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Иване,
Шаљем одговоре из Министарстав трговине, туризма и телекомуникација

1.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација води базу података по издатим дозволама за извоз и увоз наоружања и војне опреме као и робе
двоструке намене, а не по закљученим купопродајним уговорима. На основу података добијених од извозника и увидом у наведену базу констатовано је да је, према
наведеним купородајним и комисионим уговорима, односно поруџбинама, реализован извоз разорних мина 120 мм М62П8 из серије КV 01/15 произвођача ХК
„Крушик“ а.д. Ваљево за крајње кориснике Министарство одбране Републике Камерун, Министарство одбране Краљевине Саудијске Арабије и Команда
специјалних операција САД у Држави Кувајт, а преко купаца из Републике Кипар, Федерације Сент Китс и Невис и Сједињених Америчких Држава.
Напомињемо да комисионе уговоре закључује Министарство одбране и они практично представљају вид промета наоружања и војне опреме унутар земље.

2. На основу увида у базу података Министарствa, у периоду од 2014. до новембра 2016. године митраљез М02 Coyot произвођача „Застава оружје“ а.д. извезен је
за крајње кориснике – државне органе и одбрамбене снаге, као што су министарства одбране, генералштабoви, министарства унутрашњих послова, директорати
за националну безбедност, републичке гарде, војне канцеларије у следећим државама: Арапска Република Египат (90 кд), Република Камерун (425 кд), Сједињене
Америчке Државе (1 кд), Хашемитска Краљевина Joрдaн (5 кд), Република Уганда (20 кд), Краљевина Саудијска Арабија (205 кд), Уједињени Арапски Емирати (40
кд), Република Конго (25 кд), Исламска Република Авганистан (15 кд), Туркменистан (2 кд), Република Јужна Африка (1 кд) и у много мањој мери за привредна
друштва и то у следећим државама: Сједињене Америчке Државе (2 кд) и Република Чешка (1 кд).

3.

У наведеном периоду купци наведеног митраљеза били су из следећих држава: Арапска Република Египат (40 кд), Сједињене Америчке Државе (3 кд),
Хашемитска Краљевина Joрдaн (20 кд), Република Јужна Африка (1 кд), Уједињени Арапски Емирати (90 кд), Република Азербејџан (25 кд), Федерација Сент Китс и
Невис (75 кд), Шпанија (350 кд), Република Костарика (20 кд), Република Бугарска (205 кд), Република Чешка (1 кд), Савезна Република Немачка (2 кд).

4.

Разлози за одузимање дозволе прописани су чланом 22. Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС“, број 107/14). Ставом 1.
наведеног члана прописано је да ће Министарство решењем одузети дозволу ако: „1) извозник, увозник, брокер и пружалац техничке помоћи не поступа у складу са
дозволом; 2) утврди да је дозвола издата на основу нетачних или непотпуних података; 3) је лице брисано из Регистра.“
Само појављивање наоружања и војне опреме на ратишту у Сирији не може бити довољан услов за одузимање дозволе.

Срдачан поздрав
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Снежана Кусовац

КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ И
МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Служба за односе с јавношћу
А: Булевар Михајла Пупина 2, Београд
Т: +381 11 314 96 86
Ф: +381 11 311 56 50
М:+381 64 822 84 61
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