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Скопје, 2 октомври 2019 година

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СКОП1Е

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и 
членовите 188 и 189 од Деловникот на Собранието на Република Македонија,
Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог - закон за 
ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска 
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК.пбдатоци,

на возила идактилоскопски податоци и податоци за регистрација 
Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за 
полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК 
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила, штр^го 
утврди на седницата, одржана на 2 октомври 2019 година. *

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Србранието се 
определени м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, Оливер 
Спасовски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна 
Македонија и министер за внатрешни работи, м-р Андреј Жерновски, заменик на 
министерот за надворешни работи и д-р Агим Нухиу, заменик на министерот. за 
внатрешни работи а за повереници Наташа Дескоска директор во Министерствотр 
за надворешни работи и Весна Доревска помошник на министерот за внатрешни 
работи.
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Владата на Република Северна МакедонијаПРЕДЛАГАЧ:

м-р Никола Димитров, министер за 
надворешни работи

ПРЕТСТАВНИЦИ:

Оливер Спасовски, заменик на 
претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија и министер за 
внатрешни работи

м-р Андреј Жерновски, заменик на 
министерот за надворешни работи и

д-р Агим Нухиу, заменик на министерот 
за внатрешни работи

Весна Доревска, помошник на министерот за 
внатрешни работи и

ПОВЕРЕНИЦИ:

Наташа Дескоска, директор во 
Министерството за надворешни работи

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за 

полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена 
на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на 

возила и Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на 
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за 

автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и 
податоци за регистрација на возила

Скопје, октомври 2019 година



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН

за ратификација на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска 
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК 

податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила 
Имплементацискиот Договор на Договорот меѓу страните 

Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за 
автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и 

податоци за регистрација на возила

наи

Член 1

Се ратификуваат Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска 
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК 
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила 

Имплементацискиот Договор на Договорот меѓу страните 

Конвенцијата за
автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и 
податоци за регистрација на возила, потпишани во Виена на 13 септември 

2018 година.

на
и полициска соработка во Југоисточна Европа за

Член 2

Имплементацискиот Договор од член 1 на овој 
англиски и во превод на македонски јазик, гласат:

закон воДоговорот и 
оригинал на
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НсЈ[;Нг, \Л/с1р>Н1, ^итНег

тсап',
!Нате(ѕ} апН 1)а1е(ѕ) о( Вјп!■<

АсЈП ге

I саѕе тсапѕ а\ ѕтрЈо 1поеѕи['аиоп ог [;иоѕеа1иоп •|Пе. !( ѕисН а П1с 

г о! (Ј;'1с1у1оѕсор!с сЈаГа ѓНсу тау НеОГ\'Л ;)Г'оП!(јог опо ј:иОГ|0

аг. ог'1С гсч;јиеѕ1;

(о) "ргосеѕѕЈпѕ 0!" регѕопа! сЈгПа ог ѕеТ о( орег'аг1опѕ \^Н1сН !ѕ 
а^ЈГотаПс теапѕ, ѕисН аѕ 

агЈарГаИап ог аКегаиоп, ѕогЦп| 
ѕѕетЈпаиоп ог о1Негу/Јѕе такЈп^ 

егаѕигс ог с!еѕиисг!сп оЈ' с1аи. Ргог.сѕѕјпб УчНГНјп 
гпсш ѕНаП аЈѕо ЈпсП.кЈе поиПсаиоп о('\^Не1Нсг ог по1 а Н!1

гпеапѕ апу о[)егаиоп
рсг(огтесЈ ироп рсгѕопа! с!а1а, \\'Не!Нег ог по1 Ну 

соПесиоп, гссогсПпр, огргииѕаИоп, ѕ 10 г;1
;игс1г!еуа1, сопѕиПаиом, 

ауаИаНЈе, аП[^птсп1, сотН1пп1!ОП, 
1пе п'!сап'тр, о( и1'|Ѕ Л1;;гее

ѕе, (П;^с!оѕиге Ну ѕиррју, сПѕ

ех1ЅТѕ;
(р) 'аиШтаШсЈ ѕеагсН ргосесЈиге 

РаПу '■лНегс 1Нс геѕропѕ
теапѕ опПпс ассеѕѕ 1о 1Не НаиЈНаѕсѕ о( апо1Нег 

10 гНе ѕеагсН ргосссЈиге ј.ѕ (иПу аШотаГссЈ;

(р) "тјѕѕјп§ регѕопѕ" тсапѕ рс!‘ѕопѕ \\'Ноѕе сзНѕелсе !.■; аѕѕитссЈ 1п соппесиоп 1о а
сг1.'пс.', а .ѕиЈскЈе, ап ассЈ-ЈечТ ог гз сЛѕзѕЈсг; 
"та1сН / по-та1сН" 
у/ои1() а!ѕо теап гИа!.

('•) те<и1Ѕ 1110 гсгик оЈ' а тасНЈпе (ЛПЅ ог □^А-та!сН-еп^1пе). 11

по-Н'т. Оп !:Не о1Нег Напсј |1 Јѕ аЈѕо 
пессѕѕ.згу 1С)гепѕ1С уегШсаИоп / ^аИсЈзИоп; 

роѕ1Т1\'е ЈсЈспиНсаиоп гсѕиН сопГ|гтес1 Ну а 'пигпап Не1П0 
(ехрсг!} а(1ег [огепѕ1с ееп(|са110п / уаПсЈаНоп. (шгспѕЈс сопПппаНоп Наѕ 1о Не 

сги гЈсс! ор1 !п Ипе чекН 10тспг1С ци'лИ\у та1гаре1пеп1 гсри'|гсгпсп1ѕ (с-Т. аг.сгесН1аГ10п 
Ѕи! псЈагсЈѕ);

а по-та!сН Јѕ аКуауѕ а 
роѕѕ1Н1е 1На1 а ша1сН 1ѕ а по-(!!1 а(гсг 1Не

(ѕ) ‘'НЈ1"гпеапѕ !Не сопПгтес!

(I) "ОНЈА апа1уѕ1ѕ П1еѕ п '1 е а п п а П о п а! 0 N А сЈ а I а Н а ѕ сг> апсЈ ИпкесЈ а(јт!п1ѕ1га1!Уе
ѕиНѕуѕ1егпѕ аѕ е.с- сгјте 
1п(о{'1п;!1!ОП ѕугТсп'

ѕсопе ѕ1ајп / регѕоп кЈепиПсаПоп сЈа!аНаѕеѕ апс! 1аН. 
(им-:}, ч-.1’,1(.П согТаЈп у!1 гс1с.'ил1и !п(огтаиоп (ог !огеп.ѕ1с апсЈ 

1п\'еѕПраиуе (.:опПгт;П;оп оЈ ОГТЛ ргоПГеѕ апп1уѕскЈ 
аИоч^ а!ѕо ѕссиге Ппкаве 1о 1псП'.'!сЈиа1 с

члТН [)МА 1есНпо1ор1сѕ агиј \уШ 
-ѕе / |!егѕопл! гЈаЈа о1 ОМЛ ргоП!еѕ;

(и) "сгЈтЈпа! оКепсеѕ гпеап Пк)ѕе оПспсег ''лН1сН 
ѕ' гииЈопа! 1е|Нѕ1аПог'1.

ргоѕсси1сч;1 ех оШсѓо 1па г с;
ассогсЈапсе \\ч1Н, Кк; Ро



-Ч«ЧИ |>И1 .' '»1

СИДРПгК (1
оми^едссрѕѕА^ о рп ао -ЦР ПЕОЦЕЅТЅ

Лг11с1с ?.
С^^ииЈИѕНтсШ о( по11опз1 Оил ппа!уѕ1ѕ 1Иеѕ

(1Ѕ ТНе РагИеѕ 
сгјгпјпа) о.Непссѕ епс!

ѕНаИ ореп а!КЈ. к(!ер 1г.Јиоп:11 014Д :.-.пе!уѕ1ѕ 
1ѕ1 !п Иее Јс1епи1)сп1'|0п 01 г-п'|

|!с:ѕ 10Г 1Н1? 1пееѕ1Ј|}а1,1оп оГ 
1П{;’ регѕоп," апН ип!с1епи[ЈкО Нигпап 

посеѕѕЈпр о! с1а1а кср1 1п сН.оѕе П!ск., 
■пН

с 10 1Н0 {.д

гегпа1пѕ јп ассогНапа; 1Не паиопа! к?с,1ѕНи!оп. I' 
сагI!ес1 оо; \пипс1ег иПѕ Аутеетст, 1 

\оНН 1Не РСС ЅкГ: апс1 С'; а г,сог:;апи: 
Поп ар[:)Пс.ап

етс;г'1(., јп сагпрПапсе
П0 па! 1опаѓ I г Да ргске5ЅЈП1Р

(?) ГОГ и'\С; ригрПЅС О)
о[ ге(егопсе сНна [ 

рагар,гарН 1. Р.окјгспсс
рап 01 О^А апс а гс^огепсс пигпНег. ПсТегопсе с1а(а ѕНа11 
[Нс с)а‘и! ѕиНјес:( сап Но сН|сс11у 1с1епиПсс1. ИсП 
јпс1!У1с1иа! {ип1с1епиПес! ОГ'ЈД ргоГ[!еѕ) ѕНа11 Нс

(3) касН РаИу ѕНаП 1п(опп (Не Рсроѕ11агу о[ (Нс; паиопа! Оил апа!уѕ!ѕ ПЈеѕ 1о суНјсН
Лг1Јс!еѕ 2 1о 4 апсЈ Лгиск:; 7 аррју апс1 1Не сопсПиопѕ' 1ог аисота1есЈ ѕсагсНЈпѕ аѕ геЈегѓес! 1о 
Јп Аг1(с1е 3(.1).

1|.)1С!т:епипѕ 1Н1 еппкм (!кѓ Рагирѕ ппП епѕигс (Нс тса!1с1Н(Н1:у 
!п 1Нс Пгѕ1 ЅСН1СПСС оГ 

':Ѕ оѕиП)НѕНос1 (гот 1Не поп-сосГ|п§ 
'1 по1 соп1а'т апу с1а1а [гогп у?Н(сН

• >*1Г0П! и-)С1г паиопа! Г)Д1А апаЛумѕ Шсѕ аѕ 1’е(еггесЈ 1о 
:1а1а ѕ1т)И оп1у 1пс1ис1е; 1)МА [По[;1г

геги.л'. па.1::
: I\;сО(’;п!ѕ:!Н1с аѕ ѕпсѓ).

) 'лп'исп 1ѕ по( аигЈНтеи 1о апу

Агис1с 3
Аи1ота1ес1 ѕсагсН1пѕ о( !.)^А рго(Исѕ

(1) Гог 1Не ѕпсеѕинаиоп о1 сгнтИпа! оИс 

регѕопѕ апс1 ипШегијГти Нит
игссѕ апс1 1о аѕѕЈгТ !п [Нс јиепиНсаиоп о[ ,т1ѕЅ1П0 

гНаИ гјИо\у огНсг Раг11еѕ' гЈаиопсИ 
0 (Не геЅегепсе с1а1а Јп

сНс Раг1јап гегпајпѕ
соп1ас1 р01п1ѕ аѕ геЈеггес! (о 1п Лгис!е8, ассеѕѕ I 
[Иеѕ, у.'Ј1'Н гНе 1Не(г О^.А апзН/ѕЈѕ 

агјпр, ОНЛ ргоГИеѕ. ЅсагсНеѕрогус! 10 сопс!пс1 Г1и1опта1еи .гоагсЈтеѕ Н^ с: 
(иау Не сопсјисиеи оп1у 1п ЈпсИиЈНиа! 
поиопа! 1еѕ'|5!аи10п.

соѕеѕ апс1 !п согпрНапсе т1и1 (Не геписѕипо Раг1у'ѕ

(2) ЅНои1с1 сш аи1о(г\а1Р.с1 ѕеагсН ѕНочу 1На1 
етспеи јп '[Не гесе1^1пр, РстуТ 
Рапу ѕНзИ гесејуе \

а О^Л рго[|1о ѕиррНес! тв1сНеѕ ОМА ргоШеѕ 
10 ѕезгсНЈпе 

а та\сп Наѕ Нееп

ѕеагсНес! П1е, 1Не паиопа! сошас*' ро!п1 оГ 111 
1п ал аШотаѓес! иглу 1Не геШгепсе с1,та \7ИН \у!псН 

сап 00 (оипп,[оипс1. |[ по та!сН атогтнпси пои[Јолиоп о1 и'1!ѕ ѕНа11 Не р|уел,

АгИсЈе 4
Аи1(зта1ес1 сотрагЈѕоп о1 О^А ргоШеѕ

(1) Рог 1Нс; 1пуеѕир,лиоп о( сг!п?1па1 о[1'епс.оѕ лпс1 1о пѕѕкИ !п гНе ЈаепиПсаиоп 
рег.ѕоп5 апс1 ипј(1епи[|0сј Нигпап гетгиа*.;, 1Но !Тк(10ѕ ѕНаИ, Ну п\п1игИ 
паиопа! соп1ас1 ро^тт., а>П|раге (Н? 1,>М 
О^Л ргоП1е5 [гсмп о1Нег ('глиог^.а! ОГ-Л.А 
апс1 г.огпрагес! јп

о[ тЈѕѕЈпц
соп.ѕст, у!а 1Нс1г 

:>[!!о.ѕ о! 1Нс1Г ипк:1еп1’[!0с1 О^А ргоП1с?ѕ у/КН а!1Г
аплјуѕјѕ !!|0ѕ‘ епсо с1е1л. РгоП!ег. ѕ!)а11 Не ѕиррПесЈ 

ргоЈјЈоѕ ѕНлП Не
ге!о

аи1огп,'ј10(1 [ог1;|. 
сотрлгјѕоп оп!у \у1тегс' |јго\мс1ес1 !ог ипс1о1' гНс

ип!пет1По(1 ОИ/''
герисѕипр Рлп

ѕи[)рИсс1 (ог
V';, паиопа! ЈерНЛаиоп'.



^2}'Ѕ!|ои1с] а Рагчу, а.ѕ: а гоѕиИ о1 1'1|0 со1гГрао:-ч'Јп ге(оггссЈ 1о ѓм рагаЈрг-зрР'1, Јјпс! 1Иа1 

1)^Л ргоП! апу
ѕиррИесЈ- ПШ1СИ лг.у оѓ гНоѕе јп 1Гѕ ОМЛ апа1уѕ1ѕ 1Псѕ, И ѕНаИ, ч^јЦшиг с1е1ау, 

ѕирг:>!у осИог РагСу.ѕ пги.јогга! согиос'. [кЛпГ 'л'!и! 1пс' 1Ж’Л гс[1.‘гсг1сс с1а1з 'Л'Ј1|1 '/гИјсп а 
п'1аи;.И \\:\‘> Иоеп (оипс!.

ЛгЧ'1с1с 5
□ ас1у1оѕсор!с сЈаГа

Гог !!|е ригроѕо о 1гп р!етеп11П[ 1К|Ѕ Лр,гесгпег'1Г, Р.-ипеѕ ѕ.ИаП
гегегопсе с!аТа 1'гогп 1Ие П1с (ог 1.110 паиоп':|| аи1ота!са [!пр,

епѕгЈго 1!к; ауа11аНШ1у от
сгрпп! ЈЈепиПсаИоп .ѕуѕ1егпѕ 

еѕ1лНПѕНес( Гог сИе ргпуспиоп п(\с! пѕчк-ѕиЈЈ.аиоп оѓ сгГпмпа! о(Ѓепсеѕ апо Ио аѕѕјѕс 1п 1Ие 
ѓгЈетјЈЈсаиоп о1 т1ѕѕ!пѕ; ;.>П!'>опѕ :јг1с! !,1ПЈ;!(;п!:Пес !1шг;п1\ гетиЈпѕ. Кеѓогепса сЧиа ѕНаИ ,оп1у
!пс1п(!с с!нс!у1оѕсор1с'гЧиа ппгј а геѓс.тспсе митИег, Р>С1еп:‘псе с1н1.а ѕИаИ по1' соп1а!п ' 

ап1а (гот \'-/ГпсИ Икј гјгПа .ѕиИјсх;!; сап ое г:Иге(Л!у јсЈеппИегЈ. КеЃегепсс сЈаТа ѕуИЈсИ ѓѕ по1 

аиг|1шиссј 1.0 апу икИѕмКиа! (и!пс1опиПеи •:!ас1у!с)Ѕсорѓс (Ја1а) гпиѕ1 ‘ос гссо^,пЈѕаИ!е аѕ ѕис[1.

апу

АгТјс1е 6
Ли1огпп1сс1 ѕ(?агсИ!П}^ оГ с1ас1у!о.ѕсор1с с1а1а

(1) Рог 1по рге'/сп11оп зпс! 1п^еѕи|;,аиоп оѓ сг1т!па( сИГепссѕ апс1 
!с1епи[Јсги!оп о( т1ѕѕ!пр регѕопѕ апс] ип!с1еги!Исс1 Иип'и:]п гс,!гпа1пѕ, Раг11е.ѕ ѕ!1а!1 а!1о\л/ отИег 

РагИеѕ' паиола1 сопик;! роѓгиѕ, аѕ геГегггкЈ 1о !п Лг1Јс!е 8, ассеѕѕ 1о Ок: геГегопсс с1'з1а 1п ГИе 

аиГогткиегЈ Пп{5егрг1п1 1(1г:п‘јИса1!оп ѕуѕ1еп!Ѕ с.ЛтЈсИ гИеу Иаке еѕсаИ!!ѕИос1 Гог !;Иа1 ригроѕе, 
■лгјсИ 1Ие ро'л/ег' 1о сопоиа аи‘^ота1ес1 ѕсагс(1сѕ Иу сотраг1пп с!а(;1у1ог>сор!с сЈаГа. ЅеагсИеѕ 

тау Ие сопс1ис1с(Ј оп1у !п иккѕпаиа! (;оЅ(.!ѕ зпа 1п сотр!|апсс •чсИИ 1;Ие |■е^иеѕ^^пд: Раг1у'ѕ 

па1ѓопа1 !е[Иѕ!а1Јоп.

(2) ТИе сопИгтаИоп сјГ а

10 аѕѕЈѕ! јп 1Ие

гткисИ оГ (Јас1у1о.ѕсор!с сЈзГа 'ли1И гсГегепсе с!з1а Ие1с1 Иу 1Ие РзгГу 
ас1т1П!Ѕ1.ег1п^ 1Ие И!с ѕпаИ Ие с'аг!1сс1 ои1 И^у 1Ие паИоѕта! сопик:\ ро1п\ оГ 1Ие ге^иеѕипр, 
Рапу Иу теапѕ о( 1Ие аи1ота1гм:! ѕирр!у от 1Ие гтИегепсе ИаГа гес|и1гес1 Гог а Ии.

Лг11с1е 7
.Ѕирр!у оГ ГигЧИег регѕопа! (Ја1а апсЈ оГИег ЈпГогтаИоп

ЅИои1с1 1Г1с ргосссЈигеѕ гсиеггеИ 1о 1п Лгис1еѕ 3 згк.1 4 .ѕИо\у а ИИ Иеилееп О^А ргоП1еѕ ог ГИе 

ргосесЈугеѕ геГеггесЈ \о !п АгИс1е б ѕИ.очл а 1и1 Исил.'сеп {Јис1у1оѕсор1с (1а1а, ѓИе ѕирр1у 
’ [тегѕопа! ('1и!а ап(.Ј огИег јпГогтаиоп

пги1опа1 10[>Јѕ1а1!Оп, 'тскЈс1Јпѕ ^Ие 
1сба! .аѕѕпизпсе 1 1.ј1с;ѕ, оГ ите гегпЈГ.;ие(Ј Рапу, ЅиИјес! 1о ЛгИс1е Ѕ рага^гзрИ 2,1.Ие ѕирр1у е/!(1 
Ие ргае!с1ес! Иу п пзИопи! соп1ас1 [)оЈп1.

оГ
Гиг(Иег ауаЈ!ао1е регѕопа! Иа1а !п зогЈјгЈоп 1о согг. 
ге1а1.т» 10 1Ие геѓогепсе с!и1а ;>Иа!1 Ие р^оусптсс! Иу 1Ие



АПЈсЈе 8
^а1Јопп! сопи>с1 ро1:иѕ

(1) гог 1П0 ригроѕс:- о1 ик' ѕиррју ој (1и!.в 3‘ј :е(о;гсс1 го ш Л1ЧЈг1оѕ 3, 4 апс1 б,опс1 

ѕи1Јѕео,иет ѕиррК’ (огичег п\Т):Р!р1о рсп.опа! опга ппг! огИсг 1Г|1оггпдг1оп ггЗ/иЈп}' 1о 1пе 
гсГегепсе •с1а.1а, аѕ гѕ.Мпггео 1о 1П Аг1Јс1е 7. еасЃ! Рагчу :;ѓ'1Ѕ1! с1еѕѓ^;пл1е п,си1опа! соп1ас1 
роЈпГѕ.И ѕЃ1л11 јпгаслгс гре пс1!;10па1 сопикЧ роЈпр, п1сп11опеи !п Лг1Јс!е5 3 апс! 4 Гог' О^А
с!а1а, 1пе паИопа! сошас! рсипр. тсп11опеи 1п Агис!е 6 Гог сѓас1у1оѕсор!с Н1е па1ѓопа! 
согРо-К1 ро1п1, теп1Ѓопе1;! 'ш Аг15г1е 9 Гог уоРкЗс; гор,и,\таРоп г1а1а апс! гѓкг паиопа! сагќас! 
роѓгП, гпстиопес! 1п .Агиск' 7 Г(.к [)ег.ѕопа1 п.аич.

(2) ТРо паиопп! соп1;и,;с Г101П1 пѕ м.Теио-и 
регѕогкј! с!а;п јп

10 !п Д;и(;!е 7 ѕ;кн! ѕпрр!у ѕисп ѕикѕеииеп!

и'|Г каПу исѕѓргикѓпѕ 1Пе
гс5роп5!1'Ј1с сопик:1 роЈгЦ. ОПк/г' пкпјјаи!!.:: !е(’,п1 аѕѕЈѕиигсс с!';?!1ше!ѕ пеес! пр1 ѓ.н-.' и.ѕес1 ипѓеѕѕ

пссогс!апсе \о!1!) 1П(„‘ пагѓппп! ккпѕкјиоп о’Г

п(1с:е5Ѕ?'Гу !п ассопЈппсо е-у!!.!) 1ѓк,: паигЈпа! 1с[кѕ1аиоп, јпскккпг; 1Ѓ10 1е,(и'4 аѕѕЈѕГапсе ги1еѕ, о( 
(Не РагИеѕ.

Лгис1е 9

(1) ког (ѓк: пгсуепиоп ,апс1 !пуеѕир,пиоп оѓ сптшаѓ оГГепсеѕ апс! 10 аѕѕѓѕѓ !п 1Ѓ1е
ѓсѓепиисаиоп оГ гп!ѕѕ\п[> ресѕопѕ апи ипѓсѓепииесѓ китап гстаѓпѕ апс1 ѓп сѓеа^ѓпр, хлгкН охкег 
оГГепсеѕ сотѓп^^ сукЃ1Јп 1ѓ-1е јиг1ѕсксиоп оѓ ик: соиПѕ ог Ц-к: риккс рго.ѕесииоп ѕегуѓсе гп (Ѓ1е
ѕеагсѓкпс РагТу, аѕ \уе11 аѕ !п тајпикпјпр риРПс ѕес.игку, Рагие;. ѕѓ'1а!1 аИоУ^' сп!1ег Рагиеѕ' 
паиопа! соШасѓ роѓшѕ, асхеѕѕ 1о И1е ѓоИо\у'и1” паиопа! уеѓпс10 ге^иѕиаиоп с!а1а, у/кЃ! 1ие 

ро\л/ег 1о сопсѓиа аишгпаГссѓ ѕсагсѓпсѕ !п ЈпсЈЈу1с1иа1 саѕсѕ;

(а) сЈа1а гс1аи;пј (о оу/псгѕ ог орегШогѕ; апс1 

(ѓј) с1а1а гскаипр, 1о усѓкс!сѕ,

Ѕс?згсЃ1еѕ глау ѓзе сопсЈисГсс! оп!у у/кѓт а !и!1 сНаѕѕѓѕ питНег ог' а ѓиЈ! гебѓѕ1га11оп гЈитНег'. 
ЅеагсНеѕ 
1ер,!ѕ!а11оп.

гпау ѓзе г,опс1ис1е(1 опју !п сатркапсе \у!(Н ;Не ѕсагсНјцс; Раг(.у’ѕ па1!опа1

(2) !-ог 1Не ригроѕ!'. оГ 1Не ѕиррју сѓ ск11а аѕ геѓеггсс! 1о !п рагаугарѓ'1 1, сасН РаПу ѕѓтаИ 
(Јеѕ1ЈЗпа1е а паиопа! сошас! ро!п1 (ог ѓпсогпЈп” геср.)еѕ1ѕ. Тѓзе роу/егѕ оГ 1Нс паиопа! соп1а.с1 

ро1п1;ѕ ѕНаИ Не от>^сгпес1: Ну 1Не арр1!саН!е паиопа! !еај.Ѕ1а1!оп. Ое1а|1ѕ оѓ (есНпѓса! 
аггапр,етеп!ѕ ѓог 1Не ргосесѓиге ѕѓкзИ Нс Јаѓа сјоу.-п ѓп а уеН!с1с гстНѕиаИоп сЈаѓа иѕег 
тапиак

СНЛРТРП III
СрММО^ Рк0У1Ѕ10^Ѕ ТНГ РНАМР1У0кК РОР рлтлЈХСНЛ^^

Лгис'.е 10
Рг1пс!р1еѕ оГ ОкЈА апс1 с1пс1у1оѕсор!сс1а1а ехсНап5|;с

I
(1) ТН'е Рагиеѕ ѕНа!1 и.ѕе ехи.ипр, сТапНагаѕ 1о! ГЖА апсЈ с.1?к:;.у!оѕсор!с НаЃа ехсНап[1с.



џгттттш ....... .
«ламм»

1Г'ППЅтЈЅ5;ОП [)Г ОСО{ЈШ (.', јп спг.с'|П о( ми1от;:!5;сс1 ѕеаг(;111п[- -тг] сотрагјѕоп оГ Ој^А 

1г1и:;1иГ('.:,1оѕсо[.ис С|Г:1а ѕѓ|аП 1аке |)1асо с'.с1Ѓ1Јп а с1есеп1гаНѕе

(3') Ар[)го[)г!з1с !.г 

ѕеп! 1о оГИег ЅѓзгПеѕ, !пг1и!:!јп{', 1ѓс1г

}С<'--;ЛЛ ОЅ :>Ис)!1 ос Гаксп10 епѕиге сопП 

:-псгур11оп.
.епПЗПпу апо 1П1 гНу (о1 с)а1ѓ1 Псмп^’

(4) Тѓ(С: Рагиеѕ ѕПаП 
рго1Ис'Ј ат1 оас 
апс! 1о спѕиге 11

кс 1ѓ(,1 песе;; 
1у!оѕг;ор1с сЈага тагј

агу |пеа;>игс.ѕ Го р.иагапГее гИс 1п1е[’гКу оГ гпе ОМа 
ач'аИаИ!е ог ѕеп\

.> сотр1у У'ЛГГ'1 ))иегпа!:10па
Го! сотраЈЈѕоп 1о 1Нс огПсг РагПеѕ 

!>1а псЈагс1ѕ.гНеѕе гпеа;пј! е.ѕ* с

ЛПјс1е 11
1есНп!са1 апсЈ ргосес1ига1 ѕресЈНсаИопѕ

(1ј ТНс; Рагисѕ ѕНсИ! оН 

апп‘ !шѕ\еегѕ геЈаГео 1о ѕеагсѓн 
уоГис:1е гсгп.ѕггаооп (ЈаГа,

мус сотгпоп1есНп1са1 ѕ|)ес1Псш1опѕ !п соппесиоп у.;!1Н аП ге^иеѕГѕ 
\в сотрагаѕапѕ о! О^Л ргоН1еѕ, с1ас1у!о5СорЈс сЈа1а апс!) с

(2) ТГ1СЅС !ес!1п!
А^гсетсп!. апсГ Џѕег тапиа1ѕ.

ап(1 ргосс(:ига1 ѕресЈНсаиопѕ 1 јп гГгс 1тр1етепип8аи:; {.-ое/

СГ-ЈАРТЕП IV 
□АТА РГГОТЕСИО^

Лгис1е 12
1е^е1 оГ сГоГа ргоГесИоп

Аѕ ге|’агс1ѕ гНе ргосеѕЅ!Пр> оГ [ЈСгѕоп'а1 сЈаГа чеНќН 
А^Згеетет, еасН РагГу ѕНа11 јп ѓгѕ па^Јопа! !ерЈѕ!аиоп спѕигс ап агЈеризГе 1еуе! оГ ргоГесиол 
оГ регѕопа! с1ага еѕѕепиа|1у ери^^аЈепѓ го гНе рг1ПС!р1еѕ апс1 ѕитсЈогсЈѕ спѕНг!песј 
(Е1!) 2016/630 апс.1 гНс го1еуап1 СоипсН о1 Еигоре Соп--/епиоп апс1 гесоттепоа!1оп5.

аге ог Гк1\'С Г)осп ѕиррПегЈ ригѕиапГ; 1о ГНЈѕ

!П ОЈгесГЈус

АгисЈе 13 
Ригроѕо

(1) Ргоссѕѕ!пр, оГ [)сгѕопа1 а'о1а Н 

ригроѕеѕ тог \еН!с'п ѓНе сГгпа 
Ргосеѕ.ѕјп

1Не гесејејпр,
Наус Нг'сп 5ир[)11еа 1:

Раггу ѕНа11 Н(;1 регтјиес1 ѕо1е!у Гог 1Не 

аесогНапсе \\м1Н 1Н1ѕ Лпгеетеш. 
Гог тНег рпгроѕеѕ ѕ!',аИ Не регтНлеН ѕо'о1у ^/1\Н \Не ргјог аиГНогЈѕаиоп оГ 1Не 

Раг1у ас1тјп1ѕ1егјп|' иге ГПе апг! ѕиГЈјосс оп!у со 1Нс паиапа1 Је^рѕЈаиоп оГ сНе гесе!\мп{^ РаПу. 
ЅисН аии10гјѕа1:10п гпау Г)е р.гапинГ рго71с1есГ итаг

Г1
а

рго(:кѕ.'Ј1пц Гог ѕисГг огНег ригроѕеѕ ѓѕ 
регтНѓес! ипНег ГНе паиопа! 1ес!ѕ1аиол оѓ ГНе РаПу ас!гп1п(ѕ1ег1ПЕ ѓНе НЈе.

(2) Ргосеѕѕ1П[^ о(
Рагѓу ѕНпИ Не регтИ.1ес1 ѕо!е!у 1п огНег 1о;

(а) сѕГаНПѕН е/Н.етГии' ии,.че а гп.цсГ) Гши.сееп 

(Н) еѕТаННѕН \ч'Не1Ног Гпеге 1ѕ а тигсН НеГе/есп им:

-Гр а ѕиррИес! ригѕ1.;оп1 Го ЛгГ!С.1е '1 апсЈ 6 Г)у гНе ѕеагспЈПБ ог согпргкјпд

сотплгеН ОМ.л, ргоПЈсѕ;

прагес! {:!ас1у!оѕсор!с (!а1а;



(с) рафшс агсЛ ѕи1јп-.ј1 ро!1Се ог јоЛ'сС1:-.И горскпи 1'ог 1епг,| 
ппиопп! 1ерѕѕипѕоп К спого !<:. п 1и1 1:>е.К\'поп Ло, 
Псѕ1!,1П.Т!'Ос1 !п пссогогк^сп с.м11! Агис.!сѕ 7 ;кк1 8;

{сЅ) гссого суи11'т 1Г',е тооп1П.у о1' /лгис1о 1,7,

(3) Тпе РлПу псЈП11'пЈѕ1(.т!п[-; гИо ГИо гпау ргосе 
Агис1оѕ Т 4 гпо 6 ■ој!о1у \ѕ4и;ге Ии'ј 
аи1ота1е(,1 герПес !о ѕеогсН 
ае!е1е(1 11пгп0('ј1;ј1с1у 1о!1(ил'1П[] сЈпи.!
ГигЧНсг ргос0.ѕѕ1п|] јѕ пег:оѕѕагу ѓог Ик: 
ѕесопс! рагги]горп.

ипѕитсс ѓп сотрИсШсе кии) 
)ѕе (.јаи VIа 1пс поИопа!

г;
соппкЧ роин

н;.ѕ 1110 аПг .ѕиррНсч] Ш 11; ѓп ассогсЈапсе 
песо;;ѕ;:1;'у ‘ог [пе ригроѕеѕ оГ1Ѕ согпраг!ѕогн ргоуЈсЈ1п§ 

сстсТпг] риг5;иг:п‘ 1о .Агис!е 1"/. 'Г.пе ѕиррПес! аа1.а ѕНаП 1ѕееѕ ог I с.>
сот[>;;и 1;;ап си с1и1оп!а1ес] 1ср!1еѕ 1о ѕесисИсѕ ип1еѕѕ 

ршроѕеѕ п'1сп[|()г1С(1 ипс!ег рсѓпГѕ (5) гпс! (с) оГ гНе

(4) Оаи; зиррНес! !м ассоггјапее '•.•■/1г..п /\г1.1е1е Р гпгу Ре 
П!е ѕо1е1у \л!1е{ч.' гПЈѕ 1.ѕ

иѕес! оу и.с Ргпу ус1(гмп!ѕ1г;?пп[] (Пе 
иоссѕѕггу 1ог (Пе 1)игроѕе оГ ргоуГсНгнѕ аиГотПссГ герИеѕ Го ѕс.агсП 

, аѕ ѕресИЈес! 1п /^гПсЈс 1/. 1НергосснЈии.;!, ог гесогсНги; 
јли'песНп1е1у !оИо'лНп|
1(3!' гесогсНпр р!.и'Ѕиат |о Агис1е .!

сГзГ-Ј ѕ1ЈррНег1 ѕПаН ое сЈе1егес1
игошшесј гсрПсѕ 1о ѕсагсПеѕ ип1сѕ5 ГиПНсг. о ргосеѕѕ1пр !ѕ песеѕѕагу 

/. Ии: ѕеагс1ип{’ РагГу шау иѕс. ИаГа 
ѕо1е1у 1ог сИе ргосепи1е !ог леГисГ! (Нс ѕеагсН с.лн; гпасГе. 1п а г ср'1у

АгПс1е 14
СошрсГсш аШНогИЈеѕ

Регѕопа1 (.]а(а ѕи(:5рНс{Ј гпау Не ргогсѕѕес1 оп1у Ну сНс сотреНеШ 1аѕч епГогсешспс 
аи1Ног!ис:ѕ '.т!(Н геѕропѕ1Н!Н(у (ог п 1аѕк 1п 1и1ЧГ1Сгапсе о! (:пе ;итѕ тсшЈопес! јп Лг11с1е 13. 
1п рагиссИаг, (јага тау ое .ѕиррНес! 1о оГНег сп(И1еѕ оп1у 'лИсп (!'|С рг!ог аиГНогНѕаИоп оГ гНе 
ѕирр1уѓп1] Раау аг\с !п сотрИапге т/Ш) \Не ј^аНопа! 1сс1ѕ1аТ|0п оГ гНе гесе!'ЈЈпв РагСу.

АгНс1с 15
/Лссигасу, сиггепГ ге!суапсс апс! ѕ1огп[;с Ите оГ с!а1а

епѕиго 1Не ассигпсу апгј сиггоги ге1ееапес о( регѕопа! с1аи'.. ЅНои1г{ 11 
1гапѕр!гс ех смПг:1о ог (гот а поГЈПса(!Оп Ну гНе аа1;\ .ѕиНјесг 1На1 јпсоггесГ сЈаГа ог с!а1.а 
'.у(1ЈсН ѕНои1гЈ поГ Науе Неоп ѕиррПсс! Науе Нсеп ѕиррНес!, Пиѕ ѕНа11 Не поГ1Нес{ \^1ГНоиГ с1е1зу 
Го Г‘пс гесе1чНп[г РаЦу ог гаШеѕ. ТНе РагГ^у ог РагГ)еѕ сопссипсЈс! ѕГ)аП Нс оН1'(ѕес1 Го сбггесГ 
с1е1еге (Не (Јага. Могсо'</ег, [)егѕопа! НаГа ѕџррПсс! ѕНа11 Нс сопесГес! 1Г гНсу аге Гаипс{ 1о Не 

!псоггес1. И ГНе гесоЈсНлр Носѓу Наѕ гсаѕоп го НсПеус (НаГ гНе ѕиррИсс! с!а(а 
ѕ!и}|Јк1 НгЈ (Је1еГе(Ј ГНе ѕи[)р1у1п|з НогЈу ,ѕНа11 Не ^|■Ио^!пги^ кигНлНгН.

(1) ТНе РагНеѕ ѕНа11

ог

агс 1ПС0ГГССГ ог

{?.) Оага, гНе ассигасу о( е/Н!сН гНе сЈаСа ѕи1}јес1 согИеѕГѕ апсЈ (1 
\^Н1сН саппог Нс еѕсаНПѕНесЈ .ѕНа11, 1

мј ассугасу ог 1пассигасу о( 
, 1п ассогсЈапсе у-.НгН ГНг'паГѕопа! 1еѕЈѕ1аГ1оп о( гНе Рагиеѕ, 

Не тагкскЈ сеЈгН а (1пг; аГ г!\е ггиЈисѕГ о1 гТ^е с1аГа ѕиНјесГ. 11 а Лар, г;х1ѕГѕ, *:Н1ѕ шиу Не. гето^оЛ 
ѕиНјес.Г Го Гпе «\аиопа1 1е|.4ѕ!агЈ0Г| о!' ГНе 1’:пГ!еѕ апг' о;Иу лѕНГН гГк; реггпЈѕѕИоп о( (Не 
ѕиНјесГ ог НаѕегЈ

>1

г.1аГа
оп а иеаг.(оп от ГНе сотрегеп- г.оигГ ог тсЈсрепсЈспГ ааГа ргоГесГ.ѓоп

аиГНшНу,

(3) Рсгѕопа! (Јага ѕиррИсч.] 1лН1сН ѕ1'10и1(1 по( |1ги/с Нссг': ѕиррИс(Ј 

ОзГп е.ТИсН аге 1а,\у1и11у ѕи[')г;!;с(1 апсѕ гг;С(.)ј'/сЈ ѕ(-1:111 Не (,1(:НеГес1:
ог госеЈУс-сЈ ѕН.аП Не с!е!е(ес1-

1



(^) |Г 1Нг;у асе Г'01 ој- по 1оп}јс'г посе 
)Г реп;оѓ*д! а«’а Г10'.'0 
ѓт[пс;г!|:сеју сгиос.к Н ‘'ги:у гсс 
1;оррНс<:(;

(I)) ГоНо'Л’Јп}’ Ои; (;л;'.|јгу оГ 11|С та.чјпо.ип рс( 1о'Ј Гг.и кеер1п[;; сиЈиЗ .!аЈсЈ оо\.уп 1п ГИе 
паиогѕи! !опј1;1лпо11 о! ;;ирр1у1лр Рсг1у ‘//Неге 1Г10 ѕџрр1у!п0 Иос!у (пГогтсс! сКе 
1(.:;се1Л1ппЈЈпау о1 ииМ тпх1гт.1т [кѓгЈо::! џ!. [Ји! пто о1 ,ѕирр1ујп[' ГИе аа!:з,

^чЈ-)еге '.Иегс !ѕ гопѕоп 1о ‘ооИоуг: 1(ич1' ос1с:Ппп •л'ои1г! 
ѕиИјес!, гг.е пага сН:,.)П {јо кер! 1п зссагс1:--т;о'! слгИ 11'-,о пппопа! 1сј;;1ѕ1е1иоп,

'.гу Гог 1.Ис р‘Јгро.ѕ1'ѕ Гог \‘/И(сИ ГИеу 'лчто ѕиррПео;

!.И,е гсс.е1у1г!<;' ЈзосЈу ѕИоП 
песеѕг.т'у Гог 11к,! рпг(:)огсг Гог \7п1сИ сИоу \‘.'еге

1';ееп гсррПссЈ •лЈ^Иоо! гериџ!;!.,

ргсјисПсо 'Ие 1п1о['ег1ѕ оГ Ји;! сѓа1о

Агис1е 16
г !о епѕуге сЈ;Пп рго^есИоп ппсј с1аи( ѕесипЈуТесИпЈса! згк1 ог[јпп1ѕаиопп1 теаѕиге;

(1}ТИе гиј)р1у1пр апс1 гсс.с1\'1пр ИосИсг ѕГ;а!1 И:зк 
е((ес\!ле!у рго\еси'н'! азригоА асс1Иеп\:гЈ ог 
ипаи(Иог1ѕес1 ассагр с;!ги11.И{.1г1';еи ог :к:сЈаеп1а1 аИегапоп ап(1 ипаиитогѓгеИ сИ,ѕс1оѕиге.

сѓер:'. 10 епгиге 1,Иа1 регѕопа! с1а1а- 1ѕ; е
иг1аи1пог1ѕес:1 с!е:.и..гигЈ.јогр ас(,:!сЈсп\,а1 1оѕѕ,

(2)ТИе (са1игеѕ о! П! 
геу.и1а1ес1 ѓп ‘чКи 1тпи?.п\опипѕ тсаиигеѕ аѕ геЅеггеи \о 1п ЛгИсЈе 20 ^еИЈсИ еиагатее 1На^: 

(а) ѕиие-о(-1Ие-.'!1Ч гесИпЈса!

и'сИп1сп1 ‘јрсгЈИсаиоп о 1Ие атотпик! ѕеагсИ ргосес1иге аге

теаѕигеѕ аге гакеп (о спѕиге с1а1а ргоСссиоп апс1 с1а1з 
ѕеглиЈгу, јп рагиси1аг (Је1а сопГјиепиаШу апс! 1пијргј!у;

(И) стсгуриоп апс! аи!.Иог1ѕаиоп ргосес1игс;. гссор,п1Ѕ(ЈЈ Иу гИе сотрекеп! аи1Иог11:Јсѕ 

аг(с и.ѕесЈ СуПеп ГитеЈпе 1'раЈШ'ѕе !о гЈ(:.'сЈЈса1еипе‘ол'огк,ѕ; апЈ

(с) 1Ие а(ЈтЈѕѕЈ;)11п.у о( ѕеагсИсѕ 1п зссогсЈапсс слИ!'! АгОск 1.7 (2), (4) апЈ (Ѕ) 
сИескесЈ.

сап Ие

Агис!е 17
опс1 гесогс11г10: ѕресЈа! ги1сѕ ^оуогпјпј;^ аиГотаизсЈ ппс1 поп-аи1ота!ес1 ѕирр1у

(1) ЕасИ Раг!у ѕИаП |'иа:'ап!ое !Иа1 
гесо1р! оГ регѕопа! аз1-з Иу 1Ие ИосЈу аг1тј.лјѕ1ег!П};[ 1Ие П1е апа Иу 1,Ие ѕеагсИ1п» ИосЈу 1ѕ 
корресЈ 1п огсЈег 1о уг:г|1у 1Ие аЈпГјѕѕЈИЈИу о1 гЈге Ѕ1;рр1у- 1окЅ!!'|& ѕИаП соп1а1п Јзе тоИ(ј\у1пѕ 
тј'оппа!1оп;

(п) ик! гоаѕоп 1ог тИе ѕиррју;

(И) ТИе 0313 ѕиррПеЈ;

(с) !Ие г1а1е о( тИе .ѕиррју; апс!

(с1) ГИе пагпе ог г еГегспсс; сосЈе о1 ГИо 
(!1е.

оуегу поп-аитопкГчесЈ ѕирр1у <'.тс1 еуегу поп-аиТогпаГсс!

1

0 ѕеагсИЈпр, ИосЈу <мпсЈ о1 1Ис! Иоау ас1тѓпЈѕ1ег1П{> 1Ие

(Ј?) Пго (оПо^.уЈпр ѕИаИ а[.Ј')!у \о аи1ота!егЈ ѕеагс.;1е:\ 1ог' {Јата 1,!аѕоЈ ог! ТчггЈсПаѕ В, 4 апс1 В лпс! 
АгисЈе 9:

(а) оп1у ѕресшИу ли'!’,ог;ѕг-м! оПкхкѕ тау саггу оо‘( аи1а:'па!-аЈ ѕеагсГи 
ТИе Пѕ': о1 сЖсоо; аи!.иог1ѕе('! !о с.'к ['у ои! ,-и:гЈ[Т1Л!ос1

отрапѕопѕ. 
'..с.-агеЈтоѕ ог согпрагјѕопѕ ѕИаП

\с



ттм*Ш:
к А««М»« >* -»-»Ј-,ц .

-■VII -,Ша > .1Ч иц,|| , шгтттиг »к.-»Јм»вжмч»с»

гпсјг1е аупЈ1о1:)1е ироп гс:риоѕ1 1о Ип,:: ѕ 
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(3) Нс^агсПеѕѕ о( гИе 1егтЈпаиоп о( гГјјѕ Аугестет 1И.С р!0\ќѕ!0пѕ !а!с! (Зо\\'п !п СИарГег IV 

ѕИаИ аррѓу гслгагсЈ!п§ 1Ие ргосеѕѕссГ Ита.

<л

поиПсаиоп 1-0 1Ие

(4) Лпу РагГу тау ѕиѕрепс) гИс орегаИоп о( 1И1ѕ Д;р'еетеп1 1п 1иИ ог 'т раП К пессѕѕагу Сог 
геаѕопѕ о! риИИс (згРег, рго1есГ!Оп о\ паиопа! ѕесигИу г;г рго1ес;1!ет о( ри1)Ис Иеа!1И.ТИе 
Раѕиеѕ ѕИаИ поГКу ГИе ОероѕИагу \уцГ)ои1 с1е1ау о( ;.ак!пр ог и:\'ок1П[] ѕисИ а теаѕиге. Лпу

(1пуѕ 011С1 1Ие оа1е о! гсссјр! о( гИе1П(.'аѕигс Гакеп ипсГег 1И1ѕ рага^р-арИ ѕИлИ гаке еКесч ' : г.
' ,ј

поиТѓсаиоп Иу 1110 ОгЈроѕИагу.

.ѕИаИ 1п(оггп осИег Рагиеѕ оГ ГИе поиГјсаИоп оГ \уЈ1ИсГга\уа1 ог ѕиѕрепѕЈоп(5) ТИе Оераѕиагу 
у^јСИоиГ 'ЗсИау,)

(
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' ѕЅкпес! Гпј5 ЛбгеегпогП;:1п уЛЛ^еѕѕ уЛкм-еоѓШ^^ иЕ1апо>1ѕ'Пе(Л 1:)е!пи пгЛНопѕоо пл'?

Рог 11'!0 и&ри1)Ис 0( Аи;и')п1а

Иог оНе 1\СриИ>ис с^' Диѕ1г1л

Н.е17Сро\ипаГог Воѕгпо лп(ј

• 1Нс: ВсрсЛ^Нс (01 ВгНраг^з-Сј:

Рог Ниппгиу

Гог ик? Вс-риВНс о( Масес1оп1а

ГогсИе ВерсЈВНс о( МоГгЈоуа

Гог Мопѓепс|’го

Гог КотпгГиз

г(Уг 1Не ВериВНс о1 Ѕсгојп

Гог Нѕе КериННс; оГ Ѕ1очк;пЈа

(Јеу о1 ЅерѓсгпНег ВО.1.8, !п а ѕ1П[Нс огЈкта! сору јп 1Ие Ел^ИѕИОспе 1п УЈеппа, оп 1Нс 13

вп[[иа[,ре.
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I
1МР1ЕМЕ^Т1МС АбНЕЕМЕ^Т 

ОРТНЕЛСКЕЕМЕ^Т

РАКТ1ЕЅ ТО ТНЕ Р011СЕ СООРЕаАПО^ С0^УЕ^Т10^ РОВ 

ЅОиТНЕАЅТ ЕОРОРЕ 

АУТОМАТЕО ЕХСНА1МСЕ ОГ О^А ОАТА, ОАСТУЕОЅСОР!С ОАТА, 

Л^О УЕН1С1.Е РЕС1ЅТНАТ10Н ОАТА

ВЕТ\Л/ЕЕ^ ТНЕ

О^ТНЕ

Ј

ГНе Ругиеѕ 1о 1И1ѕ !тр1стет«П1^ Л['гсстсп1,

пиоп Соп'.'СпСог'1 1ог ЅоиРг1еаѕ1 1:.игорс (ИсгеЈП(.и1вг 1с1^в;пеа
оп Рк; РоПсс Соорс;; 

[0 аѕ: "1П0 РССЅЕГП.

1п ассогаапсе у/и\] Агис1е 20 о\ Ите А^р'се(Г1еп1 !;е1\еесп 1Ие РагС^еѕ [;о 1.Ие РбПсс
оп 1Ие аи1о!Т'.а1ес1 ехсИ;тр,е о! О^Л Вѕ1;а, 

(Иеге!па!Чег гсГеггес! 1о аѕ: 'ЧИе
ј СоорегаИоп Сопуппиоп [ог ЅосРИсаѕх Еигор
I <:!зс1у!о^:сор1с Јо1ј сикј

С
••-'сТи.:!!.: гс[-','1ѕилиоп с!аи.!

Аргсетет'

Наее а[^гсссРа5 [оПо'иѕ:

АгВс1е 1 

Л1т

о 1ау с1о'//п гИе пессѕѕагу ас1т'тјѕ1гаи^еТИе а!т ог гпјѕ !тр1еп\еп11п|-’ Дгр^есгпсмгс !ѕ 1
Гог гИе 1гпр!ег’пепии1оп оЈ 1Ие Лѕгестсги.апс! 1есИп1са рГ0У!510ПЅ

Агиск* 2
□ СИП11!0ПЅ

Г> I 01 1пс ригроѕсѕ ОЈ г1И': 1гпр1степ11пр, Л;’гееп\г.;т гИег г1е(ѓп(11оп5 1п Агрс1е 1 о( 1Ие 

Лцгееп'.е.п1 агс иѕсИ.

Лгис1е 3
ТесИпѓса! ѕресѓЛсаиопѕ

соттоп !еспп1са! ѕресШсаиопѕ ѓп соппес11оп \лгИ:И а1! 

|■оIтс•гЈ 1о ѕеагсИеѕ апсЈ сотрагјѕопѕ
(1) ТИс Рагиеѕ ѕИаИ оИѕегее

о1 ОМА ргоИ!еѕ,г е гд I е ѕ г 5 а п сј г. п ѕ '.V е г' ѕ 
{.Јас1:у1оѕсор1.с оага апсЈ '.'еИ1с1е ге[’!ѕиаиоп сЈаИа. Гог гсрисѕЈ. апгЈ ргосмѕЈоп о1 ■(игТЈгег 
регѕопа! сЈа1а апс! оЕпег' ѓпЈогтаиоп аксг сопИгтсс! {1аау!оѕсорѓс

. 1п .;к:(;огс:Јапсс \^/Ј1И .Агис!еѕ 7 агкЈ 8 ОЈ СИе Агиеетеп1, 1Ие 
ѕиисГиге. 0! соге регѕопа! гИта, ге1еуап1 (:г1тЈпа! јпкп гпаиоп апИ/ ог

ог О^Л Икѕ уја

паио.па! соп1ас1' ројп.гѕ 

иеѕ;'и!аи.ап -апи
сгјте с.:јѕе сТага соик! Ие Пјреес! Јог 51гпркПст(оп апсЈ ас(;о1сгаиоп оГ ѕисИ соге сЈа^а

ргоу:510П.
Равп 1 сГ7

ј



>.^ГГ

(2) Т11С5'С !есНп1са! ;^ре(лПса1Јопѕ аго 1лк': ао^уп јп Уѕсг тапиа1ѕ, аѕ ге^оггег1 хо 1п Лг1Јс1с 

20 0! !Пе А,[^I'с(;;тепI.(И>;ггејпа 11:сг геГег.ге.с! 1(1 аѕ: "ГНе Уѕег гпапиа1ѕ-').

Агис!с 4
Соттип1сааопѕ пеи'/огк

(Т) Тпс 0!ес'1.гоп1с охсНап«е- о! ОМЛ с^ага, оас1у1оѕсор!с с1а1п агиј уоН1с1е гев«51га'и0п 
аага НсСлиѓсп 1'по Рагпеѕ гаке рки:с иѕ1п[> ѕосигс У1г1иа1 ргјуако пс!^'/агк5
РГ5Г.ГурТ0П.

(.о) ТН.п гесИпјса! ,ое1си1ѕ оп 1!п?. согп!пип!г:л!јоп пси-оогк апп 1пе гопиас! аеГаНѕ апа' 
агиЈГаНјЅку ог Пи? Геск.гиса! (.:.)п1асГ рсиѕп:.. ѕИаП 1;е ■:е1: ГопН !п 1Р.е (јѕег тапиаЈѕ.

Аг1!с1е 5
Луа!!аР!1ку о! аи!:ота1ес1 г!а1<1 окс

ТГѕе Рапјси. ѕНа11 1аке а!1 пессѕѕшу гтгеаѕиге.ѕ 1о спѕигс Пш аигоглаГесЈ ѕсагсп!п|’ ог 
сотрапѕоп о1 ОМЛ аз1а, с1ас1у1оѕсор1с сЈаи апсј уеН!с1е гееЈѕсгаНогт сја1а 1ѕ роѕѕЈН1е 24 
Ноигѕ а Нау апН ѕе.уеп с1ауѕ а ч\'сек; 1р 1Не еиеп.Г оГ ачесНпЈса!Таи1ѓ, Гпе РагЦеѕ’ паЦрлаГ. 
сопГас! ро!пГѕ ѕИзИ !ттесИ1(е1у ЈпГогт ЕгасН оГпег апс1 ѕИаП ;>ѕгее оп Гетро.гаѓу 
аЈгегпаЦуе ЈпГогтаИоп ехсИап^е аггап|’етеп1ѕ !п ассогсјапсс 'лмГН гИе 1е4>а1 рго\лѕ1о.пѕ 
аррПсаИТе. АиГоттес! паѓа схс^ипј^с ѕИпИ Не ге-с.ѕ1аИПѕИес1 аи!ск!у аѕ ро.ѕѕ!И1е.

АгНс1е 6

(1) ТИе РагИеѕ ѕИаП иѕо с>хјѕш!|] 'јГагиЈагаѕ 1ог ОГТЛ с1а1а ехс11вп[;е, ѕисИ аѕ 1Ие Еигореап 
Ѕ(апс!агИ 5с1 (ЕЅ5) ог !!и? !п1егро! ЅГагиЈаггЈ Ѕе;-:Т о( 1.ос1 [!Ѕ501).

(2) ТИс 1гапѕт15Ѕ10п ргогеИиге, 1п ГНе са.ѕе о! аи1огпа1с*с1 ѕеагсГип;?, агиЈ сртрагјѕоп о( 
1)'МА ргоГПеѕ, ѕНа11 шке р1ас.е уЛгНјп а гЈесеШгпПѕес! ѕГгисГиге.

(;)] АрргоргјсПе тгшѕигш: ѕ!1аП Ис .шкеп 1о епѕиге соп1'!с]еп1!аП1у алс1 ЈШе^гНу (ог с!аТа 
ИеЈпр, ѕ'ст 1о огИег РагИоѕ', !пс!исЛп!р1Иеиг епсгурЦоп.

(4) ТИе РагИеѕ ѕИаП Гакс 1;Иѕ пссеѕѕагу гпеаѕигеѕ 1о ^иагатсе ѓИе 1п1ер.г11у о( 1Не ОГМА 
пгоѓИеѕ тасЈе аиаПаг.Ре ог ѕеШ гог сотрпгјѕоп 1о 1Ие сЧИег РаЈЧЈсѕ апд 1о епѕиѓе 1'Иа,1 
Цчсѕе теаѕугеѕ согпрју у/кН 1те.гпаиог5а1 ѕгапиагсЈѕ ѕусН аѕ 1ЅО 1702Ѕ.

(5)Рлгипѕ ѕИа иѕс.РшГу сосЈс".; јп ассоггЈлпг.е с\Т1.И 1Т)с !50 3.165-'] а1рИ1-;1 ѕ1апс1аг(ј.

'Рг|ве2х)Г7-



Аг1:1с1е 7
Г\и!еѕ Гог гес|иеѕ1ѕ апс! апѕч^егѕ

(1) А гасјиеѕ! Тог ап аисопипес! ѕспгсИ ог сотрзгјѕом, пѕ гоГеггсс! 1'0 1п Аг{1с1еѕ 3 апд 4- 
от ѓпе Легеегпе.пг, ѕИаИ !:1с1иие оп!у и^е (оИоу-лпб (пГогтаиоп;

(а) ‘Ие Ра:Чу со.ис оѓ:!и:' гедиоѕпп^’ Рапу;

(д) ѓНе с!аиу Р.пиг- апс.11Пс]|са1!оп ппт^Јог о1' 1!|е грс}ие:А:

(сј ОѓЈА ргс/п10ѕ апс! 1'ги?Ј: гоГегспсг: пи:‘п1:)смѕ;

(сЈ) ии.‘ 1уре> оГ иѓАч пгоЈНеѕ и'апѕгп1и;сч1 (ип1(:1епи|Јес1 ОНЛ рго[11еѕ ог гоиеѓепсе О^А 
ргоШе';): агк1

(с) ;п10ггпаг’[оп :с(]и1геа !(л сопГгаШпр, Иие с!а1а1'Јаѕе ѕуѕ1.етѕ апс.1 С]иа1!1у сопгго! Тог 1Не 
I аи!оп!«1к: ѕеагсг! рго'се:и;>е;,.

(2) ■Пие апѕи/е: ;Јпа1с!!1пр, герог1) 1о 1|!е гегјиеѕ! |■е(ег^е(^ 1а (п рагаргар1' .1 
ог';!у 11'10 (г-Ио-и.ЈП!; (г/агтаГиЈп:

ИаП' со.плат

(а) ап Јпи1гаио!1 аѕ (с уЈ1иј[!Јег 1!1еге и/оге опе ог гпогс тагсНеѕ (Н11Ѕ) ог по та1сИеѕ (по 

гтНѕ);
(!)) [Не (Јаге, Пте апс1 јпсксаиоп питИег оС гИс гедиег.1;

(с) 1И.С (Ја1е, итс апе Јпс1!саиоп пипЈИег оГ 1Ие апѕе/ог;

(с!) 1Ис Раг.1у соРеѕ оГ 1Ие герисѕипр апс! гсриеѕ1есГ РапЈеѕ;

(е) 1110 ге-егепсс- пшпИсгѕ о! 1Ие годиоѕИпр апа гес|иеѕ1ес1 Рагиеѕ;

(Г) ПиЈ Гуре С1 ОПА ргоП.!| 
ргоТПеѕ);

(и) 1<1е 1ерие.ѕ1ос! апо гп<а1с!1Јп[' 1.)ИЛ ргоП1еѕ; ппа

(п) (иТогтапоп гес1и1геА !ог согигоШпЈ^ 1Ие с1а\;аИаѕе ѕуѕ1ошѕ апд диа!11у соп1го! Тог 1:Ие 

аиттпсјс ѕеагс!! ргхчсеѕг.еѕ.

1гапѕти1егЈ (ип!(.!еп11П(.ч1 ОГГА ргоШоѕ ог гсГегепсе 0‘ИЈЛ.а

(3) Ли1ота1егЈ поГ^Псаиоп оТ а тп1с!1 ѕ!1п!1 оп1у Ие ргоиЈгјсгЈ !Г ТИ

согпрагјѕсп паѕ гоѕи!1ос! !п а таи:И о! а тјпѓгпит пигпИег оГ 1ос1. ТИсѕ г:ип1тигп гѕ ѕе1 
оиг Јп 1!|С Уѕег тапиаЈѕ,

е апштагесГ ѕезгхИ ог

[А] ТИе РИгиеѕ ѕИаИ 
Ап!с1е 2(3) оГ 1Ие Лагт-ошеп!. ТИоѕе 
гпапив1ѕ.

гИа! ге(,|исѕ1ѕ сатр1у и'ѓ1И гЈ(:!с1ага1!опѕ 1ѕѕисс1 

с!г!с1а1 аПапѕ гТ1;,!П 1;)0
спѕигс ригѕ.иапс То 

гергоИисоТ !п и1е Уѕег'

З'р1 7



I !

АП!с1е В
?.ц^,0!ти51сс1 ѕеегсН'шр! оСчш! 

ргоСИеѕ

ге^егепсе:ог г
Т гапѕп'.! ѕ51 о п р госе с1 иг с !ОГ

Наѕ Нее.пѕеигсН сг1 ;и'!1оег!иПес; сг геП'!е:с:е ОНД ргоѓпе, по
0)ГИ.сП 1и1Ѕ 1ј0еп !о'Јпс,1 'лп1п а 1)НА ргаѓИг^, гН'е ОЃИЛ

г-сН 'с-уЈШ
Г1) 1Ѓ, !Г! 3
!оипо !П 1Ѓ1С па1!(Ј'|?1 ог-:оНсѕе си' а

ѕгпЛгоо ѓб' С!.! сЈПег Раг1,'к;чг с.!а1а1:)аѕеѕ апс1 Л, !П а ѕса
:П<:1/ог ипЈсѓепИНе^

ѕ 'ЛпаИ Не аи1ота11саИу

ргоГг1е .тау ѓИоп Не 1гап 
1Н!ѕ ОНа ргоШе, гппссЛоѕ иге

оСИеС Гпг.иеѕ’

јоипИ 0.101 геСегепсе ООД ргоѓИеѕ'а
с!гЈГаг)пе>еѕ, сппѕо ша1с1'1с-;

0'М.Д рготИсѕ !п
соттитсаГео апо .гие ОМЛ гг,>1егспсо с!а1а и'ап.ѕт!

1:-е ѓоџпс! :п о1!'.см' Рагиеѕ' сѓвиГпаѕеи,, иИѕ

1'1ес1 Го иК' геаиеѕип^ РагГу; ѓГ п'о 
ѕ!’.аI( Ое апготаИса1 (у

таГсГеѕ сап
!Мти1П!<:а1ес1 го Гпо гериеѕипјј Рапу

сог
Г2ј И, II'! 3 ѕеагеГ'0/Ѓ1П аП ип!с1епи1!е(ѓ ОМЛ ргоГ!|С, в твиИ/ !ѕ 'ѓоипс! 1п оИтег Рагиеѕ' 

сѓаишаѕеѕ. еасН Рг.и1у сопсегпои тау (пѕеп в погс ш Г1иѕ еЃГес! !П И;ѕ паИопа' с)1а.

Агис1е 9
оѕсорш б ;а

1гз!'!5ггл'ѕѕ!оп ш 1Не оѓНеѓ Раг.Сѓеѕ: 
рес!Ѓ1ѕи1 ѓп 1Не Уѕег

(1)'Г)1С ;:Ир!и:И!ѕа11оп сГ оасѓу1оѕсори: ИаГа апа ГИси 
ѕГојИ Гјо сгЈггЈес! оиѓ !п ие.согаапсе УчИГг Ј:Ги> ипИ'ог'1:Г| па1а Гогпии с

ошпиа^ѕ.

аггу ѕпгѕН епѕигс гНгп Ик: гЈвг:1у!оѕсо|.мс сЈ:-цв И иапзтЈгѕ агс о( ѕиГЛс!епГ(?..) 1тсН
риа!!1у ѓог а согпр/маѕоп Ну 1пе гпПоптаГег) Пг'!рег|.и1п1 !г1еп1ЈЃЈсаг!0П ѕуѕгетз (АПЅ).

(31 ТНс 1гапѕтЈѕ-ѕ!оп рѓосеРиге (ог 1Ие ексИапг^е от с1ас1у1оѕсор1с сЈаш ѕИаН ѓаке рЈасе 
чИпЈп в а0сепГгаГ;ѕсс! ѕЈгЈсГиге.

(4) Арр!орпгНе тев.ЅЈГСЅ ѕГш!! Не 1акеп Рј опѕигс: 1Ие сопЃ!аеп!;!а!!1:у апсѓ 1п!;е[р'И;у о1’ 
с1асгу1оѕсор!с сЈа1а Ие!пг> ѕет ѓо о1Тег РаПЈеѕ, Јпс1игЈ!пѕ гНеЈг епсгурЛоп.

(•5)Т1те РагРсѕѕИаИ : ' Рвг!у соИеѕ !п асса1'сЈапсе тигН ѓНс 1Ѕ0 3166-1 а!рпа-2 ѕѓап.сЈагсЈ,.УЅ!-'

АгНсЈе 10
ЅевгсН сарасЈЛсѕ ѓог НасгуЈоѕсорк сѓаѓаг.'Г

) 1'асН РаПу ѕНпИ епѕигс гГиП Ј1ѕ ѕеогсН гериепѕ сЈо по1 сксеес! Ите ѕеагсН сврарѓиеѕ

и!)!'тп1 (1ес!агаНопѕ !п 'Л'Н!с'п ѓНеу 1ау 
ѕегмсН г.арас1иеѕ рог с1ау ѓог сЈасѓу!оѕсор1с с1а1а оѓ 1с1,еп1|РеО 

регѕопѕ апсЈ ѓог аасо.Ипѕсорк.: Рпи! оѓ регѕопѕ пог ус1 јНсп.гјГјсс!.

ѕресјѓјег) Ну 1Не !Пс.:ие,ѕ1е(1. РвПу, РигНеѕ ѕ!и-]1 
сјоу/п ѕНеЈг гпа.чјпииг

Д2) ТГ^е гпакЈгпЈгп пиггИЈегѕ оГ (:впо1с!гИе 
5с1' ои! |'п г,Рс Уѕег твгииИѕ.

агссргеа ѓог уегјПсаНоп рег ггалѕгпЈѕѕшп аге') ѕ

1
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ЛгИс1с II
Ни1еѕ (ог гс‘^ис,ѕ1ѕ стс1 ;тѕ^^ег.ѕ јп сопгн?с1:)оп с,1ас1у1оѕсор1с с^аСа

оГ и',0 \ГаГ1спмиси с1ассу1оссор1с с1а1а 
.'и)о\.|1|:1 1^0 г1,-|и.1 Нс; ипѕии.а‘о1с\. Гог ап 
|(! (пГоггп иге гс‘срЈ.еѕип|.^ РпгГу 'уу11Нои\
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ДОГОВОР
МЕЃУ СТРАНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
ЗА АВТОМАТИЗИРАНА РАЗМЕНА НА ДНК ПОДАТОЦИ. ДАКТИЛОСКОПСКИ 

ПОДАТОЦИ И ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Страните на овој Договор,
Врз основа на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа (во 
натамошниот текст именувана како: „КПС ЈИЕ“),

Со желба за зајакнување на прекуграничната соработка, особено во областа на 
борба против тероризам, прекуграничен криминал и илегална миграција 
намера да се имплементира КПС ЈИЕ, особено во делот на пренос и споредување 
ДНК профили, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација 
(ПРВ),

Имајќи ги предвид заклучоците од 11-от Комитет на министри на КПС ЈИЕ (01/2014), 
заклучоците од 12-от Комитет на министри на КПС ЈИЕ (05/2014) и заклучоците од 
15-от Комитет на министри на КПС ЈИЕ (01/2016) со кои се потенцираше силната 
потреба за развивање автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски 
податоци и податоци за регистрација на возила, како дел од правната рамка на 
КПСЈИЕ,

и со
на

на возила

Признавајќи го развојот на КПС ЈИЕ во областа на заштита на податоци, каде што 
сите Страни успешно ги поминаа евалуациите во областа на заштита на лични 
податоци и, последователно, ги исполнија предусловите за размена на лични 
податоци, истовремено земајќи ги предвид заедничките европски 
стандарди за заштита на податоци како што е наведено во Директивата (ЕУ) 
2016/680 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за 
заштита на физички лица во однос на обработка на лични податоци од страна

начела и

на
надлежни органи заради спречување, истрага, откривање или гонење на кривични 
дела или извршување на кривични казни, како и на слободно движење на такви 

укинување на Рамковната одлука на Советот 2008/977 / ПВР (воподатоци и
понатамошниот текст 'Директива (ЕУ) 2016/680') и релевантната Конвенција на
Советот на Европа за заштита на лични податоци и соодветната препорака 
Советот на Европа за заштита на лични податоци за полицискиот сектор (во

релевантна Конвенција и препораки на Советот на Европа'),

на

понатамошниот текст

Следејќи ги одредбите кои произлегуваат од Спогодбата од 27 мај 2005 година меѓу 
Кралството Белгија, Сојузна Република Германија, Кралството Шпанија, 
Француската Република, Големото Војводство Луксембург, Кралството Холандија 
и Република Австрија во насока на подобрување на прекуграничната соработка, 
особено во борбата против тероризам, прекуграничниот криминал и илегалната



миграција (во натамошниот текст именувана како „Спогодбата од Прум“), 
Имплементацискиот договор на Спогодбата од Прум, Одлуката на Советот 
2008/615/ПВР од 23 јуни 2008 година за зајакнување на прекуграничната 
соработка, особено во борбата против тероризмот и прекуграничниот криминал (во

Одлуката од Прум“) и Одлуката на Советот
2008/616/ПВР од 23 јуни 2008 година за имплементација на Одлуката 
2008/615/ПВР за зајакнување на прекуграничната соработка, особено во борбата

прекуграничниот криминал (во натамошниот

натамошниот текст именувана како

текстипротив тероризмот 
именувана како: „Одлука за спроведување на Прум“),

Се договорија за следново:

ПОГЛАВЈЕ 1 
Општи одредби

Член 1
Цел, опсег и дефиниции

(1) Преку овој Договор, Договорните страни имаат намера да ја зајакнат 
прекуграничната полициска соработка во делот на справување со закани по 
јавната безбедност што се однесуваат на спречување, откривање и 
истражување на кривичните дела наведени во КПС ЈИЕ. За таа цел, овој

автоматизирана размена на ДНК податоци,Договор содржи правила 
дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и размена 

полседователни лични податоци и податоци поврзани со

за

на расположливи 
случајот, доколку има совпаѓање.

споредување на ДНК(2) За поддршка на имплементацијата за пренос и
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила.

Страните утврдуваат:
постапката за автоматизирано пренесување на(а) одредби за условите 

ДНК профили, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила,
технички одредби за имплементација 

ДНК податоци, дактилоскопски податоци и

и

на(б) потребни административни 
автоматизирана размена на , 
податоци за регистрација на возила.

и

(3) За целите на овој Договор:

значи постапки со кои се утврдува дали постои(а) „пребарување" и „споредување' 
совпаѓање помеѓу ДНК податоци или дактилоскопски податоци кои се испраќаат

дактилоскопски податоци кои се чуваат воод една Страна и ДНК податоци 
база на податоци кај една, повеќе или кај сите Страни, соодветно;

постапка за онлајн пристап заради

или

(б) „автоматизирано пребарување“ значи 
консултирање бази на податоци една, повеќе или сите Страни;на



(в) „ДНК профил" значи код со букви или бројки, кој претставува збир на 
карактеристики за идентификација на некодирачкиот дел на анализиран човечки 
примерок на ДНК, т.е. посебната молекуларна структура на различни локации
(локуси) на ДНК;
(г) „некодирачки дел на ДНК“ значи регион на хромозоми кои не се генетски

дека обезбедуваат какви и да било функционалниизразени, т.е. за кои не е познато 
својства за еден организам;
(д) „ДНК податоци 
идентификација;
(ѓ) „референтни податоци на ДНК“ значи ДНК профил и референтен број;
(е) „референтен ДНК профил" значи ДНК профил на идентификувано лице;
(ж) „неидентификуван ДНК профил" значи ДНК профил добиен од траги собрани 
за време на истрага на кривични дела а кој му припаѓа на лице кое с6 уште не е 

идентификувано;
(з) „обележување" значи означување на ДНК профил од една Страна во нејзината 
национална база на податоци со кое што се укажува дека веќе постои совпаѓање за 
тој ДНК профил утврдено при пребарување или споредување од друга Страна;

значи слики од отпечатоци од прсти, слики од 
отпечатоци од дланки, латентни отпечатоци од дланки и

ДНК профил, референтен број и податоци за личназначи

(ѕ) „дактилоскопски податоци
латентни отпечатоци; 
обрасци на такви слики (кодирани детали), кога се зачувани и со нив се управува 
преку автоматизирана база на податоци на АФИС (автоматизиран систем за 
идентификација на отпечатоци);
(и) „податоци за регистрација на возила" значи комплети од податоци утврдени во 

член 9;
кои било информации во врска со идентификувано

идентификува (субјект на
(ј) ,д1ични податоци 
физичко лице или физичко лице што може да се
податоци);

значи

Име (Семејно име(иња), Лично име(к) „основни лични податоци“ се однесува на 
(иња)), Датум на раѓање, Државјанство, Пол, Псевдоним(и) и Датум(и) на раѓање, 
Датум на земање отпечатоци/ ДНК примерок, Причина за земање отпечатоци/ 
ДНК примерок, Место на земање отпечатоци/ ДНК примерок, и доколку е достапно

идентитет, Адреса, Висина, Тежина, Број на г"патнаСтатус на потврда на вистински 
исправа, Слика (лик);
(л) „индивидуален случај" значи единечно досие за
таквото досие содржи повеќе од еден ДНК профил или еден примерок 
дактилоскопски податоци, тие податоци може да се пренесат заедно како едно

истрага или гонење. Доколку
на

барање;
(љ) „обработка на лични податоци 
кои се извршуваат врз личните 
средства, како на пример 

или измена.

која било операција или збир на операции
автоматски

значи
податоци, со или без употреба на

собирање, запишување, организирање, чување, 
сортирање, повлекување, проверка, употреба.

прилагодување
откривање со доставување, дистрибуција или нивна достапност направена на 
поинаков начин, како и усогласување, комбинирање, блокирање, бришење или

значењето во овој Договоруништување на податоците. Обработка во рамки 
вклучува и известување за тоа дали постои совпаѓање;

на



(м) „автоматизирана постапка за пребарување" значи директен пристап до 
автоматизираните досиеја на друга Страна каде одговорот на постапката за
пребарување се извршува целосно автоматизирано;
(н) „исчезнати лица“ значи лица чие отсуство се поврзува со кривично дело, 
самоубиство, несреќа или катастрофа;
(њ) „евентуално совпаѓање / несовпаѓање' 
пребарување (АФИС или пребарувач за совпаѓање на ДНК). Тоа 6и значело исто 

дека секое несовпаѓање е секогаш потврдено несовпаѓање. Од друга страна 
можно евентуално совпаѓање да е потврдено несовпаѓање по

значи резултат на машинско

така и
исто така е
извршување на неопходните форензички проверки/ одобрување
(о) „потврдено совпаѓање“ значи потврден позитивен резултат на идентификација

човек (експерт) по форензичка проверка/одобрување.потврден од страна на 
Форензичкото потврдување мора да се спроведе во согласност со форензичките 
услови/барања за управување со квалитет (на пример стандарди за акредитација); 
(п) „досиеја за ДНК анализа" значи национални бази на податоци на ДНК и 
поврзани административни подсистеми, како на пр. бази на податоци за

место на настан/ лица и лабораторискиидентификација на дамки од 
информациски системи {1ЛМ), кои 
форензичка и истражна потврда 
технологија и ќе обезбедат поврзаност со индивидуални случаи / лични податоци

ги содржат сите релевантни информации за 
на ДНК профили анализирани со ДНК-

на ДНК профили;
(р) „кривични дела“ значи иние дела кои оние кривични дела кои се гонат по 
службена должност во согласност со националното законодавство на Страните.

ПОГЛАВЈЕ II
ОНЕШЕ ПРИСТАП И БАРАЊА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Член 2
Воспоставување на национални досиеја за анализи на ДНК

(1) Страните отвараат и водат национални досиеја за ДНК анализи за целите на 
водење истраги за кривични дела и помош во идентификацијата на исчезнати 
лица и неидентификувани човечки останки во согласност со националното 
законодавство. Обработка на податоци кои се чуваат во овие досиеја, во рамки на 
овој Договор, се врши во согласност со овој Договор, КПС ЈИЕ и националното 
законодавство релевантно за обработка на податоци.

(2) За целта на имплементација на овој Договор, Страните обезбедуваат достапност 
референтни податоци од нивните национални досиеја за ДНК анализа како 

се споменува во првата реченица од ставот 1. Референтните податоци вклучуваат 
единствено профили на ДНК утврдени преку некодирачкиот дел на ДНК и

да содржат какви и да било

штона

референтен број. Референтните податоци 
податоци од кои би можел да биде директно идентификуван субјектот на 

Референтните податоци кои не се припишуваат на поединец

нема

податоците.
(неидентификувани профили на ДНК) се препознаваат како такви.



известува Депозитарот на националните досиеја за ДНК
од 2 до 4 и член 7 и условите за

(З)Секоја Страна го
анализа за кои се применуваат членовите 
автоматизирано пребарување, како што е наведено во член 3(1).

Член 3
Автоматизирано пребарување на ДНК профили

за помагање при идентификација(1) За цели на вршење истраги за кривични дела и 
на исчезнати лица и неидентификувани човечки останки, Страните им

точки на другите Страни, како
во нивните досиеја за ДНК

што седозволуваат на националните контакт 
наведува во член 8, пристап до референтните податоци
анализа, со овластување за автоматизирано пребарување преку споредување

само во засебни случаи и во
на

ДНК профили. Пребарување може да се врши
националното законодавство на Страната барател.

согласност со

(2) Доколку преку автоматизирано пребарување се покаже дека доставениот ДНК 
профил евентуално се совпаѓа со ДНК профили внесени во пребаруваното досие на 
Страната примател, националната контакт точка на Страната пребарувач

добива референтите податоци со кои е најдено евентуално 
најде евентуално совпаѓање, се дава

по

автоматизиран пат ги 
совпаѓање. Доколку не може да се
автоматизирано известување.

Член 4
Автоматизирано споредување на ДНК профили

помош при идентификација на(1) За цели на вршење истраги за кривични дела и за 
исчезнати лица и неидентификувани човечки останки, Страните со заемна 
согласност и преку нивните национални контакт точки, вршат споредување на

неидентификувани ДНК профили со сите ДНКДНК профилите од нивните 
профили од други референтни податоци во националните досиеја за ДНК анализа. 
Профилите се доставуваат и се споредуваат во автоматизирана форма. 
Неидентификуваните ДНК профили се доставуваат за споредба само доколку тоа е 

националното законодавство на Страната барател.
предвидено со

(2) Доколку некоја од Страните, како резултат на споредбата спомената во став 1, 
открие евентуално совпаѓање на кој било од доставените ДНК профили со кој било 
профил од оние во нејзините досиеја за ДНК анализа, истата, без задоцнување ги 
доставува референтните податоци на ДНК со кои е пронајдено евентуалното 
совпаѓање до националната контакт точка на другата Страна.

Член 5
Дактилоскопски податоци

овој Договор, Страните обезбедуваат достапностЗа целта на имплементирање на 
на референтни податоци од досието за национални автоматизирани системи за



идентификација на отпечатоци од прсти воспоставени за спречување и истрага за 
кривичи дела и за помагање при идентификација на исчезнати лица и 
неидентификувани човечки останки. Во референтни податоци спаѓаат само 
дактилоскопски податоци и референтен број. Референтните податоци не содржат 
податоци од кои може директно да се идентификува субјектот на податоци. 
Референтните податоци кои не му се припишани на некое лице 
(неидентификувани дактилоскопски податоци) мора да бидат препознатливи како 

такви.

Член 6
Автоматизирано пребарување на дактилоскопски податоци

(1) За цели на спречување и вршење истрага за кривични дела и за помагање при 
идентификација на исчезнати лица и неидентификувани човечки останки, 
Страните им дозволуваат на националните контакт точки на другите Страни, како 
што е наведено во член 8, пристап до референтните податоци во автоматизираните 
системи за идентификација на отпечатоци на прсти кои тие ги утврдиле за таа цел, 

овластување да вршат автоматизирано пребарување преку споредба на 
дактилоскопски податоци. Пребарувањето може да се врши само во засебни 
случаи и во согласност со националното законодавство на Страната барател.

со

(2) Потврдувањето на евентуално совпаѓање на дактилоскопски податоци со 
референтни податоци во сопственост на Страната што го води досието го врши 
националната контакт точка на Страната барател преку автоматизирана достава 
на референтните податоци потребни за потврдено совпаѓање.

Член 7
Достава на дополнителни лични податоци и други информации

Доколку постапките наведени во членовите 3 и 4 покажат потврдено совпаѓање 
помеѓу ДНК профили или постапките наведени во член 5 и 6 покажат потврдено 
совпаѓање помеѓу дактилоскопски податоци, доставувањето на дополнителни 
расположливи лични податоци и други информации поврзани со референтните 
податоци се регулира преку националното законодавство, вклучувајќи ги и 
прописите за правна помош, на замолената Страна. Предмет на член 8 став 2, 
доставата ја обезбедува национална контакт точка.

Член 8
Национални контакт точки

(1) За целите на достава на податоци како што се наведува во членовите од 3,4 и 6 и 
последователна достава на дополнителни расположливи лични податоци и други 
информации поврзани со референтните податоци, како што е наведено во член 7, 
секоја од Страните назначува национална контакт точка. Секоја Страна треба да ја 

националната контакт точка наведена во член 3 и 4 за ДНК податоци.посочи



националната контакт точка наведена во член 6 за дактилоскопски податоци, 
контакт точка наведена во член 9 за податоци за регистрација на 

националната контакт точка наведена во член 7 за лични податоци.

(2) Националната контакт-точка наведена во член 7 ги доставува ваквите 
последователни лични податоци во согласност со националното законодавство на 
Страната што ја назначила одговорната контакт точка. Не треба да се користат 

други
согласност со 
правилата за правна помош.

националната 
возила и

расположливи канали за правна помош освен ако не е неопходно во 
националното законодавство на Страните, вклучувајќи ги и

Член 9
Автоматизирано пребарување на податоци за регистрација на возило

(1) За цели на спречување и истрага за кривични дела и со цел да се помогне при 
идентификација на исчезнати лица и неидентификувани човечки останки и за 
справување со други престапи што се во надлежност на судовите или на 
органот на јавното обвинителство на Страната пребарувач, како и заради 
одржување на јавната безбедност, Страните им дозволуваат на националните 
контакт точки на другите Страни, пристап до следните национални податоци за 
регистрација на возила, со овластување да вршат автоматизирано пребарување 

во засебни случаи;
(а) податоци во врска со сопственици или управувачи на возила; и
(б) податоци во врска со возила.

Пребарувања може да се вршат само со целосен број на шасија или со целосен 
регистрациски број.
Пребарувања може да се 
законодавство на Страната пребарувач.

(2) За целите на доставување на податоците наведени во став 1, секоја Страна 
назначува национална контакт точка за прием на барања. Овластувањата на 
националните контакт точки се уредуваат преку применливото национално 
законодавство. Подробностите на техничките аранжмани за постапката се 
утврдуваат во Прирачник за корисници на податоци за регистрација на возило.

вршат само во согласност со националното

ПОГЛАВЈЕ III
ОПШТИ ОДРЕДБИ НА РАМКАТА ЗА РАЗМЕНА НА ПОДАТОЦИ

Член 10
Начела за размена на ДНК податоци и дактилоскопски податоци

(1) Страните користат постоечки стандарди за размена на ДНК податоци и 

дактилоскопски податоци.



(2) Постапката за пренос, во случај на автоматизирано пребарување и споредување 
на ДНК профили и на дактилоскопски податоци се одвива во рамки на 

децентрализирана структура.

(3) Се преземаат соодветни мерки за да се осигура доверливост и интегритет на 
податоци кои се испраќаат до другите Страни, вклучувајќи и нивна енкрипција.

(4) Страните ги преземаат неопходните мерки за гарантирање на интегритетот на 
ДНК профилите и дактилоскопските податоци кои се достапни или испратени до 

Страни заради споредување и за осигурување дека овие меркидругите
соодветствуваат со меѓународните стандарди.

Член 11
Технички и процедурални спецификации

(1) Страните се придржуваат до сите општи технички спецификации во врска 
со сите барања и одговори поврзани со пребарувања и споредувања на ДНК 
профили, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила.

(2) Овие технички и
Имплементацискиот договор и прирачниците за корисници.

процедурални спецификации се утврдени во

ПОГЛАВЈЕIV 
ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Член 12
Ниво на заштита на податоци

Во однос на обработката на лични податоци кои се доставени или се доставуваат 
овој Договор, секоја Страна гарантира соодветно ниво на заштита на 

податоци во своето национално законодавство суштински еквивалентно на
согласно 
лични
начелата и стандардите наведени во Директивата (ЕУ) 2016/680 и релевантната 
Конвенција и препораки на Советот на Европа.

Член 13 
Цел

(1) Обработка на лични податоци од Страната примател се дозволува исклучиво за 
целите за кои податоците се доставени во согласност со овој Договор. Обработка за 
други цели се дозволува исклучиво со претходно овластување на Страната која 
води досието и е предмет само на националното законодавство на Страната 
примател. Ова овластување може да се даде само доколку обработката за ваквите 
други цели е дозволена во рамки на националното законодавство на Страната која

го води досието.

го



(2) Обработка на податоци обезбедени во согласност со членовите од 3, 4 и 6 од 
Страната која врши пребарување или споредување се дозволува единствено за:
(а) (а) да се утврди дали споредените ДНК профили евентуално се совпаѓаат;(б) да 

се утврди дали споредените дактилоскопски податоци евентуално се совпаѓаат;
(в) да се изготви и поднесе полициско или судско барање за правна помош во 
согласност со националното законодавство, во случај да постои потврдено 
совпаѓање помеѓу тие податоци, преку националната контакт точка назначена 
согласно член 7 и 8;
(г) да се изврши евидентирање во рамки на значењето на член 17.

(3) Страната која го води досието може да ги обработи податоците кои и се 
обезбедени, во согласност со членовите 3, 4 и 6, единствено онаму каде тоа е 
неопходно за целите на споредување, обезбедувајќи автоматизирани одговори на 
пребарувања или евидентирање, во согласност со член 17. Доставените податоци се 
бришат веднаш по споредувањето на податоци или автоматизираните одговори на 
пребарувања, освен во случај кога е потребна нивна натамошна обработка за 
целите споменати во точките (б) и (в) од вториот став.

(4) Податоците обезбедени согласно член 9 може да ги користи Страната која го 
води досието единствено онаму каде ова е неопходно со цел да се обезбедат 
автоматизирани одговори на постапките за пребарување или евидентирање, како 
што е наведено во член 17. Доставените податоци се бришат веднаш по 
автоматизираниот одговор на пребарувањата, освен ако не е неопходно 
понатамошно обработување за евидентирање согласно член 17. Страната 
пребарувач може да ги користи податоците примени како одговор единствено за 
постапката за која е направено пребарувањето.

Член 14
Надлежни органи

Доставените лични податоци може да бидат обработувани само од страна на 
органите, телата и судовите со надлежност да ги спроведуваат целите наведени во 
член 13. Поконкретно, податоците може да се достават до други тела само со 
претходно овластување од Страната доставувач и согласно националното 
законодавство на Страната примател.

Член 15
Точност, тековна релевантност и време за чување на податоците

(1) Страните ја осигуруваат точноста и тековната релевантност 
податоци. Доколку се случи, по службена должност или преку известување од 
страна на субјектот на податоци, да бидат доставени неточни податоци или 
податоци кои не требало да бидат доставени, Страната или Страните приматели 
треба да се известат без задоцнување. Засегнатата Страна или Страни се должни 
да ги исправат или избришат податоците. Покрај тоа, доставените лични податоци

на личните



се поправаат доколку се открие дека се неточни. Доколку телото примател има 
причина да верува дека обезбедените податоци се неточни или треба да бидат 
избришани, телото што ги доставува податоците треба да биде веднаш 

информирано за тоа.

(2) Податоци, чија точност е оспорувана од страна на субјектот на податоци и чија
може да се утврди, согласно националното

законодавство на Страните, се обележуваат со знаменце по барање на субјектот на 

податоци. Доколку постои знаменце, тоа 
националното законодавство на Страните и само со дозвола од страна на субјектот 
на податоци или врз основа на одлука на надлежниот суд или независниот орган за

заштита на податоци.

(3) Доставените лични податоци кои не требало да бидат доставени или примени се 
бришат. Податоци што се законски доставени и примени се бришат во следните

точност или неточност не

може да биде отстрането согласно

случаи:(а) доколку не биле или повеќе не се потребни за целите за кои биле доставени; 

доколку лични
веднаш треба да провери дали се неопходни за целите за кои биле доставени;
(б) по истекувањето на максималниот период за чување на податоци утврден во

Страната доставувач онаму каде телото

податоци биле доставени без барање, телото што ги примило

националното законодавство на
информирало телото примател за максималниот период придоставувач го

доставувањето на податоците.
Онаму каде постои причина да се верува дека бришењето би било штетно 
интересите на субјектот на податоци, податоците се чуваат во согласност со 

националното законодавство.

за

Член 16
Технички и организациски мерки за обезбедување заштита на податоци и

безбедност на податоци

(1) Телата доставувачи и приматели преземаат чекори за да се осигура дека

личните податоци се 
уништување, случајно губење, неовластен пристап, неовластено или случајно

изменување и неовластено обелоденување.

ефективно заштитени од случајно или неовластено

спецификација на постапката за(2) Карактеристиките 
автоматизирано пребарување се уредени во мерките за имплементација наведени

на техничката

во член 20, со кои се гарантира дека:
(а) се преземени најсовремени технички мерки за да се осигура заштита и 

безбедност на податоците, особено доверливост и интегритет на податоците;
(б) во случа) на користење на општо пристапни мрежи, се користат постапки 

за енкрипција и овластување кои се признати од надлежните органи
(в) прифатливоста на пребарувања согласно член 17 (2), (4) и (5) може да се

провери.



Член 17
Запис и евидентирање: посебни правила кои регулираат автоматизирана и

неавтоматизирана достава

(1) Секоја од Страните гарантира дека секоја неавтоматизирана достава и секое 
неавтоматизирано примање на лични податоци од страна на телото кое го води 
досието и од страна на телото кое врши пребарување се внесува со цел да се 
потврди прифатливоста на доставата. Записот ги содржи следните информации:
(а) причината за доставување;
(б) доставените податоци;
(в) датумот на доставување; и
(г) името или референтната ознака на телото кое врши пребарување и на телото 

кое го води досието.

(2) За автоматизираните пребарувања на податоците врз основа на член од 3,4 и 6 и 
член 9 се применува следното:
(а) само посебно овластени службени лица може да извршуваат автоматизирани 

пребарувања или споредувања. Листата на службени лица овластени да вршат 
автоматизирани пребарувања или споредувања е достапна по барање 
поднесено до органите за надзор споменати во став 5 на овој член и до другите 
Страни;

(б) секоја од Страните се грижи секоја достава и прием на лични податоци од 
страна на телото кое го води досието и телото кое врши пребарување да бидат 
евидентирани, вклучувајќи го и известувањето во случај на постоење или 
непостоење на евентуално совпаѓање. Евидентирањето ги вклучува следните 
информации:

доставените податоци; 
датумот и точното време на достава; и
името или референтната ознака на телото кое врши пребарување и на 

телото кое го води досието.
Телото кое врши пребарување исто така ја евидентира и причината за

идентификаторот на службеното лице 
извршило пребарувањето и на службеното лице кое го нарачало 

пребарувањето или доставувањето.

(1)
(11)

(И1)

пребарувањето или доставувањето, како и
кое го

(3) Телото кое врши евидентирање, по барање, веднаш ги испраќа евидентираните 
податоци до надлежните органи за заштита на податоци на релевантната Страна, 
најдоцна во рок од четири недели по приемот на барањето. Евидентираните 

податоци може да се користат само за следните цели:
(а) следење на заштита на податоци;
(б) осигурување на безбедност на податоци.

(4) Евидентираните податоци се заштитуваат со соодветни мерки за спречување 
несоодветна употреба и други форми на неправилна употреба и се чуваат во



период до две години. По истекот на периодот на чување, евидентираните 
податоци веднаш се бришат.

(5) Одговорноста за законити проверки на доставувањето или примањето на лични 
податоци е во надлежност на независните органи за заштита на податоци, или 
соодветно, судските власти на соодветните Страни. Секој има право да побара од 

органи да извршат проверка на законитоста на обработувањето на податоци 
нивната личност во согласност со националното законодавство.

овие
во однос на
Независно од ваквите барања, овие органи и телата одговорни за евидентирањето
вршат повремени проверки на законитоста на доставувањето, врз основа на
релевантните досиеја.

(6) Резултатите од ваквите проверки се чуваат за контрола за период од 18 месеци 
од страна на независните органи за заштита на податоци. По завршувањето на овој 
период, тие веднаш се бришат. Независниот орган за заштита на податоци на 
другата Страна може да побара од секој орган за заштита на податоци да ги 
примени своите овластувања во согласност со националното законодавство. 
Независните органи за заштита на податоците на Страните ги извршуваат 
задачите за контрола неопходни за меѓусебна соработка, особено преку размена 
релевантни информации.

на

Член 18
Право на информирање и обесштетување на субјектите на податоци

(1) По барање на субјектот на податоци во рамки на националното законодавство, 
откако субјектот на податоци ќе го докаже својот идентитет, до него се доставуваат 
информации согласно националното законодавство, без неразумен трошок, во 
општо разбирливи услови и без неприфатливи задоцнувања, за обработените 
податоци што се однесуваат на него, потеклото на податоците, примателот или 
групата на приматели, целта на обработката и, онаму каде е потребно согласно 
националното законодавство, правната основа за обработка. Покрај тоа, субјектот

неточните податоци и бришење нана податоци има право на поправка на 
незаконито обработените податоци. Страните исто така треба да осигураат дека, во

податоци, субјектот наслучај на повреда на правата во врска со заштита на
жалба до независен суд или трибунал соподатоци има можност да поднесе 

значењето од член 6(1) од Европската Конвенција за заштита на човековите права
податоци воспоставен согласно назаштита наили независен орган за 

националното законодавство и 
еквивалентни на начелата и 
релевантната Конвенција и препораки на Советот на Европаи исто така, дека 
субјектот на податоци има право да бара обесштетување или друга форма на 
правен надомест. Деталните правила за постапката за барање на овие права и 
причините за ограничување на правото на пристап се уредени со релевантното 
национално законодвавство на Страната од која субјектот на податоци си ги бара

во согласност со стандардите суштински 
стандардите наведени во Директивата (ЕУ) 2016/680 и

правата.



(2) Онаму каде телото на една Страна доставило лични податоци во рамки на овој 
Договор, телото примател на другата Страна не може да ја користи неточноста на 
доставените податоци како основа за избегнување на својата одговорност во однос

националното законодавство. Доколку ена повредената страна во рамки на 
доделена отштета на телото примател поради негово користење на неточниот

телото што ги доставило податоците ја надоместува целоснатапренос на податоци, 
сума платена како отштета на телото примател.

Член 19
Информации побарани од Страните

барањето за обработкаСтраната примател ја информира Страната доставувач 
доставени податоци и за добиениот резултат.

за

на

ПОГЛАВЈЕУ 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Имплементациски договор и прирачници за корисници

(1) Врз основа и во рамки на овој Договор, Страните склучуваат договор за негова 
административна имплементација.

подготвуваат и ажурираат од страна на експертски 
" Страните. Прирачниците 

технички информации неопходни

(2) Прирачници за корисници се 
работни групи составени од претставници на 
корисници содржат административни и 
ефикасна и ефективна размена на податоци.

за
за

Член 21
Евалуација на размената на податоци

(1) Се врши евалуација на административното, техничкото и финансиското вршење
Поглавје 2 од овој Договор.размената на податоци во согласност со 

Евалуацијата мора да се спроведе пред отпочнување со размената на податоци. 
Доколку има потреба евалуацијата може да биде повторена за оние Страни кои
веќе го применуваат овој Договор. Евалуацијата се спроведува во поглед на

податоци помеѓу

на

податоци за кои започнала размената накатегориите на 
засегнатите Страни. Евалуацијата се заснова извештаи на релевантните Страни.на

(2) Евалуацијата ја врши заедничка работна група составена од претставници на 
Страните. Работната група се состанува по барање на некоја од Страните или пак 

на редовна основа на секои пет години.



Член 22
Однос со други меѓународни договори

(1) Овој Договор нема да влијае на правата, обврските и одговорностите на Страните 
произлегуваат од други меѓународни договори кон кои тие се страни.

(2) Освен доколку поинаку јасно не е наведено во овој Договор, соработката се 
остварува во делокругот на соодветното национално законодавство на Страните.

Член 23
Имплементација и примена

кои

имплементирале обврските со(1) Страните го информираат Депозитарот дека 
кои се обврзани во рамки на овој Договор и дека назначиле национални контакт

ги

точки согласно овој Договор.

(2) Штом се направени позитивна евалуација на Страната во контекст на ово) 
Договор (член 21) или Европската унија, соодветната Страна има право веднаш да

примени овој Договор во однос на сите други Страни, кои исто 
позитивно. Засегнатата Страна соодветно го известува Депозитарот.

(3) Поднесените изјави во согласност со став 1 од овој член може да се изменат во 

секое време.

така се оценетиго

Член 24 
Депозитар

(1) Депозитар на овој Договор е Република Србија.

(2) Депозитарот испраќа заверен примерок на овој Договор до секоја од Страните.

(3) Депозитарот ги известува Страните за депонирањето на секој инструмент за 
ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување, на секаков вид на 
изјави, искази или известувања направени во врска со овој Договор.

(4) Депозитарот ги известува Страните за секој датум на стапување на сила на овој 

Договор во согласност со член 26.

Член 25
Ратификување, прифаќање, одобрување, пристапување или воздржување

ратификување, прифаќање или одобрување од 
ратификување, прифаќање или одобрување се

(1) Овој Договор е предмет 
Страните. Инструментите за 
депонираат кај Депозитарот.

на



секоја Договорна страна на КПС ЈИЕ.(2) Овој Договор е отворен за пристапување 
Инструментот за пристапување се депонира кај Депозитарот.

за

(3) Не може да постојат воздржувања во однос на овој Договор.

Член 26
Стапување на сила

(1) Овој Договор стапува на сила на шеесеттиот ден од датумот на депонирање на 
вториот инструмент за ратификување, прифаќање, одобрување или пристапување.

(2) За секоја од Страните која врши ратификување, прифаќање, одобрување или 

пристапување кон
ратификација, прифаќање, одобрување 
сила на шеесеттиот ден по депонирањето на инструментот за ратификување 
прифаќање, одобрување или пристапување на таа Страна.

Член 27
Повлекување и прекин

овој Договор по депонирањето на вториот инструмент за
пристапување, Договорот стапува наили

(1) Овој Договор се склучува на неопределен временски период.

(2) Секоја од Страните, во секое време, може да се повлече од овој Договор по пат 
писмено известување до Депозитарот. Повлекувањето станува ефективно шест 
месеци по датумот на прием на известувањето од страна на Депозитарот.

(3) Без оглед на раскинувањето на овој Договор, се применуваат одредбите 
утврдени во Поглавје IV во однос на обработените податоци.

на

(4) Секоја од Страните може целосно или делумно да го прекине извршувањето на 
овој Договор, доколку тоа е потребно за зачувување на јавниот ред, заштита на 
националната безбедност или заштита на јавното здравје. Страните без 

известуваат Депозитарот за преземање или отповикување назадоцнување го
ваквата мерка. Секоја мерка што се презема во согласност со овој став станува 
ефективна 15 дена по датумот на приемот на известувањето од Депозитарот.

информира другите Страните за(5) Депозитарот без задоцнување 
известувањето за повлекување или прекин.

ги

Како потврда на ова, долупотпишаните, прописно овластени, го потпишаа овој 

Договор:

За Република Албанија
(.....)



За Република Австрија
(.....)
За Босна и Херцеговина
(.....)
За Република Бугарија
(.....)
За Унгарија
(.....)
За Република Македонија
(.....)
За Република Молдоа
(......)
За Црна Гора
(.....)
За Романија
(.....)
За Република Србија
(..... )
За Република Словенија

Склучен во Виена, на 13 септември 2018, во еден оригинален примерок на англиски 

јазик.



ИМЛЕМЕНТАЦИСКИ ДОГОВОР 
НА ДОГОВОРОТ помеГу

СТРАНИТЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

ЗА
АВТОМАТИЗИРАНА РАЗМЕНА НА ДНК ПОДАТОЦИ, ДАКТИЛОСКОПСКИ 

ПОДАТОЦИ И ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Страните на овој Имплементациски договор,

Врз основа на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа (во 
натамошниот текст именувана како: „КПС ЈИЕ“),

Во согласност со член 20 од Договорот помеѓу Страните на Конвенцијата за 
полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК

возила (воподатоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на 
натамошниот текст именуван како: „Договорот),

Се договорија за следното:

Член 1
Цел

Целта на овој Договор е да се утврдат неопходните административни и технички 
одредби за имплеменатција на Договорот.

Член 2 
Дефиниции

За целите на овој Имплементациски договор се користат дефинициите од член 1 

на Договорот.

Член 3
Технички спецификации

(1) Страните ги следат заедничките технички спецификации во поглед 
барања и одговори во врска со пребарувања и споредувања на ДНК профили, 
дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила. По барање и

останати информации

на сите

заради доставување на дополнителни лични податоци и
потврдени дактилоскопски или ДНК совпаѓања преку националните 

согласност со член 7 и 8 од Договорот, заради олеснување
откако се

иконтакт точки во
забрзување на доставувањето на таквите основни податоци може да се договорат 

структурата на основните лични податоци, релевантни криминалнинамената и
информации и/или податоците за кривичен случај.



(2) Овие технички спецификации се утврдени во Прирачниците за корисници, како 
што е посочено во член 20 од Договорот (во натамошниот текст именувани како: 
„Прирачници за корисници").

Член 4
Комуникациска мрежа

(1) Електронската размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци 
за регистрација на возила помеѓу Страните се одвива преку безбедни виртуелни 
приватни мрежи со енкрипција.

комуникациската мрел<а и контакт деталите и(2) Техничките детали за 
достапноста на техничките контакт точки се одредени во Прирачниците за

корисници.

Член 5
Достапност на автоматизирана размена на податоци

за осигуруван>е дека 
на ДНК податоци.

сите неопходни мерки 
или

Страните ги преземаат 
автоматизираното пребарување споредување
дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила е можно 24 часа 
во текот на денот и седум дена во неделата. Во случај на техничка грешка, 
националните контакт точки на Страните се информираат една со друга и 
утврдуваат привремени алтернативни начини за размена на информации во 

применливите правни одредби. Автоматизирана размена насогласност со
податоци се воспоставува повторно колку што е можно поскоро.

Член 6
Начела за размена на ДНК податоци

(1) Страните користат постоечки стандарди за размена на ДНК, како 
Европскиот пакет на стандарди (ЕПС) или Стандарниот комплет на локуси на 
Интерпол (С1С/1И).

што е

автоматизирано пребарување и(2) Постапката на пренесување, во случај на 
споредување на ДНК профили, се одвива во рамки на децентрализирана структура.

(3) Соодветни мерки се преземаат за осигурување на доверливост и интегритет на 
податоците кои се испраќаат до другите Страни, вклучувајќи и нивна енкрипција.

(4) Страните ги преземаат неопходните мерки за гарантирање на интегритетот на 
ДНК профилите кои се достапни или се испратени за споредување до другите 
Страни и за осигурување дека овие мерки соодветствуваат на меѓународните 
стандарди како што е 1ЅО17025.



(5) Страните користат кодови на Страните во согласност со стандардот 1Ѕ03166 - 1 

а!рНа - 2.

Член 7
Правила за барања и одговори

(1) Барањето за автоматизирано пребарување и споредување, како што е наведено 
во членовите 3 и 4 од Договорот, ги содржи само следните информации:

(а) кодот на Страната на Странана барател;
(б) датумот, времето и регистерскиот број на барањето;
(в) ДНК профилите и нивните референтни броеви;
(г) типовите на пренесени ДНК профили (неидентификувани ДНК профили 

референтни ДНК профили); и 
(ѓ) информации неопходни за контрола на 
контрола на квалитет за процесите на автоматско пребарување.

или

системите на бази на податоци и

(2) Одговорот (извештајот за евентуално совпаѓање) на барањето посочено во став 1 

ги содржи само следните информации:
(а) упатување кон тоа дали има едно или повеќе евентуални совпаѓања (потврдени 
совпаѓања) или несовпаѓања (потврдени несовпаѓања);
(б) датумот, времето и регистерскиот број на барањето;
(в) датумот, времето и регистерскиот број на одговорот;
(г) кодовите на Страна на Страните баратели и на замолените Страни;
(д) референтните броеви на Странитеа баратели и замолените Страни;

ДНК профили (неидентификувани ДНК профили или(ѓ) типот на пренесени 
референтни ДНК профили);
(е) побараните ДНК профили и ДНК профилите што евентуално се совпаѓаат; и
(ж) информации неопходни за контрола на системите на бази на податоци и 
контрола на квалитет за процесите на автоматско пребарување.

(3) Автоматизирано известување од евентуално совпаѓање треба да се обезбеди 
само ако автоматизираното пребарување или споредување резултирало во 
евентуално совпаѓање со минимален број на локуси. Овој минимален број е 

одреден во Прирачниците за корисници.

(4) Страните осигуруваат дека барањата соодветствуваат со изјавите дадени во 
согласност со член 2 (3) од Договорот. Овие изјави се приложени во Прирачниците

за корисници.



Член 8
Постапка за пренесување при автоматизирано пребарување на неидентификувани

или референтни ДНК профили

(1) Доколку, при пребарување со неидентификуван или референтен ДНК профил,
совпаѓање во националната база нане биде најдено ниту едно евентуално 

податоци или е најдено евентуално совпаѓање со одреден ДНК профил, тогаш ДНК 
профилот може да се пренесе до базите на податоци на сите останати Страни и 
доколку, при пребарувањето со овој ДНК профил, се пронајдат евентуални 
совпаѓања со референтните ДНК профили и/или неидентификувани ДНК

други Страни, за евентуалните совпаѓањапрофили во бази на податоци на 
автоматски се известува и ДНК референтните податоци се доставуваат до 
Страната барател; доколку пак не бидат пронајдени евентуални 
базите на податоци на другите Страни, за истото автоматски се известува

совпаѓања во

Страната барател.

(2) Доколку, при споредување со неидентификуван ДНК профил, се најде 
евентуално совпаѓање во базите на податоци на другите Страни, секоја засегната 
Страна може да внесе забелешка за таков настан во својата национална база на 

податоци.

Член 9
Начела за размената на дактилоскопски податоци

(1) Дигитализацијата на дактилоскопски податоци и нивното пренесување до 
другите Страни се спроведува во согласност со униформираниот образец за 

податоци посочен во Прирачниците за корисници.

(2) Секоја Страна осигурува дека дактилоскопските податоци кои ги пренесува се 
со соодветен квалитет за споредување преку автоматизираните системи за 
идентификација на отпечатоци од прсти (АСИО).

(3) Постапката на пренесување за цели на размената на дактилоскопски податоци 
се одвива во рамки на децентрализирана структура.

(4) Се преземаат соодветни мерки за осигурување на доверливоста и интегритетот 
дактилоскопските податоци кои се испраќаат до другите Страни, вклучувајќи и

нивна енкрипција.

(5) Страните користат кодови на Страни во согласност со стандардот 1ЅО 3166 - 1 

афНа - 2.

на



Член 10
Капацитети за пребарување на дактилоскопски податоци

нејзините барања за пребарувања не
надминуваат капацитетите за пребарување одредени од замолената Страна. 
Страните поднесуваат изјави во кои тие ги утврдуваат нивните максимални 
капацитети за пребарување на дневна основа за дактилоскопски податоци на 
идентификувани лица и за дактилоскопски податоци на лица кои се уште не се

идентификувани.

(2) Максималниот број на кандидати прифатени за проверка преку пренесување се 

утврдени во Прирачниците за корисници.

ги(1) Секоја Страна осигурува дека

Член 11
Правила за барања и одговори во врска со дактилоскопски податоци

(1) Замолената страна го проверува квалитетот на пренесените дактилоскопски 
податоци без задоцнување преку целосно автоматизирана постапка. Доколку

автоматизирано споредување, замолената Страна ја
податоците се несоодветни за 
информира Страната барател без одлагање.

(2) Замолената страна спроведува пребарувања според редоследот по кој се 
примени барањата. Барањата се обработуваат во рамки од 24 часа преку целосно 
автоматизирана постапка. Страната барател може, доколку нејзиното национално 
законодавство го дозволува тоа, да побара забрзано обработување на нејзините 
барања и замолената Страна ги спроведува овие пребарувања без одлагање. 
Доколку крајните рокови не можат да се исполнат поради причини од виша сила,

спроведува без одлагање веднаш откако бидат отстранети
споредувањето се 
пречките.

Член 12
Начела за автоматизирано пребарување податоци за регистрација на возила

(1) За цели на автоматизирано пребарување на податоци за регистрација на возила 
Страните користат верзија на софтверската апликација на Европскиот систем за 
сообраќајни и возачки дозволи (Е11САК1Ѕ) посебно дизајнирана за целите на член 
12 од Одлуката на Советот 2008/615/ПВР од 23 јуни 2008 година за зајакнување на

борбата против тероризам ::исоработка, особено
изменетите верзии на истиот софтвер.

вопрекуграничната 
прекуграничен криминал, и

(2) Автоматизирано пребарување на податоци за регистрација на возила се одвива 

во рамки на децентрализирана структура.

(3) Информациите разменети преку 
енкриптиран образец.

Е1ЈСАК1Ѕ системот се пренесуваат во



(4) Податочните елементи на податоците за регистрација на возила кои треба да се 
разменуваат се наведени во Прирачниците за корисници.

(5) Во имплементацијата на член 9 од Договорот, Страните може да одредат 
приоритет во пребарувањата поврзани со борба против сериозен криминал.

Член 13 
Трошоци

Секоја Страна ги покрива сопствените трошоци кои се јавуваат од примената, 
користењето и одржувањето на овој Имплементациски договор, особено во поглед 

софтверската апликација за Е1ЈСАК1Ѕ посочена во член 12.на

Член 14
Прирачници за корисници

Дополнителни детали во поглед на административните и техничките информации 
потребни за ефикасна и ефективна размена на податоци се утврдени во 
Прирачниците за корисници.

Член 15
Независни органи за заштита на податоци

Страните го информираат Депозитарот на Договорот за независните органи 
заштита на податоци посочени во член 17 од Договорот.

за

Член 16
Завршни одредби

(1) Овој Имплементациски договор станува важечки со стапувањето на сила на 
Договорот, согласно член 26 од Договорот.

(2) Овој Имплеметациски договор е склучен на неограничен временски период. 
Овој Имплементациски договор престанува да се применува истовремено со 
Договорот.

да биде изменет од Страните. Овие(3) Овој Имплементациски договор може 
измени се иницираат по писмен пат и стапуваат на сила во согласност со
постапките опишани во став 1 од овој член.

(4) Овој Имплементациски договор е отворен за пристапување, по претходно 
пристапување кон Договорот.



Како потврда на ова, долупотпишаните, прописно овластени, го потпишаа овој 

Договор:

За Република Албанија

(.....)

За Република Австрија

(.....)

За Босна и Херцеговина

(..... )

За Република Бугарија

(..... )

За Унгарија

(..... )

За Република Македонија

(.....)

За Република Молдова

(.....)

За Црна Гора

(..... )

За Романија

(..... )

За Република Србија

(.....)

За Република Словенија

(..... )

Виена, на ден 13 септември 2018. во еден оригинален примерок наСклучен во 
англиски јазик.



Член 3

Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган 
на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот и 
Имплементацискиот Договор од член 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија”.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ
А. Уставна основа за донесување на законот
Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во 
член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија според кој, 
Собранието на Република Северна Македонија со закон ги ратификува 
меѓународните договори на Република Македонија.

Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата на меѓунаоодниот 

договор
Причина за ратификацијата на Договорот меѓу страните на Конвенцијата 
за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена 
на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на 
возила и Имплементацискиот Договор на Договорот меѓу страните на 
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за 
автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци 
податоци за регистрација на возила е во насока на креирање сеопфатен 
документ кој ќе ја уреди соработката и кој треба да воспостави гаранции за 
негова успешна имплементација во пракса, покрај првичната верзија на 
размена на само на ДНК податоци, овој договор ги опфаќа сите три области, 
размена на ДНК податоци.размена на отпечатоци на прсти и рамена на 
податоци од регистрација на возила. Исто така се обезбедуваат прирачници 
за секое од полињата како прирачник за комуникација и прирачник за 
евалуација и експертски состаноци.

и

В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор баоа донесување на нови или 

измена на важечките закони
За спроведување на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска 
соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК 
податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила 
и Имплементацискиот Догоеор на Договорот меѓу страните 
Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за 
автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци 
податоци за регистрација на возила во моментот не е потребно донесување 
на нови или измена на важечките закони, но доколку се јави потреба, 
последователно ќе се пристапи кон усогласување.

на

и

Г. Оиена за потребата од ангажирање бинансиски средства од Буцетот на
Република Северна Македонија за спроведување на меѓународниот договор 

Спроведувањето на Договорот и Имплементацискиот Договор нема 
потреба од дополнителни средства во Буџетот нада предизвикаат 

Република Северна Македонија.


