
„Службен весник на РМ“ бр. 84 од 04.07.2007 година

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО
ДВОЈНА УПОТРЕБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на
стоки и технологии со двојна употреба,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јуни 2007
година.

Бр. 07-2891/1
21 јуни 2007 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА
ИЗВОЗ НА СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

Член 1
Во Законот за контрола на извозот на стоки и технологии со двојна употреба (“Службен

весник на Република Македонија” број 82/2005), во членот   4 ставот (2)   се менува и гласи:
“Комисијата е составена од седум члена, нивни заменици и секретар, од претставници

на органите на државната управа чии надлежности се поврзани со контролата на извозот на
стоки и технологии со двојна употреба, и тоа на:

Министерството  за  одбрана,  Министерството  за  економија,  Министерството  за
внатрешни  работи,  Министерството  за  надворешни  работи,  Царинската  управа  на
Република  Македонија,  како  и  од  Секретаријатот  за законодавство  и  Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија.”

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Со Комисијата раководи претседател на Комисијата кого   го избираат членовите на

Комисијата од своите редови.”
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 2
Во членот 5 став (1) точката 3 се брише.

Член 3
Во  членот  15  став  (1)  по  зборовите:  “сертификат  за  краен  корисник”  запирката  се

заменува со точка, а зборовите после запирката: “освен во случаите од членот 5 точка 3 на овој
закон” се бришат.
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Член 4
Насловот на Главата VI “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ

ОДРЕДБИ”.

Член 5
Во членот 22 став   (1)   воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 3.000 до

5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на извозникот правно
лице кој:”.

Ставовите (2) и (3)   се менуваат и гласат:
“Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од

ставот (1) на овој член ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од  500 до  1.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од

ставот (1) на овој член ќе се изрече на извозникот физичко лице.”
Во ставот (4) зборовите: “мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: “посебна

прекршочна мерка”.
Ставовите (5)   и (6)   се менуваат и гласат:
“За  дејствијата  од  ставот  (1)  на  овој  член  покрај  глобата  на  одговорното  лице  во

правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на должност во
траење од три до пет години.

За дејствијата од ставот  (1) на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече  и  прекршочна  санкција  привремена  забрана  за  вршење  на  одделна  дејност  во
траење од три до пет години, а на физичкото лице ќе му се изрече прекршочна санкција
забрана за вршење на дејност или должност во траење од три до пет години.”

По ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), (9) и (10),   кои гласат:
“(7) Кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен со цел сторителот за себе или за

друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од организирана група на
лица составена од најмалку три лица, ќе се изрече глоба во износ од 12.000 до 15.000 евра во
денарска противвредност на правното лице.

(8) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од
ставот  (1) на овој член ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице, ако
прекршокот го сторил со цел да прибави имотна корист за себе или за друго лице.

(9) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од
ставот  (1) на овој член ќе се изрече на извозникот физичко лице, ако прекршокот го
сторил со цел за себе или друг да прибави имотна корист.

(10) Надлежен орган за изрекување на прекршоците од овој член е надлежниот суд."

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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