
ОДЛУКА 

бр.304 од 25.3.2009 год. 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛА ОД 
СТРАНА НА ДРЖАВНИОТ ОРГАН ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ  (ДОКИ) 
 

Во согласност со член 100 од Уставот, последниот став од член 14 и член 25 од Законот 
бр.9797 од 5.4.2007, „За контрола на државата на увозот и извозот на воена опрема, опрема и 
технологија со двојна намена“, на предлог на министерот за одбрана, Советот на министри 
донесе 

ОДЛУКА: 

1. Државниот орган за контролана извозот (ДОКИ) на воена опрема, опрема и технологија со 
двојна намена врши експертиза и контрола во согласност со член1 од Законот бр. 9797 од 
5.4.2007 год.,„За државната контрола на увоз и извозна воена опрема, опрема и 
технологија содвојна намена“, на барање на субјектите, правни и физички лица, кои се 
занимаваат со меѓународен промет на воена опрема, опрема со двојна намена, како и 
технологија, за добивање на дозвола за увоз, извоз, транзит, овластувања, меѓународен 
увозен сертификат, сертификат за краен корисник,сертификат за дистрибуција и царински 
сертификат за пристигнување на опремата на крајната дестинација. 
 

2. ДОКИ врши експертиза и контрола во следниве фази: 
а) Пред регистрација на стопанските субјекти кои вршат меѓународна трговија со воен 
материјал, како и придружните брокерски активности; 
б) По регистрацијата на стопанските субјекти кои вршат меѓународна трговија со воен 
материјал; 
в) Пред лиценцирање/авторизација на стопанските субјекти. 

3. ДОКИ главно врши експертиза и контрола поради: 
а) Точна идентификација на материјалот или технологијата; 
б) Категоризација на материјалот/технологијата од одобрената листа од страна на 
Советот на министрите бр. 1569 од 19.11.2008. год., „За одобрување на листата на 
воен материјал, опрема и технологија со двојна намена кои се предмет на државна 
контрола за увоз и извоз“; 
в) Утврдување на количината на материјалот кој се извезува/увезува или транзитира 
преку територијата на Албанија; 
г) Утврдување на потеклото на материјалот; 
д) Верификација на можноста за употреба на материјалот/технологијата во согласност 
со член 1од Законот бр.9707 од 5..2007 год., „За државната контрола на увоз и извоз 
на воен материјал, опрема и технологија со двојна намена“; 
ѓ) Верификација дали последната изјава за употреба на овој материјал/технологија е 
технички прифатлива во согласност со нејзината последна декларирана употреба; 
е) Потврдитеза точноста за постоење на краен корисник и точни идентификациски 
активности на тој корисник; 
ж) Верификација дали во минатото крајниот корисник имал врска со активности за 
ширење на оружје за масовно уништување или имал директни врски со земји кои 
поддржуваат ширење на оружје за масовно уништување. 

4.    Документите кои ги доставуваат стопанските субјекти за добивање дозвола/овластување, 
извод од регистарот, меѓународен увозен сертификат, сертификат за краен корисник, како и 
за извршување на експертиза и контрола, ќе бидат одобрени по налог на претседателот на 
ДОКИ. 



5.  Доколку е неопходна координација во работата содруги заинтересирани институции, рокот 
за извршување на експертизата и контролата е 60 (шеесет) дена од денот кога овие 
институции ќеја обезбедат комплетната документација. 

6.  Министерството за одбрана, ДОКИ и другите институции со кои соработува ДОКИ се 
обврзуваат за спроведување на оваа Одлука. 

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник“. 

 

ПРЕМИЕР 

Сали Бериша 


