Службен весник на РМ, бр. 178 од 24.9.2018 година

20181783294
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на
Република Македонија“ број 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 18.9.2018 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈА
И СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело за координација и следење на
спроведувањето на рестриктивните мерки (во натамошниот текст: Координативното тело).
Член 2
Делокругот на работа на Координативното тело е:
- обезбедување на конзистентност, координација и следење во постапката на
спроведување на рестриктивните мерки;
- информирање на Владата на Република Македонија за спроведените рестриктивни
мерки, односно за примената или за прекинот на примената на рестриктивните мерки, по
доставени известувања од органите за спроведување на рестриктивните мерки согласно
Законот за рестриктивни мерки.
Член 3
Координативното тело се состои од претседател од редот на раководни лица од
Министерството за надворешни работи, и десет члена од редот на раководни лица од
Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за надворешни работи,
Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
економија, Министерството за финансии, Агенцијата за разузнавање, Царинската управа,
Агенцијата за управување со одземен имот и Управата за финансиско разузнавање.
Член 4
Стручно - административните работи потребни за вршење на работата на
Координативното тело ги врши Министерството за надворешни работи.
Член 5
Координативното тело за своето работење донесува деловник за работа.
Член 6
Во работата на Координативното тело, по потреба, претседателот на Координативното
тело одлучува да учествуваат и други претставници од институциите кои номинирале
свои членови, како и претставници од други институции за да придонесат во работата, во
период кој ќе биде определен од Координативното тело.
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Член 7
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8479/1
18 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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