
Службен весник на РМ, бр. 111 од 23.8.2011 година 

1 од 9 

20111112618 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Врз основа на член  6-б став 5 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 ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА  ЗА ТРАНЗИТ НА 

СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И ДОЗВОЛАТА ЗА ТРАНЗИТ НА СТОКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за издавање на дозвола за транзит на стоки 

и технологии со двојна употреба и формата и содржината на барањето и дозволата за 
транзит на стоки и технологии со двојна употреба. 

 
Член 2 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба се издава на барање на 
извозникот или од него овластен застапник, претставник. 

 
Член 3 

Барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба, 
подносителот на барањето го поднесува во два идентични примероци на образец бр.5,  
даден во Прилог 1  кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Кон барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна 
употреба, подносителот на барањето до Министерството за економија  доставува и: 

1. пополнет образец бр. 6 на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна 
употреба, даден во Прилог бр.2 кој  е составен дел на овој правилник,  

2. копија од дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба издадена од 
надлежниот орган на земјата на извозникот, заверена на нотар со заверен превод на 
македонски јазик, 

3. копија на сертификат за краен корисник и/или меѓународен сертификат за увоз, 
издаден од надлежниот орган на државата на крајниот корисник со заверен превод на 
македонски јазик, 

4. копија со заверен превод на македонски јазик на документ од производителот на 
стоките и технологиите со двојна употреба,  во кој се опишани техничките 
карактеристики, функционалната намена, квалитетот и составот на стоките.  

 
Член  5 

Во барањето за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна 
употреба, подносителот на барањето ја наведува маршрутата на транзит/преминување 
преку територијата на Република Македонија и планираниот рок за транзит. 

 
Член  6 

Пред да се издаде дозволата за транзит треба: 
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- да се споредат техничките и други карактеристики на стоките и технологиите за кои 
се бара дозвола за транзит  со параметрите од листата на стоки и технологии со двојна 
употреба, 

- да се провери дали стоките и технологиите за кои се бара дозвола за транзит по своите 
карактеристики и намена одговараат за наведената крајна употреба, 

- да се провери дали некој од инволвираните лица во трансакцијата (извозник, примач, 
краен корисник, брокер) бил претходно инволвиран во било какви активности на 
пролиферација на оружје за масовно уништување, односно дали се наоѓа на некоја од 
листите во кои се утврдени одделни ограничувања за одделни држави, лица и ентитети. 

- да се провери дали за земјата на примачот или  за земјата на крајниот корисник 
Советот на безбедност на ООН со обврзувачка резолуција има воведено ембарго  за извоз 
на оружје, или со одлука на ОБСЕ, или со ембарго за извоз на оружје на Европската унија 
кон кое Република Македонија се има придружено, 

- да се прибават мислења од Министерството за одбрана, Министерството за 
надворешни работи и Министерството за внатрешни работи, а во случаите кога 
карактерот на стоката или технологијата тоа го  бара и мислења од Министерството за 
здравство, Министерството за животна средина и просторно планирање и Дирекцијата за 
радијациона сигурност, кои треба да го достават  во рок од 30 дена. 

 
Член  7 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба се издава на образец 
бр.6, даден во Прилог 2 на овој правилник. Дозволата за транзит на стоки и технологии со 
двојна употреба се издава во четири примероци, и тоа два се доставуваат на барателот, од 
кои еден примерок барателот го доставува до Царинска испостава на влез во Република 
Македонија при постапката за извоз, еден на Царинската управа на Република Македонија 
и еден се задржува во архивата на Министерството за економија. 

 
Член  8 

Дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба е со важност до една 
година од датумот на издавањето, но не повеќе од 30 дена од датумот на внесување на 
стокитеи технологиите со двојна употреба на територијата на Република Македонија. 

  
Член  9 

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

 
Бр. 11-6568/1 

9 август 2011 година                                   Министер, 
           Скопје                                         Ваљон Сараќини, с.р. 
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