
Националне контролне листе НВО, структура листе 

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА ЛИСТА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 

 

1. Оружје глатке цеви калибра мањег од 20mm, остало наоружање и 

аутоматско оружје калибра 12,7mm или мањег и прибор, те за њих 

специјално пројектоване компоненте.  

  

2. Оружја глатке цеви калибра 20mm или већег, остала оружја или наоружање 

калибра већег од 12,7mm, бацачи и прибор, и за њих специјално 

пројектоване компоненте. 

  

3. Муниција и упаљачи за муницију, и за њих специјално пројектоване 

компоненте. 

 

4. Бомбе, торпеда, ракете, пројектили, остале експлозивне направе и пуњења 

као и припадајућа опрема и прибор, специјално пројектована за војну 

употребу као и компоненте специјално пројектоване за горе наведено. 

 

5.  Управљање ватром, опрема за осматрање и упозоравање, као и сродни 

системи, опрема за тестирање, подешавање и противмере, специјално 

пројектована за војну употребу и компоненте и прибор специјално 

пројектовани за горе наведено 

 

6. Копнена возила и компоненте. 

 

7. Хемијски агенси, и „биолошки агенси”, „агенси за сузбијање немира”, 

радиоактивни материјали, с тим у вези опрема, компоненте и материјали.  
 

8. „Енергетски материјали” и одговарајуће супстанце(експлозиви, горива и 

смеше). 

 

9.   Ратни бродови и борбена пловна средства(површинска или подводна), 

специјална морнаричка опрема и прибор, компоненте и друга површинска 

пловила. 

 

10.  „Ваздухоплови”, „летелице лакше од ваздуха”, „беспилотне летелице” 

(„УАВ”), ваздухопловни мотори и „ваздухопловна опрема”, сродна опрема и 

компоненте, специјално пројектоване или модификоване за војну употребу.                                                                                                                                                             

11.  Електронска опрема, „свемирске летелице” и њихове компоненте које се не 

контролишу ни по једној другој основи на овој НКЛ НВО. 

12.  Системи оружја с великом кинетичком енергијом и припадајућа  опрема, 

као и за њих специјално пројектоване компоненте. 

 

13.  Оклопна или заштитна опрема и конструкције и компоненте. 

 

14.  ‘Специјализована опрема за војну обуку’ или симулиране војне сценарије, 

симулатори специјално пројектовани за обуку за коришћење било које 

врсте ватреног оружја или наоружања које контролишу тачке 1. или 2. и за 

то специјално пројектоване компоненте и прибор. 
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15.  Опрема за приказ слике или за противмере, специјално пројектована за 

војну употребу и за то специјално пројектоване компоненте и прибор. 

 

16.  Откивци, одливци и остали недовршени производи, специјално 

пројектовани  за производе који подлежу контроли по тачкама 1. до 4., 6., 9., 

10.,12.или19. 

 

17.  Разноврсна опрема, материјали и „библиотеке”, и за то специјално 

пројектоване компоненте. 

 

18.  Опрема за ‘производњу’ и компоненете наведене на овој НКЛ НВО. 

 

19.  Системи наоружања усмерене енергије(DEW), с тим повезана опрема или 

опрема за противмере и тест модели, и за њих специјално пројектоване 

компоненте. 

 

20.  Криогеничка и „суперпроводљива” опрема и компоненте специјално 

пројектоване за њу. 

 

21.   „Софтвер”. 

 

22.  „Технологија”. 

 


