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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5828. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 

35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 27.11.2015 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

вкупно 185.000 литри Еуродизел БС на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат на Град Скопје, за спроведување на акцијата 

„Ден на дрвото – засади ја својата иднина“ во есен 

2015 година. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 

нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на 

товар на Град Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 42-11990/1 Заменик на претседателот 

27 ноември 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

  Стр. 

 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската Унија кон 

кои се придржува/прифаќа Репуб-

лика Македонија на покана на ЕУ  

   19. Одлука за воведување на рестриктив-

ни мерки согласно Oдлуката за спрове-

дување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот 

од 13 јули 2015 година за спроведува-

ње на Одлука 2012/642/ЗНБП за рес-

триктивни мерки против Белорусија…. 2 

 Огласен дел......................................... 1-68 

 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 

СИГУРНОСТ 

5829. 
Врз основа на член 33-а став 5 од Законот за зашти-

та од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 48/02, 
135/07, 53/11, 164/13, 43/14 и 149/15), директорот на 
Дирекцијата за радијациона сигурност, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на прекршочниот платен налог. 

 
Член 2 

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпе-
чатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од став 1 на овој член  се дадени во Прилог број 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице 
во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во 
А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од став 1 на овој член  се дадени во Прилог број 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Прекршочниот платен налог за физичко лице е от-
печатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од став 1 на овој член  се дадени во Прилог број 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со  денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
          Бр. 01-428/2  
 24 ноември 2015 година Директор, 
            Скопје д-р Нузи Шахин, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

5830. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Белчишта, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Белчишта, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Белчишта. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16514/1  

29 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5831. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Брежани, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Брежани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Брежани. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16516/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5832. 

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

тар на недвижности  (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Драгожани, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Драгожани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Драгожани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16517/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5833. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Свиниште, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Свиниште, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Свиниште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16518/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5834. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Клечевци, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Клечевци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Клечевци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16519/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

5835. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Никуштак, која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Никуштак, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Никуштак. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16520/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

 

5836. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Речица, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Куманово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Речица, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Речица. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16521/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

5837. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 29.10.2015 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Градско, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Велес. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Градско, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Градско. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16522/1  

29 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

__________ 

5838. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), 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 2.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Живојно, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Живојно, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Живојно.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16683/1  

2 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5839. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), 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 2.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Куратица, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Куратица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Куратица.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16684/1  

2 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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5840. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

и 153/2015), 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 2.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Свети Николе-Град, која е во над-

лежност на одржување на  Одделението за катастар на 

недвижности  Свети Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Свети Николе-Град, престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Свети Николе-Град.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16685/1  

2 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5841. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), 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 5.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Богородица, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Гевгелија. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Богородица, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Богородица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16897/1  

5 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5842. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), 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 5.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Братин Дол, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Братин Дол, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Братин Дол. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16898/1  

5 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5843. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), директорот на Агенцијата за катастар на 

недвижности,  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 

 

На ден 6.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина  Логоварди, која е во надлежност 

на одржување на  Одделението за катастар на недвиж-

ности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Логоварди, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Логоварди.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16970/1  

6 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

5844. 

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

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014, 115/2014 , 116/2015 

и 153/2015), 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 6.11.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Лешани, која е во надлежност на 

одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лешани, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Лешани.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Македонија”. 

 

Бр. 0916-16973/1  

6 ноември 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

5845. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 

129/15), директорот на Агенцијата за храна и ветери-

нарство донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-

МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и храна од неживотин-

ско потекло при увоз во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 

129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 

110/13, 150/13, 12/14, 66/14, 123/14, 168/14, 195/14, 

70/15 и 133/15) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 

1, кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 17-7613/3 

Агенција за храна и 

ветеринарство 

16 ноември 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, 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 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
19. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО OДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
2015/1142 (ЗНБП) НА СОВЕТОТ ОД 13 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА  

2012/642/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ БЕЛОРУСИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Oдлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на 

Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белору-
сија. 

 
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 Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерство-

то за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Упра-
вата 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 рестриктивнате мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2012/642/ЗНБП на Советот 

од 15 октомври 2012 година за рестриктивни мерки против Белорусија и Oдлуката за спроведување 2015/1142 
(ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки про-
тив Белорусија. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против Белорусија се воведуваат на неодредено време. 
 

Член 7 
Oдлуката за спроведување 2015/1142 (ЗНБП) на Советот од 13 јули 2015 година за спроведување на Одлука 

2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македон-
ски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
         Бр. 42-11203/1 Заменик на претседателот 
 21 ноември 2015 година на Владата на Република 
             Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, 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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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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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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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. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401    
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 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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