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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
855.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ
Се прогласува Законот за меѓународни рестриктивни мерки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011 година.
Бр. 07-1494/1
21 март 2011 година
Скопје

Стр.
907.

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат постапката за воведување и престанување на важење на рестриктивните мерки, спроведувањето на рестриктивните мерки, координацијата на спроведувањето на рестриктивните мерки
евиденцијата и други прашања кои се однесуваат на рестриктивните мерки.
Член 2
Рестриктивни мерки, во смисла на овој закон, се
мерките кои имаат за цел одржување на меѓународниот
мир и меѓународната безбедност, почитување на човековите права и основните слободи и развој на демократијата и владеењето на правото, а се воведени врз основа на:
а) правно обврзувачки резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоени според Главата VII од Повелбата на Обединетите нации;
б) правни акти на Европската унија или
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в) правни акти на други меѓународни организации
во кои членува Република Македонија во согласност со
меѓународното право.
Член 3
Рестриктивните мерки може да се применат врз една или повеќе држави, меѓународни организации, физички и правни лица и други субјекти опфатени со
актите од членот 2 на овој закон.
Член 4
Видови на рестриктивни мерки се:
а) ембарго на стоки и услуги;
б) ембарго на оружје;
в) забрана за влез во Република Македонија;
г) финансиски мерки и
д) други рестриктивни мерки согласно со меѓународното право.
Член 5
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:
1. „Ембарго на стоки и услуги“ е забрана на увоз,
извоз и транзит на стоки, давање услуги, трансфер на
технологии и активности поврзани со трговијата на
стоки и услуги кои се предмет на забраната;
2. „Ембарго на оружје“ е забрана за трговија со
оружје и воена опрема и давање на техничка помош и
донации во финансиски средства, оружје и воена опрема на субјектите на кои се однесува забраната;
3. „Забрана за влез“ е забрана за влез и транзитирање преку територијата на Република Македонија на лица од странство на кои се однесува рестриктивната
мерка;
4. „Финансиски мерки“ се времена забрана за користење или располагање со имот на физичките и правните лица или давање на користење или на располагање на имот на лицата на кои се однесуваат рестриктивните мерки. Оваа мерка се однесува на:
а) имот со кој целосно или делумно располагаат
или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации и
б) имот кој потекнува од имот со кој целосно или
делумно располагаат или го користат физички и правни лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки
и/или лица кои финансираат тероризам или терористички организации;

5. „Имот“ се пари, фондови или други инструменти
за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални
документи за сопственост и актива во пишан или електронски облик или инструменти со кои се докажува
правото на сопственост или интерес во таквиот имот и
6. „Други рестриктивни мерки“ се целосен или делумен прекин на дипломатските, финансиските и економските односи, на сообраќајните, воздушните, поштенските и други комуникации со една или повеќе
држави, но и други мерки во согласност со меѓународното право.

(2) Институциите од ставот (1) на овој член се
должни без одлагање да извршат проверка и да го замрзнат имотот на лицата опфатени со финансиската рестриктивна мерка, доколку со нив воспоставиле деловен однос или кај нив користеле услуги, или да одбијат
воспоставување деловен однос со лицата опфатени со
финансиската рестриктивна мерка и за истото да ја известат Управата за спречување на перење на пари и
финансирање на тероризам.
(3) Со одлуката за престанување на важење на финансиската рестриктивна мерка Управата за спречување
на перење на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести институциите од ставот
(1) на овој член, кои се должни да го одмрзнат имотот.

II. ПОСТАПКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 10
(1) При спроведување на финансиска рестриктивна
мерка, на барање на лицето опфатено со финансиската
рестриктивна мерка, надлежниот суд може да одобри
делумно користење на имотот во дел којшто е неопходен за намирување на основните животни потреби, како што се лекување на тешко болни лица, породување,
трошоци за смртен случај, плаќање на такси и даноци
кон државата, трошоци за малолетни деца и слично.
(2) Надлежниот суд ги одредува условите под кои
се одобрува делумното користење на имотот од ставот
(1) на овој член.
(3) Надлежниот суд го известува Министерството
за надворешни работи за донесените одлуки во рок од
осум дена.
(4) За секоја судска одлука донесена врз основа на
ставот (1) од овој член Министерството за надворешни
работи е должно да ги извести надлежните тела во меѓународните организации кои ги вовеле рестриктивните мерки.

Член 6
(1) Владата на Република Македонија, на предлог
на Министерството за надворешни работи донесува одлука за воведување на рестриктивната мерка со која се
определуваат:
а) видот на рестриктивната мерка;
б) надлежните органи за спроведување на рестриктивната мерка, согласно со нивните законски утврдени надлежности;
в) начинот на спроведување на рестриктивната мерка и
г) времетраењето на рестриктивната мерка.
(2) Владата на Република Македонија, на предлог
на Министерството за надворешни работи, донесува
одлука за престанување на важење на рестриктивната
мерка од ставот (1) на овој член.
(3) Одлуките на Владата на Република Македонија
од ставовите (1) и (2) на овој член се објавуваат во
„Службен весник на Република Македонија“.
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ
МЕРКИ
Член 7
(1) Заради спроведувањето на воведените рестриктивни мерки, секое физичко и правно лице, државен
орган и орган на единица на локалната самоуправа се
должни да овозможат спроведување на воведените рестриктивни мерки и притоа да соработуваат со надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој закон.
(2) Секое физичко и правно лице, државен орган и
орган на единица на локална самоуправа кој располага
со информации и податоци за неспроведување на рестриктивните мерки, е должно да го извести Министерството за надворешни работи.
Член 8
Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на
овој закон вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки, согласно со закон.
Член 9
(1) Со одлуката со која се воведува финансиска рестриктивна мерка Управата за спречување на перење
на пари и финансирање на тероризам е должна без одлагање да ги извести соодветните финансиски институции, Агенцијата за катастар за недвижности и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Член 11
Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на
овој закон, физичките и правни лица од членот 7 на
овој закон постапуваат со информациите и податоците
со кои располагаат согласно со прописите за заштита
на личните податоци и за безбедност на класифицирани информации.
Член 12
(1) Спроведувањето на рестриктивните мерки не
повлекува одговорност за надлежните органи за спроведување на рестриктивните мерки согласно со овој закон и за физичките или правните лица кои се должни
да обезбедат спроведување на рестриктивните марки
согласно со закон.
(2) За штетите кои можат да настанат со примената
на овој закон не може да се поднесе барање за надоместок на штета против Република Македонија, против
надлежните органи за спроведување на рестриктивните
мерки согласно со овој закон и против физичките или
правните лица од ставот (1) на овој член.
IV. КООРДИНАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО
НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ
Член 13
(1) За координација на спроведувањето на рестриктивните мерки Владата на Република Македонија, по
предлог на Министерството за надворешни работи,
формира Координативно тело за следење на спроведувањето на рестриктивните мерки (во натамошниот
текст: Координативното тело).

(2) Координативното тело е составено од пет члена
и тоа од Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија и Министерството за финансии со мандат од три години.
(3) Стручно-административните работи за Координативното тело ги врши Министерството за надворешни работи.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно
лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.
(3) Глоба во износ од 700 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице доколку не овозможи
спроведување на рестриктивните мерки, согласно со
членот 7 од овој закон.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 17
Прекршочната постапка ја води и прекршочната
санкција ја изрекува надлежниот суд.

Член 14
(1) Регистар на одлуките на Владата на Република
Македонија од членот 6 на овој закон води Министерството за надворешни работи.
(2) Формата, содржината и начинот на водење на
регистарот од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за надворешни работи.
Член 15
Надлежните органи определени со одлуката на Владата на Република Македонија од членот 6 став (1) на овој
закон водат евиденција за спроведувањето на рестриктивната мерка која ги содржи следниве податоци за:
а) рестриктивни мерки за физички лица:
- име и презиме на лицето,
- датум, место и држава на раѓање,
- адреса на живеалиште или престојувалиште,
- државјанство,
- број на идентификациона исправа и/или на патна
исправа,
- податоци за средствата и имотот со кој располага
лицето на територијата на Република Македонија,
- податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на
рестриктивните мерки и
- други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка и
б) рестриктивни мерки за правни лица:
- назив и седиште на правното лице,
- податоци за основачот и основачкиот капитал,
- име и презиме на управителот и на другите овластени лица на правното лице,
- податоци за средствата и имотот кои правното лице ги поседува на територијата на Република Македонија,
- податоци за покренати прекршочни постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на
рестриктивните мерки и
- други податоци предвидени со Одлуката за воведување на рестриктивната мерка.
(2) Функционерот кој раководи со надлежниот орган определен со одлуката на Владата на Република
Македонија од членот 6 став (1) на овој закон го пропишува начинот и формата на водење на евиденцијата
од ставот (1) на овој член.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила овој закон.
Член 19
Координативното тело од членот 13 на овој закон
ќе се формира во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила овој закон.
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за меѓународни рестриктивни
мерки („Службен весник на Република Македонија“
број 36/2007).
Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR MASA RESTRIKTIVE NDËRKOMBËTARE
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Me këtë ligj rregullohen procedura për vendosjen dhe
shfuqizimin e masave restriktive, zbatimi i masave
restriktive, koordinimi i zbatimit të masave restriktive,
evidenca dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me masat
restriktive.

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Neni 2
Masa restriktive sipas këtij ligji janë masat që kanë për
qëllim ruajtjen e paqes ndërkombëtare dhe të sigurisë
ndërkombëtare, respektimin e të drejtave të njeriut dhe
lirive themelore dhe zhvillimin e demokracisë dhe
sundimin e së drejtës, e që janë të vendosura në bazë të:
a) rezolutave detyruese juridike të Këshillit të Sigurimit
të Kombeve të Bashkuara, të miratuara sipas Kapitullit VII
të Kartës së Kombeve të Bashkuara;
b) akteve juridike të Bashkimit Evropian ose
v) akteve juridike të organizatave tjera ndërkombëtare
në të cilat Republika e Maqedonisë bën pjesë në pajtim me
të drejtën ndërkombëtare.

Член 16
(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку не овозможи спроведување на рестриктивните мерки, согласно со членот 7 од овој закон.

Neni 3
Masat restriktive mund të zbatohen në një ose më tepër
shtete, organizata ndërkombëtare, persona fizikë dhe
juridikë dhe subjekte tjera të përfshira me aktet nga neni 2 i
këtij ligji.

Neni 4
Llojet e masave restriktive janë:
a) embargoja e mallrave dhe shërbimeve;
b) embargoja e armëve;
v) ndalimi për hyrje në Republikën e Maqedonisë;
g) masat financiare dhe
d) masat tjera restriktive në pajtim me të drejtën
ndërkombëtare.
Neni 5
Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë
kuptimin si vijon:
1. "Embargo e mallrave dhe shërbimeve" është ndalimi
për import, eksport dhe transit të mallrave, dhënien e
shërbimeve, transferimin e teknologjive dhe aktiviteteve
lidhur me tregtinë e mallrave dhe shërbimeve që janë
objekt i ndalimit;
2. "Embargo e armëve" është ndalimi për tregti me
armë dhe pajisje ushtarake dhe dhënien e ndihmës teknike
dhe donacioneve në mjete financiare, armëve dhe pajisjeve
ushtarake subjekteve për të cilët ka të bëjë ndalimi;
3. "Ndalim për hyrje" është ndalimi për hyrje dhe
transitim nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë i
personave nga vendet e jashtme me të cilët ka të bëjë masa
restriktive;
4. "Masa financiare" janë ndalimi i përkohshëm për
shfrytëzim apo disponim me pronë të personave fizikë dhe
juridikë ose dhënies për shfrytëzim ose disponim të pronës
personave me të cilët kanë të bëjnë masat restriktive. Kjo
masë ka të bëjë me:
a) pronën me të cilën disponojnë tërësisht ose pjesërisht
ose e shfrytëzojnë personat fizikë dhe juridikë për të cilët
kanë të bëjnë masat restriktive dhe/ose personat që i
financojnë terrorizmin apo organizatat terroriste dhe
b) pronën që rrjedh nga prona me të cilën disponojnë
tërësisht ose pjesërisht ose e shfrytëzojnë personat fizikë
dhe juridikë, për të cilët kanë të bëjnë masat restriktive
dhe/ose personat që i financojnë terrorizmin apo
organizatat terroriste,
5. "Pronë" janë paratë, fondet ose instrumentet tjera për
pagesë, letrat me vlerë, depozitat, pronësia tjetër e çfarëdo
lloji, materiale ose jomateriale, e tundshme apo e
patundshme, të drejtat tjera mbi sendet, kërkesat, si dhe
dokumentet publike dhe dokumentet legale të pronësisë
dhe aktiva me shkrim apo në formë elektronike ose
instrumentet me të cilat dëshmohet e drejta e pronësisë ose
interesit në pronën e atillë dhe
6. "Masa tjera restriktive" janë ndërprerja e tërësishme
apo e pjesshme e marrëdhënieve diplomatike, financiare
dhe ekonomike, e komunikimeve të komunikacionit,
ajrore, postare dhe komunikimeve tjera me një ose më
tepër shtete, por edhe masat tjera në pajtim me të drejtën
ndërkombëtare.
II. PROCEDURA PËR VENDOSJEN DHE
SHFUQIZIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE
Neni 6
(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim
të Ministrisë së Punëve të Jashtme miraton vendim për
vendosjen e masës restriktive, me të cilën përcaktohen:
a) lloji i masës restriktive;
b) organet kompetente për zbatimin masës restriktive,
në pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara ligjore;
v) mënyra e zbatimit të masës restriktive dhe
g) kohëzgjatja e masës restriktive.
(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të
Ministrisë së Punëve të Jashtme, miraton vendim për
shfuqizimin e masës restriktive nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, shpallen në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
III. ZBATIMI I MASAVE RESTRIKTIVE
Neni 7
(1) Për zbatimin e masave të vendosura restriktive, çdo
person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe organ i njësisë
së vetadministrimit lokal, detyrohen që ta mundësojnë
zbatimin e masave të vendosura restriktive dhe me këtë rast
të bashkëpunojnë me organet kompetente, të përcaktuara
me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga
neni 6 paragrafi (1) i këtij ligji.
(2) Çdo person fizik dhe juridik, organ shtetëror dhe
organ i njësisë së vetadministrimit lokal, që disponon me
informata dhe të dhëna për moszbatimin e masave
restriktive, detyrohet që ta njoftojë Ministrinë e Punëve të
Jashtme.
Neni 8
Organet kompetente të përcaktuara me vendimin e
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga neni 6
paragrafi (1) i këtij ligji, kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin
e masave restriktive në pajtim me ligjin.
Neni 9
(1) Me vendimin me të cilin vendoset masa restriktive
financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave
dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim
t'i njoftojë institucionet financiare përkatëse, Agjencinë për
Kadastër të Patundshmërive dhe Depozitarin Qendror për
Letra me Vlerë.
(2) Institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni,
detyrohen që pa prolongim të kryejnë kontroll dhe ta
bllokojnë pronën e personave të përfshirë me masën
restriktive financiare, nëse me ta kanë vendosur
marrëdhënie afariste ose te ata kanë shfrytëzuar shërbime,
apo të refuzojnë vendosje të marrëdhënies afariste me
personat e përfshirë me masën restriktive financiare dhe
për këtë ta njoftojnë Drejtorinë për Parandalimin e Larjes
së Parave dhe Financimit të Terrorizmit .
(3) Me vendimin për shfuqizimin e masës restriktive
financiare, Drejtoria për Parandalimin e Larjes së Parave
dhe Financimit të Terrorizmit, detyrohet që pa prolongim
t'i njoftojë institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni, të
cilët detyrohen ta zhbllokojnë pronën.
Neni 10
(1) Gjatë zbatimit të masës restriktive financiare, me
kërkesë të personit të përfshirë me masën restriktive
financiare, gjykata kompetente mund të miratojë
shfrytëzim të pjesshëm të pronës në pjesën që është e
nevojshme për plotësimin e nevojave themelore për jetë,
siç janë: mjekimi i personave të sëmurë rëndë, lindja,
shpenzimet për mort, pagimi i taksave dhe tatimeve ndaj
shtetit, shpenzimet për fëmijët e mitur dhe ngjashëm.
(2) Gjykata kompetente i përcakton kushtet në të cilat
miratohet shfrytëzimi i pjesshëm i pronës nga paragrafi (1)
i këtij neni.
(3) Gjykata kompetente e njofton Ministrinë e Punëve
të Jashtme për vendimet e miratuara në afat prej tetë ditësh.
(4) Për çdo vendim gjyqësor të miratuar në bazë të
paragrafit (1) të këtij neni, Ministria e Punëve të Jashtme
detyrohet që t'i njoftojë trupat kompetentë në organizatat
ndërkombëtare që i kanë vendosur masat restriktive.

