
 

ПРЕГЛЕД ИНСТИТУЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОВЕРУ 

СЕРТИФИКАТА КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА, ПО ДРЖАВАМА 

на основу података добијених од дипломатско-конзуларних 

представништава Републике Србије, закључно са датумом  24. јун 2015. 

године1 

 

1. AЗЕРБЕЈЏАН 

 

Потврђивање неких правних аката, везаних за примену наведеног Закона, 

изовоз, увоз, реекспорт, реимпорт, транзит производа војне назнаке остварује се преко 

Кабинета Министара на основу закључака државних органа.  

Сертификат крајњег корисника (End user certificate – EUC) за увоз оружја, војне 

опреме и робе двоструке намене у Азербејџан, потписује одговарајуће овлашћено лице 

надлежног државног органа који обавља наведену делатност.  

 

2. АУСТРИЈА 

 

 За издавање дозвола за извоз и увоз наоружања, војне опреме и робе двоструке 

намене надлежне су институције  

 У погледу ратног материјала надлежно је Министарство унутрашњих послова 

(Bundesministerium fur Innes). 

 У погледу друге војне опреме, спортског и ловачког наоружања и робе 

двоструке намене надлежно је Министарство за науку истраживање и привреду 

(Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft).  

У допису се наводи да се информације о издавању Сертификата крајњег 

корисника, као и лица овлашћених за њихово потписивање, могу добити искључиво од 

наведених институција.         

 

3. АУСТРАЛИЈА 

 

 Тело надлежно за контролу промета контролисане робе и за издавање 

сертификата крајњег корисника је Канцеларија за контролу извоза наоружања 

(Defence Export Control Office), у оквиру Министарства одбране Аустралије. 

(видети више: www.defence.gov.au/deco/ ) 

 

4. АЛБАНИЈА 

 

 Надлежно тело за контролу извоза је Државни орган за контролу извоза. 

Државни орган за контролу извоза надлежан је за издавање различитих дозвола међу 

којима и дозволе за извоз/увоз наоружања и војне опреме и робе двоструке намене. 

Исти орган је надлежан и за издавање Сертификата крајњег корисника. 

 

5. АЛЖИР 

 

 За издавање Сертификата крајњег корисника надлежно је Министарство 

одбране. Када је реч о дозволама за увоз из Р. Србије, у допису наводе  да се НВО 

                                                 
1 Обједињени преглед припремило Министарство спољних послова 
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испоручује „на начин како се до сада радило са српским јавним предузећем 

Југоимпорт.“ 

 

6. АРГЕНТИНА 

 

 Међуресорна комисија (CONCESIMB) коју чине Министарство одбране, 

економије, јавних финансија и спољних послова и вера, а која је одговорна за издавање 

дозвола пре извоза и у случају да земља која извози тако захтева. Ова међуресорна 

комисија има могућност издавања Сертификата крајњег корисника. У вези са оружјем, 

муницијом и експлозивом компетентни орган за издавање дозвола је Национални 

регистар оружја унутар Министарства правде и људских права. 

 

7. АНДОРА 

  

 Директор полиције Јорди Монере Блазкуез ( Jordi Monero Blazquez) 
посредством Одсека за инспекцију оружја у Полицији Андоре, надлежан је за издавање 

дозвола за увоз и извоз конвенционалнго наоружања, војне опреме и робе двоструке 

намене.  Иста институција, односно особа је надлежна за издавање и потписивање 

Сертификата крајњег корисника.  

 

8. БЕЛОРУСИЈА 

 

 За издавање Сертификата крајњег корисника надлежан је специфичан корисник 

робе – правно лице. Ова правна лица морају да буду потврђена од стране Државног 

војно-индустријско комитета Републике Белорусије. У случајевима када су корисници 

специфичне робе Мин. одбране, Мин. унутрашњих послова, Комитет државне 

безбедности, Државни царински комитет, ови органи самостално обављају процедуру 

издавања Сертификата крајњег корисника, за које није потребна потврда Државног 

војно-индустријског комитета. 

 Извоз и увоз са, односно на територију Р. Белорусије специфичне робе која се 

контролише, врши се по лиценцама, које се издају од стране Државно-индустријског 

комитета на основу одлука Међуресорне комисије за војно-техничку сарадњу и 

извозну контролу при Савету Безбедности Р. Белорусије 

БРАЗИЛ 

 Надлежна институција за потписивање Сертификата крајњег корисника (EUC) – 

Директорат за фискализацију контролисаних производа (Diretoria de Fiscalizacao de 

Produtos Contralados – DFPC).  

 

9. БУГАРСКА  

 

Тело задужено за издавање дозвола за увоз и извоз НВО и робе двоструке 

намене је Међуминистарска комисија за одбрамбене технологије и безбедносне набавке 

(ову комисију чине Министар одбране и Министар унутрашњих послова). 

Међуминистарстка комисија за контролу извоза и непролиферације ОМУ 

заједно са Министарством економије надлежна је за издавање дозволе за увоз и извоз  

робе двоструке намене, као и наоружања и војне опреме. 

 Међународни извозни сертификат издаје такође Међуминистарска комисија. 

Овај сертификат потписује Ивелина Бачевнова секретар комисије или Кристо Атанасов, 

заменик секретара. 



Сертификат крајњег корисника издају Министарство одбране, Министарство 

унутрашњих послова и друга државна тела која користе НВО и РДН. 

Име особе овлашћене да потписује Сертификат крајњег корисника мора бити 

одобрен од стране копредседавајућих Међуминистарска комисије. 

 

10. БОЛИВИЈА  

  

Институција задужена за издавање дозвола за увоз и извоз НВО, као и оверу 

сертификата је Министарство одбране.   

 

11. ГРУЗИЈА 

 

 Институција надлежна за издавање дозвола за увоз, извоз НВО и робе двоструке 

намене надлежно је Министарство одбране, а потписује их министар. 

  

12. ГРЧКА 

 

 Надлежна институција за издавање извозних и увозних дозвола за НВО је 

Министарство развоја и конкурентности, Дирекција за координацију трговине и 

трговинских режима (актуелни директор Варвара Маозли). 

 Сертификати крајњег корисника издаје Министарство одбране, Генерална 

дирекција за наоружање и инвестиције, чији је директор овлашћено лице (тренутно на 

тој позицији Димитриос Јојопулос). 

 

13. ДАНСКА  

 

 Орган задужен издавање извозних дозвола и администрацију која се односи на 

извоз робе двоструке намене и технологије јесте Дански пословни орган (Danish 

Business Authority).  

 За промет оружја и војне опреме и робе двоструке намене у К. Данској надлежно 

је Министарство правде. 

 

14. ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА 

 

 Од ступања на снагу декрета из 2006. године, председник Доминиканске 

Републике забранио је увоз ватреног оружја, његових делова и одговарајуће муниције у 

циљу трговине са приватним лицима. Када се ради о увозу ватреног оружја његових 

делова и одговарајуће муниције, у некомерцијалне сврхе, Министарство унутрашњих 

послова и полиције је надлежна институција овлашћена за издавање и потписивање 

Сертификата крајњег корисника.  

 

15. ЕСТОНИЈА 

 

 Промет стратешких роба (укључује НВО и робу двоструке намене) у 

надлежности Комисије за стратешка добра коју чине представници различитих 

институција, а којом председава представник Министарства иностраних послова. У 

састав комисије улазе представници Министарства спољних послова, Министарства 

одбране, Граничне службе полиције, Царинско-пореске управе, Службе за унутрашњу 

безбедност и Министарства економије и комуникација. Ова комисија издаје дозволе за 

извоз и увоз стратешких добара. Особа овлашћена, по закону, да потписује дозволе је 



Министар спољних послова, који има могућност да овласти другу особу да потписује 

дозволе. 

 Издавање Сертификата за увоз је такође у надлежности Комисије.  

Исти модел примењује се код Сертификата крајњег корисника који издаје Комисија за 

стратешка добра, која и прати активности крајњег корисника. Право потписа има 

Министар спољних послова, који уобичајено овлашћује представника МСП у комисији 

да потписује. 

 

 

16. ИРАК 

 

Институција надлежна за издавање дозвола за извоз односно увоз НВО и РДН је 

Министарство одбране Ирака. Институција надлежна за издавање Сертификата крајњег 

корисника је Влада Р. Ирак. Лице задужено за потписивање Сертификата крајњег 

корисника је ПВ РИ Хајдар Ал-Абади. 

 

17. ИЗРАЕЛ 

  

Надлежна институција за издавање дозвола за извоз и увоз, које се односе на 

наоружање, војну опрема и робу двоструке намене, је Агенција за контролу извоза 

која се налази при Министарству одбране. Извоз и увоз робе двоструке намене у 

цивилне сврхе у надлежности је Министарства Економије. Ово Министарство 

надлежно је и за издавање Сертификата крајњег корисника за добра намењена употреби 

у цивилне сврхе. 

 За издавање Сетрификата крајњег корисника која се односи на наоружање, војну 

опрема и робу двоструке намене намењену за војне потребе надлежно је 

Министарство одбране.  

 

 

18. ИТАЛИЈА 

 

Институција надлежна за издавање дозвола за извоз и увоу НВО је 

Министарство спољних послова и међународне сарадње, преко сцоје канцеларије 

UAMA (Ufficio Autorizzazione Materiale Armamento), опуномоћени министар Michele 

Eposito. Сертификат крајњег корисника када се ради о НВО намењеног италијанској 

војсци издаје Министарство одбране. Ако је у питању увоз НВО који је намењен 

италијанској индустрији, сертификат потписује директор UАМА. 

Када се ради о роби двоструке намене за издавање докумената надлежно је 

Министарство за економски развој, генерална дирекција за међународну трговачку 

политику, СекторIV. Особа овлашћена за потписивање докумената-шеф сектора 

Massimo Cipolletti. 

 

19. ЈАПАН 

 

 -за извоз задужена Секција за извоз безбедносне опреме: Одељење за контролу 

трговине у оквиру поменуте канцеларије (за трговинску и економску сарадњу) тј. 

„Security Export Licesning Division, Trade Control Department, Trade and Economic 

Cooperation Bureau.“ 



 -За увоз задужена Секција за издавање трговинских дозвола, Одељење за 

контролу трговине у оквиру поменуте канцеларије (трговинску и економску сарадњу), 

„Trade Licensing Divison, Trade Control Department, Trade Economic Cooperation Bureu.“ 

 -за издавање (Сертификата крајњег корисника - EUC) задужен крајњи корисник 

 -особа овлашћена за потписивање Сертификата крајњег корисника „председник“ 

(тј. главни руководилац) или овлашћена особа у датој компанији или институцији 

 

20. ЈЕРМЕНИЈА 

 

 Јерменска страна наводи за сва предметна питања извоза надлежно је 

Министарство одбране.  

 

21. КИПАР 

 

Сертификат крајњег корисника издаје крајњи корисник. Надлежни орган за 

издавање дозвола за извоз НВО и робе двоструке намене је Одељење за издавање 

извозних и увозних дозвола Министарства енергетике, трговине, индустрије и туризма. 

Наоружање и војна опрема се могу увести само за потребе оружаних снага. 

 

22. КИРГИЗИЈА 

 

За издавање дозвола за извоз и увоз НВО и РДН, као и издавање сертификата 

крајњег корисника надлежно је Министарство економије. Навдене документе потписује 

државни секретар или неки од заменика министра. 

 

23. КАНАДА 

 

 За издавање дозвола у вези са прометом наоружања, војне опреме и робе 

двоструке намене и за издвајање Сертификата крајњег корисника је: 

 Министарство иностраних послова, трговине и развоја (Department for 

Foregin Affairs, Trade and Development Canda), надлежно је Одељење за контролу извоза 

(Export Controls Division), а директор овог одељења је Деби Гровлинг. 

 

24. КАМЕРУН 

 

 Институције надлежне за издавање Сертификата крајњег корисника, увозних и 

извозних дозвола за оружје, муницију, војну опрему и робу двоструке намене су: 

 -Председник републике, 

 -Министарство одбране, 

 -Министарство регионалне администрације и децентрализације, 

 -Министарство правде,  

 -Министарство шумарства и дивљине, 

 -Генерални директорат за спољашња истраживања, 

 -Делегација националне безбедности. 

 

25. КУВАЈТ 

 

 Не постоје посебна имена лица која су овлашћена за одобравање и потписивање 

Сертификата крајњег корисника у Министарству одбране, него се Сертификат одобрава 

и потписује од стране руководећих лица у складу са њиховим функцијама и 



дужностима које исте прописују. Сертификат крајњег корисника се одобрава и издаје 

након што се за исти добије сагласност од следећих надлежних инстанци у 

Министарству.  

1)од органа који је тражио набавку производа у циљу приказа 

2)или од органа који је тражио набавку производа у циљу испробавања 

3) или од органа који је тражио набавку производа у циљу реализације уговора 

(инстанца која је склопила уговор). 

За увоз и извоз наоружања и војне опреме у Кувајт одговорно је  Министарство 

одбране. 

 

26. КИНА 

 

За издавање Сертификата крајњег корисника за извоз и увоз робе двоструке намене 

надлежна је Канцеларија за индустрију, безбедност и контролу извоза и увоза. Ова 

канцеларија потпада под Министарство трговине и државне управе за науку, 

технологију и индустрију у области народне одбране НР. Кине 

За издавање дозволе за извоз НВО надлежно је  - Државна управе за науку, технологију 

и индустрију у области народне одбране. 

 

27. ЛИХТЕНШТАЈН 

 

 На основу Споразума о царинској унији са Швајцарском из 1923. године 

Лихтенштајн примењује швајцарске прописе и нема националне институције које се 

баве овом материјом. С тим у вези све дозволе за увоз и извоз, као и Сертификат 

крајњег корисника у надлежности је швајцарских органа. 

 

28. ЛИБИЈА 

 

 На основу препоруке комитета СБ УН за санкције према Либије захтева  се 

дупла провера и дупли потписе. За издавање Сертификата крајњег корисника надлежни 

су били Министар одбране и Директор Дирекције за промет производа са посебном 

наменом. Тренутно овлашћен за потписивање Сертификата крајњег корисника је ПВ 

Абдала.  

 

29. ЛИТВАНИЈА 

 

 Институција надлежна за издавање Сертификата крајњег корисника је 

Министарство економије, а особа овлашћена за потпис долази из једне од институција 

које учествују у процесу, а у зависности од врсте робе или у зависности од питања 

крајњег корисника. Када се ради о нуклеарним материјалима, инсталацијама и опреми 

Сертификат крајњег корисника издаје Министарство економије заједно са 

Инспекторатом за безбедност нуклеарних постројења. Издавање дозвола за увоз и извоз 

стратешке робе је у надлежности Министарства економије. Министарство економије на 

основу сагласности других државних институција које су укључене у процес издавања 

дозволе издаје дозволу за увоз, односно извоз. 

 

30. МАКЕДОНИЈА 

 

 Сагласно закону о производњи и промету наоружања и војне опреме и Закона о 

контроли извоза робе и технологија двоструке намене, Министарство економије је 



надлежно је за потписивање дозвола за увоз и извоз наоружања и војне опреме, као и 

робе двоструке намене. За издавање Сертификата крајњег корисника робе двоструке 

намене надлежно је Министарство економије , а потписује га Министар економије. За 

издавање Сертификата крајњег корисника за увоз наоружања и војне опреме надлежно 

је Министарство одбране или Министарство унутрашњих послова.  

 

31. МАЛТА 

 

Институција надлежна за издавање дозвола за НВо и робу двоструке намене-

Министарство економије, инвестиција и малих предузећа-Сектор трговине, а 

овлашћено лице директор Brian Montebello. 

 

32. МЕКСИКО 

 

 Генерална дирекција федералног регистра за оружје и контролу експлозива 

при Секретаријату националне одбране, задужена је за издавање сагласности и 

дозвола за извоз и увоз наоружања и војне опреме, као и за издавање Сертификата 

крајњег корисника. Ову дирекцију тренутно води бригадни генерал, Родолфо Граде 

Хернандес. 

 

33. МАЂАРСКА 

 

 Одељење за контролу извоза за војну технику и контролу извоза у саставу 

Канцеларије за издавање трговинских дозвола Мађарске (Hungarian Trade Licesning 

Office). Исти орган надлежан је и за издавање Сертификата крајњег корисника, као и 

за издавање увозно/извозних дозвола у вези са прометом наоружања, војне опрема и 

робе двоструке намене. Надлежна особа: Ласло Стефан. 

  

34. НОВИ ЗЕЛАНД 

   

За извоз НВО и робе двоструке намене задужено је Министарство спољних 

послова и трговине (Ministry of Foreign Affairs and Trade), Одcек извозне контроле 

(Export Controls Section), електронска пошта: exportcontrol@mfat .govt.nz). Tело 

задужено за издавање Сертификата крајњег корисника (EUC) је такође Одcек извозне 

контроле (Export Controls Section). 

 Полиција Н. Зеланда надлежна је за контролу увоза наоружања за приватне 

потребе.  

 

35. НОРВЕШКА 

 

 Институција надлежна за издавање дозвола за извоз односно увоз НВО и РДН је 

Одељење за безбедносну политику и северне области Министарства иностраних 

послова. 
Институција надлежна за издавање Сертификата крајњег корисника је 

Норвешка војска или компанија која се бави извозом односно увозом НВО. Лице 

задужено за потписивање Сертификата крајњег корисника разликује се од случаја до 

случаја 

 

36. НЕМАЧКА 

 



 Савезна служба за привреду и контролу извоза је надлежна институција за 

издавање дозвола за извоз следеће робе: 

 а) наоружање, које је обухваћено заједничким правилницима о контроли извоза 

војне технологије и војних добара, што је у складу са Заједничким ставом и мишљењем 

Савета бр. 2008/944/GASP (GASP – Заједничка спољна и безбедносна политика). 

 б) роба двоструке намене која подлеже одредби (ЕЗ) бр.428/2009 Савета, а у 

погледу регулисања извоза, посредовања и транзита робе двоструке намене на нивоу 

Заједнице. 

 в) роба која спада под одредбе тзв. „Уредбе о ватреном оружју“ (Уредба (ЕУ) бр. 

258/2012). 

 За увоз и извоз ратног оружја надлежно је Савезно министарство за привреду и 

енергију. 

 Сертификат крајњег корисника издаје крајњи корисник. 

Даље информације у вези са контролом извоза као и узорке образаца видети на веб 

сајту: www.ausfuhrkontrolle.info.  

 

37. ПАРАГВАЈ 

 

Институција надлежна за издавање дозвола за увоз и извоз оружја, војне опреме 

и робе двоструке намене, као и EUC: Дирекција за ратни материјал (Direction de 

Material Belico - DIMABEL). 

 

38. ПОЉСКА 

 

 Извозне лиценце, које су формално дозволе за извоз, као и међународне увозне 

сертификате издаје и оверава, као и изјаве крајњег корисника, орган за контролу 

промета, а то је Министар привреде. У његово име та документа потписује један од 

службеника Департмана за привредну безбедност у министарству привреде. 

Тренутно су то: Кристоф Мајевски - директор; Радослав Цибулски – заменик 

директора; Кристоф Шелаг -  начелинк одељења. 

 

39. ПОРТУГАЛИЈА 

 

 За издавање дозвола за лако оружје и експлозив надлежно је Министарство 

унутрашњих послова, полицијска управа за јавну безбедност (електронска пошта: 

depax@psp.pt). 

 Дозвола за извоз војне опреме издаје Министарство одбране – Генерална 

дирекција за ресурсе националне одбране (електронска пошта: dgaied@psp.pt). 

 За извоз робе двоструке намене и технологије задужено Министарство 

финансија – Сервис за издавање дозвола пореске управе (електронска 

пошта:dsl@at.gov.pt). 

 

40. ПЕРУ 

 

 Орган надлежан за контролу, управљање, праћење, регулисање и кажњавање 

активности у области производње и трговине оружја, муниције и сродних производа за 

цивилну употребу, као и за ауторизацију њихове употребе је Национални надзорни 

орган за контролу служби безбедности, наоружања и муниције и експлозива за 

цивилну употребу (Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC). Овај орган није надлежан за 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/


издавање сертификата у вези са војним наоружањем, муницијом или сродним 

производима.  

Унутар овог органа делује Управа за ватрено оружје и муницију и сродне 

производе (Gerenca de Armas, Municiones y Articulos Conexos) која je надлежна  за 

издавање дозвола за производњу, продају, увоз, извоз, пласман, складиштење, пренос, 

поседовање и употребу ватреног оружја, муниције и сродних производа за цивилну 

употребу. 

 

41. РУМУНИЈА 

 

 Румунски орган који има право да издаје међународне сертификате за увоз или 

да овери сертификате за финалну употребу код увозних војних производа или роба 

двоструке намене је Одељење за контролу извоза, у случају када органи земље 

извознице затраже поменуте документе. 

 Лице овлашћено да потпише ове документе је шеф Службе за конвенционално 

оружје – за увоз оружја, муниције и војне опреме, односно шеф Службе за робе 

двоструке намене, када је реч о увозу производа и технологије са двоструком наменом. 

Детаљније информације могу се наћи на веб-сајту: www.ancex.ro. 

 

42. РУСИЈА 

 

За издавање дозволе за увоз и извоз наоружања и војне опреме надлежна је 

Федерална служба за војно-техничку сарадњу (ФСТВС Русије, видети више: 

www.fsvts.gov.ru). 

 За издавање дозволе за увоз и извоз робе двоструке намене надлежна је 

Федерална служба за техничку и извозну контролу (ФИСТИК Русије, видети више: 

www.fstec.ru). 

 Сертификат крајњег корисника прибављају учесници спољно-економске 

делатности.  

 

43. РУАНДА 

 

 Институција надлежна за издавање дозвола за увоз, извоз и Сертификата крајње 

корисника је Министарства одбране. Особа овлашћена за потпис је Генерални секретар 

у Министарству одбране. 

  

44. Р. КОРЕЈА 

 

 За издавање извозних дозвола за НВО и Сертификата крајњег корисника 

надлежан Одсек за контролу одбрамбених технологија, Сектора за набавку одбране  

унутар Министарства одбране. За издавање Сертификата крајњег корисника надлежан 

је Јунг Јин Вон. 

 

45. САН МАРИНО 

 

Законом забрањена трговина НВО, не постоји институција надлежна за издавање 

сертификата крајњег корисника. Сва војна питања у надлежности су Државног 

секретаријата за иностране послове. 

 

 

http://www.ancex.ro/
http://www.fsvts.gov.ru/
http://www.fstec.ru/


 

 

46. СЛОВЕНИЈА 

 

 За издавање дозволе за увоз и извоз оружја, војне опреме и робе двоструке 

намене надлежно је Министарство за одбрану Р. Словеније, које се налази на адреси 

Војкова цеста 59, 1000 Љубљана.  

 

47. САУДИЈСКА АРАБИЈА 

 

 Институција надлежна за издавање Сертификат крајњег корисника је Генерална 

управа за наоружање и муницију Министарства одбране. Лице овлашћено за његово 

потписивање је генерални директор Генералне управе за наоружање и муницију 

генерал Али Бен Мухамед ал Вахиби. Ова институција је надлежна и за издавање 

извозних, односно увозних дозвола. 

 

48. СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ 

 

Институције надлежна за издавање Сертификата крајњег корисника су 

Directorate of Defense Trade Control при Стејт Департменту надлежан за НВО;  Bureau of 

Industry and Security (BIS) при Министарству трговине.  

 

49. СЛОВАЧКА 

 

 Издавање увозно-извозних дозвола у вези са прометом наоружања, војне опреме 

и робе двоструке намене, као и Сертификати крајњег корисника је у надлежности 

Дирекције за извршавање трговинских мера у Министарство привреде (Odbor 

vykonu obchrodnych opatreni Ministerstva hospodarstva). За потписивање документације 

овлашћен је директор Дирекције – директор Силвиа Хорватова. 

 

50. СЕЈШЕЛИ 

 

 За издавање дозвола за увоз и извоз НВО, као и за издавање Сертификата 

крајњег корисника задужена је полиција Сејшелa (Department of Police, Seychells 

Police Headquaters). Особа задужена за издавање дозовола и Сертификата крајњег 

корисника је Ernesto Quatre (Commisioner of Police).  

 

51. ТАНЗАНИЈА 

 

 Институције задужене за одбрану (Tanzania People’s Defence Forces) и 

полицију (Tanzania Police Forces) надлежне су за издавање дозволе за увоз/извоз 

НВО. Такође, приватне фирме „Mzinga Corporation“ и „Tanganika Arms“ имају право 

издавања ових дозвола и искључиви су овлашћени дилери за продају НВО у Танзанији. 

 

52. ТУРСКА 

 

 Министарство економије Републике Турске надлежно је за издавање увозних 

и извозних дозвола за промет робе двоструке намене. 



 Сертификат крајњег корисника за наоружање и војну опрему издаје 

Министарство националне одбране Р. Турске издаје Сертификат крајњег корисника 

за увоз оружја за сопствену употребу. 

 Сертификат крајњег корисника за наоружање и војну опрему потписују лица 

овлашћена од стране Министра националне одбране, тренутно су то: пук. Р. Уфук 

Фират и инжењеријски пук. Абдурахин Демирџи. 

 Копија сертификата крајњег корисника за робу двоструке намене дата је у 

прилогу. Званичници надлежни за потписивање ових сертификата се мењају на основу 

система ротације, те није могуће приложити специмене њихових потписа. 

 

53. ХОЛАНДИЈА 

 

 Надлежна институција за извозну контролу у Холандији је Министарство 

спољне трговине и развоја. 

 За издавање извозних дозвола надлежна Служба за порезе и царине (Central 

Import Export Service – CDIU), која се налази у Гронингену. Према информацијама које 

се налазе на сајту, надлежна институција за издавање дозвола за промет контролисане 

робе је Канцеларија за лиценце Службе за порезе и царине, која се налази у 

Гронингену. 

 Регионална представништва Привредне коморе Холандије су овлашћена да 

оверавају Сертификат крајњег корисника (EUC), када се ради о приватној фирми. Када 

је у питању набавка контролисане робе за државне органе, Сертификат крајњег 

корисника издаје институција која робу набавља. 

 Детаљније информације могу се наћи на веб-сајту: 

www.goverment.nl/issues/export-controls-of-strategic-goods.  

 

54. УКРАЈИНА 

 

 Државна служба за контролу извоза Украјине је централни орган извршне 

власти који реализује политику у домену државне извозне контроле – даје дозволе 

(закључке) на право вршења међународних трансфера (извоз, увоз, привремени 

извоз/увоз, транзит) војне опреме, робе двоструке намене и других производа, који 

нису унети у спискове робе која подлеже државној извозној контроли и за коју може 

бити искоришћена процедура државне извозне контроле. 

 Право потписа поменутих дозвола дато је шефу Државне службе за контролу 

извоза Украјине и директору Департмана за државну експертизу при Државној служби 

за контролу извоза Украјине. 

Потписивање Сертификат крајњег корисника врши крајњи корисник. 

Сертификат крајњег корисника се потврђује потписом шефа и печатом одређеног 

предузећа или организације. 

Гаранција коришћења производа увезених у Украјину може се издавати у форми 

међународног сертификата за извоз, сертификата потврде доставе или другог 

документа који има такву гаранцију. 

 

55. ФИНСКА 

  

            Институција надлежна за издавање дозвола за извоз војног наоружања и опреме 

у Финској је Одељење за контролу наоружања у Министарству иностраних 

послова. У случају оружја за потребе грађана то је у надлежности Централне 

http://www.goverment.nl/issues/export-controls-of-strategic-goods


полицијске управе. За увоз НВО се не захтевају дозволе. Исте институције су надлежне 

за издавање и проверу Сертификата крајњег корисника свака. 

Потписивање извозних дозвола и Сертификата крајњег корисника врше 

министар одбране (за војно наоружање) и начелник Централне полицијске управе (за 

потребе грађана). 

 

 

56. ХРВАТСКА 

 

Институција надлежна за издавање дозвола за извоз односно увоз НВО и РДН је 

Министарство господарства је задужено за издавање дозвола за извоз односно увоз 

НВО; Дозволу за извоз односно увоз РДН издаје Министарство вањских и европских 

послова. 

 Институција надлежна за издавање Сертификата крајњег корисника је 

Министарство господарства. Лице задужено за потписивање Сертификата крајњег 

корисника је Министарство господарства. 

 

57. ЦРНА ГОРА 

 

 Дозволе за извоз, увоз и издавање брокеринг дозвола издаје Министарство 

економије, а надлежно лице за потписивање је министар или лице које он овласти. 

 У вези са Законом о контроли извоза робе двоструке намене, Министарство 

економије је такође надлежно за издавање извозних дозвола. 

 Сертификат крајњег корисника за потребе увоза наоружања и војне опреме 

издаје крајњи корисник и на захтев крајњег корисника може бити оверен код 

Министарства. 

 Сертификат крајњег корисника за потребе увоза робе двоструке намене, за сада 

исти издаје Привредна комора Црне Горе. 

 

58. ЧЕШКА 

 

 Министарство надлежно за трговину војним материјалом је Министарство 

индустрије и трговине (МИТ). Ово министарство доноси правну регулативу, 

актуелизује информације о спољној трговини војном робом, дефинише услове потребне 

за издавање дозвола и лиценци и доставља друге важне информације. 

 У оквиру МИТ, делује Дирекција за војни материјал – Одељење за дозволе, 

које се бави контролом режима извоза војног материјала, спроводи поступак издавања 

дозвола, прати њихову реализацију, као и реализацију извршиоце закона. 

 

59. ШПАНИЈА 

 

 Орган надлежан за издавање дозвола за извоз и увоз робе у области одбране и 

робе двоструке намене надлежан Државни секретаријат за трговину у 

Министарству економије и конкурентности. Детаљније информације могу се наћи на 

веб-сајту: www.comercio.mineco.gob.es  

 

60. ШВЕДСКА 

 

http://www.comercio.mineco.gob.es/


 Министарство спољних послова Шведска наводи да нису потребни 

Сертификати или потврде приликом увоза војне опреме у Шведску. Приликом увоза 

ватреног оружја потребно је добити потврду коју издаје Национални одбор полиције. 

 У случају извоза надлежан је Инспекторат за стратешке производе Шведске (The 

Inspectorate of Strategic Products ISP). Ова институција врши ауторизацију извоза 

наоружања за војне намене. 

 

61. ШВАЈЦАРСКА 

 

 Све информације о институцијама, надлежним за издавање увозних, извозних 

дозвола, као и о институцији надлежној за издавање Сертификата крајњег корисника у 

вези са наоружањем и војном опремом и робом двоструке намене, могу се пронаћи на 

сајту www.seco.admin.ch.  

 

62. ШРИ ЛАНКА 

 

Институција надлежна за издавање End User Certification (EUC) је Lanka Logistics 

Technologies Limited. Име овлашћеног потписника зависи од конкретне ситуације, и то. 

- Генерална је пракса да ови сертификати буду директно потписани од стране 

самог крајњег корисника. То је обично старији службенику јединици пријема 

робе који је овлашћен за потписивање од стране команданта тејединице. 

- Када се набавља роба из одређених земаља (нпр. Јужна Африка), ЕУЦ ће бити 

потписан од стране представника јединице, а затим прослеђен Министарству 

спољних послова ради реовере 

- Ако је роба набављена путем поступка јавне набавке или из кредита,секретар 

министарства одбране или старији службеник овлашћен од стране секретара ће 

потписати ЕУЦ. 

  

 

http://www.seco.admin.ch/

