РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
СОБРАНИЕ
ЗАКОН
бр. 9707 од 5.4.2007 год.
ЗА КОНТРОЛА НА ДРЖАВАТА НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ВОЕНИ СТОКИ И СТОКИ И
ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА НАМЕНА, изменет и дополнет со Законот бр.75/2013
Во согласност со член 78 и 83 став 1 од Уставот, на предлог на Советот на министри,
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ДОНЕСЕ
ОДЛУКА:
ПОГЛАВЈЕ 1
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Цел
Овој Закон ја регулира контролата на државата врз извозот, увозот, транзитните канали,
прометот и сите брокерски активности поврзани со воена опрема и опрема и технологија со
двојна намена, заради заштита на националните интереси на Република Албанија, следење и
почитување на нејзините обврски кои произлегуваат од меѓународните договори за
спречување на ширењето на оружје за масовно уништување, како и нивните системи за
лансирање, промет на конвенционално оружје и примена на мерки кои имаат за цел
спречување на употребата на оваа опрема од страна на терористи и останати групи за
незаконски цели.
Член 2
Дефиниции
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)
Во овој Закон се употребени термини кои го имаат следново значење:
1. „Меѓународен промет на стока“ е извоз, увоз, реизвоз на стока, привремено движење во
или вон територијата на Република Албанија, транзит на стока преку нејзината територија
или кој било друг промет на стока вон оваа територија која опфаќа различни субјекти.
2. „Извоз“ е:
а) Законска продажба или промет на стока на странски субјект кој врши стопанска
дејност или дејности, со движење или без движење на стоката вон царинските граници
на Република Албанија, како и реизвоз на стока, вклучувајќи продажба и промет на
стока на странски дипломатски претставник на територијата на Република Албанија
или на претставник на кој било друг правен субјект, на странски државјанин или на
лице без државјанство;
б) Продажба или пренос на правото на вршење контрола на стоката на територијата
на Република Албанија или вон нејзините граници на странско правно лице или негов
претставник, на странски државјанин или на лице без државјанство, вклучувајќи и
реализација на продажбата преку различни канали и начини на комуникација;
в) Изложување, откривање на технологија кај странски државјанин вон границите на
Република Албанија;
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г) Фактичка испорака на стоката за нејзин понатамошен промет или движење вон
границите на Република Албанија.
„Ембарго (целосно или делумно)“ е мерка на забрана или ограничување на извозот на
стока од земји кои се така идентификувани од страна на меѓународните организации чиј
член е Република Албанија, или како последица на донесени одлуки во врска со одредени
национални политики.
„Увоз“ е купување или друг законски начин на набавка на стока од страна на компании или
други странски субјекти, со или без движење (влез) на стоката во Република Албанија,
вклучувајќи купување за внатрешна употреба од страна на филијалите и претставниците
на албанските државни институции, организации, дипломатски претставништва и
конзуларни претставништва вон земјата.
„Реизвоз“ е продажба на стока која е претходно увезена на територијата на Република
Албанија, помеѓу две точки на влез и излез, или само преку еден граничен премин на
албанската држава, освен во случај кога правото на сопственост или употребата на оваа
стока, во текот на законското движење на територијата на Република Албанија, преминува
од едно лице на друго.
„Транзит“ е движење на стоката од една странска држава во друга преку царинската
територија на Република Албанија, помеѓу две точки на влез и излез, или преку само еден
граничен премин на албанската држава, освен во случај кога правото на сопственост или
употребата на оваа стока, во текот на законското движење низ територијата на Република
Албанија, преминува од едно лице на друго.
„Привремен извоз на стока“ е движење на стока од царинската територија на Република
Албанија во некоја друга држава и нејзино подоцнежно повторно враќање на нејзината
територија.
„Привремен увоз на стока“ е движење на стока од една странска држава во Република
Албанија и нејзино подоцнежно излегување вон нејзината територија.
„Опрема (стока) и технологија“ подразбира опрема и технологија за воена и за двојна
намена.
Опремата и технологијата за воена намена, одвоена или во комбинација со друга стока,
вклучува:
а) Производи за воена намена како што се оружје, муниција, хардвер (електронски
делови), произведени за посебна или воена намена, или специфични делови за
нивното производство, експлозив, посебна опрема и материјал наменети за развој,
производство и употреба на слични производи;
б) Услуги за воена намена како што се: услугите кои се даваат на правни или физички
лица во или вон Република Албанија, вклучувајќи и давање брокерски услуги во
областа на проектирање, производство, изградба, монтажа, тестирање, поправка,
техничко сервисирање, подобрување, модернизација, функционирање, управување,
демилитаризација, маркетинг, складирање, изложување, идентификација, ползување
или употреба на производи или технологија за воена намена, како и нивното давање
на странски правни лица или нивни претставници или на лица за услуги кои се
однесуваат на финансирање на гореспоменатите активности;
в) Технологија предвидена за воена намена како што се: посебни информации, во која
било форма (освен информации достапни за јавноста) неопходни за развој,
производство или употреба на производите за воена намена, како и давање на услуги
од воен карактер. Таквите информации може да бидат во вид на технички податоци
или техничка помош.
„Технички податоци“ се проекти, планови, скици, шеми, дијаграми, модели, формули,
спецификации, софтвери, прирачници и упатства, отпечатени на хартија и сочувани на
други средства за чување информации, вклучувајќи и електронски средства.
„Техничка помош“ е давање упатства и совети, како и преземање мерки за подобрување
на обуката, едукацијата и методите на работа за понатамошно стекнување искуство.

12. „Основни технологии“ се технологиите кои ги дефинираат принципите и начините на
работа, нивните составни елементи без кои воената опрема не може да се произведе и
употреби.
13. „Опрема (стока) со двојна намена“ подразбира посебни производи, опрема, материјали,
софтвери и технологија кои не се посебно проектирани за воена употреба, како и за
активности или услуги поврзани за тоа, кои освен цивилна употреба може да се користат и
во воени или терористички цели, за проектирање, производство, употреба на оружје
предвидено за воена употреба, за масовно уништување, начини на негово ширење или
експлозивна, нуклеарна опрема, вклучувајќи и некои видови материјали, хемиски агенси,
бактериолошки, биолошки и токсични смеси.
14. „Крајни корисници“ се домашни правни или физички лица на државната структура на
Република Албанија, Вооружените сили на Република Албанија, субјектите за
спроведување на законот, странските компании и други субјекти кои се директни
корисници на увезената стока во Албанија или извезена од Албанија.
15. „Крајна воена намена“ е примената на некоја стока за проектирање, производство,
монтажа, тестирање, поправка, техничко сервисирање, модификација, подобрување,
користење, купување или употреба за воена намена, како што е:
а) Запишување на таквата стока во списокот за стока за воена намена;
б) Користење во процесот на производство, тестирање на технолошка опрема и
нејзините компоненти;
в) Користење на која било од наведените компоненти на стоката или опремата,
материјалот, софтверот или технологијата, или гаранција на услугите за таа цел.
16. „Субјекти кои учествуваат во меѓународниот промет на стока“ се субјекти кои вршат
стопанска дејност во Република Албанија, кои се прописно регистрирани кај државниот
орган за контрола на извозот и нивните претставници, физички и правни лица, со цел
извршување на меѓународен промет, вклучувајќи и брокерски услуги.
17. „Дозвола“ е законски документ кој го издава државниот орган за контрола на извозот, со
кој на еден субјект му е дозволено вршење на меѓународен промет на стока, вклучувајќи
право на извоз или увоз. Дозволата може да биде еднократна, општа или неограничена.
18. „Овластување“ е законски документ кој го издава државниот орган за контрола на извозот,
со кој еден лиценциран субјект за вршење меѓународен промет на стока има право на
привремен увоз и извоз на стока или нејзин транзит, водење преговори заради
потпишување на странски економски договор или спогодба, право на учество во
меѓународниот промет на стока проектирана за воена употреба или извоз на стока со
двојна намена и друга стока наменета за земјите кои се под делумно ембарго за овој вид
на стока.
Овластувањето може да биде еднократно, општо или неограничено.
19. „Дозвола или овластување за еднократна употреба“ е дозвола или овластување што се
издава на субјектот вклучен во меѓународниот промет на стока со цел да ги води
неопходните преговори, или за да извршува одреден меѓународен промет на стока за
одреден краен корисник, со наведување на: опис на стоката, количина, вредност, посебни
услови на испорака, назив на странската компанија или некој друг субјект, земја на крајна
дестинација или потекло на стоката, и крајниот корисник.
20. „Општа дозвола или овластување “ е дозвола или овластување кое се издава на субјектот
вклучен во меѓународниот промет на стока за повремено водење на преговори, или за
извршување на меѓународен промет на стока за одреден краен корисник, со наведување
на: опис на стоката, количина, вредност, посебни услови на испорака, назив на странската
компанија или некој друг субјект, земја на крајна дестинација или потекло на стоката, и
крајниот корисник.
21. „Неограничена дозвола или овластување“ е дозвола или овластување кое се издава на
субјектот вклучен во меѓународниот промет на стока за повремено водење на преговори,
или за извршување промет на стока, со наведување на: опис на стоката, посебните услови
на дистрибуција, името на земјата на крајната дестинација или потеклото на стоката.

22. „Државна контрола на извозот“ е збир на мерки кои ги презема државниот орган за
контрола на извозот и другите институции за контрола на меѓународниот промет на стока,
нивната примена од стана на правни и физички лица, за потребите на националната
безбедност и за исполнување на меѓународните обврски на Република Албанија.
23. „Институционален систем на контрола на извозот“ е збир на организациски мерки,
законски, информатички и други мерки кои ги преземаат државните институции кон некој
субјект вклучен во меѓународниот транспорт на стока, заради негово следење за да се
осигури дали ја извршува дејноста во согласност со Законот за контрола на извозот.
24. „Посредничка дејност“(брокерство) е секоја активност која ќе ја изврши стопанскиот субјект
од Република Албанија, било да се работи за правно или за физичко лице, а која
овозможува (како посредник) одвивање на меѓународниот промет за воена намена,
вклучувајќи ги и активностите на финансирање, транспорт на пратки, независно од
потеклото на стоката и територијата каде што ќе се извршува дејноста.
25. „Гаранција“ е писмен документ кој содржи писмена потврда од овластениот државен орган
или некои други држави во врска со изјавата за намерите на употреба на предметот, кој се
издава во форма на меѓународен увозен сертификат, сертификат за дистрибуција или
некој друг документ кој содржи слична потврда, или кој обезбедува писмена потврда за
крајниот корисник, а кој се издава во вид на сертификат на крајниот корисник.
26. „Меѓународен сертификат за увоз“ е документ кој го издава државниот орган за контрола
на извозот и земјата-увозник, со кој се потврдува обврската на увозникот да увезува стока
во својата држава и дека по увозот нема да ја извезе или да ја испрати во друга држава,
без дозвола од горенаведениот орган.
27. „Царинска декларација“ е документ кој го издава државниот орган за контрола на извозот
и земјата-увозник со кој се потврдува дека стоката влегла во таа земја.
28. „Сертификат за краен корисник“ е документ со кој крајниот корисник го одредува местото
на инсталација (употреба) и крајната намена на стоката и со кој гарантира дека стоката
нема да биде користена за други цели освен оние наведени во сертификатот, дека нема
да врши трансфер кај друг субјект на територијата на земјата на крајна дестинација или
дека нема повторно да го извезе без дозвола од надлежните државни органи, вклучувајќи
ги и другите гаранции за увезената стока, предвидени со економска спогодба/договор со
друга земја според барањата на земјата-извозник.
29. „Инспекција“ е облик на контрола со цел верификација на усогласеноста со законските
одредби, во согласност со овој Закон, како и со Законот бр.10433 од 16.06.2011 год., „за
инспекција во Република Албанија“.
Член 3
Делокруг на Законот
1. Со овој Закон се уредуваат правните односи кои произлегуваат од меѓународниот промет
на стока, вклучувајќи и брокерски услуги, производство, научна и техничка соработка,
изложување на стоката на меѓународни саеми заради рекламирање, тестирање,
маркетинг и сродни активности, до крајната употреба или крајниот корисник, а кои се
вршат во согласност со дефинираните процедури за субјектите кои се занимаваат со
меѓународен промет на стока.
2. Овој Закон се применува за:
а) Промет на стока поврзана со активностите на Вооружените сили и други државни
структури за безбедност на Република Албанија вон нејзината територија, или во врска
со активностите на странски воени сили на територијата на Република Албанија во
согласност со меѓународните договори кои го предвидуваат механизмот на државна
контрола на движењето на оваа стока;
б) Меѓународен промет на анестетици (медицински анестетски гас), спортско и ловечко
оружје, контејнери за гас, извоз и увоз на лично вооружување или вооружување на

војската и други органи за воспоставување внатрешен ред и безбедност на државата,
кои врз основа на овој Закон имаат право на носење оружје;
в) Процедури на државна контрола на меѓународниот извоз на стока кои имаат за цел
давање на воена помош во согласност со условите кои се предвидени во
меѓународните договори на кои е потписник Република Албанија, како и движење на
стоката вон земјата за давање итна помош на други земји, кога е тоа одредено со
закон.
Член 4
Принципи на државната политика за контрола на извозот
Државната политика за контрола на извозот се базира на следниве принципи:
1. Приоритет на државниот интерес: политички, економски и воен, чија заштита е
неопходна за гарантирање на државната безбедност.
2. Заштита на политичкиот, економскиот и воениот интерес на земјата.
3. Обврски за почитување на меѓународните обврски на Република Албанија за
спречување на ширењето на оружје за масовно уништување, начинот на неговото
ширење и обезбедување на државна контрола во текот на меѓународниот промет на
стока за воена намена и стока со двојна намена, како и спречување на употребата на
оваа опрема за терористички акции или други незаконски цели.
4. Законитост.
5. Примена на контрола на извозот до мерките неопходни за постигнување на нејзината
цел.
6. Усогласување на постапките и правилата на државната контрола на извозот со
меѓународната практика и правните норми.
7. Обезбедување на интеракција со меѓународните организации и другите држави во
областа на државната контрола на извозот за зајакнување на меѓународната
безбедност и стабилност, вклучувајќи и спречување на ширењето на оружјето за
масовно уништување, како и системите за негова пролиферација.
Член 5
Методи за спроведување на државна контрола на извозот
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)
Методи за спроведување на државна контрола на извозот се следниве:
1. Идентификација на стоката преку споредување на фактичката стока со нејзиниот опис
на листата која подлежи на контрола на извозот.
2. Давање дозволи или овластувања со кои се дозволува меѓународен промет на стока
или преговарање за таков промет.
3. Спроведување на процедурите на царинска контрола за овој вид промет на стока, во
согласност со важечките царински прописи.
4. Примена на санкции кон странски економски субјекти кои ги кршат процедурите на
меѓународниот промет на стока, утврдени со овој Закон и со другите законски акти за
контрола на извозот.
5. Спроведување на контрола заради верификација на усогласеноста со законските
одредби, надлежниот орган може да изврши и без најава, кога ќе се процени дека
такво нешто може да го загрози постигнувањето на целта на примената на контролата.

Член 6
Овластувања за контрола на извозот
1. Собранието ја дефинира законската основа на политиката за контрола на извозот.
2. Советот на министри ја изготвува и спроведува државната политика за контрола на
извозот.
3. Државната политика во оваа област ја спроведуваат и државниот орган за контрола на
извозот, министерствата и другите државни субјекти кои се надлежни за контрола на
извозот. Овие субјекти може да ангажираат и други државни органи во текот на
спроведувањето на мерките во процесот на контрола на извозот, како и дипломатски и
конзуларни претставништва на Република Албанија надвор од земјата, со согласност од
соодветните институции.
4. Државниот орган за контрола на извозот, директно или во соработка со другите
републички извршни органи:
а) ја стимулира активноста на меѓународен промет на стока кога тоа е во согласност со
националните интереси, притоа давајќи приоритет на отворање или чување на
постоечките работни места во областа на примената на висока технологија;
б) ги ограничува/забранува овие активност доколку се во спротивност со националните
интереси во врска со меѓународните ангажмани на Република Албанија или има за цел
создавање на такво оружје или средства за неговото ширење, или кога субјектот не
поседува гаранција од крајниот корисник на стоката.
Член 7
Размена на податоци во постапката на државна контрола на извозот
Државниот орган за контрола на извозот има право да ги побара од другите државни органи
во меѓународниот промет на стока сите податоци потребни за извршување на неговите
функции на контрола на извозот. Овие податоци може да ги користи и да ги разменува со
други сродни меѓународни агенции, само за контрола на извозот и заштита на националните
интереси.
Размената на информации во меѓународниот промет на стока не смее да биде во спротивност
со важечкото албанско законодавство и националните интереси.
Член 8
Тајност на контролата
Во текот на извршувањето на своите дејности, државниот орган за контрола на извозот е
должен да ги чува во тајност податоците и тајните на стопанските субјекти кои подлежат на
контрола.
ПОГЛАВЈЕ II
ОСНОВИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ДРЖАВНА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ
Член 9
Орган на државна контрола на извозот и на увозот на воена опрема (стока)
и опрема и технологија со двојна намена
При Министерството за одбрана функционира Државниот орган за контрола на извозот и на
увозот на воена опрема (стока), опрема и технологија со двојна намена (кој во овој Закон се
нарекува Државен орган за контрола на извозот).

Меѓународните трговски дејности се извршуваат врз основа на дозволи и овластувања кои ги
издава споменатиот орган по добивање на мислење од страна на заинтересираните
институции.
Советот на министри со одлука ги уредува: организацијата, составот, функционирањето и
статутот на Државниот орган за контрола на извозот, како и постапките за добивање
одобренија од страна на заинтересираните институции.
Член 10
Список на стоки кои подлежат на државна контрола на извозот
Називот и описот на стоките кои подлежат на државна контрола на извозот се наведени во
списокот на стоки кои подлежат на контрола. Списокот на стоки го составува надлежниот
државен орган за државна контрола на извозот во соработка со министерствата и другите
засегнати органи. Овој список треба да биде целосно во согласност со списокот на стоки со
двојна намена на Европската Унија и со листите на други меѓународни режими за контрола на
оружје.
Член 11
Спроведување на процедурата на државна контрола на извозот за спречување на ширењето
на оружје за масовно уништување, начинот на неговата пролиферација и пролиферација на
конвенционалното оружје
Доколку централниот државен орган не добие информација за намерата или можноста за
употреба на некој производ кој се наоѓа на списокот на стоки во земјите кои се крајни
корисници, потоа, за проектирање, производство, монтажа, тестирање, поправка, техничко
сервисирање, модификација, подобрување, користење, управување, складирање,
изложување, идентификација или за ширење на оружјето за масовно уништување и начинот
за негово ширење, е должен за тоа да го информира Државниот орган за контрола на извозот
кој има право да ја примени процедурата на државна контрола на извозот.
Државна контрола на извозот се применува и за привремен извоз или за движење на стоката
која не е влезена во списокот за контрола во следниве случаи:
1. Кога слична стока се увезува на територијата на Република Албанија со меѓународен
сертификат за увоз кој го издава Државниот орган за контрола на извозот, кој ја налага
таквата контрола.
2. Привремен извоз или движење на таквата стока вон Албанија се врши во земјите под
целосно или делумно ембарго прогласено во согласност со резолуцијата на Советот за
безбедност на Обединетите нации, другите меѓународни организации, чија членка е и
Република Албанија, или врз основа на домашното законодавство.
3. Субјектот кој се занимава со меѓународна стопанска дејност добива известување од
Државниот орган за контрола на извозот за можноста стоката која се извезува или
привремено се преместува во некоја друга земја, да биде во целост или делумно
употребена за проектирање, производство, монтажа, тестирање, поправка, техничко
сервисирање, модификација, подобрување, користење, управување, складирање,
изложување, идентификација или за можноста за ширење на оружјето за масовно
уништување, како и за нивните канали на движење, или за крајната воена употреба во
земјите под ембарго, целосно или делумно, во согласност со резолуциите на Советот за
безбедност на Обединетите нации, другите меѓународни организации чија членка е и
Република Албанија, или според домашното законодавство во случај кога субјектот е
должен да се обрати на Државниот орган за контрола на извозот за да добие овластување
за вршење извоз на оваа стока, без оглед на тоа дали таа стока е опфатена во списокот
или не е.

Член 12
Експертиза во областа на државната контрола на извозот
1. Државниот орган за контрола на извозот врши експертиза во областа на државната
контрола на извозот во врска со решавање на прашањата околу издавањето дозволи,
овластувања или меѓународен сертификат за увоз, можноста за регистрација на
меѓународните стопански дејности на субјектот или давање можност за извоз и увоз на
стока за воена намена иако таа се смета за државна тајна.
2. Како експерти не може да се именуваат лицата кои имаат интерес од исходот на
експертизата.
3. Времетраењето на експертизата не би требало да трае подолго од 30 дена од денот на
собирањето на сите документи потребни на овластениот Државен орган за контрола на
извозот, доколку не е потребна координација на работата со други заинтересирани
институции.
Член 13
Цели во областа на контролата на извозот
а) Процена на статусот на заштита на интересите на националната безбедност,
почитување на меѓународните обврски на Република Албанија за спречување на ширење
на оружјето за масовно уништување, начин на нивна пролиферација и ограничување на
прометот на конвенционалното оружје, како и преземање мерки за избегнување
горенаведената стока да се користи за терористички и незаконски цели.
б) Процена на извозот доколку во земјата на крајниот корисник постои можност за
развивање на оружје за масовно уништување, можност за негово ширење,
конвенционално оружје, воена опрема, или купување на каков било друг производ кој
може да се користи за создавање на оружје за масовно уништување или за начинот на
неговото ширење.
в) Подредување на податоците на етикетата со опис на стоката која подлежи на
експертиза, подредување на називот на стоката и нејзин опис во списокот на стока на која
се применува државна контрола на извозот.
г) Утврдување на потеклото на стоката.
д) Рок на важност на декларираната гаранција за дистрибуција на стоката кај крајниот
корисник и нејзината употреба во наведената цел.
ѓ) Стабилност на субјектите кои учествуваат во меѓународниот промет на стока, според
албанското законодавство за контрола на извозот, како и присуство на организациските
документи во меѓуинституционалниот систем за контрола на извозот кај овие субјекти.
е) Утврдување на можноста за гарантирање на дозволите за субјектите кои учествуваат во
меѓународниот промет на стока врз основа на кои имаат право на увоз – извоз, транзит
или преговарање придружено со потпишување на меѓународни економски
спогодби/договори за вршење на меѓународен транспорт на стока, како и за одземање на
дозволата кога истите субјекти го кршат законот во областа на државната контрола на
извозот.
ж) Утврдување на можноста за гарантирање на меѓународните сертификати за увоз за
субјектите кои се вклучени во меѓународниот промет на стока, како и правото на
поништување на овие сертификати кога субјектот го крши законот во областа на
државната контрола на извозот.
з) Процена на условите за регистрација на субјектите при Државниот орган за контрола на
извозот според Законот бр.7632 од 4.11.1992 год., „за одредбите кои го регулираат првиот
дел од Трговскиот закон (Законот за трговија)“, кои имаат за цел вршење на меѓународен
промет на стока, вклучувајќи ги и стопанските субјекти кои настојуваат да се занимаваат
со посредничка дејност во меѓународниот промет на стока за воена намена.

ѕ) Процена на можноста за давање предлог на Советот на министри, преку министерот за
одбрана, со цел да се гарантираат правата на субјектите во меѓународниот промет на
стока за извоз и увоз на стока за воена намена и стока која се смета за државна тајна.
и) Утврдување на придружната документација за оваа стока, како што се: информации за
државната тајна и нивото на тајност на оваа стока.
ј) Утврдување на другите фактори кои можат да овозможат донесување на важни одлуки
во областа на државната контрола на извозот.
Член 14
Регистрација на субјектите кои се занимаваат со меѓународен промет на стока
Стопанските субјекти кои имаат намера да се занимаваат со меѓународен промет на стока,
вклучувајќи ги и оние кои се ангажираат со посреднички дејности во меѓународниот промет на
стока за воена намена, претходно треба да се регистрираат како субјекти кои се вклучуваат во
меѓународниот промет на стока кај Државниот орган за контрола на извозот, каде што треба
да ги достават потребните информации и документи за извршување експертиза на стоката.
Врз основа на резултатите од експертизата на стоката, стопанскиот субјект може да добие
помош од страна на лиценцирани лица или органи за извршување на прелиминарна
идентификација на стоката.
Стопанскиот субјект сноси одговорност доколку не се изврши прелиминарна идентификација
на стоката и други потребни дејства за добивање на дозвола за меѓународен промет на стока,
како и за нејзин увоз без документи на Република Албанија. Процедурите за спроведување на
експертиза се регулираат со одлука на Советот на министри.
Член 15
Овластувања за вршење на меѓународен промет на стока
Стопанските субјекти кои се занимаваат со стопански дејности во странство, за увоз и за
извоз на воена стока која се смета за воена тајна, добиваат овластувања од Советот на
министри.
Советот на министри со одлука ги дефинира процедурите за добивање или одземање на
лиценцата за вршење на меѓународен промет на стока како што е дефинирано со овој член.
Член 16
Организација на системот за контрола на извозот меѓу субјектите кои се занимаваат со
меѓународен промет на стока
Со цел да се обезбеди почитување на Законот за контрола на извозот во сите фази на
прометот, субјектите кои се вклучени во меѓународниот промет на стоки може да воспостават
меѓуорганизациски систем за контрола на извозот со помош на Државниот орган за контрола
на извозот.
Воспоставувањето на меѓуорганизациски систем за контрола на извозот е задолжителен за
стопанските субјекти кои се занимаваат со меѓународен промет на стока кои, доколку имаат
желба да добијат општа или неограничена дозвола, најпрво треба да добијат овластување од
Советот на министри за да увезат или извезат стока за воена намена и стока која се смета за
државна тајна.
Државниот орган за контрола на извозот врши лиценцирање на меѓуорганизацискиот систем
за контрола на извозот, кој го сочинуваат субјекти кои се занимаваат со меѓународен промет
на стока на кои овој орган и им ја издава неопходната потврда за системот.

Советот на министри ги дефинира процедурите за добивање на сертификатот.
Член 17
Дозволи и овластувања
Државниот орган за контрола на извозот издава дозволи и овластувања за еднократна, општа
и неограничена употреба:
1. Дозволите и овластувањата за еднократна употреба се издаваат на стопански субјекти кои
се занимаваат со меѓународен промет на стока, за водење посебни преговори за
економски договори/спогодби со странство, за спроведување на меѓународен промет на
стока или за спроведување на посебен промет на стока, во согласност со горенаведените
спогодби кои важат одреден период, не подолг од една година. Државниот орган за
контрола на извозот може да го продолжи овој рок врз основа на барање на субјектот кој
се занимава со меѓународен промет на стока, но не подолго од важноста на економскиот
договор на кој се однесува оваа лиценца/овластување.
2. Општите дозволи и овластувањата се издаваат на стопански субјекти кои се занимаваат
со меѓународен промет на стока, за водење посебни преговори заради потпишување на
економски договори со странство или за повеќекратен промет на одредени крајни
корисници кои се предвидени со економскиот договор/спогодба со странство, за цело
време на важност на оваа дозвола/овластување, но не подолго од три години.
3. Неограничените дозволи и овластувања се издаваат на субјекти кои се занимаваат со
меѓународен промет на стока, доколку тие повремено се ангажираат во преговорите за
потпишување на економски договори/спогодби со странство, или во случај на
повеќекратен промет на стока на различни крајни корисници во една одредена држава,
како што е предвидено во економскиот договор/спогодба со странство, кој ќе се склучи со
одредени увозници за време на важноста на дозволата/овластувањето, во рамките на
релевантните меѓународни договори или меѓународниот промет, кои се однесуваат на
државите-членки на меѓународните режими за контрола на извозот или релевантните
предмети на државната политика и се во сила за одреден период, не подолго од три
години.
Обврзувачки услови за издавање на посебни, општи и неограничени дозволи и овластувања
за субјектите кои се занимаваат со меѓународен промет на стока се зачувување на
меѓуорганизацискиот промет на посебна стока, чување на документацијата која се однесува
на овој промет и поднесување на соодветни извештаи до Државниот орган за контрола на
извозот.
Член 18
Рокови за разгледување на барањата за добивање на дозволи/овластувања
Доколку за издавање на дозволи и овластувања не е потребна координација на работата со
другите засегнати институции, рокот за разгледување на барањето се одредува во согласност
со категориите на стоката не треба да ги надминува следниве дефинирани рокови во однос на
денот на поднесувањето на барањето:
1. 45 дена за извоз (реизвоз) на воена стока (опрема)
2. 30 дена за извоз (реизвоз) на стока со двојна намена и привремен извоз (привремен увоз)
на секаква стока.
3. 15 дена за увоз или транзит на стока, како и за привремен увоз/извоз на стока за
потребите на изложување на саеми, рекламирање, тестирање или други слични намени,
доколку не е предвидена промена на сопственичкото право.
Времето потребно за добивање на дополнителни информации од субјектите кои се
занимаваат со меѓународен промет на стока не е опфатено со овие рокови.

Барањето за добивање дозвола или овластување ќе се смета за одбиено и не може да
биде предмет на разгледување доколку дополнителната информација не стигне во рок од
два месеца од моментот на поднесување на барањето.
Советот на министри ги дефинира процедурите за продолжување на рокот за разгледување
на барањето за добивање дозвола и начинот за нивното понатамошно процесирање.
Член 19
Издавање дозволи, овластувања и државни гаранции
Одлуката за издавање дозволи, овластувања или меѓународен сертификат за увоз ја носи
Државниот орган за контрола на извозот, врз основа на резултатите од експертизата за
контрола на извозот.
За добивање дозволи, овластувања или меѓународен сертификат за увоз, субјектот кој е
вклучен во меѓународниот промет на стока, странската компанија или странскиот субјект, ќе
испрати писмено барање до Државниот орган за контрола на извозот заедно со другата
потребна документација за да се спроведе експертиза. Овие документи треба да содржат
точни податоци за стоката и процедурите на меѓународниот промет, како и оригинална
гаранција за овој промет, која се приложува заедно со барањето.
Разгледувањето на барањата за издавање на дозволи, овластувања или меѓународен
сертификат за увоз, го врши Државниот орган за контрола на извозот во присуство, доколку е
потребно, на други државни органи, субјекти, институции и други структури, доколку
прашањата кои се разгледуваат спаѓаат во доменот на нивните надлежности.
Член 20
Неразгледување и одбивање на барања
Барањето за добивање на дозволи, овластувања или меѓународен сертификат за увоз нема
да се разгледува доколку:
а) тоа е поднесено од страна на лице кое нема правно својство;
б недостасуваат документи или тие се формулирани во спротивност со барањата од
член 19 од овој Закон;
в) постојат други причини кои се во спротивност со албанското законодавство или со
ратификуваните меѓународни стандарди.
Доколку барањето за добивање дозвола, овластување или меѓународен сертификат за увоз
нема да се земе на разгледување или биде одбиено, Државниот орган за контрола на извозот
ќе го извести подносителот на барањето, како и надлежниот орган, во рок од три ден од
донесувањето на таквата одлука со образложение зошто барањето не е земено на
разгледување или е одбиено.
Член 21
Одземање или суспендирање на барањето
Дозволите, овластувањата или меѓународниот сертификат за увоз може да бидат одземени
или суспендирани од страна на Државниот орган за контрола на извозот:
1. Во случај на нужда, во врска со потребите и интересите на националната безбедност,
или за исполнување на меѓународните обврски на Република Албанија.
2. Кога субјектот е во стечај, според соодветните законски процедури.
3. Кога субјектот кој се занимава со меѓународен промет на стока ќе банкротира или
против него се води стечајна постапка.

4. Кога е неопходно Државниот орган за контрола на извозот да спроведе дополнителна
експертиза на документите на субјектот кој е вклучен во меѓународниот промет на
стока, а кој поднел барање за добивање на дозвола, овластување или меѓународен
сертификат за увоз.
5. Ако се утврди дека субјектот кој се занимава со меѓународен промет на стока го
прекршил законот, вклучувајќи го и Законот за контрола на извозот, како што е
дефинирано со член 30 од овој Закон.
Член 22
Рок на чување на документацијата
Државниот орган за контрола на извозот е должен посебните дозволи на меѓународниот
сертификат за увоз, како и барањата поднесени од страна на споменатите субјекти, да ги
држи во архива и да ги чува 10 години по издавањето на дозволата.
Член 23
1. Економските договори или спогодби за меѓународен промет на воена опрема/стока и
опрема за двојна намена се потпишуваат со субјектите кои се занимаваат со дејности во
странство, во согласност со законодавството на Република Албанија и со државната
политика во оваа област, дефинирани од страна на Советот на министри.
2. Во текот на процесот на изработка на овие договори или спогодби, како и во текот на
други начини на меѓународниот промет на стока, предвидени со овој Закон, се смета дека
домашните стопански субјекти кои се занимаваат со дејности во странство треба да бидат
запознаени со фактот дека стоката која е предмет на прометот (договор и спогодба), може
да се користи од страна на други држави или странски стопански субјекти за изработка на
оружје за масовно уништување или за негова пролиферација.
3. Субјектот кој се занимава со меѓународна дејност е должен да го одбие спроведувањето
на странскиот економски договор/спогодба за меѓународен промет на стока во случај кога
е известен дека стоката ќе се користи за други цели кои не се наведени во договорот/
спогодбата или во другите документи поврзани со овој промет, или ќе биде користена од
страна на друг краен корисник кој се разликува од оној за кого е издадена дозволата/
овластувањето.
ПОГЛАВЈЕ III
ДЕЈНОСТИ НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА ВО ВРСКА СО
МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ НА СТОКА
Член 24
Државна контрола на водењето преговори за потпишување договори или спогодби со
странство
Субјектот кој се занимава со економска дејност со странство може да води преговори со еден
странски стопански субјект околу потпишување на економски договор/спогодба за извоз на
воена стока и стока со двојна намена во некоја друга држава која е под делумно ембарго,
доколку добие овластување од страна на Државниот орган за контрола на извозот.
Процедурата на државната контрола на овие преговори е дефинирана со одлука на Советот
на министри.

Член 25
Државна контрола во врска со крајната употреба на стоката
1. Субјектот кој се занимава со меѓународен промет на стока е должен на Државниот орган
за контрола на извозот да му достави целосни и точни информации за крајната употреба
на стоката која е предмет на меѓународниот промет, како и копии на оригиналните
гаранции за користење на стоката од страна на крајниот корисник исклучиво за
наведената намена.
2. Субјектите кои се занимаваат со меѓународен промет на стока треба да преземат мерки за
проверка за да утврдат дали стоката пристигнала на определеното место за крајна
употреба и по оваа верификација, на Државниот орган за контрола на извозот му ја
доставуваат потребната информација за извршување на неопходната верификација.
3. Државниот орган за контрола на извозот и другите овластени државни органи имаат
право, во согласност со процедурите предвидени во точките 4, 5, 6 и 7 од овој член, да
вршат верификација (проверка) на пристигнувањето на пратката на крајната дестинација и
користење на таа стока во секоја фаза на меѓународниот промет, дури и по
пристигнувањето до крајниот корисник.
4. Државната контрола на домашните крајни корисници во врска со почитувањето на
обврските за користење на увезената стока според декларираната намена, се остварува
врз основа на анализа на извештајот кој го доставиле субјектите, крајните корисници, а кој
се однесува на актуелната употреба на стоката, како и врз основа на контролата на
стоката која ја избрал крајниот корисник.
5. Таква контрола извршува овластениот персонал на Државниот орган за контрола на
извозот.
6. Претставниците на странските извозници или државните органи на земјата-извозник може
да присуствуваат на проверката која има за цел да утврди дали крајниот албански
корисник на стоката, која е претходно увезена во согласност со државната гаранција за
нејзина употреба, ја користи според декларираната намена, само ако е тоа предвидено во
економскиот договор или спогодба, или доколку тоа право постои, а кое произлегува од
обврските пропишани со меѓународните договори во кои земјата-извозник и Република
Албанија претставуваат договорни страни.
7. Државниот орган за контрола на извозот може да врши проверка на кој начин странските
крајни корисници ја користат стоката увезена од Република Албанија на територијата на
земјите на овие корисници, а која е увезена од страна на субјекти вклучени во
меѓународниот промет, како и од странски субјекти или други субјекти во согласност со
државната гаранција во поглед на употребата во наведените цели, само во случај доколку
е тоа предвидено во економските договори или спогодби и доколку тоа право произлегува
од меѓународните договори во кои земјата-извозник и Република Албанија се договорни
страни.
8. Процедурите за издавање на гаранции и за извршување на државна контрола при
исполнувањето на обврските во врска со употребата на стоката која е предмет на државна
контрола на извозот, вклучувајќи и издавање на меѓународни сертификати за увоз и
царински декларации за пристигнување на стоката на крајното одредиште, се дефинираат
со одлука на Советот на министри.
Член 26
Процедури за контрола на меѓународниот промет на стока во рамките на меѓународни
договори
Државниот орган за контрола на извозот користи олеснителни процедури за разгледување и
издавање на дозволи и овластувања во врска со меѓународниот промет на стока (вклучувајќи
и услуги за технолошки развој) кои се дадени во рамките на меѓународни и меѓувладини
договори.

Примената на олеснителни процедури за извозниците и крајните корисници се врши врз
основа на список на стоката која како таква е предвидена во меѓународните и меѓувладините
договори.
Државниот орган за контрола на извозот треба да донесе одлука за издавање дозвола или
овластување за меѓународен промет на стока во рок од 15 дена од добивањето на
целокупната потребна документација што ја доставува субјектот кој се занимава со ваквиот
промет.
Член 27
Царинска контрола
Царинската контрола на стоката и другите царински процедури се извршуваат врз основа на
Царинскиот закон на Република Албанија и важечкото законодавство за оружје и за друга
стока со двојна намена.
Царинска контрола на стоката, која е предмет на овој Закон, се извршува на одредени
царински контролни пунктови.
Локалните царински органи, на барање на увозникот на стоката, издаваат царинска
декларација со која се потврдува влезот на стоката која е царинета (поминала царинска
контрола).
Член 28
Државна контрола за користење на дозволите, овластувањата и
меѓународните сертификати за увоз
Субјектите кои се занимаваат со меѓународен промет на стока и кои добиле дозвола,
овластување или меѓународен сертификати за увоз, на Државниот орган за контрола на
извозот треба да му поднесат писмен извештај за реализацијата, односно меѓународниот
промет на стоката, наведен во овие документи, како и за употребата на оваа стока во
согласност со назначената цел.
Образецот на извештајот, роковите за подготовка и поднесување на извештајот ги одредува
Државниот орган за контрола на извозот.
На барање на Државниот орган за контрола на извозот, субјектот кој се занимава со
меѓународен промет на стока ги доставува потребните документи и информации во врска со
неговата дејност во областа на контролата на извозот, вклучувајќи и гарантни документи,
технички сертификати и други документи за потпишување и примена на меѓународните
економски договори/спогодби со странство во врска со меѓународниот промет на стока. Овој
субјект е должен да ја чува документацијата во период од 10 години.
ПОГЛАВЈЕ IV
ДЕЈНОСТИ НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА ВО ВРСКА СО
МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ НА СТОКА
Член 29
Спречување на кршење на законот и одговорност за државна контрола на извозот
Со цел спречување на кршење на законот во областа на државната контрола на извозот,
Државниот орган за контрола на извозот и другите државни органи, во рамките на законските

надлежности, имаат право да вршат контрола поврзана со кршење на законот во областа на
државната контрола на извозот, вклучувајќи и контрола на стоката по пристигнувањето на
крајната дестинација, кореспонденцијата, документите во врска со наведените цели, како и
другите документи врз кои се базира меѓународниот промет на стоката.
Ако државниот орган утврди дека дошло до кршење на член 30 од овој Закон, веднаш за тоа
го известува Државниот орган за контрола на извозот.
Кога постојат доволно податоци кои укажуваат дека може да дојде до извршување на
кривично дело или кога кривичното дело е всушност/фактички извршено од страна на некој
субјект, и дека се работи за стока која е предмет на државната контрола на извозот,
Државниот орган за контрола на извозот ги известува надлежните органи за кривично гонење.
Член 30
Кршење на законот во областа на државната контрола на извозот
Кога не претставуваат кривично дело во согласност со Кривичниот законик, следниве дела се
сметаат за прекршоци:
1. Вршење на меѓународен промет на стока без дозвола, овластување или државна
гаранција, како што е предвидено со законските процедури.
2. Вршење на меѓународен промет на стока со дозволи, овластувања или државни гаранции
кои се издадени врз основа на фалсификувани документи или содржат лажни
информации.
3. Потпишување на економски договори/спогодби за меѓународен промет на каква било
стока или учество во неговата реализација, на начин кој не е предвиден со закон, кога
субјектот кој се занимава со меѓународен промет има информација дека стоката која е
предмет на тој промет ќе биде користена од страна на земја или странски субјект за
создавање на оружје за масовно уништување, односно за негова пролиферација.
4. Промена на крајната дестинација на стоката во меѓународниот промет на стока и
користење за различни цели или на различни крајни корисници, односно други субјекти,
кои не се наведени во економскиот договор/спогодба со странство и во другите придружни
документи врз чија основа е издадена дозволата, овластувањето и меѓународниот
сертификат за увоз.
5. Намерно прикривање на информации кои може да влијаат во донесувањето на одлуката
за издавање на дозволата, овластувањето или меѓународниот сертификат за увоз.
6. Вршење на меѓународен промет на стока во спротивност со условите кои се дефинирани
со дозволата, овластувањето или меѓународниот сертификат за увоз, вклучително и
внесувањето измени во меѓународните економски договори/спогодби без знаење на
Државниот орган за контрола на извозот, кои ги содржат називите и условите на
извозникот, увозникот, посредникот, крајниот корисник, како и опис на стоката, изјавата за
крајната употреба и гаранцијата.
7. Водење на преговори без овластување од страна на Државниот орган за контрола на
извозот за потпишување на економскиот договор/спогодба за извоз на воена стока и стока
со двојна намена во земји кои се под делумно ембарго.
8. Пропуст во доставувањето или ненавремено доставување на одредени извештаи и
документи до Државниот орган за контрола на извозот, а кои се однесуваат на
преговорите од точка 7 од овој член, вршење на меѓународен промет на воена стока и
стока со двојна намена врз основа на добиената дозвола или овластување, како и на
начинот на користење на оваа стока во согласност со наведената цел.

9. Отежнување на вршењето на службената должност на Државниот орган за контрола на
извозот и другите државни органи кои извршуваат државна контрола на извозот, во
согласност со законските надлежности кои ги пропишува овој Закон.
10. Неосновано одбивање на давање информации и документи кои ги бара Државниот орган
за контрола на извозот или некој друг орган кој врши државна контрола на извозот во
согласност со своите надлежности, како и намерно извртување на информациите или
нивно прикривање.
11. Намерно уништување на документацијата која се однесува на потпишување или
спроведување на економските договори/спогодби за меѓународен промет на стока, врз
основа на кои се издаваат дозволи, овластувања или меѓународни сертификати за увоз,
пред истекот на предвидениот рок во член 26 од овој Закон.
Член 31
Одговорност на правните лица во случај на кршење на законот во областа на државната
контрола на извозот
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)
Државниот орган за контрола на извозот ги одредува следниве парични казни за стопанските
субјекти кои се занимаваат со меѓународен промет на стока:
1. За прекршоците предвидени во точките 1, 2 и 3 на член 30 од овој Закон, во износ од
500.000 до 2.000.000 леки.
2. За прекршоците предвидени во точките 4, 5 и 6 на член 30 на овој Закон, во износ од
200.000 до 1.000.000 леки.
3. За прекршоците предвидени во точките од 7 до 11 на член 30 на овој Закон, во износ
од 100.000 до 500.000 леки.
4. За прекршоците предвидени во точка 8 на член 30 на овој Закон, во износ од 20.000 до
200.000 леки.
5. За прекршоците предвидени во точките 9 и 10 на член 30 на овој Закон, во износ од
10.000 до 100.000 леки.
Член 32
Поништување или одземање на дозволата/овластувањето
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)
Освен изрекувањето на паричната казна предвидена со член 31 од овој Закон, Државниот
орган за контрола на извозот може да ја одземе дозволата, овластувањето и меѓународниот
сертификат за увоз издадени на овие субјекти, или да изврши бришење на овие субјекти од
регистарот.
Во случај кога правниот субјект кој се занимава со меѓународен промет на стока, кој има право
на увоз, извоз на воена стока и стока со двојна намена, а која претставува државна тајна, да
направи прекршок по точките од 1 до 6 на член 30 од овој Закон, или во случај кога како
последица на овој прекршок дојде до евидентно нанесување на штета на политичките и
економските интереси на државата, Советот на министри, на предлог на Државниот орган за
контрола на извозот, преку министерот за одбрана, ќе ги поништи дадените гаранции на овој
субјект. На овој акт може да се приложи жалба во согласност со Законот за управна постапка.
Мерките за поништување на дозволата, овластувањата или меѓународниот сертификат за
увоз, или бришењето на субјектите од регистарот, според став 1 од овој член, се сметаат за
дополнителни административни казни.
Член 33
Жалба на одлуката на Државниот орган за контрола на извозот
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)

Со одлука на Државниот орган за контрола на извозот за поништување на дозволата,
овластувањето и меѓународниот сертификат за увоз, или бришење на субјектот од регистарот
кој се занимава со меѓународна дејност со странство за меѓународен промет на стока, може
да се поднесе жалба според општите правила за поднесување жалби врз основа на Законот
за управна постапка.
Албанската држава нема да сноси никаква одговорност кон субјектот за настанатата штета
како последица од поништувањето или отповикувањето на дозволата, овластувањето,
меѓународниот сертификат за увоз и државната гаранција, или кога овие дејности се
преземаат за заштита на националните интереси или за исполнување на државните
меѓународни обврски.
Член 34
Надлежен орган за изрекување на парична казна во случај на прекршок
во областа на државната контрола на извозот
(изменет и дополнет со Законот бр.75/2013)
Паричните казни предвидени со член 30 од овој Закон, во име на Државниот орган за
контрола на извозот, се изрекуваат од страна на тричлена комисија која се формира и со која
раководи претседател на комисијата во согласност со овој Закон и Законот за инспекција.
Кога овластеното лице од Државниот орган за контрола на извозот ќе забележи дека е сторен
еден од прекршоците наведени во член 30 од овој Закон, тој составува записник кон кој се
приложува и објаснување на директорот на субјектот кој го сторил тој прекршок и кој понатаму
се предава на надлежните службеници, заедно со другите потребни документи со кои се
потврдува прекршокот, кои се доставуваат до надлежната комисија, како што е предвидено во
став еден од овој член.
Во случај овластениот службеник во текот на вршењето на инспекцијата да утврди прекршок
според член 30 од овој Закон, паричните казни предвидени со член 31 од овој Закон се
изрекуваат од страна на овластениот службеник, во согласност со Законот за инспекција.
Против одлуката на комисијата, врз основа на став еден од овој член, може да се приложи
административна жалба до надлежниот министер за заштита на правата, или со одлука на
министерот може да се приложи жалба до надлежниот суд, во согласност со овој Закон и
Законот за инспекција.
Против одлуката на овластениот службеник, која е донесена во согласност со став број три од
овој член, може да се приложи административна жалба до комисијата одредена според став
еден од овој член, во согласност со овој Закон и Законот за инспекција, и на одлуката на
комисијата, според овој став, може да се приложи директна жалба до надлежниот суд, во
согласност со овој Закон и Законот за инспекција.
Субјектот е должен да ја плати паричната казна во рок од 30 дена. Во случај на неплаќање на
казната во тој период, се применуваат прописите за управни прекршоци.
Член 35
Одговорност на лицата кои се занимаваат со меѓународен промет на стока
во случај на прекршок во областа на државната контрола на извозот
Субјектите кои се занимаваат со меѓународен промет, физичките лица кои ги прекршуваат
законите во областа на државната контрола на извозот, според сторениот прекршок ќе сносат
административна и цивилна одговорност, како што е дефинирано со овој Закон.

Член 36
Одговорност на вработените во случај на прекршок во областа на државната контрола на
извозот
Вработените во Државниот орган за контрола на извозот и во другите државни органи кои
донесуваат одлуки во оваа област, за кршење на законот сносат административна и цивилна
одговорност, како што е дефинирано со овој Закон.

ПОГЛАВЈЕ V
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ДРЖАВНА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ
Член 37
Финансирање на активностите на државната контрола на извозот
Трошоците за активностите на државната контрола на извозот ги покрива државниот буџет.
Член 38
Надоместоци за регистрација и за издавање на документи
За издавање на документите за регистрација на субјектите кои се занимаваат со меѓународен
промет на стока, како што се: дозвола, овластување, меѓународен сертификат за увоз или
царинска декларација со која се потврдува влезот на стоката во Република Албанија, се плаќа
надомест кој се влева во државниот буџет.
Износот на надоместоците наведени во првиот став од овој член се утврдува со одлука на
Советот на министри.
ПОГЛАВЈЕ VI
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 39
Донесување на подзаконски акти
Советот на министри се обврзува дека во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој
Закон ќе донесе подзаконски акт за формирање на Државен орган за контрола на извозот,
како и да изготви и усвои други подзаконски акти во согласност со членовите 6, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 24, 25 и 38 од овој Закон.
Член 40
Ставање вон сила
Сите законски и подзаконски акти кои се во спротивност со овој Закон се ставаат вон сила.

Член 41
Влегување во сила
Овој Закон влегува во сила од 1 јуни 2007 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Јозефина Топали (Чоба)

