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На осно ву чла на 12. став 3. За ко на о спољ ној тр го ви ни на о ру жа њем, вој ном опре мом и ро бом дво стру ке на ме не (,,Слу жбе ни лист 

СЦГ”,  бр. 7/05 и 8/05  – ис прав ка), 
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К
о из ме на ма Пра вил ни ка о на чи ну во ђе ња ре ги стра ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну  

кон тро ли са ном ро бом
Члан 1. 

У Пра вил ни ку о на чи ну во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом (,,Слу жбе ни лист 
СЦГ”, брoj 12/05 и ,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/06, 96/07 и 80/12), у чла ну 2. тач ка 4) ре чи: ,, Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр-
го ви не и те ле ко му ни ка ци ја” за ме њу ју се ре чи ма: „Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја”. 

Члан 2. 
Обра зац зах те ва за упис у Ре ги стар ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом, ко ји је од штам пан уз Пра-

вил ник о на чи ну во ђе ња Ре ги стра ли ца ко ја мо гу да оба вља ју спољ ну тр го ви ну кон тро ли са ном ро бом (,,Слу жбе ни лист СЦГ ”,  брoj 
12/05 и ,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/06, 96/07 и 80/12), за ме њу је се обра сцем зах те ва за упис у Ре ги стар, ко ји је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 3. 
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у ,,Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
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У Бе о гра ду, 21. ма ја 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.
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