразумима и контролним 
режимима у циљу стицања чланства – то су: Wassenaar Arrangement (WA), затим Australia 
Group (AG), Missile Technology Control Regime (MTCR), Nuclear Suppliers Group (NSG),  
Zangger комитета.(ZC) 

• Константно ажурирање Националних контролних листа, односно усклађивање са најновијим 
листама ЕУ 

•  Извршавање свих преузетих обавеза које проистичу из чланства Србије у УН, као и бројних 
међународних резолуција, препорука и других докумената на плану спречавања 
пролиферације оружја за масовно уништење и борбе против тероризма 

•  Јачање регионалне сарадње на плану извозне контроле  
•  Наставак учешћа у Пилот пројекту ЕУ 
• Даље одржавање семинара и едукације домаће привреде и владиног сектора о извозној 
контроли контролисане робе 

•  Интензиван рад у оквиру  радне групе за идентификацију робе двоструке  намене  
• Унапређење техничке основе и едукација царинских органа ради њихове боље 
оспособљености у спречавању кријумчарења контролисане робе  

•   Имплементација TRACKER  софтвера  
•  Наставак рада на увођењу Програма интерне контроле у домаћим компанијама уз подршку 

Department of Commerce САД (ICP program) 
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V.      СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД  
 
 
 

 
Анекс 1/07: 
 
Списак лица уписаних у Регистар 
 
 
У 2007. години у Министарству за економске односе са иностранством РС у Регистар су 
уписана 4 привредна субјекта која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом. 

 
У истој години у Министарству за економију и регионални развој, као правном следбенику, 
надлежном за вођење Регистра лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном 
робом уписано је још 9 лица. 

 
Из разлога чувања пословних тајни лица која се баве спољном трговином контролисаном 
робом, нису наведене дестинације и производи, које су лица извозила односно увозила, нити 
вредности њихових трансакција са иностранством. 
 
Посматрајући регистроване привредне субјекте према облику својине, на дан 31.12.2007. 
године, преовлађује приватна својина са 92,30 % и мешовита својина са 7,70 % . 
 
Према пореклу оснивачког капитала лица уписаних у Регистар, на дан 31.12.2007. године 
преовлађује домаћи капитал са 84,60 %, а учешће мешовитог и страног капитала по 7,70 %. 
 
Према величини лица у 2007. години у Регистар су уписана 2 средња и 11 малих  привредних 
субјеката. Њихови процентуални удели износе 15,40 %, односно, 84,60 %  од укупног броја 
уписаних субјеката регистрације. 
 
Издата решења о упису у Регистар према врсти контролисане робе за коју су лица 
регистрована приказују се следећом табелом:  
 
             Табела бр.1: Решења о упису према врсти контролисане робе    
 

Број 
издатих 
решења 

У  % Врста контролисане робе 

2007 2007 
Наоружање и војна опрема 2    15,40 
Роба двоструке намене 6    46,10 
Наоружање и војна опрема и Роба двоструке намене 5    38.50 
Укупно 13  100,00 
 
 Извор: Регистар лица која могу да обављају спољну трговину контролисаном робом 
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Анекс 2/07 
 
 Подаци о издатим дозволама за НВО према дестинацији извоза  
 

У 2007.години издато је 372 дозволе за извоз наоружања и војне опреме у укупној 
вредности од 299,8  милиона долара. 

 Према броју издатих дозвола најатрактивније су следеће дестинације: САД (34); В. 
Британија (22); Бугарска(21); БИХ (18); Немачка (15); Македонија (14); Индонезија (14); Јордан 
(13); Црна Гора (13); Француска ( 11); Египат (10) и Сингапур (10). За ових 12 дестинација 
издато је више од половине укупно издатих дозвола за извоз НВО (55,6%). Производи НВО 
извезени су( у 2007. години) на 63 дестинације где су посредници у трговини наоружањем 
учествовали код 17 дестинација (односно свака четврта дестинација није представљала и 
земљу крајњег корисника.). 

 
 Најзначајније извозне дестинације према одобреној вредности роба биле су: САД 
(150,6 млн УСД); Мијанмар (30,4 млн УСД); Белгија (16, 4 млн УСД); Немачка (12,9 млн  
УСД); Бугарска  (11,6 млн УСД); Египат (8,9 млн УСД); Јордан (8,0 млн УСД); В. Британија 
(7,9 млн УСД); Ц. Гора (7,4 млн УСД); Италија (5,4 млн УСД); Малезија (4,9 млн УСД) и 
Кипар (4,0 млн УСД ).Укупна вредност закључених спољнотрговинских послова извоза, за 
првих 12 дестинација износи  267,8 милиона долара што чини 89,2 % вредности издатих 
дозвола  НВО у 2007. години (300 милиона долара). Половина издатих дозвола, вредносно 
гледано, односи се на једну дестинацију (САД). Код половине послова, укључивани су 
посредници што може бити тумачено недовољном оспособљеношћу, односно недовољним 
познавањем извозних тржишта од стране привредника са једне стране и разгранатом  мрежом 
посредника у светској трговини наоружањем, са друге стране. 

 
 
 
 
Анекс 3/07 
 
 Подаци о издатим увозним дозволама за НВО према дестинацији увоза 
 

У 2007. години издато је 135 увозних дозвола за наоружање и војну опрему у укупној 
вредности од 57.595 милиона долара.  

Највећи број издатих дозвола односио се на: Аустрију (28), БИХ (19); Немачку (17); 
Црну Гору (11); Белгију (9); Кину (8); Италију (8); Руску Федерацију (7); Чешку Републику и 
Бугарску по 5. Број увозних дозвола из горе наведених 10 земаља износи 117, што чини 86,7 % 
издатих увозних дозвола и указује на високу концентрацију увоза из малог броја земаља.  

Вредносно гледано најважније увозне дестинације у овом периоду су: Руска Федерација 
(37,0 млн УСД); БИХ (66 млн УСД); Ц. Гора (5,5 млн УСД); Белгија (4,2 млн УСД); Бугарска 
(1,6 млн УСД); Немачка (0,8 млн УСД); Аустрија (0,5 млн УСД), што чини  87,4 % вредности   
свих  издатих дозвола. Увоз роба НВО из Руске Федерације чини 64% вредности издатих 
увозних дозвола (ремонт  МИГ-29 авиона). У 2007. години увоз је остварен из 26 дестинација 
увоза а посредници су учествовали при увозу из 5 дестинација. 
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Анекс 4/07: 
 

Издате извозне дозволе робе двоструке намене 
 

У 2007. години издата је једна извозна дозвола робе двоструке намене (Македонија).  
 
 
 
Анекс 5/07: 
 
 Издате увозне дозволе робе двоструке намене 
 
 У 2007. години издато је укупно 13 дозвола за увоз производа двоструке намене у 
вредности од укупно 807.638 хиљада долара и то из следећих дестинација увоза: Аустрија (1); 
БИХ (1); Холандија (1); Хрватска (1); Немачка (3); САД (1); Словенија (4); Словачка (1). 
 Вредносно гледано највећи извозник у Србију била је Словенија из које су увезене 
алуминијумске шипке у вредности од  547,6 хиљада долара. 
 
 
Анекс 6/07: 
  
 Извоз наоружања и војне опреме (реализација) 
 

Анекс 6 даје податке о реализацији извоза предмета наоружања и војне опреме. Овде 
треба напоменути, имајући у виду да се дозволе издају за период од годину дана, да део 
реализације у 2007. години чине и издате дозволе у претходној 2006. години као и да је део 
издатих дозвола у 2007. години реализован у 2008. години, што објективно доводи до кашњења 
у припреми годишњих извештаја о реализацији спољнотрговинскг промета контролисане робе. 
Ово је уједно и објашњење за низак степен реализације извоза у односу на издату вредност 
извозних дозвола (31 %). 
 Највећа вредност извоза у посматраном периоду остварена је у : Мијанмар 13.317 млн 
УСД (43,8%); САД 9.569 млн УСД (6%); Јордан 7070 млн УСД (88,4%; Египат 6.954 млн УСД 
(78%); Ц. Гира 6.785 (91,6%); Бугарска 4.959 (43 %); Белгија 4.863 млн УСД (29,6 %); Малезија 
4.637 (100%); В. Британија 4.167 млн УСД (52,7%); Немачка 3.632 млн УСД (28%); Кипар 
2.349 (58,7 %). У заградама је дат проценат реализације извоза у односу на вредност издатих 
дозвола. 
 
 
 
Анекс 7/07: 
 
 Увоз наоружања и војне опреме (реализација) 
 

У укупној вредности увоза НВО у 2007. години (57.545 млн УСД) највеће учешће 
оствариле су следеће земље: Руска Федерација 27.071 млн УСД (73%); Ц. Гора 5.194 млн УСД 
(93,4%); БИХ 2.745 (41,5%) И Белгија 0,845 млн УСД (20,1 %). У ове четири земље увезено је 
производа НВО у вредности од 35,855 млд. УСД што чини 94,6% укупног увоза. Проценти у 
заградама означавају колико је увоза процентуално реализовано у односу на вредност издатих 
дозвола. 
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Анекс 8/07: 
 
 Извоз робе двоструке намене (реализација) 
 
Извоз робе двоструке намене у 2007. години остварен је у целости. 
 
 
 
Анекс 9/07: 
 
 Увоз робе двоструке намене (реализација) 
 
Увоз робе двоструке намене у 2007. години реализовано је 89,8 %. 
 
 
 
Анекс 10/07:  
 
 Одбијени захтеви за извоз наоружања и војне опреме  
 

У 2007. години укупно је одбијено 9 захтева за извоз наоружања и војне опреме у 
укупној вредности од 269.875 хиљада УСД. Разлог за одбијање извоза у девет дестинација 
извоза је непотпуна документација подносиоца захтева. 
 
 
 
Анекс 11/07:  
 
Одбијени захтеви за увоз наоружања и војне опреме 
 

У 2007. години одбијен је један захтев за увоз наоружања и војне опреме из Аустрије у 
вредности од 48.007. хиљада долара и у случају увоза разлог за одбијање био је непотпуна 
документација. 
 
 
Анекс 12/07: 
 
 Одбијене извозне дозволе двоструке намене 
 
Није било одбијених дозвола за извоз робе двоструке намене у 2007. години. 
 
 
 
 
Анекс 13/07: 
 
 Одбијене увозне дозволе двоструке намене 
 
Није било одбијених дозвола за увоз робе двоструке намене у 2007. години. 
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VI.    П Р И Л О З И 
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ПРИЛОГ 1 
            

Извод из НАЦИОНАЛНЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ  

 
1. Оружје и аутоматско наоружање калибра 12,7 мм (калибар 0,5 инча) или мањег, додатна опрема и посебно 

конструисане компоненте за њих 

2. Наоружање или оружја калибра већег од 12,7 мм (калибар 0,50 инча), лансери, опрема и специјално 
конструисани делови за њих 

3.  Муниција и специјално конструисане компоненте за оружја регулисана тачкама 1.2. или 12.  

4.  Бомбе, торпеда, ракете, пројектили и одговарајућа опрема и додаци посебно конструисани за војну употребу и 
посебно конструисане компоненте за њих  

5.  Опрема за управљање ватром и одговарајућа опрема за давање узбуне и упозорење, као и одговарајући системи 
и опрема за мере противелектронског дејства, специјално пројектовани за војну употребу са специјално 
пројектованим одговарајућим деловима и прибором  

6.  Копнена возила и њихови делови посебно конструисани или модификовани за војну употребу 

7.  Високотоксичне материје, сузавци, одговарајућа опрема, делови, материјали и технологија  

8.  Војни експлозиви и горива, укључујући погонска горива и сличне материје 

9. Ратни бродови, специјална морнаричка опрема и прибор и компоненте специјално пројектоване за војну 
употребу 

10. Авиони, беспилотне летелице, ваздухопловни мотори и авионска опрема, опрема и компоненте специјално 
пројектовани или модификовани за војну употребу  

11. Електронска опрема и њене компоненте посебно пројектовани за војне примене, који нису наведени у листи на 
неком другом месту  

12. Оружани системи који испаљују пројектиле велике брзине и кинетичке енергије и одговарајућа опрема и 
специјално конструисане компоненте за њих  

13. Оклопна или заштитна опрема и саставне компоненте  

14. Специјализована опрема за војну обуку или симулацију војних сценарија као и компоненте и додаци посебно 
пројектовани за њу  

15. Опрема за формирање слике или опрема за противмере и за њу наменски пројектоване компоненте и додаци  

16. Откивци, ливови и остали полупроизводи чије коришћење у производима који подлежу контроли може да се 
идентификује помоћу састава материјала, геометрије или функције, и који су специјално пројектовани за било 
који производ обухваћен тачкама 1. до 4, 6, 9, 10, 12. или 19.  

17. Разноврсна опрема, материјали и документација, као и одговарајуће специјално пројектоване компоненте 

18. Опрема и технологија за производњу производа датих у овој листи  

19. Системи оружја са усмереном енергијом (DEW – directed energy weapon systems), модели за њихово 
испитивање, опрема за њих или за борбу против њих, као и специјално пројектоване компоненте за њих  

20. Криогенична и суперпроводљива опрема, као и специјално пројектоване компоненте и пратећи додаци за њу  

21. Софтвер  

22. Технологија у складу са општом технолошком напоменом о технологији листе за развој, производњу или 
коришћење контролисане робе наведене у овој листи, осим технологије обухваћене тачком 7. и тачком 18.  

23.  Безбедносна и паравојна опрема  
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         ПРИЛОГ 2 
Структура Листе робе двоструке намене 
 
Листа роба и технологија двоструке намене подељена је у 10 техничких
категорија које су даље подељене у  5  група. 
 
Свака роба са  листе  се обележава ознаком коју чине: број техничке категорије 
(0-9), група (А-Е) и број међународног контролног режима који контролише
предметну робу. 
 
Техничке категорије: 
 
0 - Нуклеарни материјали, производни капацитети и опрема 
1 - Материјали, хемикалије,"микро-организми" и "токсини" 
2 - Обрада материјала 
3 - Електроника 
4 - Компјутери 
5 - Безбедност телекомуникација и средстава информација 
6 - Сензори и ласери 
7 - Навигација и ваздухопловна електроника 
8 - Поморство 
9 - Погонски системи, свемирске летелице и одговарајућа опрема 
 
Групе: 
 
А - Опрема, склопови и компоненте 
B - Производња и опрема за тестирање 
C - Материјали 
D - Софтвер 
E - Технологија 
 
Мултилатералне и унилатералне контроле: 
 
000-099 - Васенарски споразум 
100-199 - Режим контроле технологије пројектила 
200-299 - Група нуклеарних снабдевача 
300-399 - Аустралијска група 
400-499 - Конвенција о хемијском оружју 
500-599 - Резервисано 
600-699 - Резервисано 
700-799 - Резервисано 
800-899 - Резервисано 
900-999 - Унилатералне контроле 
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година увоз извоз
2005* 59 274
2006 100 300
2007 135 372

година увоз извоз
2005* 4,93 176,45
2006 12,52 346,33
2007 57,6 300

Вредност издатих дозвола за НВО [мил. УСД]

Број издатих дозвола за НВО по годинама
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*  За 2005. годину прегледом је обухваћен само део дозвола издатих од 31. марта, (од када је Министарство за 
међународне економске односе Србије и Црне Горе преузело надлежност од војног министарства) до краја године. 
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Ред. 
бр.

Дестинација 
увоза

Вредност 
издатих дозвола  

(у УСД)²
%

1 РУСКА ФЕДЕР. 37.058.025,00 65
2 БиХ 6.615.628,00 11
3 ЦРНА ГОРА 5.559.532,08 10
4 БЕЛГИЈА 4.206.950,89 7
5 БУГАРСКА 1.563.298,00 3
6 НЕМАЧКА 795.439,04 1
7 АУСТРИЈА 544.201,91 1
8 Све ОСТАЛЕ 1.251.592,96 2

57.594.667,88

Ред. 
бр.

Дестинација 
извоза

Вредност 
издатих дозвола  

(у УСД)²
%

1 САД 150.585.144,73 51
2 МИЈАНМАР 30.402.626,11 10
3 БЕЛГИЈА 16.415.371,63 5
4 НЕМАЧКА 12.940.994,96 4
5 БУГАРСКА 11.620.304,52 4
6 ЕГИПАТ 8.915.633,92 3
7 ЈОРДАН 7.998.506,70 3
8 В. БРИТАНИЈА 7.905.375,87 3
9 ЦРНА ГОРА 7.402.667,27 2
10 Све  ОСТАЛЕ 45.640.882,93 15

299.827.508,64
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година увоз извоз
2005 10 0
2006 9 1
2007 13 1

година увоз извоз
2005 223,7 0
2006 288,5 92
2007 807,60 61

Број издатих дозвола за РДН

Вредност издатих дозвола за РДН (у мил. УСД)
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*  За 2005. годину прегледом је обухваћен само део дозвола издатих од 31. марта, (од када је Министарство за 
међународне економске односе Србије и Црне Горе преузело надлежност од војног министарства) до краја године. 
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VII.    АНЕКСИ  1/07 – 13/07 
 
 

 
     

АНЕКС 1/07 - Списак лица која су  регистрована за спољнотрговински промет 
наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у 2007.години. 

     

Ред.бр. Назив лица Седиште лица Облик 
својине 

Порекло 
капитала 

1. ADRIATIC STIFADO DOO Београд Приватна Домаћи 

2. 
AS- CHEMY DOO Нови Сад  Приватна Домаћи 

3. BIN COMMERCE DOO Београд Приватна Домаћи 

4. 
BS - ITAL C.O. DOO Београд Приватна Домаћи 

5. General Trading and Marketing 
Company DOO Београд Приватна Домаћи 

6. GLOBUS DOO Београд Приватна Домаћи 

7. 
IMTEL RTV A.D. Београд Приватна Домаћи 

8. LENS DOO Београд Приватна Домаћи 

9. PRIVREDNO TRGOVINSKO 
DRUŠTVO SPORT Ужице Приватна Домаћи 

10. SUR TEC DOO Чачак Мешовита Мешовити 

11. TEHNOREMONT DOO Темерин Приватна Домаћи 

12. TELEGROUP DOO Београд Приватна Страни 

13. 
TIGAR TEHNIČKA GUMA DOO Пирот Приватна Домаћи 
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 АНЕКС 2/07 -   Издате извозне дозволе наоружања и војне опреме  ¹   
          

Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. АЛЖИР  1 3 1.201.700,00 муниција; 50.000 кд; Алжир в 

2. АУСТРАЛИЈА 5 3 1.264.164,72 муниција; 4.470.000 кд; Аустралија  ц 

3. АУСТРИЈА 8 3, 17 266.953,25 

муниција, механизми за лов. 
карабине, модел са попречним 
пресеком  за метак, модел са 
попречним пресеком  за метак, 

9670 кд; Аустрија ц,в 

4. БУГАРСКА  21 1, 3, 8 11.620.304,52 

барут, пуњење за авионску 
ракету, целулоид, муниција, 
митраљези, пушке, карабини, 
смеша са одложеним дејством 

8847903 кг; 
124.640 кг; Бугарска ц 

5. БЕЛГИЈА 8 3 16.415.371,63 муниција; 58.935.000 кд; Белгија  ц 

6. БиХ 18 1, 3 1.865.079,83 

пиштољи, карабини, рез. 
делови за пиштоље,револвере, 
карабине, муниција,пуњење 
осветљавајуће мине, услуга 
одржавања пиштоља,услуга 
испитивања и баждарења 
инструмената 

3.781.805 кд; 
БиХ, Турска, 
Саудијска 
Арабија 

ц, в 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

7. ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА  22 1,3,4 7.905.375,87 

митраљези,пушке, мине, 
комплети металних линкова, 
пуњачи реденика, глава за 
самонавођење за ракету, 
карабини, муниција, 
пиштољи, револвери, 
рез.делови за пушке и 
пиштоље, минобацачке мине, 
минобацачи, хаубица 

2.170.109 кд; 

Велика 
Британија, 
САД, 
Нигерија ( за 
мировне 
операције 
снага 
Нигерије у 
оквиру снага 
УН), Јордан, 
Вијетнам, 
Шри Ланка, 
Либија, 
Камерун 

ц, в 

8. ГВАТЕМАЛА  2 3 390.028,80 муниција; 2.676.900 кд; Гватемала  ц 

9. ГРЧКА 2   167.104,26 услуга испитивања касетне 
минобацачке мине;   Грчка в 

10. ЕГИПАТ 10 3, 4, 6, 9 8.915.633,92 

самоходни противбродски 
обалски ракетни систем, 
против бродске ракете, 
земаљска опрема,рез.делови за 
сам.противбродски 
рак.систем,обука особља кк, 
муниција, бродски дизел 
мотор, пушке, основно и 
допунско пуњење за мине, 
рез.делови за РУБЕЖ 

7603 кд; 25.080 
кг; 3 гн; Египат  ц, в 

11. ЕСТОНИЈА 1 1 19.925,85 карабини; 47 кд; Естонија ц 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

12. ИЗРАЕЛ 11 1, 3 1.789.300,00 

пиштољи, рез.делови за 
пиштоље, машина за 
линковање, минобацачка 
мина, муниција, мине без 
експлозивног пуњења,чаура, 
упаљач, основно и допунско 
пуњење за пушке, 
пригушивачи за пиштоље, 

130.990 кд; 90 кд; 

Руанда, 
Израел, 
Уганда, 
Буркиа 
Фасо, 
Сенегал 

в 

13. ИНДОНЕЗИЈА 14 2, 3  1.418.635,67 
минобацачи, муниција, рез. 
делови за аутоматску 
пушку,пиштољ, 

44.608 кд; Индонезија ц, в 

14. ИТАЛИЈА 7 1, 3 5.404.195,80 муниција,чауре,зрна, 
пиштољи, пушке, карабини 43.850.468 кд; Италија ц 

15. ИРАК 1 1 187.000,00 пушке, пушкомитраљези, 
пиштољи 460 кд; 

Ирак ( за 
потребе МО 
Владе САД у 
Ираку) 

в 

16. ЈОРДАН 13 1, 3 7.998.506,70 
муниција, рез. делови за 
пиштоље и пушке, постоље за 
митраљез, пушке,митраљези 

21.124.672 кд; 

Јордан, Ирак   
(прималац  
Амбасада 
САД у 
Ираку, за 
подршку 
обезбеђења), 
Авганистан  

в 

17. ЈУЖНОАФРИЧКА 
РЕПУБЛИКА 8 1, 3 520.644,57 

муниција, оцевљени 
механизми, карабини, 
карабини,муниција, пушке, 
пиштољи, оквири за пушке и 
пиштоље 

1.766.234 

Замбија, 
Јужноафрич
ка 
Република 

ц 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

18. КАНАДА 3 13 466.185,00 
заштитни прслуци, заштитни 
уложак за прслук, оквири за 
метак пушке, 

2.550 кд; Канада  ц 

19. 
 КОНГО 
ДЕМОКРАТСКА 
РЕПУБЛИКА 

1 1 1.040.000,00 пушке, митраљези 5.100 кд; 
Конго 
Демократска 
Република 

в 

20. КОСТАРИКА 1 1 10.223,85 пиштољи, рез.делови за 
пиштоље, карабини 26 кд; Костарика ц 

21. ЛИБАН 1 3 170.000,00 муниција 2.500 кд; Либан в 

22. ЛИБЕРИЈА 1 2, 3, 4 407.486,96 
муниција,минобацачи,мине, 
бацачи граната, гранате, 
бомбе, 

379.114 кд; 

Либерија      
(Средства 
НВО су 
намењена за 
обуку и 
опремање 
Војске 
Либерије од 
стране 
војних 
инструктора 
Армије САД) 

в 

23. ЛИБИЈА 5 3,10,13 1.028.538,50 

шлемови, балистички 
прслуци, балистичке плоче, 
ручни бацач граната, 
муниција, пилотски 
падобрани, кисеоничка боца за 
падобране, рез.делови за 
школски авион и услуга 
ремонта,пиропатроне, 

12.111 кд; 34 кг; 
60 кг; Либија в 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

24. ЛИТВАНИЈА 1 1 20.580,00 карабини 50 кд; Литванија ц 

25. КИПАР 8 2, 3, 4, 17 3.999.216,77 

муниција, модел 
ракете,опрема, материјали и 
документација за ракету, рез. 
делови за пушке, навођена 
разорна ракета, рез. делови за 
противавионски тенк 

114.673 кд; Кипар, 
Бангладеш в 

26. КОЛУМБИЈА 1 1 592.500,00 машина за комплетирање 
муниције; 592.500 кд; Колумбија в 

27. МАЛЕЗИЈА 2 1 4.637.581,60 
компоненте за мину, алати и 
опрема за комплетирање , 
документација, 

42.692 кд; Малезија в 

28. МАЛТА 1 1 9.903,39 карабини;  22 кд, Малта  ц 

29. МАЂАРСКА 4 1, 8 849.198,00 барут, флегматизовани 
хексоген, муниција, 

31.500 кд; 77.760 
кд; 

БиХ, 
Мађарска  ц 

30. МАКЕДОНИЈА 14 1 976.891,64 

карабини, пиштољи, 
револвери, муниција, рез. 
делови за пиштољ, кутија 
отровна димна школска, 
топовски удар, 

2.778.080 кд; Македонија ц,в 

31. МИЈАНМАР 4 2, 5 30.402.626,11 

самоходни топ, батеријски 
систем за управљање ватром и 
батериска комуникациона 
опрема, модернизована 
хаубица, НВО- алати, прибор и 
рез. делови 

15.236 кд; 58 гн; 

Мијанмар ( 
уз обавезу 
предходне 
консултације 
са МСП-ом 
за будуће 
послове) 

в 

32. НАМИБИЈА 1 1 4.410,00 митраљези  10 кд; Намибија ц 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

33. НЕМАЧКА 15 3, 8, 13 12.940.994,96 муниција, чауре,заштитне 
плоче, карабини, пушке, барут 

30.133.982 кд; 
15,5 кг; 

Немачка, 
Тајланад, 
Данска 

ц 

34. НОРВЕШКА 3 1, 3 378.053,19 муниција, карабини 1.396.100 кд; Норвешка ц 

35. НОВИ ЗЕЛАНД 1 1 167.365,38 муниција 534.000 кд; Нови Зеланд ц 

36. ПАКИСТАН 5 1, 6 448.297,88 пиштољи, склоп ракетног 
мотора, ракета 908 кд;  Пакистан ц,в 

37. ПАНАМА 4 3, 4 646.000,00 муниција 103.500 кд; Израел, 
Кенија ц,в 

38. ПОЉСКА 1 2 30.207,30 рез.делови за топ, хаубица 388 кд; Египат  в 

39. ПОРТУГАЛИЈА 1 1 26.533,50 пушке, карабини 48 кд; Мозабик ц 

40. ПЕРУ 2 1 13.840,00 пушке, пиштољи 28 кд; Перу в 

41. САД 34 1 150.585.144,73 

пиштољи, револвери, пушке, 
пушкомитраљез, оцевљени 
механизми, карабини, оквири 
за метке,муниција 

760.729.630 кд 

САД, 
Израел, 
Саудијска 
Арабија 

ц, в 

42. САУДИЈСКА 
АРАБИЈА 1 4 537.995,00 бомбе 16.500 кд; Саудијска 

Арабија в 

43. СЕЈШЕЛИ  1 1 1.744.800,00 снајперске пушке, аутоматски 
бацачи граната 350 кд; Јерменија в 

44. СИНГАПУР 10 3, 4, 7  1.218.538,50 муниција, барутно пуњење, гас 
маске, бомбе 158.383 кд; Индонезија, 

Малдиви в 

45. СB. КРИСТОФЕР 
И НЕВИС 5 1, 8  1.425.783,00 

барут, минобацачко пуњење, 
носач затварача са клипом за 
пушке  

141.042 кд; 40.000 
кг; 

Канада, 
Шпанија, 
Израел, 
Аустрија 

ц 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

46. СЛОВЕНИЈА 7 1, 3, 8  364.332,82 

пушке, пушкомитраљези, 
оцевљени механизми, 
пиштољи, карабини, цеви за 
пушке, барутно пуњење, 
муниција 

522.897 кд;  Словенија ц 

47. СЛОВАЧКА 
РЕПУБЛИКА 3 3 498.556,52 муниција 27.478 кд; Словачка 

Република ц 

48. РУМУНИЈА 4 3, 8 991.171,30 муниција, барут  190.000 кд; 92.000 
кг; Румунија ц 

49. РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА 3 1, 3 80.741,16 карабини, муниција 22.078 кд; Руска 

Федерација ц 

50. ТАЈЛАНАД 2 3 380.955,00 муниција 12.742 кд; Тајланд в 

51. ТУРСКА 1 18 380.860,00 
статички и динамички модел 
ракете и документација о 
испитивању 

2 гн; Турска ц 

52. УАЕ 6 1, 2, 4 2.236.475,62 

ротирајуће постоље за 
митраљез, бомбе, 
спец.конструисани део за војно 
возило, ракете,  

8.357 кд; УАЕ, 
Нигерија ц, в 

53. УРУГВАЈ 3 1, 3 1.088.039,00 зрно, двобазни барут, 
муниција 

3.515.000 кд; 
5.359 кг; Чиле ц, в 

54. ФИНСКА 4 1, 3 90.358,32 
карабини, оцевљени и 
неоцевљени механизми, зрна, 
чауре, пушке 

545.087 кд; Финска  ц 

55. ФИЛИПИНИ 2 1, 18 31.300,00 пиштољи, цеви за универзални 
сандук 90 кд; Филипини ц, в 

56. ФРАНЦУСКА 11 1, 3, 13 1.117.929,12 карабини, муниција, 
ппригушивач пуцња за пушке, 2.451.421 кд; Француска ц 
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Ред. 
бр. Дестинација ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола 

(у УСД)² 
Опис робе Количина 

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

57. ХОЛАНДИЈА 3 3 753.455,85 муниција 2580.000 кд; Холандија ц 

58. ХРВАТСКА 7 3, 4 753.905,67 
муниција, улошци димни, 
упаљачи, вежбовни 
детонирујучи штампин 

3.152.600 кд; Хрватска ц, в 

59. ЦРНА ГОРА 13 1, 3, 8  7.402.667,27 

барутно пуњење,карабини, 
муниција, услуга одржавања 
компоненти на 
хеликоптерима, двобазно 
ракетно пуњење, митраљези , 
пушке, рез.делови за пушке, 

11.133.586 кд; 
9.940 кг;  

Црна Гора, 
Ирак, 
Филипини 

ц, в 

60. ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 5 1, 13 324.090,30 

карабини, балистичке 
заштитне плоче, пушке, 
митраљези, 

1.756 кд; Чешка 
Република в, ц 

61. ШВАЈЦАРСКА 4 1, 3 379.814,10 муниција, митраљези, 741.882 кд; Швајцарска ц 

62. ШВЕДСКА 2 3 582.610,98 муниција 3.356.000 кд; Шведска ц 

63. ШПАНИЈА  9   241.424,96 пушке, муниција,карабини, 
пиштољи, 592.613 кд; Шпанија ц 

УКУПНО: 372   299.827.508,64         

         

 ¹  У периоду од 01.01.2007.године до 31.12.2007.године     

 ²  Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 
31.12.2007.године     

 3  Подаци о реализацији извоза НВО добијени од извозника      

     
Напомена: Привремени извоз НВО није приказан      
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АНЕКС 3/07 -   Издате увозне дозволе наоружања и војне опреме¹  
         

Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих 
дозвола       
(у УСД)² 

Опис робе Количина     
(у јед. мере) Земља порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. АУСТРИЈА  28 1,3 544.201,91 
пиштољи,  рез.делови за 
пиштоље и карабине, 
карабини, муниција; 

32.413 кд; 

Аустрија, 
Немачка, Чешка 
Република, 
Белгија, 
Италија, 
Финска, САД 

ц, в 

2. БЕЛГИЈА 9 1, 3, 17, 18 4.206.950,89 

основно оружје, бацач 
граната за основно оружје, 
рез.делови за 
осн.оружје,универзални 
алат, карабини, муниција, 
делови муниције, делови 
оружја и 
прибор,инжињеринг 
документација , рез. делови 
за опрему за производњу 
муниције, пушке, делови за 
пушке и митраљезе, 
митраљези, барутно пуњење 
за муницију, карабини 

26.539.442 кд; Белгија ц, в 

3. БЕЛОРУСИЈА  2 1 56.286,00 услуге одржавања, авиона 
ЈАК 40, оптички нишан; 180 кд; Белорусија в 

4. БУГАРСКА 5 3, 8 1.563.298,00 
чауре, амонијум перхлорат, 
кошуљице осветљавајуће 
мине, минобацачке мине,  

92.100 кд; 
1.000 кг; Бугарска в 
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Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих 
дозвола       
(у УСД)² 

Опис робе Количина     
(у јед. мере) Земља порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

5. БиХ 19 2, 3, 11, 16 6.615.628,00 

склоп цеви за минобацача, 
цев, комора, каписла, 
оптички нишан, нишанска 
справа, рез. за топ и хаубицу, 
муниција, рез. делови за 
тенк, обрађена кошљица, 
комора 128 мм, комплет за 
крипто уређај, пушке; 

4.079.226 кд; 
19 кпл; 

БиХ, Руска 
Федерација ц, в 

6. ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА 2 1 52.402,32 

оптички нишани , спортске 
пушке, митраљези, пушке, 
пиштољи; 

68 кд; Велика 
Британија ц 

7. ГРЧКА 2 1 48.468,84 пиштољи; 63 кд; Италија, САД ц 

8. ЕГИПАТ 1 2, 4 23.510,00 минобацач; мине; 151 кд; Египат ц 

9. ИЗРАЕЛ 1 10 100.000,00 беспилотна летелица са 
пратећом опремом, 1 кд; Израел в 

10. ИНДИЈА 1 3 178.237,50 метални линк; 5.000.000 кд; Индија в 

11. ИТАЛИЈА 8 1,3 137.019,28 карабини, рез. делови за 
карабине, пушке; 215 кд; Италија ц 

12. КИНА 1 8 69.000,00 амонијум перхлорат; 1.000 kg; Кина ц 

13. КИПАР 2 1 97.410,00 пушке; 250 кд; Руска 
Федерација; ц 
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Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих 
дозвола       
(у УСД)² 

Опис робе Количина     
(у јед. мере) Земља порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

14. ЛЕТОНИЈА 1 9 95.000,00 бродски дизел мотор; 1 кд; Летонија; ц 

15. МАКЕДОНИЈА 1 4 4.015,57 невођена ракета за 
ваздухоплове; 1 кд; Македонија; в 

16. НЕМАЧКА 17 1,3 795.439,04 

карабини, инструменти за 
идентификацију бојних 
отрова,муниција, метал 
декор, 

31.575 кд;  

Белгија, 
Немачка, 
Италија, Руска 
Федерација, 
САД 

ц,в 

17. ПОРТУГАЛИЈА 3 1 86.984,55 карабини, рез. делови за 
карабине 154 кд; Белгија ц 

18. РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА 7 1, 4 37.058.025,00 

услуга оплемењивања и 
дораде, алати, 
агрегати,услуге, црево, 
услуга оплемењивања , рез. 
делови за ПВО системе 

52.969 кд; 
86340 кг; 

Руска 
Федерација в 

19. САД 4 1 59.559,00 пушке, пиштољи, магацини 58 кд; САД в, ц 

20. СЛОВЕНИЈА 4 1,3 67.462,47  барут, минобацачки упаљач, 
револвери 

209 кд; 4.450 
кд; 

Словенија, 
Немачка, 
Италија  

ц 

21. ХРВАТСКА 1 1 220,00 револвери 1 кд; Србија в 
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Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих 
дозвола       
(у УСД)² 

Опис робе Количина     
(у јед. мере) Земља порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

22. ЦРНА ГОРА 11 1, 3, 6  5.559.532,08 

пиропатроне , услуга израде 
специјалне амбалаже за 
херметичко паковање и 
испитивање и верификацију 
квалитета, нво, услуга, 
пушке, муниција, рез.делови 
за РУБЕЖ, противавионски 
топ, самоходни 
противбродски обалски 
ракетни систем и ракета и 
рез.делови, 

28.254 кд; 
1.000 кг; 164 
кпл; 

Црна Гора в 

23. ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 5 1,3 176.017,43 муниција, карабини, пушке 257.717 кд; Чешка 

Република ц 

 УКУПНО: 135   57.594.667,88         

         
 ¹  У периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007.године     
 ²  Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године  

 
3  Подаци о реализацији увоза НВО добијени од 
увозника      

    
 Напомена: Привремени увоз НВО није приказан      
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АНЕКС 4/07  -  Издате  извозне дозволе  робе двоструке намене¹ 
         

Ред. 
бр.  

Дестинација 
извоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ 
РДН 

Вредност 
издатих 
дозвола     
(у УСД)² 

Опис робе Количина        
(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. МАКЕДОНИЈА 1 1 A 004a; 61.071,15 

Заштитна маска са резервим 
деловима, лични прибор за 
деконтаминацију и заштитне 

чарапе 

1.300 кд и 500 
пр; Македонија в 

 УКУПНО: 1   61.071,15         
         
         
 ¹ У периоду од 01.01.2007.године до 31.12.2007.године     
 ² Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године 
         
   Напомена: Тип крајњег корисника: в - војни; ц - цивилни      
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АНЕКС 5/07 -  Издате увозне дозволе робе двоструке намене¹ 

Ред. 
бр. Дестинација увоза 

Број 
издатих 
дозвола

Број из 
НКЛ РДН 

Вредност    
(у УСД)² Опис робе Количина      

(у јед.  мере) Земља порекла 
Тип 

крајњег 
корисника 

1. Аустрија 1 6 А 102 71.740,00 
Уређај за детекцију и 

мерење нуклеарног зрачења 
и радиолошко извиђање 
Radiak set AN/PDR-77 

6 комплета САД в 

2. БИХ 1 6 А 008 1.827,21 

Услуга оправке, испитивања 
и баждарења за привремено 
извежену робу: индикатор 
влажности, клима уређај и 

мерни инструмент 

- БИХ в 

3. Холандија 1 1 C 350.43 58,87 Натријум флуорид          CAS 
br.7681-49-4 3 кг Холандија ц 

4. Хрватска 1 1 C 002b4a 74.088,00 Алуминијумски профили 10.500 кг Хрватска в 

5. Немачка 3 1C 350.43    
1C 350.50 8.949,60 

Натријум сулфид      CAS 
бр.1313-84-4; Натријум 

флуорид  CAS  бр. 7681-49-4 
5.001,25 кг Белгија; САД; ц 

6. САД 1 6A 006 7.775,00 
IMM - 4 DOT SENSOR - 

индуктивна сонда за мерење 
временских промена укупне 
струје кроз отвор сензора 

1 кд САД ц 

7. Словенија 4 1C 002b4a 547.649,68 Алуминијумске шипке 89.900 кг Словенија в 

8. Словачка 
Република 1 1C 350 46 95.550,00 Триетаноламин           CAS 

бр.102-71-6 50.000 кг Словачка 
Република ц 

 УКУПНО: 13  807.638,36     
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АНЕКС 6/07 - Извоз  наоружања и војне опреме1 
         

Ред.
бр. 

Дестинација 
ивоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО

Вредност 
издатих 
дозвола        
(у УСД)² 

Вредност  
дозвола      
(у УСД)² 

Опис робе 
Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. АЛЖИР  1 - 1.201.700,00 0,00 - - - 

2. АУСТРАЛИЈА 5 3 1.264.164,72 1.264.164,72 муниција; Аустралија  ц 

3. АУСТРИЈА 8 3, 17, 266.953,25 266.953,25 

муниција, механизми за лов. 
карабине, модел са 
попречним пресеком  за 
метак, модел са попречним 
пресеком  за метак, 

Аустрија ц,в 

4. БУГАРСКА  21 1, 3, 8 11.620.304,52 4.999.358,63 

барут, пуњење за авионску 
ракету, целулоид, муниција, 
митраљези, пушке, 
карабини, смеша са 
одложеним дејством 

Бугарска ц 

5. БЕЛГИЈА 8 3 16.415.371,63 4.863.454,54 муниција; Белгија  ц 

6. БиХ 18 1, 3 1.865.079,83 1.214.010,35 

пиштољи, карабини, рез. 
делови за пиштоље, 
револвере, карабине, 
муниција,пуњење 
осветљавајуће мине, услуга 
одржавања пиштоља,услуга 
испитивања и баждарења 
инструмената 

БиХ, Турска, 
Саудијска 
Арабија 

ц, в 
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Дестинација 
ивоза 

Број 
издатих 
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Вредност  
дозвола      
(у УСД)² 

Опис робе 
Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

7. ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА  22 1, 3, 4 7.905.375,87 4.166.929,76 

митраљези,пушке, мине, 
комплети металних 
линкова, пуњачи реденика, 
глава за самонавођење за 
ракету, карабини, муниција, 
пиштољи, револвери, 
рез.делови за пушке и 
пиштоље, минобацачке 
мине, минобацачи, хаубица 

Велика 
Британија, 
САД, 
Нигерија ( за 
мировне 
операције 
снага 
Нигерије у 
оквиру снага 
УН), Јордан, 
Вијетнам, 
Шри Ланка, 
Либија,  

ц, в 

8. ГВАТЕМАЛА  2 3 390.028,80 390.028,00 муниција; Гватемала  ц 

9. ГРЧКА 2   167.104,26 167.104,26 услуга испитивања касетне 
минобацачке мине; Грчка в 

10. ЕГИПАТ 10 3, 4, 6, 9 8.915.633,92 6.954.011,00 

самоходни противбродски 
обалски ракетни систем, 
против бродске ракете, 
земаљска опрема, 
рез.делови за 
сам.противбродски 
рак.систем,обука особља кк, 
муниција, бродски дизел 
мотор,  

Египат  ц, в 

11. ЕСТОНИЈА 1 1 19.925,85 0,00 - - - 

12. ИЗРАЕЛ 11 1, 3 1.789.300,00 1.309.075,00 

пиштољи, рез.делови за 
пиштоље, машина за 
линковање, минобацачка 
мина, муниција, мине без 
експлозивног пуњења, 
пригушивачи за пиштоље, 

Руанда, 
Израел, 
Уганда, 
Буркиа Фасо, 
Сенегал 

в 
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корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

13. ИНДОНЕЗИЈА 14 2, 3  1.418.635,67 1.418.635,67 
минобацачи, муниција, рез. 
делови за аутоматску 
пушку,пиштољ, 

Индонезија ц, в 

14. ИТАЛИЈА 7 1, 3 5.404.195,80 369.950,80 муниција,чауре,зрна, 
пиштољи, пушке,  Италија ц 

15. ИРАК 1 1 187.000,00 187.000,00 пушке, пушкомитраљези, 
пиштољи 

Ирак                    
(за потребе 
МО Владе 
САД у Ираку) 

в 

16. ЈОРДАН 13 1, 3 7.998.506,70 7.069.976,70 

муниција, рез. делови за 
пиштоље и пушке, постоље 
за митраљез, 
пушке,митраљези 

Јордан, Ирак     
(прималац  
Амбасада 
САД у 
Ираку,за 
подршку 
обезбеђења), 
Авганистан  

в 

17. ЈУЖНОАФРИЧКА 
РЕПУБЛИКА 8 1, 3 520.644,57 513.756,87 

муниција, оцевљени 
механизми, карабини, 
карабини,муниција, пушке, 
пиштољи, оквири за пушке 
и пиштоље, 

Замбија, 
Јужноафричк
а Република 

ц 

18. КАНАДА 3 13 467.544,00 467.544,00 
заштитни прслуци, 
заштитни уложак за прслук, 
оквири за метак пушке, 

Канада  ц 

19. 
 КОНГО 
ДЕМОКРАТСКА 
РЕПУБЛИКА 

1 1 1.040.000,00 1.040.000,00 пушке, митраљези 
Конго 
Демократска 
Република 

в 

22. КОСТАРИКА 1 1 10.223,85 0,00 пиштољи, рез.делови за 
пиштоље, карабини Костарика ц 
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корисника 

23. ЛИБАН 1 3 170.000,00 170.000,00 муниција Либан в 

24. ЛИБЕРИЈА 1 2, 3, 4 407.486,96 323.486,96 
муниција,минобацачи,мине, 
бацачи граната, гранате, 
бомбе, 

Либерија      
(Средства 
НВО су 
намењена за 
обуку и 
опремање 
Војске 
Либерије од 
стране војних 
инструктора 
Армије САД 

в 

25. ЛИБИЈА 5 3,10,13 1.028.538,50 649.316,80 

шлемови, балистички 
прслуци, балистичке плоче, 
ручни бацач граната, 
муниција, пилотски 
падобрани, кисеоничка боца 
за падобране, рез.делови за 
школски авион и услуга 
ремонта,пиропатроне, 

Либија в 

26. ЛИТВАНИЈА 1 1 20.580,00 20.580,00 карабини Литванија ц 

27. КИПАР 8 2, 3, 4, 17 3.999.225,00 2.349.556,00 

муниција, модел 
ракете,опрема, материјали 
и документација за ракету, 
рез. делови за пушке, 
навођена разорна ракета, 
рез. делови за 
противавионски тенк 

Кипар, 
Бангладеш в 

28. КОЛУМБИЈА 1 1 592.500,00 592.500,00 машина за комплетирање 
муниције; Колумбија в 
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29. МАЛЕЗИЈА 2 1 4.637.581,60 4.637.581,60 
компоненте за мину, алати 
и опрема за комплетирање , 
документација, 

Малезија в 

30. МАЛТА 1 1 9.903,39 4.424,70 карабини;  Малта  ц 

31. МАЂАРСКА 4 1, 8 849.198,00 831.636,00 барут, флегматизовани 
хексоген, муниција, 

БиХ, 
Мађарска  ц 

32. МАКЕДОНИЈА 14 1 976.891,64 815.689,12 

карабини, пиштољи, 
револвери, муниција, рез. 
делови за пиштољ, кутија 
отровна димна школска, 
топовски удар, 

Македонија, ц,в 

33. МИЈАНМАР 4 2, 5 30.402.626,11 13.317.277,40 

самоходни топ, 
модернизована хаубица, 
НВО- алати, прибор и рез. 
делови 

Мијанмар ( уз 
обавезу 
предходне 
консултације 
са МСП-ом за 
будуће 
послове) 

в 

34. НАМИБИЈА 1 1 4.410,00 4.410,00 митраљези  Намибија ц 

35. НЕМАЧКА 15 3, 8, 13 12.940.994,96 3.632.580,28 муниција, чауре, карабини, 
пушке , барут 

Немачка, 
Данска ц 

36. НОРВЕШКА 3 1, 3 378.053,19 331.953,99 муниција, карабини Норвешка ц 

37. НОВИ ЗЕЛАНД 1 1 167.365,38 167.365,38 муниција Нови Зеланд ц 

38. ПАКИСТАН 5 1 451.298,00 107.900,00 пиштољи,  Пакистан ц  

39. ПАНАМА 4 3, 4 646.000,00 338.100,00 муниција Израел, 
Кенија ц,в 
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корисника 

40. ПОЉСКА 1 2 30.207,30 30.207,30 рез.делови за топ, хаубица Египат  в 

41. ПОРТУГАЛИЈА 1 1 26.533,50 22.314,60 пушке, карабини Мозабик ц 

42. ПЕРУ 2 1 13.840,00 13.840,00 пушке, пиштољи Перу в 

43. САД 34 1 150.585.144,73 9.568.828,00 

пиштољи, револвери, 
пушке, пушкомитраљез, 
оцевљени механизми, 
карабини, оквири за 
метке,муниција 

САД, Израел, 
Саудијска 
Арабија 

ц,в 

44. САУДИЈСКА 
АРАБИЈА 1 4 537.995,00 537.995,00 бомбе Саудијска 

Арабија в 

45. СЕЈШЕЛИ  1 1 1.744.800,00 1.744.800,00 снајперске пушке, 
аутоматски бацачи граната Јерменија в 

46. СИНГАПУР 10 3, 4, 7  1.218.538,50 1.218.538,50 муниција, барутно пуњење, 
гас маске, бомбе 

Индонезија, 
Малдиви в 

47. СВ. КРИСТОФЕР И 
НЕВИС 5 1, 8  1.425.783,00 459.103,32 

барут, минобацачко 
пуњење, носач затварача са 
клипом за пушке  

Канада, 
Шпанија, 
Израел, 
Аустрија 

ц 

48. СЛОВЕНИЈА 7 1, 3, 8  364.332,82 342.928,92 

пушке, пушкомитраљези, 
оцевљени механизми, 
пиштољи, карабини, цеви за 
пушке, барутно пуњење, 
муниција 

Словенија ц 

49. СЛОВАЧКА 
РЕПУБЛИКА 3 3 498.556,52 493.143,47 муниција Словачка 

Република ц 

50. РУМУНИЈА 4 3, 8 991.171,30 964.267,36 муниција, барут  Румунија ц 
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51. РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА 3 1, 3 80.741,16 44.485,14 карабини, муниција Руска 

Федерација ц 

52. ТАЈЛАНАД 2 3 380.955,00 0,00 муниција Тајланд в 

53. ТУРСКА 1 - 380.860,00 0,00 - - - 

54. УАЕ 6 1, 2, 4 2.236.475,62 1.113.857,80 

ротирајуће постоље за 
митраљез, бомбе, 
спец.конструисани део за 
војно возило, ракете,  

УАЕ, 
Нигерија ц, в 

55. УРУГВАЈ 3 1, 3 1.088.039,00 1.088.039,00 зрно, двобазни барут, 
муниција Чиле ц, в 

56. ФИНСКА 4 1, 3 90.358,32 87.556,50 
карабини, оцевљени и 
неоцевљени механизми, 
зрна, чауре, пушке 

Финска  ц 

57. ФИЛИПИНИ 2 1 31.300,00 17.400,00 пиштољи,  Филипини ц, в 

58. ФРАНЦУСКА 11 1, 3, 13 1.117.929,12 996.452,69 
карабини, муниција, 
ппригушивач пуцња за 
пушке, 

Француска ц 

59. ХОЛАНДИЈА 3 3 753.455,85 745.888,45 муниција Холандија ц 

60. ХРВАТСКА 7 3, 4 753.905,67 477.743,38 
муниција, улошци димни, 
упаљачи, вежбовни 
детонирујучи штампин 

Хрватска ц, в 
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61. ЦРНА ГОРА 13 1, 3, 8  7.402.667,27 6.785.536,45 

барутно пуњење,карабини, 
муниција, услуга 
одржавања компоненти на 
хеликоптерима, двобазно 
ракетно пуњење, митраљези 
, пушке, рез.делови за 
пушке, 

Црна Гора, 
Ирак, 
Филипини 

ц,в 

62. ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 5 1, 13 324.090,30 308.412,75 

карабини, балистичке 
заштитне плоче, пушке, 
митраљези, 

Чешка 
Република в,ц 

63. ШВАЈЦАРСКА 4 1, 3 379.814,10 345.151,50 муниција, митраљези, Швајцарска ц 

64. ШВЕДСКА 2 3 582.610,98 582.610,98 муниција Шведска ц 

65. ШПАНИЈА  9   241.424,96 173.113,26 пушке, муниција,карабини, 
пиштољи, Шпанија ц 

  УКУПНО 372   299.831.875,99 93.118.526,15       

         

 ¹  У периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007.године     
 ²  Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године  

 
3  Подаци о реализацији извоза НВО добијени од 
извозника      

    Напомена: Привремени извоз НВО није приказан      
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АНЕКС 7/07 - Увоз наоружања и војне опреме¹ 
 
         

Ред. 
бр. Дестинација увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола   

(у УСД)² 

Вредност 
увоза3           

(у УСД)² 
Опис робе Земља 

порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. АУСТРИЈА  28 1,3 544.201,91 436.680,54 
пиштољи,  рез.делови за 
пиштоље и карабине, 
карабини, муниција 

Аустрија, 
Немачка, 
Чешка 
Република, 
Белгија, 
Италија, 
Финска, 
САД 

ц, в 

2. БЕЛГИЈА 9 1, 3, 17, 18 4.206.950,89 845.263,84 

основно оружје, бацач 
граната за основно оружје, 
рез.делови за 
осн.оружје,универзални 
алат, карабини, муниција, 
делови муниције, делови 
оружја и 
прибор,инжињеринг 
документација , рез. делови 
за опрему за производњу 
муниције, пушке, делови за 
пушке и митраљезе, 
митраљези, барутно пуњење 
за муницију, карабини 

Белгија ц, в 

3. БЕЛОРУСИЈА  2 1 56.286,00 21.240,00  оптички нишан Белорусија в 
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порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

4. БУГАРСКА 5 3, 8 1.563.298,00 195.933,00 
чауре, амонијум перхлорат, 
кошуљице осветљавајуће 
мине, минобацачке мине,  

Бугарска в 

5. БиХ 19 2, 3, 11, 16 6.615.628,00 2.744.786,10 

склоп цеви за минобацача, 
цев, комора, каписла, 
оптички нишан, нишанска 
справа, муниција, рез. 
делови за тенк, обрађена 
кошљица, комора 128 мм, 
комплет за крипто уређај, 
пушке 

БиХ, Руска 
Федерација ц, в 

6. ВЕЛИКА 
БРИТАНИЈА 2 1 52.402,32 3.261,61 

оптички нишани , спортске 
пушке, митраљези, пушке, 
пиштољи 

Велика 
Британија ц 

7. ГРЧКА 2 1 48.468,84 48.468,84 пиштољи; Италија, 
САД ц 

8. ЕГИПАТ 1 2, 4 23.510,00 0,00 - - - 

9. ИЗРАЕЛ 1 10 100.000,00 100.000,00 беспилотна летелица са 
пратећом опремом, Израел в 

10. ИНДИЈА 1 3 178.237,50 178.237,50 метални линк; Индија в 

11. ИТАЛИЈА 8 1,3 137.019,28 68.310,43 карабини, рез. делови за 
карабине, пушке; Италија ц 

12. КИНА 1 8 69.000,00 69.000,00 амонијум перхлорат; Кина ц 

13. КИПАР 2 1 97.410,00 53.921,00 пушке; Руска 
Федерација; ц 

14. ЛЕТОНИЈА 1 9 95.000,00 95.000,00 бродски дизел мотор; Летонија; ц 
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Ред. 
бр. Дестинација увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола   

(у УСД)² 

Вредност 
увоза3           

(у УСД)² 
Опис робе Земља 

порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

15. МАКЕДОНИЈА 1 4 4.015,57 4.015,57 невођена ракета за 
ваздухоплове; Македонија; в 

16. НЕМАЧКА 17 1,3 795.439,04 431.560,00 

карабини, инструменти за 
идентификацију бојних 
отрова,муниција, метал 
декор, 

Белгија, 
Немачка, 
Италија, 
Руска 
Федерација, 
САД 

ц,в 

17. ПОРТУГАЛИЈА 3 1 86.984,55 86.984,55 карабини, рез. делови за 
карабине Белгија ц 

18. РУСКА 
ФЕДЕРАЦИЈА 7 1, 4 37.058.025,00 27.071.501,00 

услуга оплемењивања и 
дораде, алати, 
агрегати,услуге, услуга 
оплемењивања , 

Руска 
Федерација в 

19. САД 4 1 59.559,00 55.191,00 пушке, пиштољи, магацини САД в, ц 

20. СЛОВЕНИЈА 4 1,3 67.462,47 67.167,00 барут,  револвери  Немачка, 
Италија  ц 

21. ХРВАТСКА 1 1 220,00 220,00 револвери Србија в 

22. ЦРНА ГОРА 11 1, 3, 6  5.559.532,08 5.194.445,96 

пиропатроне, услуга израде 
специјалне амбалаже за 
херметичко паковање и 
испитивање и верификацију 
квалитета, нво,  муниција,  
самоходни противбродски 
обалски ракетни систем и 
ракета и рез.делови, цеви за 
противавински топ, 

Црна Гора в 
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Ред. 
бр. Дестинација увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Број из 
НКЛ НВО 

Вредност 
издатих дозвола   

(у УСД)² 

Вредност 
увоза3           

(у УСД)² 
Опис робе Земља 

порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

23. ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 5 1,3 176.017,43 114.976,05 муниција, карабини, пушке,  Чешка 

Република ц 

  УКУПНО 135   57.594.667,88 37.886.163,99       

         
 ¹  У периоду од 01.01.2007. до 31.12.2007.године     
 ²  Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године  

 
3  Подаци о реализацији увоза НВО добијени од 
увозника      

    Напомена: Привремени увоз НВО није приказан      
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АНЕКС 8/07 - Извоз робе двоструке намене¹ 
 

Ред. 
бр. 

Дестинација 
извоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Вредност  
издате 
дозволе     
(у УСД) 

Вредност 
извоза³      

(у УСД)2 

Број из 
НКЛ РДН Опис робе Количина    

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 
корисник

а 

1. МАКЕДОНИЈА 1 61.071,15 61.071,15  1 A 004a  

Заштитна маска са резервим 
деловима, лични прибор за 

деконтаминацију и 
заштитне чарапе 

1.300 кд и 
500 пр; Македонија в 

  УКУПНО: 1 61.071,15 61.071,15           
          
 ¹ Извоз реализован у периоду од 01.01. 2007. године до 31.12.2007. године по дозволама које су важиле у том периоду  
 ² Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године  

 
3 Подаци о реализацији извоза робе двоструке намене 
добијени су од извозника      

          
   Напомена: Тип крајњег корисника: в - војни; ц - цивилни       
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АНЕКС 9/07 - Увоз робе двоструке намене¹ 
 

Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
издатих 
дозвола 

Вредност  
издате 
дозволе    
(у УСД)² 

Вредност 
увоза³         

(у УСД)² 

Број из 
НКЛ РДН Опис робе Земља 

порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. Аустрија 1 71.740,00 71.740,00 6 А 102 
Уређај за детекцију и мерење нуклеарног 
зрачења и радиолошко извиђање Radiak set 
AN/PDR-77 

САД в 

2. БИХ 1 1.827,21 1.297,95 6 А 008 

Услуга оправке, испитивања и баждарења 
за привремено извежену робу: индикатор 
влажности, клима уређај и мерни 
инструмент 

БИХ в 

3. Холандија 1 58,87 59,07 1 C 350.43   Натријум флуорид          CAS br.7681-49-4 Холандија ц 

4. Хрватска 1 74.088,00 72.542,74 1 C 002b4a    Алуминијумски профили  Хрватска в 

5. Немачка 3 8.949,60 37,98 1C 350.43     
1C 350.50 

Натријум сулфид      CAS бр.1313-84-4; 
Натријум флуорид  CAS  бр. 7681-49-4  САД; ц 

6. САД 1 7.775,00 7.775,00 6A 006  
IMM - 4 DOT SENSOR - индуктивна сонда 
за мерење временских промена укупне 
струје кроз отвор сензора 

САД ц 

7. Словенија 4 547.649,68 469.790,29 1C 002b4a  Алуминијумске шипке  Словенија в 

8. Словачка 
Република 1 95.550,00 101.841,60 1C 350 46  Триетаноламин           CAS бр.102-71-6 Словачка 

Република ц 

  УКУПНО: 13 807.638,36 725.084,63         
         
 ¹ Увоз реализован у периоду од 01.01.2007. године до 31.12.2007. године по дозволама које су важиле у том периоду 
 ² Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године 
 3 Подаци о реализацији увоза робе двоструке намене добијени су од   увозника    
         
   Напомена: Тип крајњег корисника: в - војни; ц - цивилни      
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АНЕКС 10/07 - Одбијени захтеви за извоз наоружања и војне опреме1 
         

Ред. 
бр. Дестинација извоза 

Број 
одбијених 
захтева 

Број из 
НКЛ 
НВО 

Вредност      
(у УСД)2 Опис робе Количина      

(у јед. мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. АЛБАНИЈА 1 4 3.680.000,00 барутно пуњење; 500.000 кд; Албанија в 

2. ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1 3 257.250,00 муниција; 3.000 кд; Кенија в 

3. ЛИБИЈА 2 1, 2, 23,  426.895,00 

пушке,бацачи граната, средства 
за обуку на авионима ГАЛЕБ, 
системи за вешање вежбаоних 
средстава; 

3.124 кд; Либија в 

4. СЕЈШЕЛСКА ОСТРВА 11 1, 3  30.945.352,06 митраљези, муниција, пиштољи, 
гранате, оптички нишани; 268.778 кд; 

Јерменија, 
Јордан, 
Либија 

в 

УКУПНО: 15   35.309.497,06         

         
 ¹ У периоду од 01.01.2007 године до 31.12.2007.године     
 ² Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године  
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АНЕКС 11/07 -  Одбијени захтеви за увоз наоружања и војне опреме 1 
         
         

Ред.
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
одбијених 
захтева 

Број из 
НКЛ НВО

Вредност   
(у УСД) 2 Опис робе Количина     

(у јед. мере) 
Земља 
порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. ИТАЛИЈА 1 1 6.438,60 полуатоматски ловачки карабини; 6 кд; Италија ц 

2. НЕМАЧКА 4 1 29.353,61 ловачки карабини; рез. цев за карабин 20 кд; Немачка ц 

УКУПНО 5   35.792,21         

         
 ¹ У периоду од 1.01.2007.године до 31.12.2007.године     
 ² Вредност исказана у УСД а вредност различитих валута је прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.12.2007.године 
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АНЕКС 12/07 -  Одбијене извозне дозволе  робе двоструке намене 
         

Ред. 
бр. 

Дестинација 
извоза 

Број 
одбијених 
захтева 

Број из  
НКЛ РДН 

Вредност    
(у УСД) Опис робе Количина      

(у јед.  мере) 

Земља 
крајњег 

корисника 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. - - - - - - - - 
         
 Напомена: Није било одбијених дозвола за извоз робе двоструке намене у 2007.години   

 
 
 
 
 
 
 
АНЕКС 13/07 -  Одбијене увозне дозволе робе двоструке намене 
         

Ред. 
бр. 

Дестинација 
увоза 

Број 
одбијених 
захтева 

Број из  
НКЛ РДН 

Вредност    
(у УСД) Опис робе Количина      

(у јед.  мере) 
Земља 
порекла 

Тип 
крајњег 

корисника 

1. - - - - - - - - 
         
 Напомена: Није било одбијених дозвола за увоз робе двоструке намене у 2007.години   
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