ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

ЗАКОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ
И ВОЕНА ОПРЕМА
(“Службен весник на Република Македонија” бр. бр.54/02, 84/07, 161/09 и
145/10, 119/13, 164/13 и 41/14)
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

ЧЛЕН 1
Со овој закон се уредуваат условите за вршењето на производство и промет на
вооружување и воена опрема, како дејност од интерес за одбраната и безбедноста
на Република Македонија, планирање на производството и прометот; вршење на
извоз-увоз, транзит, брокеринг и офсет; обврски на трговските друштва и трговци
поединци кои се регистрирани да вршат промет; обврски на министерствата и
други органи на управата; квалитетот на вооружување и воена опрема; заштитата
и безбедноста на производството и прометот; односите меѓу носителите на
производството и прометот на вооружување и воена опрема и органите на
државната управа.

ЧЛЕН 2
Под вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: ВВО), во смисла на
овој закон се подразбираат:
-

функционални борбени комплетни системи наменети за потребите на
одбраната и безбедноста на Републиката што го сочинуваат основното
средство (летала, пловни објекти, тенк, топ, хаубица, минофрлачка,
пиштол, пушка и друго),

 материјалните средства со кои се опремуваат основните средства од
алинејата 1 на овој член, како и други средства со борбена и неборбена
намена (инженериски и разни електротехнички средства, средства за
радиолошко - биолошко - хемиска и лична заштита, интендантски
технички средства, средства за одржување и ремонт, амбалажа за
транспорт и чување на техничка и експлоатациона документација,
софтвер и нематеријална технологија и друго).

ЧЛЕН 3
Под производство на ВВО во смисла на овој закон се подразбира:
истражување и развој, освојување на технологија за производство на готови
производи, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, суровини и
репродукциони материјали и други технички средства, модернизација и

опремување на капацитетите за производство, одржување и ремонт на
средства на ВВО,софтвер и нематеријална технологија како и вршење на
други услуги.

ЧЛЕН 4
Под промет на ВВО, во смисла на овој закон, се подразбира купување и
продавање на ВВО во Републиката и во надворешно-трговското работење и
вршењето на услуги во прометот, пренесувањето (трансферот), посредувањето
(брокерските услуги) и офсетот.
Прометот на ВВО во надворешно-трговското работење и вршењето на услуги ги
опфаќа:
 опрема за производство, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови,
репродукциони материјали, суровини, софтвер и нематеријална технологија
и други технички средства,
 деловно-техничка соработка, производна кооперација, прибавување и
отстапување на имотните права врз база на технологијата во областа на
производството на ВВО,
 проектирање, изградба и опремување на производствените капацитети во
странство и
 застапување на странски фирми, посредување, ремонт и други услуги во
надворешниот трговски промет.
Трговските друштва кои се запишани во Централниот регистар на Република
Македонија, а добиле согласност за вршење на промет со ВВО се должни да ги
достават промените на податоците врз чија основа е добиена согласност, до
Министерството за економија во рок од седум дена, од денот на промената на
податоците.
Член 4-а
Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира извоз, увоз и транзит на однапред
договорена количина на ВВО меѓу трговски друштва кои ги исполниле условите од
членот 23 на овој закон и трговски друштва на други држави, надвор и за
подрачјето на Република Македонија.
Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира и трансфер на софтвер или
технологија преку електронски медиум, факс, телефон, електронска пошта или
друго електронско средство надвор од подрачјето на Република Македонија, а се
однесува на пристапот во електронска форма на софтвер и технологија на
правно и физичко лице надвор од подрачјето на Република Македонија и на
усниот пренос на технологија по телефон доколку технологијата е содржана во
документ чиј битен дел е прочитан или опишан по пат на телефон.
Транзит на производи за ВВО подразбира транспорт или превоз на производи за
ВВО од една земја во друга земја при што стоките минуваат низ територијата на
Република Македонија.
Извозот-увозот на производи за ВВО, подлежи на контрола со цел за заштита на
одбраната и безбедноста, економските интереси и надворешно политичките
интереси на Република Македонија во зајакнување на меѓународниот мир и
безбедност, како и за исполнување на меѓународните обврски на Република
Македонија.

Член 4-б
Посредување (во натамошниот текст: Брокерски услуги) се преговарање или
договарање на трансакции за купување, продавање или набавка на производи за
ВВО од една земја во која било друга земја, како и продавање или купување на
производи за ВВО кои се наоѓаат во една земја за нивен пренос во која било друга
земја. За целите на овој закон помошните услуги, како што се транспортот,
финансиските услуги, осигурување или реосигурување, рекламирање и промоција
не се сметаат за брокерски услуги.
Посредник (во натамошниот текст: Брокер) е трговско друштво или трговец
поединец кое врши брокерски услуги дефинирани во став 1 на овој член и ги
исполнува условите од член 23 од овој закон.
Член 4-в
Офсет претставува компензација, односно реципроцитет, т.е. друга форма на
плаќање за стоки и услуги при опремување на Армијата и полицијата на
Република Македонија, преку договор склучен за снабдуване на производи и
вршење услуги за ВВО, помеѓу надлежно министерство кое е носител на офсет
програмата како и трговски друштва регистрирани за промет а ги исполнуваат
условите од член 23 од овој закон.
ЧЛЕН 5
Владата на Република Македонија, согласно со правата и должностите утврдени
со Уставот и законите, може за потребите на одбраната и безбедноста на
Република Македонија да врши планирање за проширување и модернизирање на
постојните и изградба на нови капацитети за производство и ремонт на ВВО.

ЧЛЕН 6
Во Републиката е забрането производство и промет на оние средства на
ВВО чија употреба е забранета според меѓународните конвенции.
ЧЛЕН 7
Стручните работи во врска со остварувањето на производството и прометот
на ВВО ги врши Управата за наменско производство при Министерството за
економија.
Член 7-а
Со Управата за наменско производство раководи директор, кој го именува и
разрешува Владата на Република Македонија.
За именување на директор на Управата се објавува јавен оглас во три
дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република
Македонија од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик.
За директор на Управата може да биде именувано лице кое ги исполнува
следниве услови, и тоа:

1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е
изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија,
дејност или должност;.
3) да има завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити
според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
4) да има минимум пет години работно искуство ;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
ЧЛЕН 8
Одредбите од Законот за трговските друштва се применуваат и на
вршителите на производство и промет на вооружување и воена опрема,
доколку со овој закон поинаку не е определено.
Член 8-а
Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите
од Законот за инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е регулирано.
II. ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
1. Истражување и развој на средства на ВВО
ЧЛЕН 9
Истражувањето и развојот на нови средства на ВВО се врши врз основа на
програма за истражување и развој што ја донесува Владата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Влада), на предлог на Министерството
за економија во соработка со Министерството за одбрана и Министерството
за внатрешни работи.
ЧЛЕН 10
Носители на истражувањето и развојот на ВВО се Министерството за
економија - Управата за наменско производство, Министерството за одбрана
и Министерството за внатрешни работи.
Истражување и развој на ВВО можат да вршат и јавни научни установи,
претпријатијата што произведуваат ВВО и други научни установи кои вршат
научно - истражувачка дејност, согласно со постојните закони.
ЧЛЕН 11

Програмата од членот 9 на овој закон, се финансира од средствата на
Буџетот на Република Македонија, како и од други извори за таа намена.
2. Производство на ВВО
ЧЛЕН 12
Производство на ВВО може да врши трговско друштво врз основа на
претходно добиена согласност од Владата ако ги исполнува и има следниве
услови:
1. Соодветни работни простории и простории за сместување и чување на
ВВО, обезбедување соодветен стручен кадар за производство на ВВО, како
и техничко - технолошка опременост и заштита на производството на ВВО;
2. Доказ за обезбедена контрола на квалитет и
З. Со правосилна пресуда да не е изречена мерка на безбедност - забрана
за вршење на дејност на трговско друштво или на одговорното лице во
трговското друштво;
Министерството за економија во согласност со Министерството за одбрана и
Министерството за внатрешни работи поблиску ги пропишува условите од
точките 1, 2 и 3 на овој член.
ЧЛЕН 13
Странски правни и физички лица можат сами или со домашни правни и
физички лица да бидат основачи на трговски друштва за производство на
ВВО доколку за тоа даде согласност Владата.
Странски правни и физички лица можат да вложуваат средства кај
трговското друштво за производство на ВВО, врз основа на претходна
согласност од Владата.
ЧЛЕН 14
Барање за добивање согласност за вршење производство на ВВО се
поднесува до Министерството за економија.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат докази дека се
исполнети условите од членот 12 на овој закон.
Доколку трговското друштво ги исполнува условите од членот 12 на овој
закон, на предлог на Министерството за економија, а по претходно добиено
мислење од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни
работи, Владата дава согласност за работа во рок од 60 дена од денот на
доставениот предлог од Министерството за економија.
Министерствата од ставот 3 на овој член треба да го достават своето мислење во
рок од 30 дена, од кога предметните барања им се доставени од Министерството
за економија.
Против известувањето на Владата на Република Македонија со кој е
одбиено барањето за давање согласност, може да се поднесе тужба за
покренување управен спор пред Управниот суд.
ЧЛЕН 15

Министерството за економија води регистар на трговските друштва за
издадените согласности за производителите на ВВО.
Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на
овој член ги пропишува министерот за економија.
ЧЛЕН 16
Производителите на ВВО треба да почнат со работа најдоцна во рок од шест
месеци од денот на издавањето на согласноста на Владата.
ЧЛЕН 17
Запишувањето на дејноста во трговскиот регистар за производителите на
ВВО во смисла на член 14 став 3 од овој закон, не може да се изврши
доколку не се приложи согласноста од Владата.
ЧЛЕН 18
Владата може да ја одземе согласноста за производство на ВВО од членот
14 став 3 од овој закон ако:
 е набавена врз основа на невистинити податоци;
 не почне со работата во рокот определен во членот 16 од овој закон;
 не исполнува повеќе услови за работење;
 неоправдано го покрене производството и
 врши работи кои не се наведени во согласноста за работа.
Министерството за економија го известува централниот регистар на
Република Македонија за укинатата согласност и ќе побара бришење на
дејноста за производство на ВВО во трговскиот регистар на трговското
друштво.
ЧЛЕН 19
Актите за производителите на ВВО запишани во трговскиот регистар за
нивното основање, организирање како и приложената документација во
трговскиот регистар, претставуваат тајни податоци за одбраната и
безбедноста на Републиката во смисла на Уредбата за критериумите и
мерките за заштита на тајноста на податоците од значење за одбраната
("Службен весник на Република Македонија" број 36/94).
Ако тоа го бараат интересите на одбраната и безбедноста на Републиката,
фирмата, односно називот на производителот на ВВО не може да ја содржи
ознаката на дејноста што ја врши трговското друштво.
ЧЛЕН 20
Заради извршување на определени задачи и работи во процесот на
производството на ВВО за потребите на одбраната и безбедноста на
Републиката, кај производителите на ВВО можат да се упатуваат на работа
и определени стручни лица од Министерството за економија,
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.
Меѓусебните права и обврски меѓу Министерството за економија,
Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и

производителот на ВВО каде се упатени стручните лица се уредуваат со
договор.
ЧЛЕН 21
Производителот на ВВО може да остварува деловно-техничка соработка со
странски правни и физички лица по претходно добиена согласност од
Владата.
Под деловно-техничка соработка во смисла на став 1 од овој член се
подразбира особено: заедничко истражување, развој и производство на
оружје и воена опрема, обука на стручен кадар и увоз или извоз на
технологија за производство на ВВО.
Барање за добивање согласност од ставот 1 на овој член се доставува до
Министерството за економија-Управата за наменско производство.
Ако барањето на подносителот не ги исполнува условите од членот 12 од овој
закон, министерот на економија ќе донесе решение за одбивање на барањето.
Против решението од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето може да
изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на
добивањето на решението.
ЧЛЕН 22
Домашните производители на вооружување и воена опрема, кои имаат
производи во кооперација со странски производители, имаат право да ги
увезуваат деловите или комплетните производи од странските кооператори,
без претходно склучени договори со Министерството за одбрана или
Министерството за внатрешни работи.
III. ПРОМЕТ
ЧЛЕН 23
Промет на ВВО во Републиката и странство можат да вршат производителите на
ВВО, трговски друштва и трговци поединци регистрирани за вршење на промет,
кои се запишани во Централниот регистар на Република Македонија врз основа на
донесена Одлука од Владата за давање согласност за вршење на таа дејност ако
ги исполнуваат следниве услови:
1. Извод од трговски регистар;
2. Соодветни работни простории и простории за сместување и чување на опрема
и документи за ВВО, соодветен стручен кадар, како и техничка опрема и
заштита на ВВO;
3. Со правосилна пресуда да не е изречена мерка на безбедност – забрана за
вршење на дејност на трговско друштво или на одговорното лице во
трговското друштво.
Брокерски услуги може да врши и трговец поединец, врз основа на претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија, ако ги исполнува
условите од ставот 1, точките 1 и 3 на овој член како и соодветна работна
просторија и опрема за сместување и чување на документи за ВВО.
Министерот за економија во согласност со Министерот за одбрана и Министерот
за внатрешни работи поблиску ги пропишуваат условите од ставот 2 точка 2 на
овој член.

ЧЛЕН 24
Странски правни и физички лица можат сами или со домашни правни и физички
лица да бидат основачи на трговски друштва за промет на ВВО доколку за тоа
даде согласност Владата.
Одговорното лице во правното лице и физичкото лице од ставот 1 на овој член
треба да има живеалиште на територијата на Република Македонија, а доколку е
странец да има одобрен постојан престој на територијата на Република
Македонија, освен ако со ратификуван меѓунарoден договор поинаку не е
регулирано.
ЧЛЕН 24-а
Барањето за добивање на согласност за вршење на промет на ВВО се поднесува
до Министерството за економија во пропишан образец.
Министерот за економија ги пропишува формата и соджината на образецот од
став 1 на овој член.
Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат докази дека се исполнети
условите од членот 23 од овој закон.
Ако барањето на подносителот не ги исполнува условите од членот 23 од овој
закон, министерот на економија ќе донесе решение за одбивање на барањето.
Против решението од ставот 4 на овој член, подносителот на барањето може да
изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на
добивањето на решението.
Доколку трговското друштво ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, на
предлог на Министерството за економија, а по претходно добиено мислење од
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, Владата дава
согласност во рок од 60 дена од денот на доставениот предлог од Министерството
за економија.
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи треба да го
достават своето мислење во рок од 15 дена, од денот на доставениот предлог од
Министерството за економија.
Против одлуката на Владата со која се одбива барањето за давање согласност,
може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд.
ЧЛЕН 24-б
Владата може да ја одземе согласноста за промет на ВВО од членот 24-а став 3
на овој закон, ако:
 е издадена врз основа на невистинити податоци,
 трговското друштво не исполнува повеќе услови за работење и
 трговското друштво врши работи кои не се наведени во согласноста.
Министерството за економија го известува Централниот регистар на Република
Македонија за одземената согласност и ќе побара бришење на дејноста на промет
на ВВО во трговскиот регистар на трговското друштво.
ЧЛЕН 25

ВВО, може да се пушти во промет доколку производителите ги исполнуваат
пропишаните услови, и тоа:
 ВВО наменети за потребите на одбраната да бидат испитани и
усвоени од Министерството за одбрана, а ВВО наменети за потребите
на безбедноста да бидат испитани и усвоени од Министерството за
одбрана и од Министерството за внатрешни работи, а доколку се
наменети за извоз, да одговараат на техничката документација и
условите утврдени во договорот со странскиот купувач за која
Министерството за одбрана дало согласност; карактеристики и
квалитет предвиден со техничката документација и
 потврда за квалитет што ја издава Министерството за одбрана,
односно Министерството за внатрешни работи.
ЧЛЕН 26
ВВО, можат да се пуштат во промет доколку производителите покрај
условите од членот 25 на овој закон, располагаат и со пропишана техничка
Документација.
Под техничка документација во смисла на ставот 1 на овој член се смета
особено:
 Конструктината документација,техничките услови, односно прописите
за квалитетот на производите и специфичниот дел на техничката
документација потребна за обезбедување и контрола на пропишаниот
квалитет на ВВО, која е одобрена од Минстерството за одбрана;
 пропишаните стандарди предвидени за производство на определени
видови ВВО и
 техничките правила и упатства за ракување, одржување и ремонт и
именик на составните делови, алати и прибори на ВВО кои се ставаат
во промет во Републиката.

ЧЛЕН 27
Поблиски прописи за условите и техничката Документација во смисла на
членовите 25 и 26 на овој закон донесува министерот за одбрана во
согласност со министерот за внатрешни работи.

ЧЛЕН 28
Министерството за економија води регистар на трговските друштва за
издадените согласности за промет на ВВО.
Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на
овој член ги пропишува министерот за економија.

ЧЛЕН 29

Запишувањето на дејноста во трговскиот регистар за промет на ВВО во
смисла со член 23 од овој закон, не може да се изврши доколку не се
приложи согласноста од Владата.

ЧЛЕН 30
Царинската постапка, царинењето и царинскиот надзор на ВВО кои се
увезуваат или извезуваат во странство се врши кај производителот,
увозникот или Министерството за одбрана односно Министерството за
внатрешни работи. Царинскиот надзор се врши во присуство на претставник
на Министерството за одбрана, односно Министерството за внатрешни
работи.

ЧЛЕН 31
Поблиски прописи за царинскиот надзор, царинската постапка и царинење
на ВВО донесува министерот за финансии, во согласност со министерот за
одбрана и министерот за внатрешни работи.

III-а. КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И
ОФСЕТ
Член 31-а
За разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз-увоз,
транзит брокерски услуги и офсет на ВВО, Владата на Република Македонија
формира комисија.
Комисијата е составена од претседател, заменик претседател, пет члена и пет
заменици на членовите од претставници на: Министерството за економија,
Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за надворешни работи и Царинската управа на Република
Македонија.
Со Комисијата раководи претседателот на Комисијата од Министерството за
економија. Заменикот на претседателот е членот на комисијата, преставник од
Министерството за економија.
Комисијата од ставот 1 на овој член ги врши следниве работи:
- ги разгледува барањата за добивање дозвола за вршење извоз-увоз,
транзит, брокерски услуги, и офсет на ВВО и дава мислење по доставените
барања;
- дава иницијативи за уредување на прашања за извоз-увоз транзит,
брокерски услуги, и офсет на ВВО, со овој или други прописи од областа на
одбраната;

- остварува соработка со надлежни меѓународни институции и тела за
прашања од нејзина надлежност и
- ја применува ,,Заедничката воена листа на ЕУ,, и се придржува кон
рестриктивните мерки согласно со Законот за рестриктивни мерки .
Мислењата на Комисијата се донесуваат со консензус.
Комисијата за својата работа донесува деловник.
Административно-техничките работи за потребите на Комисијата ги врши
Министерството за економија во согласност со актот за организација на работа.
Комисијата доставува извештај за својата работа до Владата најмалку еднаш
годишно.
Извештајот се доставува во првиот квартал на тековната година за претходната
година.
Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за економија ја
објавува ,,Заедничката воена листа на ЕУ “ во “Службен весник на Република
Македонија”.

III-б. ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРИНГ И ОФСЕТ
Член 31-б
Трговското друштво кое ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, може
да врши извоз-увоз на производи за ВВО врз основа на дозвола за вршење на
извоз-увоз на ВВО (во натамошниот текст: дозвола за извоз-увоз).
Дозволата за извоз-увоз од ставот 1 на овој член ја издава Министерството за
економија.
Дозволата за извоз-увоз од ставот 1 на овој член се издава само за една тарифна
ознака од царинската тарифа за производи наведени во ,,Заедничката воена
листа на ЕУ,,.
Член 31-в
Трговско друштво и трговец поединец (брокер) кое ги исполнува условите од член
23 од овој закон, може да врши брокерски услуги на производите за ВВО врз
основа на дозвола за брокерски услуги на производите за ВВО (во натамошниот
текст: дозвола за брокерски услуги).
Дозволата за брокерски услуги од став (1) на овој член ја издава Министерството
за економија.
Дозволата за брокерски услуги се издава само за една тарифна ознака од
царинската тарифа за производи наведени во ,,Заедничката воена листа на ЕУ,,.
Член 31-г
Транзит на производите за ВВО можат да вршат трговски друштва од членот 23 од
овој закон, врз основа на дозвола за транзит на производи за ВВО (во
натамошниот текст: дозвола за транзит).
Дозволата за транзит од став (1) на овој член ја издава Министерството за
економија.
Член 31-д

Трговското друштво и трговец поединец кое ги исполнува условите од член 23 од
овој закон, поднесува барање за издавање на дозвола за извоз-увоз, транзит и за
брокерски услуги до Министерството за економија.
Кон барањето за издавање на дозвола од став 1 на овој член, трговско друштво
треба да достави податоци за:
Фирма и седиште на испраќачот, превозникот и примачот;
Фирма и седиште на производителот на ВВО;
Вид, марка, количина, фабрички и сериски број на средствот за ВВО;
Правец на движење и место на складирање; вид на превозно средство, број
на регистарски таблички, лично име на возачот и број на лична исправа
(лична карта или пасош) на возачот;
- Граничен премин каде што средствата ке се превозат и
- Мерки за обезбедување за време на превозот.
-

Министерот за економија ја пропишува начинот за издавање на дозвола за
вршење на извоз-увоз, транзит и брокерски услуги, како и формата и содржината
на барањето и дозволата.
Со барањето од ставот 1 на овој член треба да се достави јасен опис на
производите и да се приложат сите докази кои се потребни за потврдување на
податоците наведени во барањето како технички карактеристики, скици, планови,
фотографии и друга документација за идентификација на производите за ВВО.
Во прилог на барањето трговско друштво и трговец поединец (брокер) кое ги
исполнува условите од членот 23 од овој закон, мора да достават договор и
„сертификат за краен корисник” во оригинална форма, или заверена копија од
овластен судски преведувач и нотар.
Брокерот треба да достави и податоци за локацијата на потекло на производите
за ВВО.
Член 31-ѓ
По барањето од член 31-д од овој закон Комисијата изготвува мислење во рок од
15 дена од денот на уредно поднесеното барање, односно во рок од 60 дена,
доколку во постапката на издавање на дозволата е потребно да се извршат
дополнителни проверки.
Министерството за економија е должно да ја издаде бараната дозвола во рок од
седум, дена, од добивањето на мислењето од страна на Комисијата.
Во случај кога Комисијата одбие да даде согласност за вршење на извоз-увоз,
транзит и брокерски услуги, Министерството за економија, во рок од 7 дена ќе
донесе решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.
Министерството за економија ќе го извести подносителот на барањето за
причината заради која Комисијата не ја дава согласност за бараната дозвола,
освен ако ставот на Комисијата се темели врз информации кои со закон или врз
основа на критериуми утврдени со Законот за класифицирани информации се со
соодветен степен на доверливост или ако е заштитена со закон со кој се регулира
заштитата на личните податоци.
Против решението од став 3 на овој член, подносителот на барањето може да
изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на
добивањето на ова Решение.
Член 31-е
Министерството за економија издава дозвола за вршење на извоз-увоз, транзит и
за брокерски услуги за период од шест месеци од денот на издавањето.

Дозволата од ставот 1 на овој член се издава во пет примероци: при што три
примероци се доставуваат до барателот од кои едениот примерок барателот го
доставува до царинскиот орган при постапката на извоз, еден за Министерството
за внатрешни работи - Гранична полиција, а третиот го задржува за себе, еден
примерок се доставува до Царинската управа на Република Македонија и еден
примерок се чува во архивата на Министерството.
Член 31-ж
Министерството за економија ќе го одбие барањето за издавање на дозвола за
вршење на извоз-увоз, транзит и брокерски услуги кога ќе оцени дека извозотувозот, транзитот, односно брокерската услуга на производите за ВВО можат да
предизвикаат негативни последици поради:
 загрозување на исполнувањето на меѓународните обврски на Република
Македонија;
 загрозување на безбедносните или одбранбените интереси на Република
Македонија;
 загрозување на надворешно политичките или економските интереси на
Република Македонија или ако се во спротивност на овие интереси;
 можност за избувнување или продолжување на вооружени судири во
државата која е краен корисник на производите за ВВО;
 можност за употреба на производите за вооружување и воена опрема за
внатрешна репресија во државата на крајниот корисник на тие производи за
ВВО;
 целта на крајна употреба и ризикот од злоупотреба и;
 утврдено сознание дека дејството на производите за ВВО не одговараат на
наведените податоци во барањето до Министерството или кога извозникот
или произведувачот, на барање од Министерството не овозможиле преглед
на производите за ВВО или на придружната документација.

Член 31-з
Министерот за економија може по барање на трговското друштво и трговецот
поединец или по службена должност, да донесе решение за одземање на
дозволата за вршење на извоз-увоз, транзит, односно дозволата за брокерски
услуги кога:
 ќе утврди дека еден или повеќе услови врз основа на кои била издадена
дозволата не се веќе важечки и
 кога извозникот не ги извршува утврдените обврски од дозволата.
Министерот за економија ја поништува дозволата за извоз-увоз и транзит, односно
дозволата за брокерски услуги кога:
 дозволата била издадена врз основа на неточни или непотполни податоци,
а подносителот на барањето знаел или би морал да знае дека податоците
биле неточни или непотполни ;
 извозникот, односно брокерот не го известил Министерството за економија
промените поврзани со производите за ВВО;
 извозникот ја пренел дозволата за извоз на друг извозник и



Ќе настане промена во статусот на рестриктивните мерки,согласно Законот
за меѓународни рестриктивни мерки .


Член 31-ѕ
Против решението на Министерот за економија од член 31-з од овој закон,
трговското друштво и трговецот поединец од членот 23 од овој Закон има право
да поднесе тужба пред надлежен управен суд.
Тужбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.
Член 31-и
За спроведување и реализацијата на офсет обврските се изработува офсет
програми.
Министерството за одбрана согласно со неговите потреби донесува офсет
програма во соработка со Министерството за економија и Министерството за
финансии.
Министерството за внатрешни работи согласно со неговите потреби донесува
офсет програма во соработка со Министерството за економија и Министерството
за финансии.
Офсет програмата особено треба да содржи: поставување на приоритети и цели,
вид на аранжман (директен или индиректен), вредност, листа на потреби, офсет
период, коефициенти и трансакции (функционални борбени системи, средства и
опрема, материјални средства со кои се опремуваат основните средства,
трансфер на технологија).
Владата на Република Македонија дава согласност на програмите од ставовите 2
и 3 на овој член.

III-в. ОБВРСКИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ КОИ
СЕ РЕГИСТРИРАНИ ДА ВРШАТ ПРОМЕТ НА ВВО
Член 31-ј
Трговските друштва и трговците поединци кои се регистрирани за вршење промет
на ВВО, се должни да ги чуваат фактурите, испратниците, приемниците,
товарните листови за сите видови превоз и секаква друга документација која е
поврзана со производите за ВВО најмалку десет години од завршувањето на
календарската година, во која била извршена секоја поединечна трансакција
односно услуга на производите за ВВО.
Документите од ставот 1 на овој член ги содржат особено следниве податоци:
 опис на производите за ВВО кои овозможуват нивно идентификување, како
и тарифна ознака согласно со Царинската тарифа;
 количина на производите во единечна мера и нето тежина;
 полно име и назив на извозникот, како и податоци од соодветниот регистар;

 полно име и назив на увозникот на производите за ВВО и
 полно име и назив на крајниот корисник.
Член 31-к
Извозникот кој врши извоз на производи за ВВО е должен:
 да води посебна евиденција за извршениот извоз на производите за ВВО;
 да ја извршува дејноста во согласност со условите и барањата утврдени во
дозволата за извоз и
 за секоја промена во условите на вршење на извоз на производите за ВВО
веднаш во писмена форма да го извести Министерството.
Извозникот не смее да ја пренесе дозволата за извоз на друг извозник.
Брокерот кој врши брокерски услуги на производите за ВВО е должен:
 да води посебна евиденција
производите за ВВО,

за

извршените

брокерски

услуги

на

 да ја извршува дејноста во согласност со условите и барањата утврдени во
дозволата за брокерски услуги, и
 за секоја промена во условите на вршење на брокерски услуги за
производите за ВВО веднаш во писмена форма да го извести
Министерството.

III-г. ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА
Член 31-л
Министерството за економија води регистар за издадени дозволи за извоз-увоз,
транзит и брокерски услуги и за одбиените барања за добивање на дозволи.
Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој
член ги пропишува министерот за економија.
Министерството за економија ја известува Царинската управа за секое одбиено
барање за издавање на дозвола, како и за секоја укината дозвола за извоз-увоз и
транзит на ВВО.
Член 31-љ
За извршување на работите при утврдење на исполнетоста на условите за
издавање на дозволите од членовите 31-б, 31-в и 31-г од овој закон
Министерството за економија соработува со други министерства во Република
Македонија, како и со компетентни органи на други држави.
III-д . НАДЗОР
Член 31-м
Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за
економија преку инспектори на Управата за наменско производство за вршење на
задачите и работите на инспекцискиот надзор.

Министерот за економија го пропишува начинот на спроведување на стручниот
надзор што го врши Управата за наменско производство (во натамошниот текст :
Управата).
Директорот на Управата донесува годишна програма за вршење на инспекциски
надзор и подготвува месечни планови за вршење на инспекциски надзор.
Директорот доставува годишен извештај до Министерството за економија за
реализираниот инспекциски надзор во претходната година, најдоцна до 31 март
во тековната година.
При вршење на надзорот од став 1 на овој член инспекторите имаат право:
 да бараат од лицата вклучени во активностите со производството и
прометот на ВВО, информации и податоци потребни за вршење на
контролата;
 да бараат мислења од други соодветни органи и институции;
 да вршат контрола на секој поединечена трансакција односно услуга на
производите за ВВО, како и проверка на податоците за производите за ВВО
со податоците од издадената дозвола;
 да вршат контрола во деловните простории, производните капацитети и
складишни простори на треговските друштва и трговците поединци кои се
регистрирани за вршење производство и промет на ВВО и
 Управата може по потреба да достави барање до соодветните надлежни
институции за обезбедување на информации потребни за надзорот.
Член 31-н
Инспекторите на Управата за вршење на задачите и работите на инспекцискиот
надзор, согласно со одредбите од членот 31-м од овој закон, може да биде лице
кое ги исполнува општите услови утврдени со Законот за државни службеници
како и да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или филозофски
факултет – насока одбрана,факултет за безбедност, технички факултет и најмалку
три години работно искуство во струката.
Инспекторите на Управата за вршење на задачите и работите на инспекциски
надзор, согласно со членот 31-м од овој закон, имаат легитимација со која се
утврдува нивното службено својство и се должни да ја покажат кога ги
применуваат овластувањата од овој закон.
Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на образецот на
легитимацијата, како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.
Легитимацијата ја издава министерот за економија.
Член 31-њ
За извршениот инспекциски надзор инспекторот на Управата за вршење на
задачите и работите на инспекциски надзор составува записник во кој се внесува
наодот за утврдената фактичка состојба.
Записникот го потпишуваат лицата кои учествуваат во постапката на инспекциски
надзор.
Член 31-о
Ако инспекторот од членот 31-м од овој закон при вршење на надзорот утврди
неправилности спротивни на овој закон, ќе донесе решение за привремена

забрана за вршење на дејноста во траење од 30 дена и привремено ќе ги одземе
предметите како и ќе определи рок од 15 дена да се отстранат недостатоците
утврдени со наодот.
Одземените производи и опрема со кои е сторен прекршокот ќе се складираат во
соодветни магацини на Министерството за одбрана, односно Министерството за
внатрешни работи до завршување на постапката.
За извршеното одземање на производите од ставот 1 на овој член, инспекторите
од членот 31 –м од овој закон издаваат потврда.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до
Државната комисија за оддлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага
неговото извршување.
IV. КВАЛИТЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
ЧЛЕН 32
Производителите на ВВО се должни во производството на ВВО да
обезбедат квалитет согласно со македонските стандарди, односно според
соодветните меѓународни стандарди кои се прифатени во Републиката.
ЧЛЕН 33
За обезбедување на квалитетот и сигурноста на ВВО во процесот на
производството и пред испораката, производителите на ВВО се должни да
организираат сопствена контрола на квалитетот и сигурност.
Контролата на квалитетот и сигурноста на ВВО за потребите на одбраната ја
врши Министерството за одбрана, а за потребите на безбедноста ја вршат
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.
Производителите на ВВО се должни да ги обезбедат потребните услови за
извршување на контролата на квалитетот и сигурноста од ставот 2 на овој
член.
ЧЛЕН 34
Контролата на квалитетот и сигурноста на ВВО според одредбите на овој
закон се врши и при увоз на ВВО.
Контролата од ставот 1 на овој член може да се врши и при извоз на ВВО по
барање на производителот на ВВО, доколку истата не е регулирана со
договор за купопродажба.
V. 3АШТИТА И БЕ3БЕДНОСТ НА ПРОИ3ВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
ЧЛЕН 35
Заштитата и безбедноста на производството и прометот на ВВО опфаќа: -мерки и постапки за обезбедување и заштита на капацитетите за
производство на ВВО и објектите за сместување и чување на тие средства
- мерки за обезбедување при превоз на ВВО;

- чување и заштита на тајните податоци на капацитетите за производството
и објектите за сместување и чување на ВВО и на податоците за
производството и прометот на ВВО, како и други пропишани мерки за
заштита и безбедност во областа на одбраната.
ЧЛЕН 36
Производителите на ВВО и вршителите на прометот со ВВО се должни да
организираат и да ги спроведуваат мерките за заштита и безбедност во
согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, како
и другите прописи со кои се регулира заштитата и чувањето на тајните
податоци на одбраната и безбедноста и постапувањето со експлозивни,
запаливи и други опасни материи.
Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува и на другите правни и
физички лица кои врз било која основа во своите објекти сместуваат или
чуваат средства за ВВО.
ЧЛЕН 37
Заради
заштита
и
обезбедување
на
објектите,
капацитетите,
репроматеријалите и готовите производи, производителите на ВВО се
должни да формираат служба и единици за обезбедување.

ЧЛЕН 38
Во реоните на објектите во кои се врши производство, сместување и чување
на ВВО не можат да се градат други објекти без согласност од Владата.
Во реоните на објектите од ставот 1 на овој член може да се забрани
движењето ако постои опасност да се загрози безбедноста на граѓаните или
на тие објекти.
Реоните на објектите од ставот 1 на овој член ги определува Владата.

ЧЛЕН 39
Производителите на ВВО донесуваат планови за техничко и физичко
обезбедување и заштита од пожар на капацитетите за производство и на
објектите за сместување и чување на ВВО и други планови за спроведување
на мерките за заштита и безбедност, како и поблиски упатства за
спроведување на тие мерки, согласно со прописите со кои се уредуваат овие
прашања.
ЧЛЕН 40
Податоците за капацитетите за производство на ВВО, програмите,
плановите за развој, за увоз и извоз на ВВО, за научно-техничка соработка
со странство во областа на производството и прометот со ВВО, се сметаат
како тајни податоци за одбраната и безбедноста на Републиката.
ЧЛЕН 41
Муницијата, експлозивите и другото ВВО што претставуваат опасни
предмети, се превезуваат со специјални или стандардни товарни возила и со
придружба согласно со прописите за превоз на опасни материи.

Производителите на ВВО, носителите на прометот со ВВО, односно
превозниците на ВВО, се одговорни за обезбедувањето на тие средства до
предавањето на купувачот, односно корисникот.
Поблиски прописи за мерките и начинот на обезбедување на превезувањето
на ВВО донесува министерот за одбрана во согласност со министерот за
внатрешни работи.
ЧЛЕН 42
Производителите на ВВО и вршителите на прометот со ВВО и другите
субјекти кои чуваат ВВО за свои потреби или по било која основа
располагаат со ВВО, се должни за ВВО да водат посебна евиденција на
начин што ќе го пропише министерот за одбрана во согласност со
министерот за внатрешни работи.
Субјектите од ставот 1 на овој член се должни за секое исчезнување на ВВО
или на нивни делови, веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да го известат
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи.
ЧЛЕН 43
Контрола на спроведувањето и мерките за заштита и безбедност во
производството и прометот на ВВО врши Министерството за одбрана и
Министерството за внатрешни работи.
Министерот за одбрана во согласност со министерот за внатрешни работи ќе
го пропише начинот на вршењето на контролата од став 1 на овој член.
VI. ОДНОСИ МЕЃУ НОСИТЕЛИТЕ НА ПРОИ3ВОДСТВОТО И
ПРОМЕТОТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА И ОРГАНИТЕ НА
ДРЖАВНАТА ВЛАСТ
ЧЛЕН 44
Правата и обврските во врска со искажувањето на потребите и вршењето на
производството и прометот со ВВО за потребите на одбраната и безбедноста
на Републиката се уредуваат со договор склучен меѓу производителот на
ВВО, односно вршителот на прометот со ВВО и Министерството за одбрана
односно Министерството за внатрешни работи.
ЧЛЕН 45
Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, во
соработка со Министерството за економија, врз основа на плановите за
опремување и развој на армијата и полицијата на Републиката, подготвуваат
планови за потребите од производство на вооружување и воена опрема од
домашните и странски производители.

Членот 46 се е избришан, види: Закон за изменување и дополнување на
Законот за производсво и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник а РМ” бр.145/10).
ЧЛЕН 47
Владата поблиску ги определува средствата од членот 2 на овој закон кои се
сметаат како ВВО.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 48
Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност надлежниот
суд ќе му изрече за прекршок на трговското друштво - производител, односно
вршител на промет со ВВО, ако:
1) произведува или врши промет со ВВО без согласност за работа од
Владата на Република Македонија (член 12)
2) не ги исполнува условите определени со членовите 31-б, 31-в, 31-г и 31-ј
од овој закон;
3) не ги исполнува условите определени со членовите 23 и 24 од овој закон.
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност надлежниот
суд ќе му изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од
ставот 1 на овој член.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член, надлежниот суд ќе му изрече на правното
лице и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност производство и промет
со ВВО во траење од една до пет години.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член, надлежниот суд ќе му изрече на
одговорното лице во правното лице и прекршочна санкција забрана за вршење на
должност во траење од една до пет години.
Во случаите од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна
мерка одземање на предметите со кои е извршен прекршокот.
За прекршоците утврдени во овој член Министерството за економија преку
Управата за наменско производство е должна да му предложи на сторителот на
прекршокот, постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување
прекршочна постапка пред надлежниот суд.
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на физичко лице – трговец поединец за прекршоците од
ставот 1 на овој член.

ЧЛЕН 49
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност надлежниот
суд ќе му изрече за прекршок на правното лице производител на ВВО, ако:
1) не обезбеди квалитет во производството на ВВО согласно со
македонските стандарди, односно според соодветните меѓународни
стандарди кои се прифатени во Републиката (член 32);
2) не обезбеди контрола на квалитетот, сигурност на ВВО при увоз на
ВВО (член 34);
3) не организира и не ги спроведе мерките за заштита и безбедност на
производството на ВВО во согласност со овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон, како и другите прописи со кои се
регулира заштитата и чувањето на тајните податоци на одбраната и
безбедноста и постапувањето со експлозивни, запаливи и други
опасни материи (член 35);

4) не формира служба и единици за обезбедување (член 37);
5) гради објекти во реоните на објектите во кои се врши производство,
сместување и чување на ВВО без согласност на Владата (член 38);
6) не се донесе планови за техничко и физичко обезбедување и заштита
од пожар на капацитетите за производство и на објектите за
сместување и чување на ВВО и други планови за спроведување на
мерките за заштита и безбедност (член 39);
7) не се придржува кон прописите за мерките и
обезбедувањето на превезувањето на ВВО (член 41) и

начинот

на

8) не води посебна евиденција за ВВО со кои располага (член 42).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд
ќе му изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот
1 на овој член.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на правното
лице и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност производство на ВВО
во траење од една до пет години.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на
одговорното лице во правното лице и прекршочна санкција забрана за вршење на
должност во траење од една до пет години.
За прекршоците утврдени во точките од 1 до 8 на овој член Министерството за
економија преку Управата за наменско производство е должна да му предложи на
сторителот на прекршокот, постапка за порамнување пред да поднесе барање за
прекршочна постапка пред надлежниот суд.
ЧЛЕН 50
Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност
надлежниот суд ќе му изрече за прекршок на правното лице производител на
ВВО, ако:
1) пушти во промет ВВО без да се исполнат условите од членот 25 на
овој закон;
2) не обезбеди квалитет во производството на ВВО согласно со
македонските стандарди, односно според соодветните меѓународни
стандарди кои се прифатени во Републиката (член 32 став 1);
3) врши увоз на ВВО без претходно да изврши контрола на квалитетот на
ВВО (член 34 став 1);
4) не организира и не ги спроведе мерките за заштита и безбедност на
производството на ВВО во согласност со овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон, како и другите прописи со кои се
регулира заштитата и чувањето на тајните податоци на одбраната и
безбедноста и постапувањето со експлозивни, запаливи и други
опасни материи (член 3б став 1);
5) не формира служба и единици за обезбедување (член 37);
6) гради објекти во реоните на објектите во кои се врши производство,
сместување и чување на ВВО без согласност на Владата (член 38);

7) не донесе планови за техничко и физичко обезбедување и заштита од
пожар на капацитетите за производство и на објектите за сместување
и чување на ВВО и други планови за спроведување на мерките за
заштита и безбедност, како и поблиски упатства за спроведување на
тие мерки, согласно со прописите со кои се уредуваат тие прашања
(член 39);
8) не води посебна евиденција за ВВО со кои располага (член 42 став 1)
9) не го извести Министерството за одбрана и Министерството за
внатрешни работи за исчезнувањето на ВВО или на нивни делови
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа (член 42 став 2).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд
ќе му изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот
1 на овој член.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на правното
лице и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност производство на ВВО
во траење од една до пет години.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на
одговорното лице во правното лице и прекршочна санкција забрана за вршење на
должност во траење од една до пет години.
За прекршоците утврдени во точките од 1 до 9 на овој член Министерството за
економија преку Управата за наменско производство е должна да му предложи на
сторителот на прекршокот, постапка за порамнување пред да поднесе барање за
поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд.
ЧЛЕН 51
Глоба во износ од 4.000 до 8.000 евра во денарска противвредност надлежниот
суд ќе му изрече за прекршок на правното лице-производител, односно вршител
на промет со ВВО, ако:
1) без согласност на Владата со странско правно или физичко лице
основа трговско друштво за производство, односно промет на ВВО или
овозможи вложување на средства на странски правни или физички
лица во трговско друштво што произведува, односно врши промет на
ВВО (член 13) и
2) остварува деловно - техничка соработка со странски правни или
физички лица без согласност на Владата (член 21 став 1).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд
ќе му изрече на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот
1 на овој член.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на правното
лице и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност производство и промет
со ВВО во траење од една до пет години.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член надлежниот суд ќе му изрече на
одговорното лице во правното лице и прекршочна санкција забрана за вршење на
должност во траење од една до пет години.
Во случаите од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна
мерка одземање на предметите со кои е извршен прекршокот.

За прекршоците утврдени во овој член Министерството за економија преку
Управата за наменско производство е должна да му предложи на сторителот на
прекршокот, постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување
прекршочна постапка пред надлежниот суд.
VIII. ПРЕОДНИ И 3АВРШИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 52
Постојните претпријатија кои вршат производство на ВВО се должни во рок
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги
усогласат условите на своето работење со одредбите на овој закон.
ЧЛЕН 53
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од
шест месеци од денот на неговото влегување во сила.
До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се применуваат
подзаконските прописи кои се донесени врз основа на законите кои биле во
важност до денот на влегувањето во сила на овој закон.
ЧЛЕН 54
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:
Законот за производство на вооружување и воена опрема ("Службен лист на
СФРЈ" број 30/79), Законот за економски и други односи во производството и
прометот на вооружување и воена опрема ("Службен лист на СФРЈ" број
25/79) и Законот за здружување во заедницата на индустријата на
вооружување и воена опрема на Југославија ("Службен лист на СФРЈ" број
25/79).
ЧЛЕН 55
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".

Напомена;
Пречистениот текст на Законот за производство и промет на вооружување и
воена опрема ги опфаќа-основниот текст на Законот објавен во ,,Службен
весник на РМ,, бр.54/02, Законот за изменување на Законот за производство
и промет на вооружување и воена опрема, објавен во ,,Службен весник на
РМ,, бр.84/07,
Законот за изменување и дополнување на Законот за
производство и промет на вооружување и воена опрема, објавен во
,,Службен весник на РМ,, бр.161/09, Законот за изменување и дополнување
на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема,
објавен во ,,Службен весник на РМ,, бр.145/10, Законот за изменување и
дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена
опрема, објавен во ,,Службен весник на РМ,, бр.119/13, Законот за
изменување и дополнување на Законот за производство и промет на
вооружување и воена опрема, објавен во ,,Службен весник на РМ,, бр.164/13
и Законот за дополнување на Законот за производство и промет на
вооружување и воена опрема, објавен во ,,Службен весник на РМ,,

бр.41/14,во кои е означено времето на нивното влегување во сила и
примена.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ОДРЕДБА од Законот за изменување на Законот за производство и
промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.84/07)
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”.

ОДРЕДБА од Законот за изменување и дополнување на Законот за
производство и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.161/09)
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”.
ОДРЕДБА од Законот за изменување и дополнување на Законот за
производство и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.145/10)
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија”.
ОДРЕДБИ од Законот за изменување и дополнување на Законот
за производство и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.119/13)
Член 23
Постапките за издавање на дозволи започнати пред денот на влегувањето
во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите од Законот за
производство и промет на вооружување и воена опрема (“Службен весник на
Република Македонија“ број 54/2002, 84/2007, 161/2009 и 145/10).

Член 24
Комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за извоз увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО, Владата на Република
Македонија ќе ја формира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 25

Владата на Република Македонија ќе ја објави “Заедничката воена листа на
ЕУ” во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. До
објавување на “Заедничката воена листа на ЕУ” од ставот 1 на овој член
продолжува да се применува “Заедничката воена листа на ЕУ” која е
составен дел на Одлуката за распоредување на стоките на фирми за извоз и
увоз.
Член 26
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 27
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за производство и промет
на вооружување и воена опрема.
Член 28
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија”.

ОДРЕДБИ од Законот за изменување и дополнување на Законот
за производство и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.164/13)
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија “ а ќе започне да се применува од
1 мај 2014 година.

ОДРЕДБИ од Законот за изменување и дополнување на Законот
за производство и промет на вооружување и воена опрема
(“Службен весник на РМ“ бр.41/14)
Член 2
Директорот на Управата именуван до денот на започнувањето на примената
на членот 1 од овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на
мандатот за кој е именуван.
Член 3
Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за
познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по
една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

