
 

 

 

 

Увоз робе која је предмет контроле на основу Националне контролне листе робе 

двоструке намене („Сл. гласник РС“, бр. 28/21), Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме  („Сл. гласник РС“, бр. 102/20) и Прилога 1 Одлуке о 

одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање 

одређених исправа („Сл. гласник РС“, бр. 4/20 и 9/21) 

  

 

Дописима Управе царина број 148-11-353-11-30/2015 од 4. јуна 2015. године и 148-11-

353-11-30/2/2015 од 16. јуна 2015. године, обавештени сте о начину поступања 

царинских органа при контроли спољне трговине робом двоструке намене, а у складу са 

Законом о извозу и увозу робе двоструке намене („Сл. гласник РС“, бр. 95/13 и 77/19) и 

Одлуком о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене („Сл. 

гласник РС“, бр. 28/21).  

 

С тим у вези, дописом Управе царина број 148-II-483-24-21/2019 од 07. новембра 2019. 

године, обавестили смо вас да, сходно одредбама Закона о извозу и увозу робе двоструке 

намене, за увоз предметне робе није потребна дозвола надлежног Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација, осим ако се ради о роби која је наведена у 

Листама 1, 2 и 3 Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и употребе 

хемијског оружја и његовом уништавању, за чији увоз је неопходна дозвола овог 

министарства. 

 

Поред наведеног, дописима Управе царина број 148-10-353-11-22/2014 од 13.10.2014. 

године и 148-11-353-11-18/2015 од 07.04.2015. године, обавештени сте о начину 

поступања царинских органа при контроли спољне трговине наоружања и војне опреме, 

у складу са Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме (“Службени гласник 

РС”, број 107/2014) и Националном контролном листом наоружања и војне опреме  („Сл. 

гласник РС“, бр. 102/20), као и да је за увоз и извоз истог неопходна дозвола 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација. 

 

Овог пута вас обавештавамо да постоји одређена роба која се користи за цивилне сврхе 

(на пример, електрични детонатори), која не само да се налази на Националној 

контролној листи робе двоструке намене и Националној контролној листи наоружања и 

војне опреме, већ је обухваћена и Прилогом 1 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, 

извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, 

бр. 4/20 и 9/21), а сходно Закону о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“, бр. 

36/09, 36/11 - др. закон, 88/11 и 89/15 - др. закон). 

 

Чињеница да постоји одређено преклапање Националне контролне листе робе двоструке 

намене и Националне контролне листе наоружања и војне опреме са Прилогом 1 Одлуке 

о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање 

одређених исправа, изазвала је недоумицу привредних субјеката у вези са условима за 

увоз робе која је истовремено предмет контроле по ова три законска основа. 

 

Сходно наведеном, надлежно Министарство трговине, туризма и телекомуникација је 
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у вези са решењем предметног питања, о чему вас обавештавамо у циљу правилног и 

уједначеног поступања.  

 

С тим у вези, роба која је наведена у Прилогу 1 Одлуке о одређивању робе за чији је 

увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (а која није 

наведена у Националној контролној листи робе двоструке намене, односно Националној 

контролној листи наоружања и војне опреме) користи се у цивилне сврхе и за њен увоз 

је неопходно прибавити дозволу коју издаје Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, како је прописано Законом о спољнотрговинском пословању („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09, 36/11 - др. закон, 88/11 и 89/15 - др. закон). 

 

Међутим, за увоз робе која је наведена у Прилогу 1 Одлуке о одређивању робе за чији је 

увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа, а која се 

истовремено налази и на Националној контролној листи робе двоструке намене (нпр. 

електрични детонатори), није потребно прибављати дозволу коју издаје министарство 

надлежно за послове спољне трговине, ни у смислу Закона о спољнотрговинском 

пословању. 

 

(Акт УЦ број 148-II-353-11-40/2/2021 од 29.06.2021. године)   

 

 

 

 

 


