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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
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 9.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 
2011/701/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ОДЛУКАТА 2011/430/ЗНБП ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, 
ГРУПИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД 

ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА НА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИТЕ 
МЕРКИ ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/701/ЗНБП 
на Советот од 21 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2011/430/ЗНБП за 
ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 
од Заедничката позиција на 2001/931/ЗНБП за примена на посебните мерки за борба 
против тероризмот. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари 

и финансирање на тероризам, Министерството за внатрешни работи, Министерството за 
одбрана и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на 
рестриктивната мерка. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Заедничката 
позиција на Советот на ЕУ 2001/931/ЗНБП од 28 декември 2001 година во врска со 
примената на посебните мерки за борба против тероризмот, Одлуката 2011/701/ЗНБП на 
Советот од 21 октомври 2011 година за изменување на Одлуката 2011/430/ЗНБП за 
ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 
од Заедничката позиција на 2001/931/ЗНБП за примена на посебните мерки за борба 
против тероризмот, Регулативата за спроведување (ЕУ) бр.1063/2011 на Советот од 21 
декември 2011 година за примена на член 2 (3) од Регулативата (ЕЗ) бр.2580/2001 за 
посебни рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти, со цел сузбивање на 
тероризмот и Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.2580/2001 од 27 декември 2001 година за 
посебни рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти во поглед на борбата 
против тероризмот. 

Член 6 
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Одлуката 2011/701/ЗНБП на Советот од 21 октомври 2011 година за изменување на 
Одлуката 2011/430/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои 
подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничката позиција на 2001/931/ЗНБП за примена на 
посебните мерки за борба против тероризмот, Регулативата за спроведување (ЕУ) 
бр.1063/2011 на Советот од 21 декември 2011 година за примена на член 2 (3) од 
Регулативата (ЕЗ) бр.2580/2001 за посебни рестриктивни мерки против одредени лица и 
субјекти, со цел сузбивање на тероризмот и Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.2580/2001 од 
27 декември 2001 година за посебни рестриктивни мерки против одредени лица и субјекти 
во поглед на борбата против тероризмот , во оригинал на англиски и во превод на 
македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   

 
Член 7 

  Рестриктивната мерка се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
 
Бр. 51-7955/1-11                     Заменик на претседателот 

9 јануари 2012 година           на Владата на Република 
    Скопје                      Македонија, 

              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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