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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

903. 
Врз основа на членoт 105 став (3) од Законот за до-

мување („Службен весник на Република Македонија” 

број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 

42/14, 199/14 и 146/15), Собранието на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 22 февруари  2016 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 

 

I. За претседател и членови на Регулаторната коми-

сија за домување, се именуваат: 

 

а) за претседател 

- Ракип Малоски 

 

б) за членови: 

- Катерина Димеска, 

- Илија Китаноски,   

- Љубинка Корабоска и 

- Башким Алили. 

 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1215/1 Претседател 

22 февруари 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

________ 

904. 

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележува-

ње јубилејни годишнини на значајни настани и истак-

нати личности во Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 

149/2009), Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на  22 февруари 2016 година донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИ-

НИ НА ЗНАЧАЈНИ  НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ 

ЛИЧНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со Програмата за одбележување јубилејни годиш-

нини на значајни настани и истакнати личности за 2016 

година (во натамошниот текст: Програма) се определу-

ваат годишнините на значајни настани и истакнати 

личности од посебно значење за државно-правниот 

развој на Република Македонија, афирмацијата на неј-

зиното историско и културно наследство и негување на 

општоцивилизациските вредности и државните празни-

ци на Република Македонија, утврдени со закон, коиш-

то ќе се одбележуваат во 2016 година.  

 

Член 2 

Во 2016 година ќе се одбележат следниве јубилејни 

годишнини на значајни настани и истакнати личности: 

1. 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски 

Носител:  Претседател на Република Македонија 

Македонска академија на науките и уметностите 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

2. 150 годишнина од раѓањето на Ндре Мједа 

Носител:  Институт за духовно и културно наслед-

ство на Албанците 

Музеј на албанската азбука - Битола 

Книжевен клуб „Јехона е Карадакут“- Куманово 

 

3. 110 години од смртта на Ѓорги Сугарев 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Општина Битола 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

 

4. 110 години од смртта на Дамe Груев 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Општина Крушево 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

 

5. 110 години од раѓањето на Михајло Апостолски 

Носител: Македонска академија на науките и умет-

ностите 

Институт за национална историја на Република Ма-

кедонија 

Општина Штип 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ - 

Скопје 

 

6. 110 години од раѓањето на Архиепископ Доситеј 

Носител: Македонска академија на науките и умет-

ностите 

Институт за национална историја на Република Ма-

кедонија 

 

7. 110 години од раѓањето на Антон Панов 

Носител:  Институт за македонска литература 

НУ Центар за култура „Антон Панов“ Струмица 

 

8. 100 години од смртта на Иса Болетини 

Носител:  Институт за духовно и културно наслед-

ство на Албанците 

Општина Сарај 
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9. 100 години од раѓањето на Орце Николов 

Носител: Институт за национална историја 

       

10. 100 години од раѓањето на Димката Ангелов - 

Габерот 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Општина Кавадарци 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

 

11. 100 години од раѓањето на Васил Куноски 

Носител: Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје 

 

12. 90 години од смртта на Крсте Петков Мисирков 

Носител: Македонска Академија на науките и умет-

ностите 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 

 

13. 90 години работа на Природонаучниот музеј на 

Македонија 

Носител: НУ Природонаучен музеј на Македонија 

 

14. 90 години од смртта на Теодосиј Гологанов 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

 

15. 80 години од усвојувањето на првиот Устав на 

Исламската верска заедница во Македонија 

Носител: Комисија за односи со верските заедници 

и религиозни групи 

 

16. 80 години од смртта на Ганчо Хаџи Панзов 

Носител:  Општина Велес 

Државен архив на Република Македонија 

Општинска организација на борците од НОБ 

 

17. 80 години од учеството на граѓани од Македо-

нија во Шпанската граѓанска војна 

Носител:  Државен архив на Република Македонија 

Сојуз на борците од НОБ 

 

18. 70 години од објавувањето на првата македон-

ска граматика од Круме Кепески 

Носител: Македонска Академија на науките и умет-

ностите 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

 

19. 70 години од донесувањето на првиот Устав на 

Народна Република Македонија 

Носител: Собрание на Република Македонија 

 

20. 70 години од смртта на Мирка Гинова 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 

Дом на култура „Мирка Гинова“ Демир Капија 

21. 70 години од смртта на Трајко Попов 

Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 

Музеј на македонската борба за државност и самос-

тојност 
 
22. 70 години од постоењето на Драмски театар 

Скопје 
Носител:  Драмски театар Скопје 
Факултет за драмски уметности - Скопје 
 
23. 70 години од културната автономија на Маке-

донците од Пиринскиот дел на Македонија 
Носител:  Институт за национална историја на Ре-

публика Македонија 
Институт за историја при Филозофски факултет, 

Скопје 
 
24. 50 години од основањето на Факултетот за му-

зичка уметност - Скопје 
Носител:  Факултет за музичка уметност - Скопје 
 
25. 40 години од смртта на Крум Тошев 
Носител: Институтот за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“ 
Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје 
 
26. 40 години од смртта на Димитар Митрев 
Носител: Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје 
 
27. 40 години од смртта на Никола Бадев 
Носител:  Институт за фолклор 
Општина Кавадарци 
 
28. 30 години од смртта на Георги Божиков 
Носител: Македонска опера и балет 
 
29. 10 години од инаугурацијата на монументот на 

Ѓерѓ Кастриот Скендербег 
Носител: Општина Чаир 
 
30. 10 години од смртта на Вера Ацева 
Носител:  Општина Прилеп 
Општинска организација на борците од НОБ 
 
31. 10 години од смртта на Петре М. Андреевски 
Носител: Институт за македонска литература 
Библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје 
 
32. 5 години од смртта на Кирил Ристоски 
Носител: НУ Центар за култура “Марко Цепенков“ 

Прилеп. 
 

Член 3 

Во 2016 година ќе се одбележат државните празни-

ци на Република Македонија: 2-ри Август - Ден на Ре-

публиката, 8-ми Септември - Ден на независноста, 11-

ти Октомври - Ден на народното востание, 23-ти Ок-

томври - Ден на македонската револуционерна борба. 

Носител: Претседателот на Република Македонија, 

претседателот на Собранието на Република Македо-

нија, претседателот на Владата на Република Македо-

нија, според утврдениот принцип на ротација. 
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Член 4 

Годишнините на значајни настани и истакнати лич-

ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2016 година 

ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири, 

- уметнички остварувања и манифестации, 

- споменично одбележување, 

- издавање на монографии и други публикации, 

- издавање на пригодни поштенски марки, 

- издавање на пригодни ковани пари, 

- воспитно-образовни активности, 

- информативно-пропагандни активности, 

- изложбени активности, студиски денови, трибини 

и други облици на одбележување. 

 

Член 5 

За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија во 

2016 година ќе бидат издадени монографии. 

 

Член 6 

Комисијата за култура на Собранието на Република 

Македонија ќе го следи спроведувањето на активнос-

тите предвидени во Програмата. 

 

Член 7 

За одбележувањата на други годишнини на значај-

ни настани и истакнати личности во согласност со кри-

териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-

жување јубилејни годишнини на значајни настани и 

истакнати личности во Република Македонија, како и 

за одбележување на меѓународни денови и денови што 

се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежни-

те органи на државната управа, културно-образовните 

и научните институции, јавните претпријатија, едини-

ците за локалната самоуправа и други организации и 

здруженија. 

 

Член 8 

Финансиските средства за реализација на обврските 

што произлегуваат од оваа програма, согласно со чле-

нот 7 од Одлуката  за одбележување јубилејни годиш-

нини на значајни настани и истакнати личности во Ре-

публика Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Ре-

публика Македонија. 

 

Член 9 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1236/1 Претседател 

22 февруари 2016 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски,с.р. 

   МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

905. 

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за Упра-

вата за јавни приходи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/14, 61/15 и 27/16), министерот за 

финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ И НА ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕ-

ГИТИМАЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ИНСПЕКТОРИ,  

ДАНОЧНИТЕ КОНТРОЛОРИ И ДАНОЧНИТЕ 

ИЗВРШИТЕЛИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната, начинот на издавање и на одземање на службена-

та легитимација на даночните инспектори, даночните 

контролори и даночните извршители. 

 

Член 2 

Службената легитимација на даночните инспектори 

се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црве-

на боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со пластична 

фолија. 

На предната страна, службената легитимација на 

даночните инспектори содржи натпис: „Република Ма-

кедонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНО-

ЧЕН ИНСПЕКТОР“. Логото на Управата за јавни при-

ходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот де-

сен агол е содржан сериски број. Во средината, има 

место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа 

се впишуваат податоците за: името и презимето на да-

ночниот инспектор со  своерачен потпис,  датумот на 

издавање, датумот на важност, регистарскиот број, 

потпис на директорот на Управата за јавни приходи и 

место за печат.  

Задната страна на службената легитимација на да-

ночните инспектори ги содржи грбот на Република Ма-

кедонија и овластувањата на даночниот инспектор сог-

ласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот 

за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на 

Управата за јавни приходи. 

Формата и содржината на службената легитимација 

на даночните инспектори се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Службената легитимација на даночните контролори 

се печати на образец на бездрвна хартија во сиво/црве-

на боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со пластична 

фолија. 



23 февруари 2016  Бр. 32 - Стр. 5 

 
 

На предната страна, службената легитимација на 

даночните контролори содржи натпис: „Република Ма-

кедонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНО-

ЧЕН КОНТРОЛОР“. Логото на Управата за јавни при-

ходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот де-

сен агол е содржан сериски број. Во средината, има 

место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа 

се впишуваат податоците за: името и презимето на да-

ночниот контролор со  своерачен потпис, датумот на 

издавање, датумот на важност, регистарскиот број, 

потпис на директорот на Управата за јавни приходи и 

место за печат.  

Задната страна на службената легитимација на да-

ночните контролори ги содржи грбот на Република Ма-

кедонија и овластувањата на даночниот контролор сог-

ласно Законот за Управата за јавни приходи и Законот 

за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на 

Управата за јавни приходи. 

Формата и содржината на службената легитимација 

на даночните контролори се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

 

Член 4 

Службената легитимација на даночните извршите-

ли се печати на образец на бездрвна хартија во 

сиво/црвена боја, со димензии 6 х 9 см, заштитен со 

пластична фолија. 

На предната страна, службената легитимација на 

даночните извршители содржи натпис: „Република Ма-

кедонија, Министерство за финансии, УПРАВА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ, Службена легитимација, ДАНО-

ЧЕН ИЗВРШИТЕЛ“. Логото на Управата за јавни при-

ходи е содржано во горниот лев агол, а во горниот де-

сен агол е содржан сериски број. Во средината, има 

место за фотографија со димензии 2,5 х 3 см, а под неа 

се впишуваат податоците за: името и презимето на да-

ночниот извршител со своерачен потпис, датумот на 

издавање, датумот на важност, регистарскиот број, 

потпис на директорот на Управата за јавни приходи и 

место за печат.  

Задната страна на службената легитимација на да-

ночните извршители ги содржи грбот на Република 

Македонија и овластувањата на даночниот извршител 

согласно Законот за Управата за јавни приходи и Зако-

нот за даночна постапка, низ кој е втиснато логото на 

Управата за јавни приходи. 

Формата и содржината на службената легитимација 

на даночните извршители  се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Службената легитимација на даночните инспек-

тори, даночните контролори и даночните извршители 

се одзема, во следните случаи: 

- при суспендирање на даночниот инспектор, да-

ночниот контролор или даночниот извршител,  се доде-

ка  трае причината за суспендирањето  и  

- при откажување на договорот за вработување на 

даночниот инспектор, даночниот контролор или даноч-

ниот извршител. 

 

Член 6 

Во случај на губење на службената легитимација, 

даночниот инспектор, даночниот контролор, односно 

даночниот извршител ја известува Управата за јавни 

приходи – Генерална дирекција Скопје и ја огласува за 

неважечка на сопствен трошок. 

Во случаите од ставот 1 на овој член, на даночниот 

инспектор, даночниот контролор,  односно даночниот 

извршител му се издава нова службена легитимација. 

 

Член 7 

Службената легитимација на даночниот инспектор, 

даночниот контролор и даночниот извршител се заме-

нува со нова кога заради оштетување ќе стане неупот-

реблива. 

 

Член 8 

Службените легитимации на даночниот инспектор, 

даночниот контролор и даночниот извршител кои се 

одземени во случаите од член 5 алинеja 2 на овој пра-

вилник и заменетите службени легитимации од член 7 

на овој правилник, се поништуваат. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Правилникот за формата, сод-

ржината, начинот на издавање и на одземање на служ-

бената легитимација на даночен инспектор („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.64/09), Правилни-

кот за формата, содржината, начинот на издавање и на 

одземање на службената легитимација на даночен кон-

тролор („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.64/09) и Правилникот за формата, содржината, на-

чинот на издавање и на одземање на службената леги-

тимација на даночен извршител („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.64/09).  

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 20-302/2  

15февруари 2016 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески,с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

906. 
Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за турис-

тичката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 
123/12, 164/13, 27/14, 116/15 и 192/15), министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА 

НА СУБВЕНЦИИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, видот и висината на 

субвенциите („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 53/13, 147/14 и 50/15) во членот 9 ставот (2) 
се менува и гласи: 

„Висината на субвенцијата по пристигнат странски 
турист изнесува:  

а) од европски дестинации, освен за земјите од Бе-
нелукс, Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Англија, 
Германија, Русија, Украина, Израел, Австрија, Италија, 
Франција, Шпанија, Чешка, Словачка, Унгарија, Пол-
ска и Романија, 25 евра во денарска противвредност; 

б) за земјите од Бенелукс (Белгија, Холандија, Лук-
сембург), Финска, Норвешка, Данска, Шведска, Русија, 
Украина, Обединети Арапски Емирати, Кина, Индија, 
Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Сое-
динетите Американски Држави, Јапонија, Израел, Ав-
стрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција и 
Шпанија, 65 евра во денарска противвредност;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) за Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Рома-

нија, 35 евра во денарска противвредност и  
г) од интерконтинентални дестинации, 45 евра во 

денарска противвредност”. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Висината на субвенцијата по пристигнат странски 

турист од Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово 
и Бугарија, со остварени минимум четири ноќевања со до-
ручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност”. 

 
Член 2 

Во членот 10 во ставот (2) по зборот “Јапонија” се 
додаваат зборовите: “Израел, Австрија, Малезија, Јуж-
на Кореја, Италија, Франција и Шпанија”.  

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината 

на субвенцијата по пристигнат странски турист од 
Чешка, Словачка, Унгарија, Полска и Романија, со ос-
тварени минимум три ноќевања со доручек, изнесува 
35 евра во денарска противвредност”. 

Во ставот (3), кој станува став (4), зборот “седум” 
се заменува со зборот “четири”. 

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставо-
ви (5), (6), (7), (8), (9) и (10). 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13-1537/1  

17 февруари 2016 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

907. 
Согласно член 74 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 

124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 

187/14, 44/15, 129/15, 217/15 и 226/15), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ НА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ  

ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.60/12 и 29/15) во членот 134 во ставот (1) по збoровите “јавни објекти,“ се додаваат зборовите “деловни 

објекти и објекти за колективно домување,“. 

 

Член 2 

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

ка Македонија“. 

 

           Бр. 01-2790/1 Министер 

  19 февруари 2016 година за транспорт и врски, 

                Скопје Владо Мисајловски,с.р. 

 

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. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 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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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
7. 

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 16.2.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ  

ЗНБП/2015/1923 ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/638/ЗНБП  

ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 ок-

томври 2015  година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја. 

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 

- ембарго на оружје; 

- забрана за влез во Република Македонија и  

- финансиски мерки.  

 

Член 3 

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-

нансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктив-

ните 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 воведување на рестрик-

тивните мерки согласно со  Одлука  2014/728/ЗНБП  на Советот од 20 октомври 2014 година за изменување на Од-

лука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република Гвинеја, Одлуката 2010/638/ЗНБП на Со-

ветот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја, (објавена во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 93/11) и Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015 година за 

изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја. 

 

Член 6 

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2016 година. 

  

Член 7 

 

Одлуката на Советот ЗНБП/2015/1923 од 26 октомври 2015  година за изменување на Одлука 2010/638/ЗНБП 

за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 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. 42-987/1   Заменик на претседателот 

16 февруари 2016 година   на Владата на Република 

Скопје   Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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