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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 1.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО 
ОДЛУКАТА 2013/124/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 МАРТ 2013 ГОДИНА ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/235/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ 
НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ОДНОС НА 

СИТУАЦИЈАТА ВО ИРАН

Член 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2013/124/ЗНБП 

на Советот од 11 март 2013 година за изменување на Одлуката 2011/235/ЗНБП за 
рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата 
во Иран. 

Член 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
-  забрана за влез во Република Македонија,
-  ембарго на стоки и услуги наменети за употреба во процесите на следење или 

прислушување на Интернет или на телефонски комуникации и
-  финансиски мерки. 

Член 3
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање и 
Министерството за економија за надлежни органи за спроведување на рестриктивни 
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 Одлуката 

2013/124/ЗНБП на Советот од 11 март 2013 година за изменување на Одлуката 
2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во 
однос на ситуацијата во Иран и Одлуката 2011/235/ЗНБП на Советот од 12 април 2011 
година за рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во однос на 
ситуацијата во Иран, („Службен весник на Република Македонија“ бр.164/2011 година).

Член 6
Одлуката 2013/124/ЗНБП на Советот од 11 март 2013 година за изменување на Одлука 

2011/235/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица и субјекти во 
однос на ситуацијата во Иран, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е 
дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.  
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Член 7
Рестриктивните мерки воведени кон Иран ќе се применуваат до 13 април 2014 година. 

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

весник на Република Македонија“.

    Бр. 41 -  2654/1                                          Заменик на претседателот
1 мај 2013 година                                           на Владата на Република
          Скопје                                       Македонија,

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.
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