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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1986. 

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 160/2008, 35/2010, 11/2012 и 93/2013), Владата на Република Македонија, 

на седницата, одржана на 15.4.2014 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ 

ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА 

КОМИСИЈА 
1
 

 

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулати-

вите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија бр. 2/2014), во членот 1 во ставот (2) 

по бројот 228 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 229 се додаваат 19 нови прилози 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 и 248, кои се составен дел на оваа 

уредба. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

       Бр. 42-2937/1                                                Заменик на претседателот  

 15 април 2014 година                                                    на Владата на Република 

             Скопје                                            Македонија, 

                                                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

1 Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на Европската унија за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура, СЕLЕХ бр.32013R0670, 32013R0671, 32013R0699, 32013R0704, 32013R0705, 32013R0706, 
32013R0707, 32013R0708, 32013R0709, 32013R0710, 32013R0711, 32013R0722, 32013R0728, 32013R0729, 32013R0766, 32013R0863, 
32013R1212, 32013R1156 и 32013R1405. 
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 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската Унија кон 

кои се придржува/прифаќа Репуб-

лика Македонија на покана на ЕУ  

6. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки согласно Регулати-

вата  (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 

20 јануари 2014 година за измену-

вање на Регулативата (ЕУ) 

бр.267/2012 за рестриктивни мерки 

против Иран........................................... 2 
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1987. 
Врз основа на член 117 став (3) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 

187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 15.4.2014 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕ-

РАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕН-

ЧУК КАКО И ПЕЧУРКИ И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за барањата во однос на квалитетот на преработени 

производи од овошје и зеленчук како и печурки и нив-

ни преработки, број 02-2195/4 од  14.4.2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-2841/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1988. 

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  15.4.2014 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ANATOLIAN 

EAGLE 14/2”, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 

1. За учество  во вежбовна активност„ Anatolian 

Eagle 14/2”, која ќе се одржи во Република Турција (во 

натамошниот текст:вежбовната активност), во перио-

дот од 11.06.2014 година до 12.06.2014 година, се ис-

праќаат 2 припадника на Армијата на Република Маке-

донија (во натамошниот текст: Армијата) -офицери, во 

улога на набљудувачи.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност ги обезбедува Министерството за 

одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

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. 42-2871/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1989. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 

151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 15.04. 2014 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ADRIATIC STRIKE 

2014”, ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 

1. За учество  во вежбовна активност„Adriatic Strike 

2014”, која ќе се одржи во Република Словенија (во на-

тамошниот текст:вежбовната активност), во периодот 

од 02.06.2014 година до 06.06.2014 година, се испраќа 

единица на Армијата на Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Армијата), во состав од 10 (десет) 

офицери, од кои 4 штабни офицери и 6 предни набљу-

дувачи (Forward Air Controlers). 

2. Финансиските трошоци за обука на предни наб-

људувачи (Forward Air Controlers) ги обезбедуваат воо-

ружените сили на Република Словенија, а финансиски-

те трошоците за реализација на вежбовната активност 

ги обезбедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

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. 42-2872/1 Заменик на претседателот 

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1990. 

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 15.4.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа:   

 

Р.бр. Шифра Артикал Количина 

1 600041 Нож сур 6 

2 600113 Нож 113 18 

3 600114 Лопатица за торта 155 

4 600115 Вилушка за колачи 3.398 

5 600170 Викент гарнитура без 

грав. 

990 

6 600173 1730- нож 766 

7 600191 Лажица 5 

8 600192 Вилушка  31 

9 600193 Нож 152 

10 600194 Лажица мала 25.647 

11 600223 Нож 937 

12 600224 Лажица мала 49 

13 600225 Лажица дезертна 16 

14 600227 Нож дезертен 42 

15 600228 Лажица мала 12.161 

16 600230 Вилушка мала 1.268 

17 600231 Кутлача Ф 6 177 

18 600232 Кутлача Ф 7 1 

19 600235 Црпалка 0,3 л. Арт.235 143 

20 600501 Рачка за подигање 

решетка 

129 

21 600507 Кутлача од 0,5 л 17 

22 600508 Црпалка од 1 л Арт.508 49 

23 600610 Пепељара 1.057 

24 600613 Пепељара 240 

25 600615 Поставка за бокал 133 

26 600616 Поставки за чаши 325 

27 600620 Пепељара 1.179 

28 600625 Вертикална пепељара 

Ф240х60 

33 

29 600627 Вертикална пепељара 

Ф280 

13 

30 600701 Свеќарник за една свеќа 753 

31 600801 Лажица 33 

32 600802 Вилушка 17 

33 600803 Нож 30 

34 600804 Лажица мала 44 

35 600805 Вилушка мала 18 

36 600811 Лажица 47 

37 600814 Лажица мала 268 

38 600815 Вилушка мала 31 

39 600832 Вилушка 82 

40 600833 Нож 22 

41 600834 Лажица мала 52 

42 600835 Вилушка мала 8.248 

43 600836 Лажица дезертна 23 

44 600839 Кутлача Ф 95 мм 1 

45 600847 Нож за риба 29 

46 600848 Лопатка за торта 1 

47 600849 Нож за торта 7 

48 600851 Вилушка за колачи 625 

49 600852 Лажица за сладолед 8 

50 600854 Лажиче мока 3.295 

51 600901 Кутлача Ф 95/35 1 

52 600902 Цедилка плитка 25 

53 600904 Вилушка за печење 73 

54 600905 Лопатица за торта 1.524 

55 600906 Лопатица за колачи 168 

56 600907 Обесалка 73 

57 600908 Гмечалка 159 

58 601000 Гарнитура за торта 1 

59 601020 Гарнитура послужавници 1 

60 601024 Послужавник двод. 

17,5х30 

2 

61 601161 801 А Лажица 9 

62 601321 Корпа Ф 29 1 

63 601413 Филџан за млеко 

Арт.1413 

12 

64 601414 Посатка за сладолед 5 

65 601430 Тембало длабоко 2Ф 14,5 3 

66 601431 Тембало плитко 2Ф 14,5 1 

67 601433 Тембало длабоко 1Ф 12,5 1 

68 601435 Чинија плитка Ф 21 7 

69 601437 Чинија плитка Ф 24 27 

70 601724 Чинија за торта 1 

71 601736 Плех тава 65х53х40 17 
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72 601746 Тркалезен шаблон за 

колачи 

20 

73 601747 Прав.тав.за к. 50х300х480 23 

74 601812 Термос округли од 12 л. 14 

75 602101 Послужавник 35х29 2 

76 602103 Послужавник 40х50 1 

77 602162 002 А Вилушка 11 

78 602220 Капак Ф 22 со метална 

рачка 

3 

79 602720 Шпатула за грло 57 

80 602751 Чаша за ракија 115 

81 602755 Лонче за супа 15 

82 602761 Каранфинг. за масло и 

кисел. 

514 

83 602762 Каранфингла за С.П 1 

84 602763 Клешта за шекер 109 

85 602764 Каранфингла за сол и 

бибер 

28 

86 602765 Дозатор за шекер 1 

87 602766 Клешта за мраз 25 

88 602767 Клешта за колачи 11 

89 602768 Дозатор за шекер 177 

90 602775 Отворач за пиво 6 

91 602801 Вангла Ф 28х190 1 

92 602811 Цедалка за тестенини 8 

93 602907 Чајник од 2 л. 3 

94 603001 3001 Послужавник без 

гравура 

6 

95 603010 3001 Послужавник со 

гравура 

80 

96 603050 3050 Послужавник со 

гравура 

14 

97 603163 803 Нож 113 

98 603168 808 А Нож десертен 3.218 

99 604160 Капак Ф 160 27 

100 605005 Чинија капак Ф 24 1 

101 605103 Решетка Ф 20 74 

102 605105 Решетка Ф 24 81 

103 605160 Капак со рачка и Термос 

Ф16 

51 

104 605200 Капак со рачка и Термос 

Ф20 

59 

105 605240 Капак со термос Ф 240 26 

106 605651 Бисер сад Ф 16 1,5 л. 49 

107 605653 Бисер сад Ф 20 3 л. 39 

108 605655 Бисер сад Ф 24 4,5 л. 49 

109 605656 Бисер тава Ф 24 2,4 л 37 

110 607498 194-6 Г. Лажица мала 30 

111 613224 1/3 Лажица мала 3 

112 613853 1/3 Лажица за лимонада 3 

113 615616 гарнитура поставки 1+6 5 

114 650878 Троделен тркалезен 

термос 

1 

115 650879 Термос Ал. Т1 12 л. 1 

116 650880 Термос сад Т-2 10,5 л. 1 

117 657926 Плех за Т-55; Т-33 8 

118 670901 Кревет војнички 3 

119 680016 Нож за домакинство 1 

120 680059 Сталак 58 

121 680104 Расклопна маса 14 

122 680159 Горни кап. со пепељара Ф 

240  

5 

123 680350 Четвртасти тави 

480х600х80 

1 

124 680633 Л.Профил 30х20х2000 7 

125 680902 Касета војничка 5 

126 683899 Сталажи-страници( 7 

пара) 

14 

127 687883 Мрежа за печница 11 

128 687924 Цедил.за чај од Алмг3 за 

каз. 

7 

129 687949 Инка Ф 80 1 

130 690671 1721Послужвник за пиво 

ФА 

1 

131 691135 Ростфреј мистрија 1 

132 691136 Двострана лажица 1 

133 691137 Ростфрај долга лопатка 1 

134 691434 Плех за термос 

500х300х80 

9 

135 691435 Чинија плитка Ф 21 ФА 19 

136 691440 Чинија десертна ФИ 19 

ФА 

6 

137 691724 Чинија за торта ФА 40 

138 692907 Чајник од 2л. ФА 18 

139 693001 3001-Послужавник без 

гравура 

8 

140 693010 3010-Послужавн. со 

гравура 

1 

141 693050 3050-Послужавник со 

гравура 

1 

142 693163 803 А Нож ФБ 11 

143 693565 Лонче за чај Маг.дно ФА 

оКА 

1 

144 695651 Бисер сад Ф 16 1,5л. ФА 93 

145 695653 Бисер сад Ф 20 3л. ФА 13 

146 695655 Бисер сад Ф 24 4,5л. ФА 4 

147 695656 Бисер тава Ф 24 2,4 л 3 
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148 696867 2907 Чајник од 2л. ФБ 5 

149 699041 41 Нож СУР ФБ 12 

150 699113 113 Нож за торта ФБ 1.560 

151 699114 114 Лопатица за торта ФБ 2.924 

152 699115 Вилушка мала ФБ 4.078 

153 699171 170 Гарнитура викенд ФБ 17 

154 699173 173 Нож ФБ 229 

155 699174 171 Лажица ФБ 101 

156 699194 194 Лажица мала ФБ 3.905 

157 699221 221 Лажица ФБ 7 

158 699222 222 Вилушка ФБ 166 

159 699223 223 Нож ФБ 24.108 

160 699224 224 Лажица мала ФБ 13.574 

161 699227 227 Нож дезертнен ФБ 1.973 

162 699231 231 Кутлача ФБ 410 

163 699232 232 Кутлача Ф 7 ФБ 1.831 

164 699508 508 Кутлача од 1л. ФБ 219 

165 699613 Пепељара 8 

166 699615 Поставка за бокал ФА 603 

167 699616 Поставка за чаша ФА 67 

168 699803 803 Нож ФБ 382 

169 699804 804 Лажица мала ФБ 40 

170 699838 838 Нож дезертни ФБ 803 

171 699849 849 Нож за торта ФБ 11 

172 699852 852 Лажиче за сладолед 

ФБ 

3 

173 699902 902 Цедилка плитка ФБ 334 

174 699905 905 Лопатица за торта ФБ 654 

175 699906 906 Лопатица за колачи 

ФБ 

69 

176 699908 908 Гмечалка ФБ 1 

  Вкупно:  128.455 

   

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на Министерството 

за труд и социјална политика.  

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-

нистерот за труд и социјална политика, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од членот 

1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 

 

Бр. 42-2862/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1991. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македони-

ја“бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 

151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 15.4.2014 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „СВЕТЛИНА 14/1”, ВО  

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 

1. За учество  во вежбовна активност „Светлина 

14/1”, која ќе се одржи во Република Турција (во ната-

мошниот текст:вежбовната активност), во периодот од 

23.06.2014 година до 27.06.2014 година, се испраќаат 2 

припадника на Армијата на Република Македонија (во 

натамошниот текст: Армијата)-офицери, во улога на 

набљудувачи.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност ги обезбедува Министерството за 

одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

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. 42-2870/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1992. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 

151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 15.4.2014 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „PLATINUM 

EAGLE 14”, ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 

 

1. За учество  во вежбовна активност„ Platinum 

Eagle 14”, која ќе се одржи во Република Романија (во 

натамошниот текст: вежбовната активност), во перио-
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дот од 13.5.2014 година до 23.5.2014 година, се испраќа 

единица на Армијата на Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Армијата), во состав од 110 (сто и 

десет) припадници на Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-

бовната активност ги обезбедува Амбасадата на Сое-

динетите Американски Држави во Република Македо-

нија.  

3. Подготовките и организацијата на припадници-

те на Армијата, ги врши Министерството за одбрана. 

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. 42-2866/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1993. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008,, 82/2008, 10/2010,  51/2011 

и 15/2013), Владата на Република Македонија, на  сед-

ницата, одржана на 15.04.2014 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМ-

СКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВ-

СКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈА-

ТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО,  ЗА  

АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука Владата на Република Македонија 

доделува средства  во висина од 4.470.000,00 денари за 

финансирање на  постдипломски студии (универзитет-

ски студии од вториот циклус) во странство од областа  

на правото, економијата и политиките на ЕУ за академ-

ската 2014/2015 година, во рамките на средствата пред-

видени со Буџетот на Република Македонија за Влада-

та на Република Македонија, раздел – 04009, потпрог-

рама 20 – Секретаријат за европски прашања, расходно 

конто 464 – разни трансфери.  

Член 2 

Оваа одлука се однесува на постдипломски студии 

од областа на правото, економијата и политиките на 

ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кан-

дидатите кои немаат обезбедени финансиски средства 

за покривање на студиите од наведените области, по 

друг основ. 

 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 

за обезбедување трошоци за запишување, сместување, 

исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студира-

ње и  враќање назад.  

Средствата се доделуваат за постдипломски студии 

кои траат една академска година (до 12 месеци), на ви-

сокообразовна институција во странство со соодветна 

програма на постдипломски студии од областите наве-

дени во член 2 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Изборот на кандидати за доделување на средствата 

од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој 

се објавува во првиот квартал од календарската година. 

 

Член 5 

Кандидатот за доделување средствата од член 1 од 

оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија; 

- да поседува универзитетска диплома за завршено 

соодветно високо образование и уверение за положени 

испити, со стекнати најмалку 180 до 240 ЕКТС или да е 

во завршна година од студиите, под услов истите да ги 

заврши најдоцна до 31 јули 2014 година.   

- предност им се дава на кандидатите со висок про-

сечен успех на студиите, како и на кандидатите од ви-

соко рангираните универзитети согласно националното 

рангирање. 

- да потврди дека одлично го владее англискиот ја-

зик (TOEFL, IELTS, или да приложи друг релевантен 

доказ дека еден дел од своето образование го завршил 

на англиски јазик или долгогодишно го користел 

странскиот јазик по основ на привремено жителство 

или подолг престој во одредена странска држава и дру-

ги релевантни фактори за познавање на јазикот).  Поз-

навањето на други странски јазици од земјите членки 

на ЕУ ќе се смета за предност. 

- да достави потврда од Универзитетот каде се за-

пишува како доказ дека ги исполнува условите за упис 

на соодветниот факултет и дека е примен на соодветна 
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програма за кој аплицирал, за  постдипломски студии 

кои траат една академска година (до 12 месеци) во об-

ластите наведени во член 2 од оваа одлука. Предност 

ќе имаат кандидатите чии одобрени апликации за упис 

се од факултетите кои се повисоко рангирани согласно 

Шангајската листа.  

- да достави целосна документација во пријавата 

по конкурсот од член 4, и тоа: пополнет образец за 

пријавување, биографија на македонски и на англиски 

јазик, линк до програмата на студирање, односно спи-

сок на предмети содржани во студиите, релевантна 

потврда за владеење на англискиот јазик, универзи-

тетска диплома за завршено соодветно високо образо-

вание со уверение за положени испити, потврда,кому-

никација или документ за прием на апликацијата на 

студиите и мотивациско писмо на македонски и на 

англиски јазик. 

Условите од став 1 на овој член за доделување сти-

пендии, обрасците за пријавата, како и други информа-

ции ќе бидат објавени на официјалната интернет стра-

ница на Секретаријатот за европски прашања по обја-

вувањето на конкурсот.  

 

Член 6 

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандида-

тите кои: 

- доставиле нецелосна документација;  

- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за 

пријавување на конкурсот; 

- кои веќе се запишани и/или следат постдипломски 

студии од областа на ЕУ во странство; 

- кои се пред завршување на постдипломски сту-

дии,  или штотуку ги завршиле своите постдипломски 

студии од областа на ЕУ во Република Македонија или 

во странство; 

- кои веќе завршиле едни постдипломски студии во 

Република Македонија или во странство и бараат сти-

пендија за втори постдипломски студии; 

- започнале постапка за запишување или се запиша-

ле на постдипломски студии од областа на ЕУ во 

странство, кои траат подолго од 12 месеци. 

 

Член 7 

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од 

оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во ви-

сина од најмногу 20.000,00 евра во денарска про-

тиввредност според средниот курс на Народна банка на 

Република Македонија на денот на исплатата. 

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во 

став 1 на овој член ќе бидат на товар на корисникот на 

стипендијата.   

 

Член 8 

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересира-

ни кандидати за доделување средствата од член 1 од 

оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски 

прашања. 

Конкурсот се објавува  во два најтиражни весника 

од дневниот печат, од кои најмалку во еден од весни-

ците што се издаваат на македонски јазик и весниците 

што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 

20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик разли-

чен од македонскиот,  во траење од 30 дена од денот на 

неговото објавување.  

 

Член 9 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-

датите, Секретаријатот за европски прашања формира 

Комисија. 

Комисијата е составена од пет члена: претседател 

на Комисијата, два члена од Секретаријатот за европ-

ски прашања, и по еден член од Канцеларијата на прет-

седателот на Владата на Република Македонија и Сек-

ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.    

Секој член на Комисијата од став 2 на овој член 

има свој заменик.  

За стручно организационите работи на Комисијата 

се грижи секретар и заменик на секретарот на Комиси-

јата, кои се определуваат од редот на вработените во 

Секретаријатот за европски прашања.  

 

Член 10 

Комисијата, по завршување на конкурсот и приемот 

на пристигнатите пријави, пристапува кон: 

- разгледување на пристигнатите пријавите; 

- евалуација на пристигнатите пријави; 

- спроведува интервју со кандидатите кои аплици-

рале за користење средства од член 1 од  оваа одлука, а 

кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа 

одлука;  

- врши оценување и рангирање на кандидатите сог-

ласно принципот за обезбедување квалитет и струч-

ност, водејќи грижа за соодветна и правична застапе-

ност на  граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во 

Република Македонија;  

- доставува предлог-список до Владата на Републи-

ка Македонија.  
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Изборот на кандидатите го врши Владата на Репуб-

лика Македонија врз основа на предлог-списокот од 

став 1 алинеја 5 на овој член. 

За извршениот избор на кандидати се известуваат 

сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во 

рок од осум дена од денот на извршениот избор. 

 

Член 11 

Секретаријатот за европски прашања ги презема не-

опходните активности за извршување на плаќањето на 

доделените средства на избраните кандидати на уни-

верзитетите во странство. 

 

Член 12 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања, во 

име на Владата на Република Македонија склучува до-

говор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат 

да бидат работно ангажирани во органите на државната 

управа во период од 3 (три) години од завршувањето 

на постдипломските студии.  

Избраните кандидати по завршување на постдип-

ломските студии со стекнување на соодветна диплома 

и враќањето во Република Македонија, ќе бидат на рас-

полагање шест месеци од денот на пријавувањето во 

Секретаријатот за европски прашања, а доколку во тој 

период Владата на Република Македонија не им обез-

беди работен ангажман во државната управа им се доз-

волува да работат во приватниот сектор. 

Правата и обврските на Владата на Република Ма-

кедонија и на корисниците на стипендиите а по однос 

на доделената стипендија ќе бидат детално уредени со 

договорот од став 1 на овој член.   

 

Член 13 

Секретаријатот за европски прашања два пати го-

дишно ќе ја информира Владата на Република Македо-

нија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле 

постдипломските студии. 

 

Член 14 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-2785/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1994. 

Врз основа на член 76 став (1) 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 15.4.2014 година, донесе 

 

Т А Р И Ф Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕ-

СИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-

ЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 

Член 1 

Со овој тарифник се утврдува висината на надомес-

тоците за издавање на дозволи и концесии за вршење 

детални геолошки истражувања и концесии за експлоа-

тација на минерални суровини. 

 

Член 2 

(1) За издавање на дозволи и концесии за вршење 

на детални геолошки истражувања се плаќа:  

1. Надоместок во висина од 120.000,00 денари за 

вршење на детални геолошки истражувања на енергет-

ски минерални суровини; 

2. Надоместок во висина од 120.000,00 денари за 

вршење детални геолошки истражувања на металични 

минерални суровини; 

3. Надоместок во висина од 60.000,00 денари за 

вршење детални геолошки истражувања на архитек-

тонско-градежен камен, скапоцени и полускапоцени 

камења, градежно-технички камен, градежен песок, ча-

кал, цигларска глина, како и останати неметални мине-

рални суровини; 

4. Надоместок во висина од 60.000,00 денари за 

вршење детални геолошки истражувања на минерални 

и подземни води. 

(2) Надоместокот од став 1 од овој член се плаќа по 

издавање на дозволата односно пред склучување на до-

говорот за концесија. 

 

Член 3 

(1) Концесискиот надоместок заради користење на 

просторот односно површината на која е доделена 

концесијата за експлоатација на минерални суровини 

изнесува: 

А. Енергетски минерални суровини и тоа: 

1. За површинска и/или подземна експлоатација на 

јаглен во износ од 240.000,00 ден/км2; 
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2. За експолатација на геотермална вода во износ од 

200.000,00 ден/км2; 

3. За експлоатација на јаглероден двооксид (СО2), 

како и други гасови во износ од 120.000,00 ден/км2; 

4. За експлоатација на јаглеводороди во цврста, теч-

на и/или гасовита состојба во износ од 240.000,00 

ден/км2; 

5. За површинска и/или подземна експолатација на 

сите видови на битуминозни и мастни карпи во износ 

од 240.000,00 ден/км2. 

Б. Металични минерални суровини и тоа: 

- За површинска и/или подземна експлоатација на 

металични минерални суровини во износ од 180.000,00 

ден/км2. 

В. Техногени минерални суровини и тоа: 

- За површинска и/или подземна експлоатација на 

техногени минерални суровини во износ од 180.000,00 

ден/км2. 

Г. Неметалични минерални суровини и тоа: 

1. за површинска и/или подземна експлоатација на 

графит, сулфур, магнезит, флуорит, барит, азбест, лис-

куни, фосфати, гипс, калцит, креда, бентонитска глина, 

кварц, кварцен песок, каолин, керамичка и огноотпор-

на глина, фелдспат, талк, туф, суровини на произвосд-

тво на цемент и вар и карбонатни и силикатни сурови-

ни за индустриска преработка во износ од 100.000,00 

ден/км2; 

2. за површинска и/или подземна експлоатација на 

архитектонско-градежен камен (мермер, гранит, оникс, 

травертин и сл.) во износ од 100.000,00 ден/км2; 

3. за површинска и/или подземна експлоатација на 

скапоцени камења во износ од 100.000,00 ден/км2; 

4. за површинска и/или подземна експлоатација на 

градежно-технички камен, градежен песок, чакал и гиг-

ларска глина, како и сите останати минерални сурови-

ни во износ од 100.000,00 ден/км2. 

Д. Води и тоа: 

- За експлоатација на минерални води во износ од 

120.000,00 ден/км2.  

(2) Концесискиот надоместок заради користење на 

просторот односно површината на која е доделена 

концесијата за експлоатација на минерални суровини 

се плаќа сразмерно на просторот односно површината 

на која е доделена концесијата, а определен во квадрат-

ни километри-км2 освен за минерални, термомине-

рални, термални води и минерални води и гас CO2 ка-

де површината на концесија до 1 км2 се плаќа конце-

сиски надоместок за 1 км2. 

(3) Концесискиот надоместок заради користење на 

простор на кој е доделена концесијата за експлоатаци-

ја на минерални суровини, концесионерот е должен 

да го плаќа за секоја година пооделно, а најдоцна до 

31 декември во тековната година. Концесионерот е 

должен обрската за плаќање на концесискиот надо-

месток заради користење на простор на кој е доделена 

концесијата за експлоатацијата на минерални сурови-

ни е должен да ја плаќа за целиот период на траење на 

концесијата. 

 

Член 4 

(1) За експлоатација на минерални суровини, 

концесионерот плаќа надоместок за: 

А. Енергетски минерални суровини и тоа: 

1. За површинска експлоатација на јаглен во износ 

од 1,5% од вредноста на минералната суровина опре-

делена на износ од 600,00 денари по тон јаглен 

(ден/t); 

2. За подземна експлоатација на јаглен во износ од 

0,75% од вредноста на минералната суровина опреде-

лена во износ од 600,00 денари по тон јаглен (ден/t); 

3. За експлоатација на геотермални води според 

просечната температура на водата, по формулата Kn = 

[Em*(M1-HC)*K], каде се: Kn – концесиски надомес-

ток (den/m3), Em – еквивалент на мазут (kg), (M1-HC) 

– цена на мазут (den/kg) и K – коефициент на зафаќа-

ње (K = 0,075). Тековната пресметка за висината на 

концесискиот надоместок е дадена во Табела, а ќе се 

врши према просечната рафинериска цена на мазутот 

(M1-HC) во den/kg од претходната календарска го-

дина. 

 

Табела  Пресметка на концесиски надоместок за ек-

сплоатирана количина на 1m3 геотермална вода за 

2012 година  
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4. За експлоатација на јагленороден двооксид 

(СО2), како и други гасови во износ од 5% од вреднос-

та на минералната суровина определена на износ од 

3000,00 денари по тон јагленороден двооксид (СО2), 

како и други гасови (ден/t); 

5. За експлоатација на јаглеводороди во цврста, теч-

на и гасовита состојба во износ од 15% од вредноста на 

продадената минерална суровина; 

6. За експлоатација на сите битуминозни и мастни 

карпи во износ од 10% од вредноста на продадената 

минерална суровина. 

Б. Металични минерални суровини и тоа: 

1. износ од 2% од пазарната вредност на олово-ме-

тал по тон во секој тон произведен оловен концентрат 

од страна на концесионерот; 

2. износ од 2% од пазарната вредност на цинк-ме-

тал по тон во секој тон произведен цинков концентрат 

од страна на концесионерот; 

3. во износ од 2% од пазарната вредност на бакар-

метал по тон во секој тон произведен бакарен концен-

трат од страна на концесионерот; 

4. во износ од 2% од пазарната вредност на никел-

метал, произведен од страна на концесионерот; 

5. во износ од 2% од пазарната вредност на соодвет-

ниот метал, кој е добиен од експлоатираната минерал-

на суровина или концентрат од страна на концесионе-

рот; 

6. во износ од 2% од пазарната вредност на анти-

мон-метал по тон во секој тон произведен концентрат 

на антимон од страна на концесионерот; 

7. во износ од 2% од вредноста на тон продадена 

руда на манган; 

8. во износ од 2% од вредноста на тон продадена 

руда на железо и  

9. во износ од 0,5% од пазарната вредност на соод-

ветниот метал, кој е добиен од експлоатираната, однос-

но преработената техногена минерална суровина од 

страна на концесионерот. 

 Основа за пресметување на концесиските надомес-

тоци заради експлоатација на металичните минерални 

суровини кои што се предмет на концесијата за експло-

атација што концесионерот е должен да плаќа за прода-

дените количини на минералните суровини од страна 

на концесионерот, ќе биде официјалниот извештај за 

просечното движење на цените на металите на Лондон-

ската берза за метал за период од три месеци наназад 

(пазарна вредност), освен за минералните суровини 

манган и железо.  

В. Неметални минерални суровини и тоа: 

1. за експлоатација на песок и чакал во износ од 3% 

од вредноста на минералната суровина определена на 

износ од 300,00 денари по тон песок и чакал (ден/t); 

2. за експлоатација на кварц и кварцити во износ од 

3% од вредноста на минералната суровина определена 

на износ од 300,00 денари по тон кварц и кварцити 

(ден/t); 

3. за експлоатација на туф во износ од 3% од вред-

носта на минералната суровина определена на износ од 

300,00 денари по тон туф (ден/t); 

4. за експлоатација на дијатомејска земја во износ 

од 3% од вредноста на минералната суровина опреде-

лена на износ од 300,00 денари по тон дијатомејска 

земја (ден/t); 

5. за експлоатација на гипс во износ од 3% од вред-

носта на минералната суровина определена на износ од 

400,00 денари по тон гипс (ден/t); 

6. за експлоатација на мермер – комерцијален блок 

во износ од 5% од вредноста на минералната суровина 

определена на износ од 18.000,00 денари по метар ку-

бен мермер-комерцијален блок (ден/м3); 

7. за експлоатација на мермер - томболон во износ 

од 5% од вредноста на минералната суровина опреде-

лена на износ од 9.000,00 денари по метар кубен мер-

мер-томболон (ден/м3); 

8. за експлоатација на гранит – комерцијален блок 

во износ од 4% од вредноста на минералната суровина 

определена на износ од 16.000,00 денари по метар ку-

бен гранит-комерцијален блок (ден/м3); 

9. за експлоатација на гранит - томболон во износ 

од 4% од вредноста на минералната суровина опреде-

лена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен гра-

нит-томболон (ден/м3); 

10. за експлоатација на травертин – комерцијален 

блок во износ од 2,5% од вредноста на минералната су-

ровина определена на износ од 16.000,00 денари по ме-

тар кубен травертин-комерцијален блок (ден/м3); 

11. за експлоатација на травертин - томболон во из-

нос од 2,5% од вредноста на минералната суровина оп-

ределена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен 

травертин-томболон (ден/м3); 

12. за експлоатација на оникс – комерцијален блок 

во износ од 2,5% од вредноста на минералната сурови-

на определена на износ од 16.000,00 денари по метар 

кубен оникс-комерцијален блок (ден/м3); 

13. за експлоатација на оникс - томболон во износ 

од 2,5% од вредноста на минералната суровина опреде-

лена на износ од 8.000,00 денари по метар кубен оникс-

томболон (ден/м3); 

14. за експлоатација на други неспомнати украсни 

камења – комерцијален блок во износ од 2,5% од вред-

носта на минералната суровина определена на износ од 

16.000,00 денари по метар кубен украсен камен-комер-

цијален блок (ден/м3); 



17 април 2014  Бр. 65 - Стр. 35 

 
 

15. за експлоатација на други неспомнати украсни 

камења - томболон во износ од 2,5% од вредноста на 

минералната суровина определена на износ од 8.000,00 

денари по метар кубен украсен камен-томболон 

(ден/м3); 

16. за експлоатација на скапоцени и полускапоцени 

камења во износ од 5% од вредноста на продадената 

минерална суровина; 

17. за експлоатација на градежно-технички камен 

(варовник, доломит, базалт, гнајс, андезит и др.) во из-

нос од 3% од вредноста на минералната суровина опре-

делена на износ од 300,00 денари по тон градежно-тех-

нички камен (ден/t); 

18. за експлоатација на глина (керамичка, порце-

ланска, цигларска, бентонитска и др.) во износ од 3% 

од вредноста на минералната суровина определена на 

износ од 200,00 денари по тон глина (ден/t); 

19. за експлоатација на лапорец во износ од 3% од 

вредноста на минералната суровина определена на из-

нос од 200,00 денари по тон лапорец (ден/t); 

20. за експлоатација на други неспомнати неметал-

ни минерални суровини во износ од 3% од вредноста 

на продадената минерална суровина по тон минерална 

суровина (ден/t); 

Основа за пресметување на концесиските надомес-

тоци заради експлоатација на неметаличните минерал-

ни суровини кои што се предмет на концесија за ек-

сплоатација е фиксна цена на минералната суровина. 

Г. Води и тоа: 

- За експлоатација на минерални и подземни води 

за пиење во износ од 3% од вредноста на минералната 

суровина определена на износ од 4,00 денари по литар 

(ден/l); 

Основа за пресметување на концесиските надомес-

тоци заради експлоатација на води кои што се предмет 

на концесија за експлоатација е фиксна цена на мине-

ралната суровина. 

(2) Плаќањето на концесиските надоместоци од 

став 1 на овој член се врши на секои три месеци за про-

дадените количини на минералните суровини од страна 

на концесионерот, односно концесионерите се должни 

плаќањето на овие надоместоци да го извршат најкасно 

до 15-ти во месецот кој што следи, а по истекот на три-

те месеци кои служат како основа за пресметка. 

(3) Вредноста на продадената минерална суровина 

во смисла на овој тарифник се смета цената на мине-

ралната суровина наведена во фактурата што се испо-

рачува на пазарот, без засметан данок на додадена 

вредност.   

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на овој тарифник престану-

ва да важи Тарифникот за утврдување на висината на 

надоместоците за издавање на дозволи и концесии за 

вршење детални геолошки истражувања и концесии за 

експлоатација на минерални суровини („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.72/07, 19/09, 105/09, 

60/10, 94/10, 12/12 и 53/12). 

Член 6 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-3050/1 Заменик на претседателот  

15 април 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 
1995. 

Врз основа на член 161-a став 3 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник  на Република Ма-

кедонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 

17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14), министерот 

за образование и наука, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ПОСТАПКАTA ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 

СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКА-

ЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ 

ТРОШОЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот за трошоците за постапката признавање на 

странска високообразовна квалификација врз основа на 

реално направените трошоци. 

 

Член 2 

Висината на надоместокот на трошоците за поста-

пката за признавање на странска високообразовна ква-

лификација се определува во висина на реално напра-

вените трошоци и тоа за прв, втор (специјалистички и 

магистерски студии) и трет циклус-докторски студии 

на високо образование, како и за високообразовна ква-

лификација стекната на еден од првите 500 универзите-

ти рангирани на последната објавена листа од следните 

институции: Институт за високо образование при Шан-

гајскиот Џио Тонг универзитет, US News and Report и 

Times Higher Education Supplement - World University 

Ranking и изнесува 4.500,00 денари. 

Со износот од став 1 на овој член се покриваат ре-

ално направените трошоци во постапката за признава-

ње на странската високообразовна квалификација. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.      

                                 

Бр. 13-4110/3 Министер 

11 април 2014 година за образование и наука 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6. 

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 15.4.2014 година, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕГУЛАТИВАТА  (ЕУ) БР.42/2014 НА 

СОВЕТОТ ОД 20 ЈАНУАРИ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) БР.267/2012 ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Регулативата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 

јануари 2014 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  

 - ембарго на стоки и 

- финансиски мерки.  

 

Член 3 

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за еко-

номија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за надворешни работи, Министерството за финан-

сии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 

Член 4 

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

 

Член 5 

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Регулативата (ЕУ) бр.42/2014 на Сове-

тот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против 

Иран и Регулативата (ЕУ) бр.267/2012 на Советот од 23 март 2012 година за рестриктивни мерки против Иран и за 

укинување на Регулатива (ЕУ) бр.961/2010. 

 

Член 6 

Регулативата (ЕУ) бр.42/2014 на Советот од 20 јануари 2014 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 

бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е даде-

на во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 

Член 7 

Рестриктивните мерки кон Иран се применуваат за период од шест месеци.  

 

Член 8 

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

донија”. 

 

        Бр. 42-2660/1                                                                                                                 Заменик на претседателот 

15 април  2014 година                                                                                                                    на Владата на Република 

            Скопје                                                                                                                    Македонија, 

                                                                                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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