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Во извештајниот период стручната служба за стоки и технологии со двојна употреба ја подготви 

Предлог- Одлуката за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба која се 

донесува согласно член 5 точка 1 од Законот за контрола на извозот на стстоки и технологии со двојна 

употреба („Службен весник на Република Македонија“ број 82/05, 84/07,158/10, 136/11, 199/14, 192/15 

и 53/16), на предлог на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба, Владата на 

Република Македонија донесува Листа на стоки и технологии со двојна употреба. 

Листата на стоки и технологии со двојна употреба е целосно преземена од Регулативата (ЕУ) 2016/1969 

делегирана на Комисија, Анекс , за изменување на Регулативата (ЕЗ) број 428/2009 на Советот за 

воспоставување на систем на Заедницата за контрола на извозот, трансферот (пренос), брокерингот 

(посредништво) и транзитот на стоки и технологии со двојна употреба. 

Листата ги опфаќа стоките и технологиите со двојна употреба за кои правните и физичките лица, кои 

вршат извоз, брокеринг и транзит на  стоки и технологии со двојна употреба мора да достават барање 

за добивање дозвола за извоз, брокеринг и транзит на стоки и технологии со двојна употреба, од 

Министерсвото за економија.  

На барање на Министерството за економија преводот на Регулативата е направен од стручен тим од  

Програмата на Стејт департментот за регионот. 
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1. Учество на Регионален семинар – вежби за меѓуагенциска соработка со размена на информации 

поврзана со спроведување на извозна контрола на стоки со двојна употреба, кој се  одржа од  08-09 

февруари 2017 година, во Сараево.  

2. Учество на Регионален семинар за истражување и покренување на обвиненија за случаи поврзани за 

трговија со стратешки стоки, кој се  одржа од  08-10 март 2017 година, во Љубљана.   

3. Учество на летен универзитет на ЕУ за стратешка трговска контрола и непролиферација, кој се 

одржа од 09-16 август 2017 година, во Албах-Австрија.  

4. Учество на Регионална работилница за најдобри пракси за усогласување на индустријата со 

стратешката трговска контрола, која се одржа од 30-31 октомври 2017 година, во Тирана.  

5. Учество на консултативна  работилница во врска со измени на Законот за контрола на стоки и 

технологии со двојна употреба и Законот за промет и вооружување на воена опрема, која се одржа  од 

08-10 ноември 2017 година, во Скопје.  


