
127.  
На основу члана 6 став 3 Закона о спољној трговини (“Службени лист РЦГ“, бр. 28/04 и 37/07), Влада Црне Горе, на 

сједници од 13. јануара 2011. године, донијела је

ОДЛУКУ 
О КОНТРОЛНОЈ ЛИСТИ ЗА ИЗВОЗ, УВОЗ И ТРАНЗИТ РОБЕ

Члан 1
Роба која се извози, увози, као и роба која је у транзиту, разврстава се на облике извоза, односно увоза и транзита на 

основу дозвола за извоз, увоз и транзит робе.
Роба из става 1 овог члана утврђена је у Контролној листи за извоз, увоз и транзит робе (у даљем тексту: Контролна 

листа), која је одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни дио.
Роба која није наведена у Контролној листи је на режиму слободног извоза, увоза и транзита, осим роба које се из-

возе, увозе и обавља брокеринг активности у складу са Законом о спољној трговини наоружањем, војном опремом и ро-
бом двоструке намјене („Службени лист ЦГ“, број 80/08) и роба које се извозе и увозе у складу са Одлуком о утврђивању 
листе невојних убојних средстава („Службени лист ЦГ“, број 66/10).

Члан 2
У Контролној листи, роба која се извози, односно увози, као и роба која је у транзиту на основу дозволе, означена је 

ознаком: “Д“, док су аутоматске дозволе означене са ознаком “АД“.
За робу чији су извоз, односно увоз и транзит означени са “Д“ и посебном ознаком, дозволу издају надлежни органи 

управе :
- ознаком Д1: роба за чији је извоз, односно увоз и транзит, потребно прибавити дозволу, Агенције за лијекове и ме-

дицинска средства или органа државне управе надлежног за послове заштите здравља људи;
- ознаком Д2: роба за чији је извоз, односно увоз и транзит, потребно прибавити дозволу органа државне управе 

надлежног за послове здравствене заштите биља и животиња;
- ознаком Д3: роба за чији је извоз, односно увоз и транзит, потребно прибавити дозволу, органа управе надлежног 

за послове заштите животне средине;
- ознаком Д4: роба за чији је извоз, односно увоз и транзит, потребно прибавити дозволу, органа државне управе 

надлежног за послове културе.
За робу чији су извоз, односно увоз и транзит означени са “Д” и “АД“ без посебне ознаке, дозволу издаје орган др-

жавне управе надлежан за послове спољне трговине.

Члан 3
Технички прописи, који су услов за стављање у промет или употребу робе, примјењују се у складу са одредбама За-

кона о стандардизацији („Службени лист ЦГ“, број 13/08), Закона о акредитацији („Службени лист ЦГ“, број 54/09), Зако-
на о метрологији („Службени лист ЦГ“, број 79/08) и Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усагла-
шености производа са прописаним захтјевима („Службени лист ЦГ“, број 14/08).

Члан 4
Опојне дроге и прекурсори, за које дозволе за извоз, увоз и транзит издаје Агенција за лијекове и медицинска сред-

ства или орган државне управе надлежан за послове заштите здравља људи, садржане су у Списку опојних дрога и психо-
тропних супстанци у Прилогу 2 и Списку прекурсора у Прилогу 3 Контролне листе.

Царински органи, приликом царињења робе која је наведена у Списку опојних дрога, контролишу да ли се та роба 
царини преко царинарнице која је наведена у дозволи Агенције за лијекове и медицинска средства или дозволи коју издаје 
орган државне управе надлежан за послове заштите здравља људи.

Члан 5
На издавање дозволе за стављање лијека у промет, односно одобрења за увоз, односно извоз лијекова који немају 

дозволу за стављање лијека у промет, као и на издавање рјешења о упису у регистар медицинских средстава, односно одо-
брења за увоз медицинских средстава која нијесу уписана у регистар медицинских средстава, из члана 2 став 2 ове одлуке, 
за чије издавање је надлежна Агенција за лијекове и медицинска средства примјењују се одредбе Закона о лијековима 
(„Службени лист РЦГ“, број 80/04 и „Службени лист ЦГ“, бр. 18/08 и 34/10) и Закона о медицинским средствима („Слу-
жбени лист РЦГ“, број 79/04 и „Службени лист ЦГ“, број 53/09).

На издавање дозволе за извоз, увоз и транзит робе из члана 2 став 2 ове одлуке, за чије издавање је надлежана Аген-
ција за лијекове и медицинска средства примјењују се одредбе Закона о лијековима, Конвенције о психотропним супстан-
цама („Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори, број 40/73), Јединствене конвенције о опојним дрогама („Службени 
лист СФРЈ“, - додатак, број 2/64, измјена - „Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори, број 3/78), Конвенције Уједи-
њених нација против илегалног промета опојним дрогама и психотропним супстанцама, Закона о производњи и промету 
опојних дрога („Службени лист СРЈ“ бр. 46/96 и 37/02) и Закона о контроли производње и промета супстанци које се могу 
употријебити у производњи опојних дрога и психотропних супстанци („Службени лист ЦГ“, број 83/09).

На издавање дозволе за извоз, увоз и транзит робе из члана 2 став 2 ове одлуке, за чије издавање је надлежан орган 
државне управе надлежан за послове заштите здравља људи примјењују се одредбе Закона о хемикалијама („Службени 
лист ЦГ“, број 11/07) и Закона о контроли производње и промета супстанци које се могу употријебити у производњи опој-
них дрога и психотропних супстанци.

Члан 6



Списак супстанци које оштећују озонски омотач и производа који садрже те супстанце или су помоћу њих произве-
дени за које се дозволе за извоз и увоз издају сагласно Закону о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског омо-
тача („Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори, број 1/90), Закону о ратификацији Монтреалског протокола о суп-
станцама које оштећују озонски омотач („Службени лист СФРЈ“, Међународни уговори број 16/90), Закона о ратификаци-
ји Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач („Службени лист СЦГ“, Међуна-
родни уговори број 24/04) и Уредби о супстанцама које оштећују озонски омотач („Службени лист ЦГ“, број 69/08), садр-
жан је у Прилогу 4 Контролне листе.

Дозволе из става 1 овог члана издаје орган управе надлежан за послове заштите животне средине.

Члан 7
Дозволе за извоз, увоз и транзит отпада издаје орган државне управе надлежан за послове заштите животне средине.
Увоз опасног отпада је забрањен.
Списак отпада чији је увоз забрањен, односно отпада за који се издају дозволе за извоз, увоз и транзит, наведен је у 

Прилогу 5 Контролне листе.
На издавање дозвола за извоз, увоз и транзит отпада, примјењују се одредбе Закона о управљању отпадом („Слу-

жбени лист РЦГ“, број 80/05 и „Службени лист ЦГ“, број 73/08), Закона о потврђивању Базелске конвенције о прекогра-
ничном кретању опасног отпада и његовом одлагању („Службени лист СРЈ“, Међународни уговори, број 2/99) као и од-
редбе Правилника о ближем садржају документације која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и тран-
зит отпада као и листи класификације отпада („Службени лист ЦГ“, број 71/10).

Члан 8
Дозволе за извоз, увоз и транзит радиоактивних материјала и извора од јонизујућих зрачења издаје орган државне 

управе надлежан за послове заштите животне средине.
Списак радиоактивних материјала и извора од јонизујућих зрачења за који се издају дозволе за извоз, увоз и тран-

зит, наведен је у Прилогу 1 Контролне листе, главе 26, 28, 84 и 90.
На издавање дозвола за извоз, увоз и транзит радиоактивних материјала и извора од јонизујућих зрачења, примјењу-

ју се одредбе Закона о заштити од јонизујућег зрачења и радијационој сигурности („Службени лист ЦГ“, број 58/09), као и 
одредбе Правилника о условима за промет и коришћење радиоактивних материјала, рендген-апарата и других уређаја ко-
ји производе јонизујућа зрачења („Службени лист СРЈ“, број 32/98).

Члан 9
Орган државне управе надлежан за заштиту животне средине издаје дозволе за извоз, увоз и транзит угрожених ди-

вљих биљних и животињских врста у складу са Законом о потврђивању CITES Конвенције о међународној трговини угро-
женим врстама дивље фауне и флоре („Службени лист СРЈ“, Међународни уговори, број 11/01) и дозволе за извоз зашти-
ћених појединих биљних и животињских врста у складу са Рјешењем о стављању под заштиту појединих биљних и живо-
тињских врста („Службени лист РЦГ“, број 76/06).

Члан 10
Сврставање робе у спровођењу ове одлуке врши се примјеном Закона о царинској тарифи („Службени лист РЦГ“, 

бр. 75/05 и 17/07).
Објашњења о сврставању робе у Контролну листу,  даје по потреби орган државне управе надлежан за послове 

спољне трговине.

Члан 11
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Контролној листи за извоз, увоз и транзит робе 

(„Службени лист ЦГ“, број 12/10).

Члан 12
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе.

Број: 03-11131
Подгорица, 13. јануара 2011. године

Влада Црне Горе
Предсједник,

др Игор Лукшић, с.р.


















































































