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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2411. 

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 13.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
– ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИ-
ЦА КАЈ С. СТЕНЧЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА 

БРВЕНИЦА, ТЕТОВСКО 
 
1. Концесијата за експлоатација на минерална суро-

вина – варовник на локалитетот Зла Осојница кај 
с.Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско, 
доделена со Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минералната суровина – варовник на претприја-
тието „СПЕКТАР“ – Тетово, на локалитетот Зла Осој-
ница, кај с.Стенче, во атарот на општина Брвеница, Те-
товско бр. 23-4655/1 од 17.9.2002 година, престанува да 
важи заради тоа што на Трговското друштво за произ-
водство, градежништво и услуги Спектар ДООЕЛ 
увоз-извоз с.Вратница, Јегуновце, е отворена ликвида-
циона постапка со Решение бр.30220120001845 од 
6.6.2012 година донесено од страна на Централниот ре-
гистар на Република Македонија. 

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3129/1 Заменик на претседателот 

13 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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 Огласен дел....................................... 1-40 
 

2412. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 
41/14), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 23.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКА-
ЖУВАЊЕ НА ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 
1. Bo Одлуката за испраќање на републичките сили 

за заштита и спасување за укажување на помош во Ре-
публика Србија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.78/14), во точката 3 зборовите „од наведените 
државни органи од точка 1 на оваа одлука" се заменува-
ат со зборовите „на Министерството за одбрана“, a пo 
зборовите „седум дена" се додаваат зборовите „четири 
вработени и 11 припадници на тимовите за заштита и 
спасување од поплави на Дирекцијата за заштита и спа-
сување седум дена, од кои двајца вработени и шест при-
падници на тимовите за заштита и спасување од поплави 
на Дирекцијата за заштита и спасување 11 дена". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-3919/1 Заменик на претседателот 

23 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2413. 
Bpз  основа на член 16 став 5 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04,  49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12 и 
41/14), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 23.5.2014 година, донесе 
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О Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИ-
ЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УКАЖУВАЊЕ  

НА ПОМОШ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 
l. Bo Одлуката за испраќање на републичките сили 

за заштита и спасување за укажување на помош во Бос-
на и Херцеговина („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.78/14), во точката 3 зборовите „од наведе-
ните државни органи од точка 1 на оваа одлука" се за-
менуваат со зборовите „на Министерството за вна-
трешни работи", a пo зборовите .„седум дена" се дода-
ваат зборовите „а припадниците на Дирекцијата за за-
штита и спасување 11 дена". 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 42-3919/2 Заменик на претседателот 

23 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2414. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 20.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ  НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

„СТРЕЖЕВО"- БИТОЛА 
 
l. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Јавното претпријатие „Стрежево"- Битола број 02-
264/3, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие на седницата, одржана на 22.4.2014 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3513/1 Заменик на претседателот 

20 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2415. 
Врз основа на член 107 став 1 од Законот за зашти-

та на децата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.5.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНА  УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА  
ГРАДИНКА „МАЛИ ГЕНИЈАЛЦИ“  ВО БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
приватна установа за деца – детска градинка „Maли ге-
нијалци“ во Битола, на ул. „Генeрал Васко Каранге-
лески“ бр.  1.  

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од Друштвото за произ-
водство, угостителство, услуги и трговија МАЛИ ГЕ-

НИЈАЛЦИ увоз-извоз ДООЕЛ - Битола, со ЕДБС 
4002014535460 со седиште на ул. „Генерал Васко Ка-
рангелески “ бр.1 Битола. 

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од осум месеци до шест години живот, односно до 
вклучување во основно образование согласно Законот 
за заштита на децата.  

 
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца од предучилишна возраст во приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбе-
дат согласно пропишаните стандарди и нормативи за 
вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно 
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта.  

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена во Трговски центар КЕОПС-Би-
тола, на ул. „Генерал Васко Карангелески“ бр.1 Битола, 
со површина од 280,43 м². 

 
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 56 деца на возраст од осум 
месеци до шест години, односно до вклучување во ос-
новно образование и ќе бидат распоредени во три згри-
жувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на де-
цата утврдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Осно-
вите на програмата за воспитно - образовна работа со 
деца од предучилишна возраст во јавните детски гра-
динки која се остварува во јавите установи за деца – 
детски градинки во Република Македонија. 

  
Член 9 

 Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и неговото  кирилско писмо. 

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 
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Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-3522/1 Заменик на претседателот 

20 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2416. 
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
20.5.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА  

„ВЕДРА“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватна установа за деца - детска градинка „Ведра“ во 
Скопје, на ул. „20 Октомври“ бр. 8-2, општина Центар. 

 
Член 2 

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 
основа на поднесеното барање од лицето Грета Стано-
евска од Скопје, со адреса на живеење на ул.„Михаил 
Глинка“, бр. 12б.  

 
Член 3 

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа 
одлука ќе се организира и остварува згрижување и вос-
питание на деца од предучилишна возраст, која како 
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, 
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, 
културно-забавни активности, мерки и активности за 
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикну-
вање на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст 
од 12 месеци до шест години живот, односно до вклу-
чување во основно образовање, согласно Законот за 
заштита на децата. 

  
Член 4 

Потребните соодветни и стручни и други работни-
ци кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспи-
тание на деца во приватната установа за деца од член 1 
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на приватната 
установа за деца од член 1 од оваа одлука како и адап-
тација на просторот   ќе биде  согласно пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста. 

 
Член 6 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе биде сместена на втор кат,  во зграда со вкупна 
површина од 135,55м² , во Скопје на ул. „20 Октомври“ 
бр. 8-2 – општина Центар. 

  
Член 7 

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижу-
вање и воспитание е околу 20 деца на возраст од 12 ме-
сеци до шест години живот, односно до вклучување во 

основното образование и ќе бидат распоредени во две 
згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на 
децата утврдени со Законот за заштита на децата.  

 
Член 8 

Програмата за вршење на дејноста е според Осно-
вите на програмата за воспитно - образовна работа со 
деца од предучилишна возраст во јавните детски гра-
динки која се остварува во јавите установи за деца – 
детски градинки во Република Македонија. 

  
Член 9 

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во 
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е 
македонски јазик и кирилско писмо и на англиски јазик 
согласно Законот за заштита на децата.  

 
Член 10 

Приватната установа за деца од член 1 од оваа од-
лука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение-
то за вршење на дејноста од министерот за труд и со-
цијална политика и уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. 

 
Член 11 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-3407/1 Заменик на претседателот 

20 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2417. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македо-
нија“бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 20.05.2014 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „IMMEDIATE 
RESPONSE- 14”, ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И  

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност 

„IMMEDIATE RESPONSE- 14”, која ќе се одржи во Ре-
публика Хрватска и Република Словенија, (во ната-
мошниот текст: вежбовната активност), во периодот од 
18.08.2014 година до 30.08.2014 година, се испраќаат 
13 (тринаесет) припадници на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата), од кои 
5 (пет) во Република Хрватска и 8 (осум) во Република 
Словенија.  

 
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 

и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а трошоците за трупно пату-
вање, ги обезбедува Министерството за одбрана.  

 
3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 
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4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3393/1 Заменик на претседателот 

20 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2418. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13.05.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА– 
УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува  користењето на движна 
ствар-моторно возило со следните карактеристики: 

               1. Патничко моторно возило  
-   марка  AUDI 
-  Тип   A6 2.0 B 
- број на шасија WAUZZZ4AZSN085015 ,  
- број на мотор SK/085013/07 
- регистарска ознака SK-135-RL 
- година на производство  1995 година 
- сила на моторот  103 kw/ks 
- работна зафатнина на моторот  1984 см3 
- боја на каросеријата- црна/20. 
 

Член 2 
Движнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

Министерство за труд и социјална политика - Управа 
за прашања на борците и воените инвалиди, на трајно 
користење, без надоместок. 

         
Член 3 

Примопредавањето на движната ствар од член 1 од 
оваа одлука ќе се изврши помеѓу директорот на Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репуб-
лика Македонија и министерот за труд и социјална по-
литика, во рок од осум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.42-3322/1 Заменик на претседателот 

13 мај  2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2419. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.05.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ  НА  АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
број 01-312/3 донесена од Управниот одбор на Агенци-
јата за енергетика на Република Македонија, на седни-
ца одржана на 11.04.2014 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр.42-3096/1 Заменик на претседателот 

20 мај  2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2420. 
Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царин-

ски мерки за заштита на право од интелектуална соп-
ственост („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/2005, 104/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
20.5.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА СТОКА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  ТРУД  И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
 
1. На Министерството за труд и социјална политика 

заради ублажување на последиците од елементарни 
непогоди бесплатно се отстапува следнава стока со зав-
ршена царинска постапка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-3904/1 Заменик на претседателот 

20 мај 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2421. 
Врз основа на член 27 став (12) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ 
КОНТРОЛНИ МАРКИ - ЕТИКЕТИ И ЕВИДЕНТНАТА КНИГА ЗА ИСКОРИСТЕНИ  КОНТРОЛНИ 

МАРКИ - ЕТИКЕТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината како и начинот на водење на регистарот за издаде-

ните контролни марки – етикети и евидентната книга за искористените контролни марки - етикети. 
 

Член 2 
(1) Регистарот за издадени контролни марки – етикети се води во форма на книга со димензии 210 х 297mm 

на евиденциски листови во А4 формат во бела боја кои се нумерирани и меѓусебно поврзани. 
(2) Предната страна на корицата ги содржи следните податоци: грб на Република Македонија; Република 

Македонија; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Управа за семе и саден материјал и 
регистар за издадени контролни марки – етикети. 

(3) Евидентните листови од став (1) на овој член ги содржат следните податоци: 
- реден број на уписот, 
- снабдувач / увозник (назив и седиште), 
- број на барање за издавање на контролна марка – етикета,  
- дата на издавање на контролни марки – етикети, 
- број на издадени контролни марки – етикети, 
- сериски број на издадени контролни марки – етикети и 
-потпис. 
(4) Формата и содржината на регистарот за издадени контролни марки - етикети се дадени во  Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Регистарот за издадени контролни марки – етикети се води во пишана и електронска форма. 

 
Член 4 

(1) Евидентна книга за искористени контролни марки - етикети се води на образец во А4 формат на хартија 
од бела боја. 

(2) Евидентната книга за искористени контролни марки - етикети ги содржи следниве податоци:  
- снабдувач/увозник (назив и седиште),  
- број на барање за издавање на контролна марка – етикета,  
- снабдувач на мало / правно лице/ физичко лице,  
- дата на издавање,   
- сериски број на искористени контролни марки – етикети,  
- за култура (вид),  
- сорта /подлога и   
- вид на пакување. 
(3) Формата и содржината на евидентната книга за искористени контролни марки - етикети се дадени во 

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
Евидентна книга за искористени контролни марки - етикети се води во пишана и електронска форма. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година. 

 
     Бр.08-2175/3                                                                   Министер за земјоделство, 

9 мај  2014 година                                                                    шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                                                    Љупчо Димовски, с.р. 
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2422. 

Врз основа на член 27 став (7) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14) министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА-ЕТИ-

КЕТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА  

МАРКА-ЕТИКЕТА КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА КОНТРОЛНАТА МАРКА - ЕТИКЕТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината на барањето за издавање на контролната марка – 

етикета, потребната документација, формата и содржината на контролната марка-етикета, како и начинот на 

издавањето на контролната марка-етикета. 

 

Член 2 

(1) Барањето за издавање на контролната марка - етикета за означување на увезениот семенски и саден ма-

теријал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за исхрана се печати во А4 

формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.   

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник увозникот до Управата за семе и саден материјал ја доставува 

следната документација: 

- доказ за платен надоместок за издавање на контролни марки – етикети и 

- копија од фактура на робата која се увезува со печат дека е дозволен увоз. 

 

Член 4 

(1) Контролната марка - етикета е во правоаголна форма со димензии 2 x 4 cm. на хартија со портокалова 

боја и холограмска лента со ширина 5мм и должина 20мм.  

(2) Контролната марка – етикета ја содржи ознаката и серискиот број. 

(3) Формата и содржината на контролната марка - етикета е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 5 

Врз основа на барањето за издавање на контролна марка - етикета за означување на увезениот семенски и 

саден материјал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за исхрана, Упра-

вата за семе и саден материјал на увозникот кој ги исполнува условите за ставање во промет на увезениот се-

менски и саден материјал и материјал за размножување на земјоделски растенија и мицелиум за габи за ис-

храна му издава контролни марки-етикети, најдоцна за пет работни дена од денот на поднесувањето на бара-

њето. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година. 

 

    Бр.08-2176/3                            Министер за земјоделство, 

9 мај 2014 година                             шумарство и водостопанство, 

          Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 
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 2423. 

Врз основа на член 32 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИОТ, ПРОДАДЕНИОТ И ОСТАНА-

ТИОТ НА ЗАЛИХА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД  ЗЕМЈОДЕЛСКИ  РАСТЕНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и оста-

натиот на залиха семенски и саден материјал од земјоделски растенија.   

 

Член 2 

(1) Извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и саден материјал од земјодел-

ски растенија се печати во А4 формат на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на извештајот за увезениот, продадениот и останатиот на залиха семенски и са-

ден материјал од земјоделски растенија се дадени во Прилог  кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

     Бр.08-2180/3                                                                  Министер за земјоделство, 

9 мај  2014 година                                                                  шумарство и водостопанство, 

          Скопје                                                                  Љупчо Димовски, с.р. 
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2424. 

Врз основа на член 53-a став (4) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија”  бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14),  министерот  за  земјоделство, шумарство и водостопанство 

донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕСТОТО НА ПОСТАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПО-

СТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  

НА  ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЈСТВА ВО ШУМА 

 

Член 1 

Во Правилникот за местото на поставување, начинот на поставување, формата и содржината на барањето 

како и формата и содржината на одобрението за поставување на пчелни семејства во шума (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр.102/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

     Бр.02-4173/3                                                       Министер за земјоделство,   

7 мај 2014 година шумарство и водостопанство,   

      Скопје                                                    Љупчо Димовски, с.р.   
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2425. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Трооло, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Трооло, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Трооло. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 09-8881/1  
14 мај 2014 година Директор, 
          Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
2426. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стрисовци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стрисовци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Стрисовци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8882/1  
14 мај 2014 година Директор, 
        Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 
2427. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Џумобос, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Џумобос, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Џумобос. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8883/1  
14 мај 2014 година Директор, 
      Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2428. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Терзели, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Валандово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Терзели, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Терзели. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8884/1  
14 мај 2014 година Директор, 
         Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2429. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Ветрен, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Делчево. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Ветрен, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Ветрен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 09-8885/1  
14 мај 2014 година Директор, 
         Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2430. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Глажња, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Глажња, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Глажња. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8886/1  
14 мај 2014 година Директор, 
       Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2431. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долно Дивјаци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долно Дивјаци, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Долно Дивјаци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8887/1  
14 мај 2014 година Директор, 
       Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2432. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Борино, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Крушево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Борино, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Борино. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8888/1  
14 мај 2014 година Директор, 
       Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2433. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Трновац, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Трновац, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Трновац. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 09-8889/1  
14 мај 2014 година Директор, 
       Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2434. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ехлоец, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ехлоец, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Ехлоец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

    Бр. 09-8890/1  

14 мај 2014 година Директор, 

         Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2435. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  14.5.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Видрани, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Видрани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Видрани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

    Бр. 09-8891/1  

14 мај 2014 година Директор, 

        Скопје Славче Трпески, с.р. 

2436. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  14.5.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-

тарската општина Колари, која е во надлежност на одржу-

вање на Одделение за катастар на недвижности  Кичево. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Колари, престануваат да важат аналогните катас-

тарски планови за катастарската општина  Колари. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

    Бр. 09-8892/1  

14 мај 2014 година Директор, 

        Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

2437. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата за катастар на недвижности,  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 14.5.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за ката-

старската општина Летевци, која е во надлежност на одр-

жување на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 

од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-

штина Летевци, престануваат да важат аналогните ката-

старски планови за катастарската општина  Летевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

    Бр. 09-8893/1  

14 мај 2014 година Директор, 

        Скопје Славче Трпески, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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Декларации, заеднички позиции и демарши на 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

11. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.5.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ 2014/41/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 28 ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО  

ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП 

на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во 

однос на состојбата во Либија. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

                 -   забрана за влез во Република Македонија,  

                 -   финансиски мерки и 

                 -   ембарго на оружје. 

                       

Член 3 

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерството за 

финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерството за 

надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 

Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните 

мерки. 

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП за 

рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и Одлуката за воведување на рестриктивната мерка 

согласно Одлуката на Советот на ЕУ 2011/137/ЗНБП од 28 февруари 2011 година за рестриктивни мерки со 

оглед на состојбата во Либија. 

 

Член 6 

 Одлуката за спроведување 2014/41/ЗНБП на Советот од 28 јануари 2014 година за спроведување на 

Одлука 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и 

во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 

Член 7 

Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неодредено време.  

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 
      Бр. 42-3293/1    Заменик на претседателот 
13 мај 2014 година   на Владата на Република 
            Скопје    Македонија, 

      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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