
Службен весник на РМ, бр. 111 од 23.8.2011 година 

1 од 8 

Врз основа на член  7 став 1 и став 3 од Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна 

употреба („Службен весник на Република Македонија“  бр. 82/05, 84/07 и 158/10), министерот за економија, 

донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊEТO  ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И НА ДОЗВОЛАТА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА СТОКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ СО  ДВОЈНА УПОТРЕБА 

 

Член  1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за 

брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на образецот на 

дозволата за  брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба. 

 

Член  2 

Барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба, се 

поднесува на образец бр.3, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член  3 

Дозволата за вршење на брокерски услуги со стоки и технологии со двојна употреба, се издава на образец 

бр.4, со А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог бр.2  и е составен дел на овој правилник. 

 

Член  4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   

 

Бр. 11-5601/5 

9 август 2011 година                            Министер, 

    Скопје                                          Ваљон Сараќини, с.р. 
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