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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

и  

ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

во понатамошниот текст поединечно именувани „Страна“ и колективно 
„Страните“ 

СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО може да се појават ситуации кога Агенцијата за 
европска гранична и крајбрежна стража („Агенцијата“) ја координира 
оперативната соработка помеѓу земјите членки на Европската Унија и 
Република Северна Македонија, вклучително и на територијата на 
Република Северна Македонија,  

СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО треба да се воспостави правна рамка во форма на  
договор за статус за ситуации каде што членовите на тим распоредени од 
Агенцијата ќе имаат извршни овластувања на територија на Република 
Северна Македонија, 

СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО со договорот за статус може да се пропише 
основање од страна на Агенцијата на подрачни канцеларии на територија 
на Република Северна Македонија за да се олесни и подобри 
координацијата на оперативните активности и за да се обезбеди 
ефективно управување со човечките и техничките ресурси на Агенцијата, 

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека Република Северна Македонија, земја кандидат за 
членство во Европската Унија од 2005 година, тесно соработува со Унијата 
во управувањето со миграциските текови и во спречувањето на 
нелегалната имиграција и прекуграничниот криминал, 

ИМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД високото ниво на заштита на лични податоци во 
Република Северна Македонија и Европската Унија; и  
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ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека Република Северна Македонија ја ратификувала 
Конвенцијата на Советот на Европа бр. 108 од 28 јануари 1981 година за 
заштита на поединци во однос на автоматската обработка на лични 
податоци и нејзиниот дополнителен протокол; 

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека почитувањето на човековите права и 
демократските принципи се фундаментални принципи кои ја регулираат 
соработката помеѓу  Страните; 

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека Република Северна Македонија ја  ратификувала 
Конвенцијата за заштита на човековите права и фундаменталните слободи 
од 4 ноември 1950 година, чиишто набројани права се отсликани во 
Повелбата на фундаменталните права на Европската Унија;  

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека сите оперативни активности на Агенцијата на 
територија на Република Северна Македонија треба целосно да ги 
почитуваат фундаменталните права и меѓународните договори на кои 
Европската Унија, нејзините земји членки и/или Република Северна 
Македонија се потписници, 

ИМАЈЌИ ПРЕДВИД дека сите лица кои учествуваат во оперативна 
активност се должни да ги одржуваат највисоките стандарди на 
интегритет, етичко однесување, професионализам и почитување на 
фундаменталните права, како и да ги исполнуваат обврските што им се 
наметнати со одредбите на оперативниот план и кодексот на однесување 
на Агенцијата,  

ОДЛУЧИЈА ДА ГО СКЛУЧАТ СЛЕДНИОТ ДОГОВОР:  

Член 1 

 Опсег 

1. Овој Договор ги уредува сите прашања неопходни за 
распоредување тимови за управување со границите од постојаниот 
корпус на Европската гранична и крајбрежна стража во Република 
Северна Македонија  каде што членовите на тим можат да вршат 
извршни овластувања.  
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2. Распоредувањето наведено во став 1 може да се одвива на 
територијата на Република Северна Македонија. 

Член 2 

Дефиниции 

За целите на овој Договор, се применуваат следните дефиниции:  

(1) „Оперативна активност“ е заедничка операција или брза гранична 
интервенција;  

(2) „Агенција“ е Агенција за европска гранична и крајбрежна стража 
основана со Регулатива (ЕУ) на Европскиот Парламент и на Советот 
2019/1896  за Европската гранична и крајбрежна стража и сите измени на 1

истата; 

(3) „Гранична контрола“ е активност која се извршува на граница во 
согласност и за целите на овој Договор како одговор исклучиво на 
намерата за преминување или на чинот на преминување на таа граница 
без оглед на какви и да било други  околности,  што  се состои од гранични 
проверки и граничен надзор;  

(4) „Постојан корпус на Европската гранична и крајбрежна стража“ е 
постојан корпус на Европската гранична и крајбрежна стража предвиден 
во член 54 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896. 

(5) „Тимови за управување со границите“ се тимови формирани од 
постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража кои се 
распоредуваат за време на заеднички операции и брзи гранични 
интервенции на надворешните граници во земјите членки и во трети 
земји;  

 Регулатива (ЕУ) 2019/1896 на Европскиот парламент и на Советот од 13 ноември 2019 година за 1

Европската гранична и крајбрежна стража и за укинување на Регулативите (ЕУ) бр. 1052/2013 и (ЕУ) 
2016/1624, (Сл. Весник ЕУ L 295, 14.11.2019 година, стр. 1). 
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(6) „Консултативен форум“ е советодавно тело формирано од Агенцијата 
во согласност со член 108 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896;  

(7) „ЕВРОСУР“ е рамка за размена на информации и соработка помеѓу 
земјите членки и Агенцијата;  

(8) „Набљудувач на фундаменталните права“ е набљудувач на 
фундаменталните права како што е предвидено во член 110 од 
Регулативата (ЕУ) 2019/1896; 

 (9) „Матична земја членка“ е земја членка од каде што е распореден или 
упатен член на персоналот во постојаниот корпус на Европската гранична 
и крајбрежна стража; 

(10) „Инцидент“ е ситуација поврзана со илегална имиграција, 
прекуграничен криминал или ризик по животот на мигрантите на, долж 
или во близина на надворешните граници на Европската Унија или на 
Република Северна Македонија; 

(11) „Заедничка операција“ е акција координирана или организирана од 
Агенцијата за поддршка на националните органи на Република Северна 
Македонија  одговорни за гранична контрола насочена кон справување со 
предизвиците како што се илегална имиграција, сегашни или идни закани 
на границите на Република Северна Македонија или прекуграничен 
криминал, или насочена кон обезбедување зголемена техничка и 
оперативна помош за контрола на тие граници;  

(12) „Член на тим“ е  член на постојаниот корпус на Европската гранична и 
крајбрежна стража распореден преку тим за управување со границите за 
да учествува во оперативна активност;  

(13) „Земја членка“ е земја членка на Европската Унија; 

(14) „Оперативна област“ е географска област каде што треба да се одвива 
оперативна активност;  
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(15) „Земја членка учесничка“ е земја членка која учествува во оперативна 
активност преку обезбедување техничка опрема или персонал на 
постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража;  

(16) „Лични податоци“ е секоја информација која се однесува на физичко 
лице кое е идентификувано или кое може да се идентификува („субјект на 
податоци“); физичко лице кое може да се идентификува е лице кое може 
да се идентификува директно или индиректно, а особено со упатување на 
идентификувач, како на пример име, идентификациски број, податоци за 
локацијата, онлајн идентификувач или пак, со упатување на еден или 
повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетичкиот, 
менталниот, економскиот, културниот и општествениот идентитет на тоа 
физичко лице;  

(17) „Брза гранична интервенција“ е акција која има за цел да одговори на 
состојба со специфичен и несразмерен предизвик на границите на 
Република Северна Македонија преку распоредување тимови за 
управување со границите на територија на Република Северна Македонија  
за ограничен временски период заради спроведување на гранична 
контрола заедно со националните власти на Република Северна 
Македонија  одговорни за гранична контрола; 

 (18) „Статутарен персонал“ е персонал вработен од страна на Агенцијата 
во согласност со Статутот за вработените во Европска Унија и за условите 
за вработување на други службеници на Унијата утврдени во Регулативата 
(ЕЕЗ, Евроатом и ЕЗЈЧ) бр. 259/68  на Советот; 2

(19) „Извршни овластувања“ се овластувања неопходни за извршување на 
задачите за гранична контрола што се спроведуваат на територијата на 
Република Северна Македонија за време на оперативна активност, како 
што се внесени во оперативниот план. 

Член 3 
Започнување на оперативни активности 

 Сл. весник на ЕЗ L 56, 4.3.1968 година, стр.1 2
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1. Оперативна активност согласно овој Договор започнува со писмена 
одлука на извршниот директор на Агенцијата („извршниот 
директор“) по писмено барање на надлежните органи на Република 
Северна Македонија. Таквото барање вклучува опис на ситуацијата, 
можни цели и предвидени потреби, како и профили на потребен 
персонал, вклучително и персонал кој има извршни овластувања, 
како што е применливо. 

2. Доколку извршниот директор смета дека бараната оперативна 
активност најверојатно ќе предизвика или доведе до сериозни или 
постојани повреди на фундаменталните права или обврските за 
меѓународна заштита, тогаш извршниот директор нема да ја започне 
оперативната активност.  

3. Доколку по приемот на барањето од став 1 на овој член, извршниот 
директор смета дека се неопходни дополнителни информации за да 
се одлучи дали да започне оперативна активност, тој или таа може 
да побара дополнителни информации или да овласти експерти на 
Агенцијата да дојдат во Република Северна Македонија за да ја 
проценат состојбата таму. Република Северна Македонија  го 
олеснува таквото патување. 

4. Извршниот директор одлучува да не започне оперативна активност 
доколку смета дека има оправдана причина за нејзино привремено 
прекинување или откажување согласно член 18.  

Член 4 
Оперативен план 

1. За секоја оперативна активност Агенцијата изготвува оперативен 
план во согласност со членовите 38 и 74 од Регулативата (ЕУ) 
2019/1896. Овој оперативен план се договора помеѓу Агенцијата и 
Република Северна Македонија и истиот е обврзувачки за 
Агенцијата, за Република Северна Македонија и за земјите членки 
учеснички.  
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2. Оперативниот план детално ги утврдува организациските и 
процедуралните аспекти на оперативната активност, вклучително:  

(а) Опис на состојбата, начин на работа и целите на распоредувањето, 
вклучувајќи ја и оперативната цел; 

(б) Проценето времетраење на оперативната активност за да се постигнат 
нејзините цели;  

(в) Оперативната област;  

г) Опис на задачите, вклучително и оние кои бараат извршни овластувања, 
одговорности, вклучително и во однос на почитувањето на 
фундаменталните права и барањата за заштита на податоците, како и 
посебни упатства за тимовите, вклучително и за дозволеното 
консултирање на базите на податоци и дозволеното службено оружје, 
муниција и опрема во Република Северна Македонија;  

(д) Состав на тимот за управување со границите, како и распоредување на 
друг релевантен персонал/присуство на други членови на статутарниот 
персонал, вклучително и набљудувачите на фундаменталните права; 

(ѓ) Одредби за команда и контрола, вклучително и имиња и чинови на 
граничните службеници или друг релевантен персонал на Република 
Северна Македонија одговорен за соработка со членовите на тим и 
Агенцијата, особено имиња и чинови на тие гранични службеници или 
друг релевантен персонал кој командува за време на периодот на 
распоредување и местото на членовите на тим по хиерархија;  

(е) Техничка опрема што треба да се распореди за време на оперативната 
активност, вклучително и специфични барања како што се услови за 
користење, побаран персонал, транспорт и друга логистика и финансиски  
побарувања;  

(ж) Детални побарувања за непосредно известување за инцидент од 
страна на Агенцијата до управниот одбор и до релевантните органи на 
земјите членки учеснички и на Република Северна Македонија за кој било 
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инцидент што се случил во текот на оперативната активност извршена 
согласно овој Договор;  

(з) Шема за известување и евалуација која содржи одредници за 
извештајот за евалуација, вклучително и во однос на заштитата на 
фундаменталните права и конечен датум на поднесување на конечниот 
извештај за евалуација; 

(ѕ) [Намерно ставено празно]  

(и) Услови за соработка со телата, канцелариите и агенциите на Европската 
Унија, освен Агенцијата, со други трети земји или меѓународни 
организации;  

(ј) Општи насоки за тоа како да се обезбеди заштита на фундаменталните 
права за време на оперативната активност, вклучително заштита на лични 
податоци и обврски кои произлегуваат од важечките меѓународни 
инструменти за човекови права; 

(к) Процедури со кои лицата на кои им е потребна меѓународна заштита, 
жртви на трговија со луѓе, малолетни лица без придружба и други лица во 
ранливи ситуации се упатуваат до надлежните национални органи за 
соодветна помош; 

(л) Процедури со кои се утврдува механизам за примање и пренесување 
на жалби до Агенцијата и до Република Северна Македонија (вклучително 
и оние поднесени според член 8(5)) против секое лице кое учествува во 
оперативна активност, вклучително и гранични службеници или друг 
релевантен персонал на Република Северна Македонија и членовите на 
тим, за наводни повреди на фундаменталните права во контекст на 
нивното учество во оперативна активност на Агенцијата; 

(м) Логистички подготовки, вклучително и информации за работните 
услови и средината во областите каде треба да се одвива оперативната 
активност, и  

(н) Одредби во врска со подрачна канцеларија, како што е утврдено во 
согласност со член 6.  
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3. Оперативниот план и какви било негови измени или прилагодувања 
се предмет на согласност од Агенцијата, Република Северна 
Македонија и земјите членки соседни на Република Северна 
Македонија или гранични со оперативната област, по консултација 
со земјите членки учеснички.  

4. Размената на информации и оперативната соработка за целите на 
ЕВРОСУР се одвива во согласност со правилата за утврдување и 
споделување на конкретните отсликувања на состојбата што треба 
да се наведат во оперативниот план за специфичната оперативна 
активност. 

5. Евалуацијата на оперативната активност во согласност со став (2)(з) 
ја спроведуваат заеднички Република Северна Македонија и 
Агенцијата.  

6. Условите за соработка со телата, канцелариите и агенциите на 
Европската Унија во согласност со став (2)(и) се спроведуваат во 
согласност со нивните соодветни мандати и во рамки на 
расположливите ресурси. 

Член 5 
Известување за инциденти 

1. Агенцијата и Министерството за внатрешни работи на Република 
Северна Македонија  имаат засебен механизам за известување за 
инциденти за да овозможат навремено известување за секој 
инцидент што се случил во текот на оперативна активност 
спроведена според овој Договор.  

2. Агенцијата и Република Северна Македонија меѓусебно си помагаат 
во извршувањето на сите неопходни потраги и истраги за кој било 
инцидент пријавен преку таквиот механизам, како што се 
идентификување сведоци, прибавување и приложување на докази, 
вклучително и барања за добивање и, доколку е соодветно, 
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предавање на предмети поврзани со пријавен инцидент. 
Предавањето на такви предмети може да биде условено со  нивно 
враќање согласно условите наведени од страна на надлежниот 
орган што ги доставува.  

Член 6 
Подрачни канцеларии 

1. Агенцијата може да основа подрачни канцеларии на територија на 
Република Северна Македонија заради олеснување и подобрување 
на координацијата на оперативните активности и за да обезбеди 
ефективно управување со човечките и техничките ресурси на 
Агенцијата. Локацијата на подрачната канцеларија ја утврдува 
Агенцијата во консултации со релевантните органи на Република 
Северна Македонија. 

2. Подрачните канцеларии се формираат во согласност со 
оперативните потреби и остануваат оперативни во временскиот 
период неопходен за Агенцијата да врши оперативни активности во 
Република Северна Македонија. Во согласност со Република Северна 
Македонија, тој временски период може да биде продолжен од 
страна на Агенцијата.  

3. Со секоја подрачна канцеларија раководи претставник на Агенцијата 
назначен од извршниот директор како раководител на подрачната 
канцеларија кој ќе ја надгледува целокупната работа на 
канцеларијата. 

4. Подрачните канцеларии, онаму каде што е соодветно: 

(а) Обезбедуваат оперативна и логистичка поддршка и осигуруваат 
координација на активностите на Агенцијата во засегнатите 
оперативни области; 

(б) Обезбедуваат оперативна поддршка за Република Северна 
Македонија во засегнатите оперативни области;  
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(в) Ги следат активностите на тимовите за управување со границите 
и редовно известуваат во седиштето на Агенцијата;  

(г) Соработуваат со Република Северна Македонија за сите прашања 
поврзани со практичното спроведување на оперативните активности 
организирани од Агенцијата во Република Северна Македонија, 
вклучително и за сите дополнителни прашања што би можеле да се 
појават во текот на овие активности; 

(д) Го поддржуваат координативниот службеник во неговата 
соработка со Република Северна Македонија за сите прашања 
поврзани со нивниот придонес во оперативните активности 
организирани од Агенцијата и, кога е неопходно, контактираат со 
седиштето на Агенцијата; 

(ѓ) Го поддржуваат координативниот службеник и набљудувачот/ите 
на фундаментални права задолжени за следење на оперативна 
активност заради олеснување - каде што е потребно - на 
координацијата и комуникацијата помеѓу тимовите за управување 
со границите и релевантните органи на Република Северна 
Македонија, како и сите релевантни задачи; 

(е) Организираат логистичка поддршка поврзана  со распоредување 
на членовите на тим и со распоредување и употреба на техничка 
опрема; 

(ж) Обезбедуваат друга логистичка поддршка во однос на 
оперативната област за која е одговорна одредена подрачна 
канцеларија, со цел да се олесни непречено одвивање на 
оперативните активности организирани од Агенцијата;  

(з) Обезбедуваат ефективно управување со сопствената опрема на 
Агенцијата во областите опфатени со нејзините активности, 
вклучително и евентуална регистрација и долгорочно одржување на 
таа опрема и секоја потребна логистичка поддршка и  
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(ѕ) Поддржуваат друг персонал и/или активности на Агенцијата во 
Република Северна Македонија како што е договорено помеѓу 
Агенцијата и Република Северна Македонија.  

5. Агенцијата и Република Северна Македонија обезбедуваат најдобри 
можни услови за исполнување на задачите доделени на подрачната 
канцеларија.  

6. Република Северна Македонија обезбедува разумна помош на 
Агенцијата за осигурување оперативен  капацитет на подрачните 
канцеларии. 

Член 7 
 Службеник за координација 

1. Без да е во спротивност со улогата на подрачните канцеларии како 
што е опишано во член 6, извршниот директор назначува еден или 
повеќе експерти од статутарниот персонал кој/кои ќе бидат 
распоредени како службеник/-ци за координација за секоја 
оперативна активност. Извршниот директор ја известува Република 
Северна Македонија за таквото назначување.  

2. Улогата на службеникот за координација е: 

(а) да дејствува како посредник помеѓу Агенцијата, Република 
Северна Македонија и членовите на тим, обезбедувајќи помош за 
тимовите за управување со границите во име на Агенцијата за сите 
прашања поврзани со условите на распоредување; 

(б) да го следи точното спроведување на оперативниот план, 
вклучително, во соработка со набљудувачот/-ите за фундаментални 
права, во однос на заштитата на фундаменталните права и да го 
известува за тоа извршниот директор;  

(в) да дејствува во име на Агенцијата во сите аспекти на 
распоредување на тимовите за управување со границите и да ја 
известува Агенцијата за сите тие аспекти; 
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(г) да поттикнува соработка и координација меѓу Република Северна 
Македонија и земјите членки учеснички.  

3. Во контекст на оперативните активности, извршниот директор може 
да го овласти службеникот за координација да помогне во 
решавање на какво било несогласување за извршувањето на 
оперативниот план и за распоредувањето на тимовите за 
управување со границите.  

4. Република Северна Македонија на членовите на тим им дава 
единствено упатства кои се во согласност со оперативниот план. 
Доколку службеникот за координација смета дека упатствата дадени 
на членовите на тим не се во согласност со оперативниот план или 
со важечките законски обврски, тој или таа веднаш им го соопштува 
тоа на службениците од Република Северна Македонија кои вршат 
координативна улога и на извршниот директор. Извршниот 
директор може да преземе соодветни мерки, вклучително и 
привремено прекинување или откажување на оперативната 
активност, во согласност со член 18.  

Член 8 
Фундаментални права 

1. При извршувањето на обврските од овој Договор, Страните се 
обврзуваат да постапуваат во согласност со сите важечки законски 
инструменти за човекови права, вклучително и Европската 
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи од 
1950 година, Конвенцијата на Обединетите нации од 1951 година за 
статусот на бегалците и Протоколот на истата од 1967 година, 
Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна 
дискриминација од 1965 година, Меѓународниот пакт за граѓански и 
политички права од 1966 година, Конвенцијата за елиминација на 
сите форми на дискриминација врз жените од 1979 година, 
Конвенција на Обединетите Нации против тортура и друго сурово, 
нечовечко или деградирачко однесување или казнување од 1984 
година, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето од 
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1989 година, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на 
лицата со попреченост од 2006 година.  

2. Членовите на тим, при извршувањето на нивните задачи и при 
спроведувањето на нивните овластувања, целосно ги почитуваат 
фундаменталните права, вклучително и пристапот до процедурите 
за азил и човечко достоинство, и посветуваат особено внимание на 
ранливите лица. Сите мерки преземени при извршување на нивните 
задачи и при спроведувањето на нивните овластувања се сразмерни 
на целите што треба да се постигнат со таквите мерки. Додека ги 
извршуваат своите задачи и ги спроведуваат своите овластувања, 
тие нема да дискриминираат лица врз која било основа како што се 
пол, раса, боја на кожа, етничко или социјално потекло, генетски 
карактеристики, јазик, религија или верување, политичко или кое 
било друго убедување, припадност на национално малцинство, 
имот, раѓање, попреченост, возраст или сексуална ориентација во 
согласност со член 21 од Повелбата за фундаменталните права на 
Европската Унија. 

Мерки кои ги засегаат фундаменталните права и слободи може да се 
преземат од страна на членови на тим при извршувањето на 
нивните задачи или при спроведувањето на нивните овластувања 
само кога е тоа неопходно и сразмерно на целите кои треба да ги 
постигнат таквите мерки и мора да ја почитуваат суштината на овие 
фундаментални права и слободи во согласност со важечкото 
меѓународно право, правото на Европската Унија и националното 
право.  

Оваа одредба се применува mutaJs mutandis за целиот персонал на 
националните органи на Република Северна Македонија што 
учествува во оперативна активност. 

3. Службеникот за фундаментални права на Агенцијата ја следи 
усогласеноста на секоја оперативна активност со важечките 
стандарди за фундаментални права. Службеникот за фундаментални 
права, или неговиот или нејзиниот заменик, може да врши посети 
на лице место во третата земја; тој или таа, исто така, дава мислења 
за оперативните планови и го информира извршниот директор за 
евентуални повреди на фундаменталните права во врска со 
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оперативна активност. Република Северна Македонија ги поддржува 
напорите на службеникот за набљудување на фундаменталните 
права, соодветно на барањето.  

4. Агенцијата и Република Северна Македонија се согласуваат да му 
овозможат на консултативниот форум навремен и ефективен 
пристап до сите информации поврзани со почитувањето на 
фундаменталните права во врска со која било оперативна активност 
која се извршува според овој Договор, вклучително и преку посети 
на лице  место на оперативната област.  

5. Агенцијата и Република Северна Македонија имаат секоја посебно 
механизам за жалби за процесирање на наводите за повреди на 
фундаменталните права направени од нивниот персонал при 
извршување на нивните официјални функции за време на 
оперативна активност која се спроведува согласно овој Договор.  

Член 9 
Набљудувачи за фундаментални права 

1. Службеникот за фундаментални права на Агенцијата назначува 
најмалку еден набљудувач за фундаментални права за секоја 
оперативна активност, меѓу другото, за да му помага и да го советува 
службеникот за координација. 

2. Набљудувачот за фундаментални права го следи почитувањето на 
фундаменталните права и дава совети и помош за фундаменталните 
права при подготовка, спроведување и оценување на релевантната 
оперативна активност. Ова особено вклучува:  

(а) Следење на подготовката на оперативните планови и 
известување до службеникот за фундаментални права за да 
му/ѝ се овозможи да ги исполни своите задачи како што е 
предвидено во Регулативата (ЕУ) 2019/1896;  

(б) Спроведување посети, вклучително и долгорочни посети, 
каде што се одвиваат оперативните активности; 
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(в) Соработување и контактирање со службеникот за 
координација и давање совети и помош; 

(г) Информирање на службеникот за координација и 
известување до службеникот за фундаментални права за каква 
било загриженост за евентуални повреди на фундаменталните 
права во врска со оперативната активност и  

(д) Придонес во евалуацијата на оперативната активност како 
што е наведено во член 4(2)(з). 

3. Набљудувачите за фундаментални права имаат пристап до сите области 
во кои се одвива оперативната активност и до сите документи кои се 
релевантни за спроведување на таа активност. 

4. Додека се присутни во оперативната област, набљудувачите за 
фундаментални права носат ознаки со кои јасно се идентификуваат како 
набљудувачи за фундаментални права.  

Член 10 

Членови на тим 

1. Членовите на тим се овластени да ги извршуваат задачите опишани 
во оперативниот план.  

2. Во вршењето на нивните задачи и спроведувањето на нивните 
овластувања, членовите на тим ги почитуваат законите и прописите 
на Република Северна Македонија. Членовите на тим исто така го 
почитуваат и важечкото право на Европската Унија и меѓународното 
право при вршењето на нивните задачи и спроведувањето на 
нивните овластувања.   

3. Членовите на тим може да извршуваат задачи и да спроведуваат 
овластувања на територија на Република Северна Македонија само 
под инструкции и во присуство на органите за гранично управување 
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на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија 
може да овласти членови на тим да извршуваат специфични задачи 
и да спроведуваат специфични овластувања на нејзина територија 
во отсуство на органите за гранично управување, со согласност од 
Агенцијата или од матичната земја членка, во зависност од случајот.  

4. Членовите на тим кои се статутарен персонал носат униформа на 
постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража при 
вршење на нивните задачи и при спроведувањето на нивните 
овластувања, освен ако тоа не е поинаку утврдено во оперативниот 
план.  

Членовите на тим кои не се статутарен персонал ја носат својата 
национална униформа при вршењето на нивните задачи и 
спроведувањето на нивните овластувања, освен ако тоа не е 
поинаку утврдено во оперативниот план.  

Додека се на должност, сите членови на тим исто така носат видлива 
лична идентификација и сина лента на ракав со ознаките на 
Европската Унија и на Агенцијата на нивните униформи.  

5. Република Северна Македонија овластува  релевантни членови на 
тим да извршуваат задачи при оперативна активност кои 
наложуваат употреба на сила, вклучително носење и употреба на 
службено оружје, муниција и друга опрема, во согласност со 
релевантните одредби од оперативниот план.  

Членовите на тим кои се статутарен персонал може да носат и користат 
службено оружје, муниција и друга опрема што е предмет на 
согласност од Агенцијата. 

Членовите на тим кои не се статутарен персонал може да носат и користат 
службено оружје, муниција и друга опрема што е предмет на 
согласност од релевантната матична земја членка.  
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6. Употребата на сила, вклучително и носење и употреба на службено 
оружје, муниција и друга опрема се спроведува во согласност со 
националното законодавство на Република Северна Македонија и 
во присуство на органите за гранично управување на Република 
Северна Македонија. Република Северна Македонија може да 
овласти членови на тим да употребат сила во отсуство на релевантни 
органи за гранично управување на Република Северна Македонија. 

За членови на тим кои се статутарен персонал,  таквото овластување за 
употреба на сила во отсуство на органите за гранично управување на 
Република Северна Македонија е предмет на  согласност од 
Агенцијата. 

За членови на тим кои не се статутарен персонал, таквото овластување за 
употреба на сила во отсуство на органите за гранично управување на 
Република Северна Македонија е предмет на согласност од 
релевантната матична земја членка.  

Без да е во спротивност со барањата на националното 
законодавство на Република Северна Македонија, секоја употреба 
на сила од страна на членовите на тим е во согласност со начелата 
на нужност, сразмерност и обврска за претпазливост. Секоја таква 
употреба на сила мора исто така да биде целосно во согласност со 
важечкото право на Европската Унија и  меѓународното право, 
вклучително и особено правилата утврдени во Анекс V на 
Регулативата (ЕУ) 2019/1896.  

7. Пред распоредување на членови на тим, Агенцијата ја известува 
Република Северна Македонија за службеното оружје, муницијата и 
останатата опрема што членовите на тим може да ги носат во 
согласност со став 5. Република Северна Македонија може да 
забрани носење одредено службено оружје, муниција и друга 
опрема, доколку нејзините закони применуваат иста забрана и за 
нејзините органи за гранично управување. Пред распоредување на 
членови на тим, Република Северна Македонија ја информира 
Агенцијата за дозволено службено оружје, муниција и опрема и за 
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условите за нивно користење. Агенцијата ја доставува оваа 
информација до земјите членки.  

Република Северна Македонија ги спроведува сите постапки неопходни за 
издавање на потребните дозволи за оружје и за олеснување на увоз, 
извоз, транспорт и складирање на оружјето, муницијата и другата 
опрема расположива на членовите на тим, како што е дефинирано 
во Оперативниот план и побарано од Агенцијата.  

8. Службено оружје, муниција и опрема може да се користат за 
легитимна самоодбрана и за легитимна одбрана на членовите на 
тим или на други лица во согласност со националното законодавство 
на Република Северна Македонија. Секоја таква употреба мора да 
биде и во согласност со релевантните начела на меѓународното 
право и правото на Европската Унија.  

9. Пристап во националните бази на податоци имаат само лица 
овластени од  Република Северна Македонија. Република Северна 
Македонија може да дозволи споделување на податоци од 
нејзините национални бази на податоци со членови на тим во 
согласност со оперативниот план. Членовите на тим имаат увид само 
во податоци кои се неопходни за извршување на нивните задачи и 
за спроведување на нивните овластувања.  

10. За спроведување на оперативните активности, Република Северна 
Македонија распоредува службеници од националните органи на 
Република Северна Македонија надлежни за управување со 
границите кои можат и сакаат да комуницираат на англиски јазик за 
да остваруваат координативна улога во име на Република Северна 
Македонија.  

Член 11 

Привилегии и имунитет на имот, фондови, средства и операции  на 
Агенцијата 
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1. Сите простории и згради на Агенцијата во Република Северна 
Македонија се неповредливи. Тие се изземени од претрес, 
реквизиција, конфискација или експропријација. 

2. Имотот и средствата на Агенцијата, вклучително и превозни 
средства, средства за комуникација, архиви, сите преписки, 
документи, лични исправи и финансиски средства се 
неповредливи.  

3. Средствата на Агенцијата вклучувaат средства во нејзина 
сопственост, сосопственост, средства кои се чартерирани или се 
изнајмени од земја членка и понудени на Агенцијата. По 
влегување на претставник/-ци на надлежните национални 
органи, тие се третираат како средства во државна служба 
одобрени да се користат  за таа цел. 

4. Во однос на Агенцијата не може да се преземат извршни мерки. 
Имотот и средствата на Агенцијата нема да подлежат на какви 
било административни или правни мерки на ограничување. 
Имотот на Агенцијата не може да се заплени заради 
задоволување на пресуда, одлука или налог. 

5. Република Северна Македонија дозволува влез и отстранување 
на предмети и опрема кои Агенцијата ги распоредила во 
Република Северна Македонија за оперативни цели. 

6. Агенцијата е изземена од сите давачки (вклучително царински 
давачки) и даноци како и од сите забрани и ограничувања при 
извоз и увоз на предмети наменети за нејзина службена 
употреба, без оглед дали се транспортираат од страна на 
Агенцијата или трета страна. 

Член 12 
Привилегии и имунитет на членови на тим 
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1. Членови на тим нема да подлежат на каква било форма на 
истрага или правна постапка во Република Северна Македонија 
или од страна на органите на Република Северна Македонија, 
освен во околностите наведени во став 2.  

2. Членовите на тим уживаат имунитет од кривична, граѓанска и 
административна јурисдикција на Република Северна 
Македонија во однос на сите дејствија што ги извршуваат при 
вршењето на нивните службени функции. 

Кога органите на Република Северна Македонија имаат намера да 
отпочнат кривична, граѓанска или управна постапка против член 
на тим пред кој било суд на Република Северна Македонија, 
надлежните органи веднаш го известуваат извршниот директор 
за истото. 

По добивањето на таквото известување, извршниот директор, без 
непотребно одлагање, ги информира релевантните органи на 
Република Северна Македонија дали предметното дејствие го 
извршил членот на тим при извршувањето на неговите службени 
функции. Доколку делото било констатирано дека е извршено 
при вршење на службените функции, постапка нема да отпочне. 
Доколку делото е констатирано дека не е извршено при вршење 
на службените функции, постапка може да почне. 
Квалификацијата од страна на извршниот директор е 
обврзувачка за Република Северна Македонија, која не може да 
ја оспори истата. 

Додека се чека оваа квалификација, Агенцијата се воздржува од 
преземање какви било мерки во насока на загрозување на 
можното последователно кривично гонење на членот на тим од 
страна на надлежните органи на Република Северна Македонија, 
вклучително и олеснување на враќањето на засегнатиот член на 
тим од Република Северна Македонија во неговата матична 
земја членка. 
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3. Отпочнувањето постапка од страна на членови на тим ги 
спречува да се повикаат на имунитет од јурисдикција во однос на 
која било противтужба директно поврзана со главната тужба. 

4. Простории, станбени објекти, средства за транспорт и 
комуникација, и предмети што ги поседуваат, вклучително и сите 
преписки, документи, лични исправи и средства на членовите на 
тим се неповредливи, освен во случај на извршни мерки како 
што е дозволено во согласност со став 8.  

5. Република Северна Македонија е  одговорна за каква било штета 
што членовите на тим ќе  ја предизвикаат на трети страни при 
извршување на нивните службени должности.  

6. Во случај на штета причинета од крајно невнимание или 
несовесно однесување со намера или доколку делото не било 
сторено при извршување на службените должности од страна на 
член на тим, кој е член на статутарниот персонал, Република 
Северна Македонија може да побара, преку извршниот 
директор, Агенцијата да плати надомест. 

Во случај на штета причинета од крајно невнимание или несовесно 
однесување со намера или доколку делото не било сторено при 
извршувањето на  службените должности од страна на член на 
тим кој не е член на статутарниот персонал, Република Северна 
Македонија може да побара, преку извршниот директор, 
засегнатата матична земја членка да плати надомест. 

7. Членовите на тим нема да бидат обврзани да даваат докази како 
сведоци во правни постапки во Република Северна Македонија. 

8. Нема да се преземаат извршни мерки во однос на членови на 
тим, освен во случај кога против нив се поведуваат кривични, 
граѓански или управни постапки кои не се поврзани со вршење 
службени должности. Имотот на членовите на тим за кој 
извршниот директор потврдува дека е неопходен за вршење на 
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нивните службени должности, е ослободен од заплена заради 
извршување пресуда, одлука или налог. Во кривични, граѓански 
или управни постапки, членови на тим нема да бидат предмет на 
какви било ограничувања во однос на личната слобода или на 
други мерки на ограничување.  

9.  Во однос на услугите кои ѝ се даваат на Агенцијата, членовите на 
тим се изземени од одредбите за социјално осигурување кои 
може да се во сила во Република Северна Македонија. 

10. Платите и приходите кои Агенцијата или матичните земји членки 
ги исплаќаат на членовите на тим, како и сите приходи кои 
членовите на тим ги добиваат надвор од Република Северна 
Македонија нема да се оданочуваат во која било форма во 
Република Северна Македонија.  

11. Република Северна Македонија дозволува внес на предмети за 
лична употреба на членовите на тим и одобрува нивно изземање 
од сите давачки (вклучително царински давачки), даноци и 
поврзани плаќања, со исклучок на трошоци за складирање, 
транспорт и слични услуги во врска со таквите предмети. 
Република Северна Македонија исто така дозволува и извоз на 
такви предмети.  

12. Личниот багаж на членовите на тим е изземен од проверка, 
освен во случај на сериозна основа за претпоставка дека тој 
содржи предмети кои не се за лична употреба на членовите на 
тим или предмети чиј увоз или извоз е забранет со закон или е 
предмет на прописите на Република Северна Македонија за 
карантин. Проверката на таквиот личен багаж се спроведува само 
во присуство на засегнатите членови на тим или на овластен 
претставник на Агенцијата.  

13. Агенцијата и Република Северна Македонија назначуваат лица за 
контакт достапни во секој момент и одговорни за размена на 
информации и за непосредното дејствување доколку дело 
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сторено од член на тим претставува повреда на кривичниот 
закон, како и за размена на информации и за оперативни 
активности поврзани со какви било граѓански и управни постапки 
против член на тим.  

Додека надлежните органи на матичната земја членка преземаат 
дејствија, Агенцијата и Република Северна Македонија меѓусебно 
си помагаат во спроведувањето на сите неопходни потраги и 
истраги за секое наводно кривично дело во однос на кое 
Агенцијата или Република Северна Македонија или и двете имаат 
интерес, во идентификувањето сведоци и во прибавувањето и 
приложувањето докази, вклучително и во барањето за добивање 
и, ако е соодветно, предавање предмети поврзани со  наводно 
кривично дело. Предавањето на такви предмети може да биде 
предмет на нивно враќање согласно условите наведени од страна 
на надлежниот орган што ги доставува.  

  

Член 13 

Повредени или починати членови на тим 

1. Без да е во спротивност со член 12, извршниот директор има право 
да раководи и да преземе соодветни мерки за репатријација на 
повредени или починати членови на тим, како и на нивниот личен 
имот.  

2. Врз починат член на тим се врши обдукција само со експлицитна 
согласност на засегнатата матична земја членка и во присуство на 
претставник на Агенцијата или на засегнатата матична земја членка. 
Доколку таквата обдукција се прави надвор од Република Северна 
Македонија, Република Северна Македонија на барање се известува 
за резултатите од обдукцијата. 

3. Република Северна Македонија и Агенцијата соработуваат во 
најголема можна мера за да овозможат брза репатријација на 
повредени или починати членови на тим. 
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Член 14 

Документ за акредитација 

1. Агенцијата издава документ на македонски и на англиски јазик на 
секој член на тим заради негова идентификација пред националните 
органи на Република Северна Македонија и како доказ за правото на 
носителот да ги врши задачите и да ги спроведува овластувањата 
наведени во член 10 од овој Договор и во оперативниот план 
(„документ за акредитација“). 

2. Документот за акредитација ги вклучува следните информации за 
членот на персоналот: име и презиме и државјанство, чин или назив 
на работно место, скорешна дигитална фотографија и задачи кои е 
овластен да ги извршува за време на распоредувањето. 

3. Заради идентификација пред националните власти на Република 
Северна Македонија, членовите на тим се обврзани да го носат 
документот за акредитација со себе во секој момент.  

4. Република Северна Македонија го признава документот за 
акредитација, приложен заедно со важечка патна исправа, како 
основа за да му се дозволи на релевантниот член на тим влез и 
престој во Република Северна Македонија, без потреба од виза, 
претходно одобрение или каков било друг документ, сè до денот на 
неговото истекување.  

5. Документот за акредитација се враќа во Агенцијата на крајот од 
распоредувањето. За тоа се известуваат надлежните власти во 
Република Северна Македонија.  

Член 15 

Примена во однос на персоналот на Агенцијата кои не се распоредени 
како членови на тим 
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Членовите 12, 13 и 14 се применуваат mutaJs mutandis на целиот персонал 
на Агенцијата распоредени во Република Северна Македонија а кои не се 
членови на тим, вклучително и набљудувачите за фундаментални права и 
статутарниот персонал распореден во подрачни канцеларии.  

Член 16 

Заштита на лични податоци 

1. Лични податоци се доставуваат само ако е тоа неопходно за 
спроведување на овој Договор од страна на надлежните органи на 
Република Северна Македонија или на Агенцијата. Обработката на 
лични податоци од страна на одреден орган во конкретен случај, 
вклучително и пренос на личните податоци до другата Страна, е 
предмет на правилата за заштита на податоци кои се важечки за тој 
орган. Страната ги обезбедува следните минимални заштитни 
мерки како предуслов за каков било пренос на податоци: 

а) лични податоци мора да се обработуваат законито, 
правично и на транспарентен начин во однос на субјектот на 
податоци; 

б) лични податоци мора да се собираат за конкретна, 
експлицитна и легитимна цел за спроведување на овој 
Договор, а органите кои ги доставиле или примиле не смеат 
да ги обработуваат дополнително на начин кој не е 
компатибилен  со таа намена; 

в) личните податоци мора да бидат соодветни, релевантни и 
ограничени на она што е неопходно за целта за која се 
собираат или обработуваат дополнително; особено, лични 
податоци кои се доставуваат во согласност со важечкото 
законодавство  на органот кој ги праќа податоците може да се 
однесуваат само на следното: 

- име; 

- презиме; 
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- датум на раѓање; 

- државјанство; 

- чин; 

- страница со лични податоци од патна исправа; 

- документ за акредитација; 

- слика од лична карта/пасош/документ за акредитација; 

- адреса на е-пошта; 

- број на мобилен телефон; 

- детали за оружје; 

- времетраење на распоредување; 

- локација на распоредување; 

- идентификациски броеви на авион или брод; 

- датум на пристигнување; 

- аеродром/граничен премин на пристигнување; 

- број на лет на пристигнување; 

- датум на заминување; 

- аеродром/граничен премин на заминување; 

- број на лет на заминување; 

- матична земја членка/трета земја; 

 - орган на распоредување; 

- задачи/оперативен профил; 

- превозни средства, и/или; 

- рута 
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на членовите на тим, персонал на Агенцијата, релевантни 
набљудувачи или членови на програми за размена на 
персонал; 

г) личните податоци мора да се точни и, таму каде е 
неопходно, ажурирани; 

д) личните податоци мора да се чуваат во форма која 
дозволува идентификување на субјектите на податоци не 
подолго отколку што е неопходно за целта за која податоците 
се собрани или за која дополнително се обработуваат; 

ѓ) личните податоци мора да се обработуваат на начин со кој 
се осигурува соодветна безбедност на личните податоци, 
имајќи ги предвид специфичните ризици од обработката, 
вклучително и заштита од неовластена или незаконска 
обработка и од случајно губење, уништување или оштетување, 
применувајќи соодветни технички или организациски мерки 
(„нарушување на безбедноста на податоците“); Страната која 
прима податоци презема соодветни мерки за справување со 
каква било нарушување на безбедноста на податоци и ја 
известува Страната која испратила податоци за таквото 
нарушување, без непотребно одложување и во рок од 72 часа; 

е) органот кој ги испратил и органот кој ги примил податоците 
ги преземат сите разумни мерки за да осигурат, без 
одложување, исправка или бришење - зависно што е 
соодветно -  на лични податоци кога обработката не е во 
согласност со овој член, особено ако таквите податоци не се 
соодветни, релевантни, точни, или се прекумерни во однос на 
целта за која се обработуваат. Ова вклучува известување на 
другата Страна за каква било исправка или бришење; 

ж) по добиено барање, органот кој примил податоци  го 
информира органот кој пратил податоци за употребата на 
доставените податоци; 

з) лични податоци може да се споделуваат само со следните 
надлежни органи: 
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- Агенцијата; и  

- Министерството за внатрешни работи на Република 
Северна Македонија,  

натамошното споделување со други органи се спроведува по 
претходно одобрение од органот кој ги  праќа податоците; 

ѕ) органите кои праќаат и примаат податоци имаат обврска да 
водат евиденција во пишана форма на испратените и 
примените лични податоци; 

и) се воспоставува независен надзор за надгледување на 
почитувањето на заштитата на податоците, вклучително и 
инспекција на таквата евиденција; субјектите на податоци  
имаат право на поднесување жалба до надзорното тело и на 
одговор без непотребно одложување; 

ј) субјектите на податоци имаат право на информација  за 
обработката на нивните лични податоци, пристап до таквите 
податоци и на исправка или бришење на неточни или 
незаконски обработени податоци, во согласност со 
неопходните и сразмерни ограничувања поради важни 
причини од јавен интерес; и  

к) субјектите на податоци имаат право на ефективен 
административен и судски надомест за повреда на 
горенаведените заштитни мерки. 

2. Секоја Страна спроведува периодични прегледи на своите политики 
и процедури според кои се спроведува оваа одредба. На барање на 
другата Страна, Страната која го добила барањето ќе ги ревидира 
своите политики и процедури за обработка на лични податоци за да 
утврди и потврди дека заштитните мерки во овој член  се 
спроведуваат ефективно. Резултатите од ваквото ревидирање се 
споделуваат со Страната што го побарала ревидирањето во разумен 
рок.  
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3. Мерките за заштита на податоци предвидени во овој Договор се 
предмет на надзор од Европскиот супервизор за заштита на 
податоци и Агенцијата за заштита на лични податоци на Република 
Северна Македонија. 

4. Страните соработуваат со Европскиот супервизор за заштита на 
податоци, како надзорен орган на Агенцијата. 

5. Агенцијата и Република Северна Македонија изготвуваат заеднички 
извештај за примената на овој член на крајот од секоја оперативна 
активност. Овој извештај се доставува до службеникот на Агенцијата 
за фундаментални права и до службеникот за заштита на податоци, 
како и до Агенцијата за заштита на лични податоци на Република 
Северна Македонија. 

6. Агенцијата и Република Северна Македонија утврдуваат детални 
правила за доставување и обработка на лични податоци за целите 
на оперативните активности согласно овој Договор во посебни 
одредби од релевантните оперативни планови. Овие одредби се во 
согласност со релевантните барања на законодавството на  
Европската Унија и на Република Северна Македонија. Тие ја 
опишуваат, меѓу другото, наменетата цел на комуникацијата, 
контролорот(-ите) и сите улоги и одговорности, категориите на 
доставени податоци, конкретните периоди на задржување на 
податоците и сите минимални заштитни мерки. Во интерес на 
транспарентноста и предвидливоста, овие одредби се јавно 
достапни во согласност со релевантните упатства на Европскиот 
одбор за заштита на податоци.  

Член 17 
Размена на класифицирани и чувствителни некласифицирани 

информации 

1. Секоја размена, споделување или ширење класифицирани 
информации во рамки на овој Договор се врши со посебна 
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административна спогодба склучена меѓу Агенцијата и 
релевантните органи на Република Северна Македонија, 
претходно одобрена од страна на Европската комисија.  

2. Секоја размена на чувствителни некласифицирани 
информации во рамки на овој Договор: 

а) ја врши Агенцијата во согласност со член 9(5) од Одлуката (ЕУ, 
Евроатом) 2015/443 на Комисијата ; 3

б) добива ниво на заштита од Страната која ги добива 
информациите еднакво на нивото на заштита што го нудат 
мерките кои се применуваат за такви информации од 
Страната што ги испратила во смисла на доверливост, 
интегритет и достапност; и  

в) се спроведува преку систем за размена на информации кој ги 
исполнува критериумите за достапност, доверливост и 
интегритет за чувствителни некласифицирани информации, 
вклучително и преку комуникациската мрежа наведена во 
член 14 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896.  

3. Страните ги почитуваат правата на интелектуална сопственост 
во врска со сите податоци обработени во рамки на овој 
Договор.  

Член 18 
Одлука за привремено прекинување, откажување и/или 

повлекување финансии за оперативна активност 

1. Доколку условите за спроведување оперативна 
активност повеќе не се исполнети, извршниот директор 

 Одлука (ЕУ, Евроатом) 2015/443 на Комисијата од 13 март 2015 година за безбедност во Комисијата 3

(Сл. весник на ЕУ, L, 72, 17.03.2015 година, стр. 41)
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ја завршува оперативната активност откако за тоа 
писмено ќе ја извести Република Северна Македонија. 

2. Доколку овој Договор или оперативниот план не се 
почитуваат од Република Северна Македонија, 
и з в р ш н и о т д и р е к т о р м о ж е д а г о п о в л е ч е 
финансирањето на релевантната оперативна активност 
и/или истата да ја прекине привремено или да ја откаже 
откако за тоа писмено ќе ја извести Република Северна 
Македонија. 

3. Доколку не може да се гарантира безбедноста во 
оперативна активност на кој било учесник распореден 
во Република Северна Македонија, извршниот директор 
може да ја прекине привремено или да ја откаже 
релевантната оперативна активност или некои аспекти 
од истата. 

4. Ако извршниот директор смета дека се случиле или дека 
веројатно ќе се случат повреди на фундаменталните 
права или на обврските за меѓународна заштита кои се 
од сериозна природа или кои веројатно и натаму ќе се 
случуваат во врска со оперативна активност што се 
спроведува врз основа на овој Договор, тој/таа го 
повлекува финансирањето на релевантната оперативна 
активност, и/или истата ја прекинува привремено или ја 
откажува откако за тоа ќе ја извести Република Северна 
Македонија. 

5. Република Северна Македонија може да побара од 
извршниот директор да прекине привремено или да 
откаже дадена оперативна активност доколку овој 
Договор или од оперативниот план не се почитуваат од 
страна на член на тим. Таквото барање се подготвува во 
писмена форма и ги вклучува и причините за истото.  
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6. Прекинувањето, завршувањето  или повлекувањето на 
финансирање од овој член стапува во сила од денот на 
известување на Република Северна Македонија. Тоа 
нема да влијае на кое било право или обврска што 
произлегуваат од примената на овој Договор или на 
оперативниот план пред таквото привремено 
прекинување, откажување или повлекување на 
финансирање.  

Член 19 

Борба против измама 

1. Доколку дознае за постоење на веродостојни наводи за измама, 
корупција или какви било други незаконски активности поврзани со 
спроведувањето на овој Договор, Република Северна Македонија веднаш 
ја известува Агенцијата, Европската канцеларија за борба против измами 
и/или која било друга институција, тела или органи на Европската Унија 
надлежни за такви прашања. 

2. Кога таквите наводи се однесуваат на средства од Европската Унија 
исплатени во врска со овој договор, Република Северна Македонија, во 
согласност со сите важечки воспоставени механизми за соработка, ја 
обезбедува сета неопходна поддршка на гореспоменатите институции, 
тела, органи од став 1 во врска со истражните активности на нејзината 
територија. 

Член 20 

Спроведување на овој Договор 

1. За Република Северна Македонија, овој Договор го спроведува 
Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија.   

2. За Европската Унија, овој Договор го спроведува  Агенцијата. 

Член 21 
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Решавање на спорови 

1. Сите спорови кои произлегуваат во врска со примената на овој 
Договор заеднички се разгледуваат помеѓу претставници на 
Агенцијата и надлежните органи на Република Северна Македонија. 

2. Доколку нема претходно договорање, споровите кои произлегуваат 
во однос на толкувањето или примената на овој Договор се 
решаваат исклучиво по пат на преговори помеѓу Страните.  

Член 22 

Влегување во сила, измена, времетраење, прекинување и раскинување 
на Договорот 

1. Овој Договор е предмет на ратификација, прифаќање или одобрување 
од Страните во согласност со нивните внатрешни правни процедури. 
Страните меѓусебно се известуваат за завршување на процедурите 
неопходни за таа цел.  

2. Овој договор влегува во сила на првиот ден од вториот месец по 
датумот на кој Страните меѓусебно се известиле за завршувањето на 
внатрешните правни процедури во согласност со став 1. 

3. Овој Договор може да се измени само во писмена форма со заемна 
согласност на Страните. 

4.Овој Договор е склучен на неопределено време. Договорот може да 
биде раскинат или прекинат со писмен договор меѓу Страните или 
еднострано од која било од Страните. 

Во случај на еднострано раскинување или прекинување, Страната која 
сака да го раскине или прекине Договорот ја известува за тоа другата 
Страна во пишана форма. Едностраното раскинување или прекинување на 
овој Договор стапува на сила првиот ден од вториот месец по месецот во 
кој е дадено известувањето.  
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5.Известувањата направени во согласност со овој член се испраќаат до 
генералниот секретар на Советот на Европската Унија за Европската Унија, 
и до Министерството за надворешни работи на Република Северна 
Македонија за Република Северна Македонија.  

 37



Изработен на македонски, бугарски, хрватски, чешки, дански,  холандски, 
англиски, естонски, фински, француски,  германски, грчки, унгарски, ирски,  
италијански, латвиски, литвански, , малтешки, полски, португалски, 
романски, словачки, словенечки, шпански и шведски јазик, при што секој 
од овие текстови е подеднакво автентичен.  

ПОТВРДУВАЈЌИ ГО ГОРЕНАВЕДЕНОТО, долупотпишаните, прописно 
овластени за тоа, го потпишаа овој Договор.  
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	Овој Договор ги уредува сите прашања неопходни за распоредување тимови за управување со границите од постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија  каде што членовите на тим можат да вршат извршни овластувања.
	Распоредувањето наведено во став 1 може да се одвива на територијата на Република Северна Македонија.
	Член 2
	Дефиниции
	За целите на овој Договор, се применуваат следните дефиниции:
	(1) „Оперативна активност“ е заедничка операција или брза гранична интервенција;
	(2) „Агенција“ е Агенција за европска гранична и крајбрежна стража основана со Регулатива (ЕУ) на Европскиот Парламент и на Советот 2019/1896 за Европската гранична и крајбрежна стража и сите измени на истата;
	(3) „Гранична контрола“ е активност која се извршува на граница во согласност и за целите на овој Договор како одговор исклучиво на намерата за преминување или на чинот на преминување на таа граница без оглед на какви и да било други  околности,  што  се состои од гранични проверки и граничен надзор;
	(4) „Постојан корпус на Европската гранична и крајбрежна стража“ е постојан корпус на Европската гранична и крајбрежна стража предвиден во член 54 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896.
	(5) „Тимови за управување со границите“ се тимови формирани од постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража кои се распоредуваат за време на заеднички операции и брзи гранични интервенции на надворешните граници во земјите членки и во трети земји;
	(6) „Консултативен форум“ е советодавно тело формирано од Агенцијата во согласност со член 108 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896;
	(7) „ЕВРОСУР“ е рамка за размена на информации и соработка помеѓу земјите членки и Агенцијата;
	(8) „Набљудувач на фундаменталните права“ е набљудувач на фундаменталните права како што е предвидено во член 110 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896;
	(9) „Матична земја членка“ е земја членка од каде што е распореден или упатен член на персоналот во постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража;
	(10) „Инцидент“ е ситуација поврзана со илегална имиграција, прекуграничен криминал или ризик по животот на мигрантите на, долж или во близина на надворешните граници на Европската Унија или на Република Северна Македонија;
	(11) „Заедничка операција“ е акција координирана или организирана од Агенцијата за поддршка на националните органи на Република Северна Македонија  одговорни за гранична контрола насочена кон справување со предизвиците како што се илегална имиграција, сегашни или идни закани на границите на Република Северна Македонија или прекуграничен криминал, или насочена кон обезбедување зголемена техничка и оперативна помош за контрола на тие граници;
	(12) „Член на тим“ е  член на постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража распореден преку тим за управување со границите за да учествува во оперативна активност;
	(13) „Земја членка“ е земја членка на Европската Унија;
	(14) „Оперативна област“ е географска област каде што треба да се одвива оперативна активност;
	(15) „Земја членка учесничка“ е земја членка која учествува во оперативна активност преку обезбедување техничка опрема или персонал на постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража;
	(16) „Лични податоци“ е секоја информација која се однесува на физичко лице кое е идентификувано или кое може да се идентификува („субјект на податоци“); физичко лице кое може да се идентификува е лице кое може да се идентификува директно или индиректно, а особено со упатување на идентификувач, како на пример име, идентификациски број, податоци за локацијата, онлајн идентификувач или пак, со упатување на еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетичкиот, менталниот, економскиот, културниот и општествениот идентитет на тоа физичко лице;
	(17) „Брза гранична интервенција“ е акција која има за цел да одговори на состојба со специфичен и несразмерен предизвик на границите на Република Северна Македонија преку распоредување тимови за управување со границите на територија на Република Северна Македонија  за ограничен временски период заради спроведување на гранична контрола заедно со националните власти на Република Северна Македонија  одговорни за гранична контрола;
	(18) „Статутарен персонал“ е персонал вработен од страна на Агенцијата во согласност со Статутот за вработените во Европска Унија и за условите за вработување на други службеници на Унијата утврдени во Регулативата (ЕЕЗ, Евроатом и ЕЗЈЧ) бр. 259/68 на Советот;
	(19) „Извршни овластувања“ се овластувања неопходни за извршување на задачите за гранична контрола што се спроведуваат на територијата на Република Северна Македонија за време на оперативна активност, како што се внесени во оперативниот план.
	Член 3
	Започнување на оперативни активности
	Оперативна активност согласно овој Договор започнува со писмена одлука на извршниот директор на Агенцијата („извршниот директор“) по писмено барање на надлежните органи на Република Северна Македонија. Таквото барање вклучува опис на ситуацијата, можни цели и предвидени потреби, како и профили на потребен персонал, вклучително и персонал кој има извршни овластувања, како што е применливо.
	Доколку извршниот директор смета дека бараната оперативна активност најверојатно ќе предизвика или доведе до сериозни или постојани повреди на фундаменталните права или обврските за меѓународна заштита, тогаш извршниот директор нема да ја започне оперативната активност.
	Доколку по приемот на барањето од став 1 на овој член, извршниот директор смета дека се неопходни дополнителни информации за да се одлучи дали да започне оперативна активност, тој или таа може да побара дополнителни информации или да овласти експерти на Агенцијата да дојдат во Република Северна Македонија за да ја проценат состојбата таму. Република Северна Македонија  го олеснува таквото патување.
	Извршниот директор одлучува да не започне оперативна активност доколку смета дека има оправдана причина за нејзино привремено прекинување или откажување согласно член 18.
	Член 4
	Оперативен план
	За секоја оперативна активност Агенцијата изготвува оперативен план во согласност со членовите 38 и 74 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896. Овој оперативен план се договора помеѓу Агенцијата и Република Северна Македонија и истиот е обврзувачки за Агенцијата, за Република Северна Македонија и за земјите членки учеснички.
	Оперативниот план детално ги утврдува организациските и процедуралните аспекти на оперативната активност, вклучително:
	(а) Опис на состојбата, начин на работа и целите на распоредувањето, вклучувајќи ја и оперативната цел;
	(б) Проценето времетраење на оперативната активност за да се постигнат нејзините цели;
	(в) Оперативната област;
	г) Опис на задачите, вклучително и оние кои бараат извршни овластувања, одговорности, вклучително и во однос на почитувањето на фундаменталните права и барањата за заштита на податоците, како и посебни упатства за тимовите, вклучително и за дозволеното консултирање на базите на податоци и дозволеното службено оружје, муниција и опрема во Република Северна Македонија;
	(д) Состав на тимот за управување со границите, како и распоредување на друг релевантен персонал/присуство на други членови на статутарниот персонал, вклучително и набљудувачите на фундаменталните права;
	(ѓ) Одредби за команда и контрола, вклучително и имиња и чинови на граничните службеници или друг релевантен персонал на Република Северна Македонија одговорен за соработка со членовите на тим и Агенцијата, особено имиња и чинови на тие гранични службеници или друг релевантен персонал кој командува за време на периодот на распоредување и местото на членовите на тим по хиерархија;
	(е) Техничка опрема што треба да се распореди за време на оперативната активност, вклучително и специфични барања како што се услови за користење, побаран персонал, транспорт и друга логистика и финансиски  побарувања;
	(ж) Детални побарувања за непосредно известување за инцидент од страна на Агенцијата до управниот одбор и до релевантните органи на земјите членки учеснички и на Република Северна Македонија за кој било инцидент што се случил во текот на оперативната активност извршена согласно овој Договор;
	(з) Шема за известување и евалуација која содржи одредници за извештајот за евалуација, вклучително и во однос на заштитата на фундаменталните права и конечен датум на поднесување на конечниот извештај за евалуација;
	(ѕ) [Намерно ставено празно]
	(и) Услови за соработка со телата, канцелариите и агенциите на Европската Унија, освен Агенцијата, со други трети земји или меѓународни организации;
	(ј) Општи насоки за тоа како да се обезбеди заштита на фундаменталните права за време на оперативната активност, вклучително заштита на лични податоци и обврски кои произлегуваат од важечките меѓународни инструменти за човекови права;
	(к) Процедури со кои лицата на кои им е потребна меѓународна заштита, жртви на трговија со луѓе, малолетни лица без придружба и други лица во ранливи ситуации се упатуваат до надлежните национални органи за соодветна помош;
	(л) Процедури со кои се утврдува механизам за примање и пренесување на жалби до Агенцијата и до Република Северна Македонија (вклучително и оние поднесени според член 8(5)) против секое лице кое учествува во оперативна активност, вклучително и гранични службеници или друг релевантен персонал на Република Северна Македонија и членовите на тим, за наводни повреди на фундаменталните права во контекст на нивното учество во оперативна активност на Агенцијата;
	(м) Логистички подготовки, вклучително и информации за работните услови и средината во областите каде треба да се одвива оперативната активност, и
	(н) Одредби во врска со подрачна канцеларија, како што е утврдено во согласност со член 6.
	Оперативниот план и какви било негови измени или прилагодувања се предмет на согласност од Агенцијата, Република Северна Македонија и земјите членки соседни на Република Северна Македонија или гранични со оперативната област, по консултација со земјите членки учеснички.
	Размената на информации и оперативната соработка за целите на ЕВРОСУР се одвива во согласност со правилата за утврдување и споделување на конкретните отсликувања на состојбата што треба да се наведат во оперативниот план за специфичната оперативна активност.
	Евалуацијата на оперативната активност во согласност со став (2)(з) ја спроведуваат заеднички Република Северна Македонија и Агенцијата.
	Условите за соработка со телата, канцелариите и агенциите на Европската Унија во согласност со став (2)(и) се спроведуваат во согласност со нивните соодветни мандати и во рамки на расположливите ресурси.
	Член 5
	Известување за инциденти
	Агенцијата и Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија  имаат засебен механизам за известување за инциденти за да овозможат навремено известување за секој инцидент што се случил во текот на оперативна активност спроведена според овој Договор.
	Агенцијата и Република Северна Македонија меѓусебно си помагаат во извршувањето на сите неопходни потраги и истраги за кој било инцидент пријавен преку таквиот механизам, како што се идентификување сведоци, прибавување и приложување на докази, вклучително и барања за добивање и, доколку е соодветно, предавање на предмети поврзани со пријавен инцидент. Предавањето на такви предмети може да биде условено со  нивно враќање согласно условите наведени од страна на надлежниот орган што ги доставува.
	Член 6
	Подрачни канцеларии
	Агенцијата може да основа подрачни канцеларии на територија на Република Северна Македонија заради олеснување и подобрување на координацијата на оперативните активности и за да обезбеди ефективно управување со човечките и техничките ресурси на Агенцијата. Локацијата на подрачната канцеларија ја утврдува Агенцијата во консултации со релевантните органи на Република Северна Македонија.
	Подрачните канцеларии се формираат во согласност со оперативните потреби и остануваат оперативни во временскиот период неопходен за Агенцијата да врши оперативни активности во Република Северна Македонија. Во согласност со Република Северна Македонија, тој временски период може да биде продолжен од страна на Агенцијата.
	Со секоја подрачна канцеларија раководи претставник на Агенцијата назначен од извршниот директор како раководител на подрачната канцеларија кој ќе ја надгледува целокупната работа на канцеларијата.
	Подрачните канцеларии, онаму каде што е соодветно:
	(а) Обезбедуваат оперативна и логистичка поддршка и осигуруваат координација на активностите на Агенцијата во засегнатите оперативни области;
	(б) Обезбедуваат оперативна поддршка за Република Северна Македонија во засегнатите оперативни области;
	(в) Ги следат активностите на тимовите за управување со границите и редовно известуваат во седиштето на Агенцијата;
	(г) Соработуваат со Република Северна Македонија за сите прашања поврзани со практичното спроведување на оперативните активности организирани од Агенцијата во Република Северна Македонија, вклучително и за сите дополнителни прашања што би можеле да се појават во текот на овие активности;
	(д) Го поддржуваат координативниот службеник во неговата соработка со Република Северна Македонија за сите прашања поврзани со нивниот придонес во оперативните активности организирани од Агенцијата и, кога е неопходно, контактираат со седиштето на Агенцијата;
	(ѓ) Го поддржуваат координативниот службеник и набљудувачот/ите на фундаментални права задолжени за следење на оперативна активност заради олеснување - каде што е потребно - на координацијата и комуникацијата помеѓу тимовите за управување со границите и релевантните органи на Република Северна Македонија, како и сите релевантни задачи;
	(е) Организираат логистичка поддршка поврзана  со распоредување на членовите на тим и со распоредување и употреба на техничка опрема;
	(ж) Обезбедуваат друга логистичка поддршка во однос на оперативната област за која е одговорна одредена подрачна канцеларија, со цел да се олесни непречено одвивање на оперативните активности организирани од Агенцијата;
	(з) Обезбедуваат ефективно управување со сопствената опрема на Агенцијата во областите опфатени со нејзините активности, вклучително и евентуална регистрација и долгорочно одржување на таа опрема и секоја потребна логистичка поддршка и
	(ѕ) Поддржуваат друг персонал и/или активности на Агенцијата во Република Северна Македонија како што е договорено помеѓу Агенцијата и Република Северна Македонија.
	Агенцијата и Република Северна Македонија обезбедуваат најдобри можни услови за исполнување на задачите доделени на подрачната канцеларија.
	Република Северна Македонија обезбедува разумна помош на Агенцијата за осигурување оперативен  капацитет на подрачните канцеларии.
	Член 7
	Службеник за координација
	Без да е во спротивност со улогата на подрачните канцеларии како што е опишано во член 6, извршниот директор назначува еден или повеќе експерти од статутарниот персонал кој/кои ќе бидат распоредени како службеник/-ци за координација за секоја оперативна активност. Извршниот директор ја известува Република Северна Македонија за таквото назначување.
	Улогата на службеникот за координација е:
	(а) да дејствува како посредник помеѓу Агенцијата, Република Северна Македонија и членовите на тим, обезбедувајќи помош за тимовите за управување со границите во име на Агенцијата за сите прашања поврзани со условите на распоредување;
	(б) да го следи точното спроведување на оперативниот план, вклучително, во соработка со набљудувачот/-ите за фундаментални права, во однос на заштитата на фундаменталните права и да го известува за тоа извршниот директор;
	(в) да дејствува во име на Агенцијата во сите аспекти на распоредување на тимовите за управување со границите и да ја известува Агенцијата за сите тие аспекти;
	(г) да поттикнува соработка и координација меѓу Република Северна Македонија и земјите членки учеснички.
	Во контекст на оперативните активности, извршниот директор може да го овласти службеникот за координација да помогне во решавање на какво било несогласување за извршувањето на оперативниот план и за распоредувањето на тимовите за управување со границите.
	Република Северна Македонија на членовите на тим им дава единствено упатства кои се во согласност со оперативниот план. Доколку службеникот за координација смета дека упатствата дадени на членовите на тим не се во согласност со оперативниот план или со важечките законски обврски, тој или таа веднаш им го соопштува тоа на службениците од Република Северна Македонија кои вршат координативна улога и на извршниот директор. Извршниот директор може да преземе соодветни мерки, вклучително и привремено прекинување или откажување на оперативната активност, во согласност со член 18.
	Член 8
	Фундаментални права
	При извршувањето на обврските од овој Договор, Страните се обврзуваат да постапуваат во согласност со сите важечки законски инструменти за човекови права, вклучително и Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи од 1950 година, Конвенцијата на Обединетите нации од 1951 година за статусот на бегалците и Протоколот на истата од 1967 година, Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна дискриминација од 1965 година, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права од 1966 година, Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените од 1979 година, Конвенција на Обединетите Нации против тортура и друго сурово, нечовечко или деградирачко однесување или казнување од 1984 година, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето од 1989 година, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост од 2006 година.
	Членовите на тим, при извршувањето на нивните задачи и при спроведувањето на нивните овластувања, целосно ги почитуваат фундаменталните права, вклучително и пристапот до процедурите за азил и човечко достоинство, и посветуваат особено внимание на ранливите лица. Сите мерки преземени при извршување на нивните задачи и при спроведувањето на нивните овластувања се сразмерни на целите што треба да се постигнат со таквите мерки. Додека ги извршуваат своите задачи и ги спроведуваат своите овластувања, тие нема да дискриминираат лица врз која било основа како што се пол, раса, боја на кожа, етничко или социјално потекло, генетски карактеристики, јазик, религија или верување, политичко или кое било друго убедување, припадност на национално малцинство, имот, раѓање, попреченост, возраст или сексуална ориентација во согласност со член 21 од Повелбата за фундаменталните права на Европската Унија.
	Мерки кои ги засегаат фундаменталните права и слободи може да се преземат од страна на членови на тим при извршувањето на нивните задачи или при спроведувањето на нивните овластувања само кога е тоа неопходно и сразмерно на целите кои треба да ги постигнат таквите мерки и мора да ја почитуваат суштината на овие фундаментални права и слободи во согласност со важечкото меѓународно право, правото на Европската Унија и националното право.
	Оваа одредба се применува mutatis mutandis за целиот персонал на националните органи на Република Северна Македонија што учествува во оперативна активност.
	Службеникот за фундаментални права на Агенцијата ја следи усогласеноста на секоја оперативна активност со важечките стандарди за фундаментални права. Службеникот за фундаментални права, или неговиот или нејзиниот заменик, може да врши посети на лице место во третата земја; тој или таа, исто така, дава мислења за оперативните планови и го информира извршниот директор за евентуални повреди на фундаменталните права во врска со оперативна активност. Република Северна Македонија ги поддржува напорите на службеникот за набљудување на фундаменталните права, соодветно на барањето.
	Агенцијата и Република Северна Македонија се согласуваат да му овозможат на консултативниот форум навремен и ефективен пристап до сите информации поврзани со почитувањето на фундаменталните права во врска со која било оперативна активност која се извршува според овој Договор, вклучително и преку посети на лице  место на оперативната област.
	Агенцијата и Република Северна Македонија имаат секоја посебно механизам за жалби за процесирање на наводите за повреди на фундаменталните права направени од нивниот персонал при извршување на нивните официјални функции за време на оперативна активност која се спроведува согласно овој Договор.
	Член 9
	Набљудувачи за фундаментални права
	Службеникот за фундаментални права на Агенцијата назначува најмалку еден набљудувач за фундаментални права за секоја оперативна активност, меѓу другото, за да му помага и да го советува службеникот за координација.
	Набљудувачот за фундаментални права го следи почитувањето на фундаменталните права и дава совети и помош за фундаменталните права при подготовка, спроведување и оценување на релевантната оперативна активност. Ова особено вклучува:
	(а) Следење на подготовката на оперативните планови и известување до службеникот за фундаментални права за да му/ѝ се овозможи да ги исполни своите задачи како што е предвидено во Регулативата (ЕУ) 2019/1896;
	(б) Спроведување посети, вклучително и долгорочни посети, каде што се одвиваат оперативните активности;
	(в) Соработување и контактирање со службеникот за координација и давање совети и помош;
	(г) Информирање на службеникот за координација и известување до службеникот за фундаментални права за каква било загриженост за евентуални повреди на фундаменталните права во врска со оперативната активност и
	(д) Придонес во евалуацијата на оперативната активност како што е наведено во член 4(2)(з).
	3. Набљудувачите за фундаментални права имаат пристап до сите области во кои се одвива оперативната активност и до сите документи кои се релевантни за спроведување на таа активност.
	4. Додека се присутни во оперативната област, набљудувачите за фундаментални права носат ознаки со кои јасно се идентификуваат како набљудувачи за фундаментални права.
	Член 10
	Членови на тим
	Членовите на тим се овластени да ги извршуваат задачите опишани во оперативниот план.
	Во вршењето на нивните задачи и спроведувањето на нивните овластувања, членовите на тим ги почитуваат законите и прописите на Република Северна Македонија. Членовите на тим исто така го почитуваат и важечкото право на Европската Унија и меѓународното право при вршењето на нивните задачи и спроведувањето на нивните овластувања.
	Членовите на тим може да извршуваат задачи и да спроведуваат овластувања на територија на Република Северна Македонија само под инструкции и во присуство на органите за гранично управување на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија може да овласти членови на тим да извршуваат специфични задачи и да спроведуваат специфични овластувања на нејзина територија во отсуство на органите за гранично управување, со согласност од Агенцијата или од матичната земја членка, во зависност од случајот.
	Членовите на тим кои се статутарен персонал носат униформа на постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража при вршење на нивните задачи и при спроведувањето на нивните овластувања, освен ако тоа не е поинаку утврдено во оперативниот план.
	Членовите на тим кои не се статутарен персонал ја носат својата национална униформа при вршењето на нивните задачи и спроведувањето на нивните овластувања, освен ако тоа не е поинаку утврдено во оперативниот план.
	Додека се на должност, сите членови на тим исто така носат видлива лична идентификација и сина лента на ракав со ознаките на Европската Унија и на Агенцијата на нивните униформи.
	Република Северна Македонија овластува  релевантни членови на тим да извршуваат задачи при оперативна активност кои наложуваат употреба на сила, вклучително носење и употреба на службено оружје, муниција и друга опрема, во согласност со релевантните одредби од оперативниот план.
	Членовите на тим кои се статутарен персонал може да носат и користат службено оружје, муниција и друга опрема што е предмет на согласност од Агенцијата.
	Членовите на тим кои не се статутарен персонал може да носат и користат службено оружје, муниција и друга опрема што е предмет на согласност од релевантната матична земја членка.
	Употребата на сила, вклучително и носење и употреба на службено оружје, муниција и друга опрема се спроведува во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и во присуство на органите за гранично управување на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија може да овласти членови на тим да употребат сила во отсуство на релевантни органи за гранично управување на Република Северна Македонија.
	За членови на тим кои се статутарен персонал,  таквото овластување за употреба на сила во отсуство на органите за гранично управување на Република Северна Македонија е предмет на  согласност од Агенцијата.
	За членови на тим кои не се статутарен персонал, таквото овластување за употреба на сила во отсуство на органите за гранично управување на Република Северна Македонија е предмет на согласност од релевантната матична земја членка.
	Без да е во спротивност со барањата на националното законодавство на Република Северна Македонија, секоја употреба на сила од страна на членовите на тим е во согласност со начелата на нужност, сразмерност и обврска за претпазливост. Секоја таква употреба на сила мора исто така да биде целосно во согласност со важечкото право на Европската Унија и  меѓународното право, вклучително и особено правилата утврдени во Анекс V на Регулативата (ЕУ) 2019/1896.
	Пред распоредување на членови на тим, Агенцијата ја известува Република Северна Македонија за службеното оружје, муницијата и останатата опрема што членовите на тим може да ги носат во согласност со став 5. Република Северна Македонија може да забрани носење одредено службено оружје, муниција и друга опрема, доколку нејзините закони применуваат иста забрана и за нејзините органи за гранично управување. Пред распоредување на членови на тим, Република Северна Македонија ја информира Агенцијата за дозволено службено оружје, муниција и опрема и за условите за нивно користење. Агенцијата ја доставува оваа информација до земјите членки.
	Република Северна Македонија ги спроведува сите постапки неопходни за издавање на потребните дозволи за оружје и за олеснување на увоз, извоз, транспорт и складирање на оружјето, муницијата и другата опрема расположива на членовите на тим, како што е дефинирано во Оперативниот план и побарано од Агенцијата.
	Службено оружје, муниција и опрема може да се користат за легитимна самоодбрана и за легитимна одбрана на членовите на тим или на други лица во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија. Секоја таква употреба мора да биде и во согласност со релевантните начела на меѓународното право и правото на Европската Унија.
	Пристап во националните бази на податоци имаат само лица овластени од  Република Северна Македонија. Република Северна Македонија може да дозволи споделување на податоци од нејзините национални бази на податоци со членови на тим во согласност со оперативниот план. Членовите на тим имаат увид само во податоци кои се неопходни за извршување на нивните задачи и за спроведување на нивните овластувања.
	За спроведување на оперативните активности, Република Северна Македонија распоредува службеници од националните органи на Република Северна Македонија надлежни за управување со границите кои можат и сакаат да комуницираат на англиски јазик за да остваруваат координативна улога во име на Република Северна Македонија.
	Член 11
	Привилегии и имунитет на имот, фондови, средства и операции  на Агенцијата
	Сите простории и згради на Агенцијата во Република Северна Македонија се неповредливи. Тие се изземени од претрес, реквизиција, конфискација или експропријација.
	Имотот и средствата на Агенцијата, вклучително и превозни средства, средства за комуникација, архиви, сите преписки, документи, лични исправи и финансиски средства се неповредливи.
	Средствата на Агенцијата вклучувaат средства во нејзина сопственост, сосопственост, средства кои се чартерирани или се изнајмени од земја членка и понудени на Агенцијата. По влегување на претставник/-ци на надлежните национални органи, тие се третираат како средства во државна служба одобрени да се користат  за таа цел.
	Во однос на Агенцијата не може да се преземат извршни мерки. Имотот и средствата на Агенцијата нема да подлежат на какви било административни или правни мерки на ограничување. Имотот на Агенцијата не може да се заплени заради задоволување на пресуда, одлука или налог.
	Република Северна Македонија дозволува влез и отстранување на предмети и опрема кои Агенцијата ги распоредила во Република Северна Македонија за оперативни цели.
	Агенцијата е изземена од сите давачки (вклучително царински давачки) и даноци како и од сите забрани и ограничувања при извоз и увоз на предмети наменети за нејзина службена употреба, без оглед дали се транспортираат од страна на Агенцијата или трета страна.
	Член 12
	Привилегии и имунитет на членови на тим
	Членови на тим нема да подлежат на каква било форма на истрага или правна постапка во Република Северна Македонија или од страна на органите на Република Северна Македонија, освен во околностите наведени во став 2.
	Членовите на тим уживаат имунитет од кривична, граѓанска и административна јурисдикција на Република Северна Македонија во однос на сите дејствија што ги извршуваат при вршењето на нивните службени функции.
	Кога органите на Република Северна Македонија имаат намера да отпочнат кривична, граѓанска или управна постапка против член на тим пред кој било суд на Република Северна Македонија, надлежните органи веднаш го известуваат извршниот директор за истото.
	По добивањето на таквото известување, извршниот директор, без непотребно одлагање, ги информира релевантните органи на Република Северна Македонија дали предметното дејствие го извршил членот на тим при извршувањето на неговите службени функции. Доколку делото било констатирано дека е извршено при вршење на службените функции, постапка нема да отпочне. Доколку делото е констатирано дека не е извршено при вршење на службените функции, постапка може да почне. Квалификацијата од страна на извршниот директор е обврзувачка за Република Северна Македонија, која не може да ја оспори истата.
	Додека се чека оваа квалификација, Агенцијата се воздржува од преземање какви било мерки во насока на загрозување на можното последователно кривично гонење на членот на тим од страна на надлежните органи на Република Северна Македонија, вклучително и олеснување на враќањето на засегнатиот член на тим од Република Северна Македонија во неговата матична земја членка.
	Отпочнувањето постапка од страна на членови на тим ги спречува да се повикаат на имунитет од јурисдикција во однос на која било противтужба директно поврзана со главната тужба.
	Простории, станбени објекти, средства за транспорт и комуникација, и предмети што ги поседуваат, вклучително и сите преписки, документи, лични исправи и средства на членовите на тим се неповредливи, освен во случај на извршни мерки како што е дозволено во согласност со став 8.
	Република Северна Македонија е  одговорна за каква било штета што членовите на тим ќе  ја предизвикаат на трети страни при извршување на нивните службени должности.
	Во случај на штета причинета од крајно невнимание или несовесно однесување со намера или доколку делото не било сторено при извршување на службените должности од страна на член на тим, кој е член на статутарниот персонал, Република Северна Македонија може да побара, преку извршниот директор, Агенцијата да плати надомест.
	Во случај на штета причинета од крајно невнимание или несовесно однесување со намера или доколку делото не било сторено при извршувањето на  службените должности од страна на член на тим кој не е член на статутарниот персонал, Република Северна Македонија може да побара, преку извршниот директор, засегнатата матична земја членка да плати надомест.
	Членовите на тим нема да бидат обврзани да даваат докази како сведоци во правни постапки во Република Северна Македонија.
	Нема да се преземаат извршни мерки во однос на членови на тим, освен во случај кога против нив се поведуваат кривични, граѓански или управни постапки кои не се поврзани со вршење службени должности. Имотот на членовите на тим за кој извршниот директор потврдува дека е неопходен за вршење на нивните службени должности, е ослободен од заплена заради извршување пресуда, одлука или налог. Во кривични, граѓански или управни постапки, членови на тим нема да бидат предмет на какви било ограничувања во однос на личната слобода или на други мерки на ограничување.
	Во однос на услугите кои ѝ се даваат на Агенцијата, членовите на тим се изземени од одредбите за социјално осигурување кои може да се во сила во Република Северна Македонија.
	Платите и приходите кои Агенцијата или матичните земји членки ги исплаќаат на членовите на тим, како и сите приходи кои членовите на тим ги добиваат надвор од Република Северна Македонија нема да се оданочуваат во која било форма во Република Северна Македонија.
	Република Северна Македонија дозволува внес на предмети за лична употреба на членовите на тим и одобрува нивно изземање од сите давачки (вклучително царински давачки), даноци и поврзани плаќања, со исклучок на трошоци за складирање, транспорт и слични услуги во врска со таквите предмети. Република Северна Македонија исто така дозволува и извоз на такви предмети.
	Личниот багаж на членовите на тим е изземен од проверка, освен во случај на сериозна основа за претпоставка дека тој содржи предмети кои не се за лична употреба на членовите на тим или предмети чиј увоз или извоз е забранет со закон или е предмет на прописите на Република Северна Македонија за карантин. Проверката на таквиот личен багаж се спроведува само во присуство на засегнатите членови на тим или на овластен претставник на Агенцијата.
	Агенцијата и Република Северна Македонија назначуваат лица за контакт достапни во секој момент и одговорни за размена на информации и за непосредното дејствување доколку дело сторено од член на тим претставува повреда на кривичниот закон, како и за размена на информации и за оперативни активности поврзани со какви било граѓански и управни постапки против член на тим.
	Додека надлежните органи на матичната земја членка преземаат дејствија, Агенцијата и Република Северна Македонија меѓусебно си помагаат во спроведувањето на сите неопходни потраги и истраги за секое наводно кривично дело во однос на кое Агенцијата или Република Северна Македонија или и двете имаат интерес, во идентификувањето сведоци и во прибавувањето и приложувањето докази, вклучително и во барањето за добивање и, ако е соодветно, предавање предмети поврзани со  наводно кривично дело. Предавањето на такви предмети може да биде предмет на нивно враќање согласно условите наведени од страна на надлежниот орган што ги доставува.
	Член 13
	Повредени или починати членови на тим
	Без да е во спротивност со член 12, извршниот директор има право да раководи и да преземе соодветни мерки за репатријација на повредени или починати членови на тим, како и на нивниот личен имот.
	Врз починат член на тим се врши обдукција само со експлицитна согласност на засегнатата матична земја членка и во присуство на претставник на Агенцијата или на засегнатата матична земја членка. Доколку таквата обдукција се прави надвор од Република Северна Македонија, Република Северна Македонија на барање се известува за резултатите од обдукцијата.
	Република Северна Македонија и Агенцијата соработуваат во најголема можна мера за да овозможат брза репатријација на повредени или починати членови на тим.
	Член 14
	Документ за акредитација
	Агенцијата издава документ на македонски и на англиски јазик на секој член на тим заради негова идентификација пред националните органи на Република Северна Македонија и како доказ за правото на носителот да ги врши задачите и да ги спроведува овластувањата наведени во член 10 од овој Договор и во оперативниот план („документ за акредитација“).
	Документот за акредитација ги вклучува следните информации за членот на персоналот: име и презиме и државјанство, чин или назив на работно место, скорешна дигитална фотографија и задачи кои е овластен да ги извршува за време на распоредувањето.
	Заради идентификација пред националните власти на Република Северна Македонија, членовите на тим се обврзани да го носат документот за акредитација со себе во секој момент.
	Република Северна Македонија го признава документот за акредитација, приложен заедно со важечка патна исправа, како основа за да му се дозволи на релевантниот член на тим влез и престој во Република Северна Македонија, без потреба од виза, претходно одобрение или каков било друг документ, сè до денот на неговото истекување.
	Документот за акредитација се враќа во Агенцијата на крајот од распоредувањето. За тоа се известуваат надлежните власти во Република Северна Македонија.
	Член 15
	Примена во однос на персоналот на Агенцијата кои не се распоредени како членови на тим
	Членовите 12, 13 и 14 се применуваат mutatis mutandis на целиот персонал на Агенцијата распоредени во Република Северна Македонија а кои не се членови на тим, вклучително и набљудувачите за фундаментални права и статутарниот персонал распореден во подрачни канцеларии.
	Член 16
	Заштита на лични податоци
	Лични податоци се доставуваат само ако е тоа неопходно за спроведување на овој Договор од страна на надлежните органи на Република Северна Македонија или на Агенцијата. Обработката на лични податоци од страна на одреден орган во конкретен случај, вклучително и пренос на личните податоци до другата Страна, е предмет на правилата за заштита на податоци кои се важечки за тој орган. Страната ги обезбедува следните минимални заштитни мерки како предуслов за каков било пренос на податоци:
	а) лични податоци мора да се обработуваат законито, правично и на транспарентен начин во однос на субјектот на податоци;
	б) лични податоци мора да се собираат за конкретна, експлицитна и легитимна цел за спроведување на овој Договор, а органите кои ги доставиле или примиле не смеат да ги обработуваат дополнително на начин кој не е компатибилен  со таа намена;
	в) личните податоци мора да бидат соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно за целта за која се собираат или обработуваат дополнително; особено, лични податоци кои се доставуваат во согласност со важечкото законодавство  на органот кој ги праќа податоците може да се однесуваат само на следното:
	- име;
	- презиме;
	- датум на раѓање;
	- државјанство;
	- чин;
	- страница со лични податоци од патна исправа;
	- документ за акредитација;
	- слика од лична карта/пасош/документ за акредитација;
	- адреса на е-пошта;
	- број на мобилен телефон;
	- детали за оружје;
	- времетраење на распоредување;
	- локација на распоредување;
	- идентификациски броеви на авион или брод;
	- датум на пристигнување;
	- аеродром/граничен премин на пристигнување;
	- број на лет на пристигнување;
	- датум на заминување;
	- аеродром/граничен премин на заминување;
	- број на лет на заминување;
	- матична земја членка/трета земја;
	- орган на распоредување;
	- задачи/оперативен профил;
	- превозни средства, и/или;
	- рута
	на членовите на тим, персонал на Агенцијата, релевантни набљудувачи или членови на програми за размена на персонал;
	г) личните податоци мора да се точни и, таму каде е неопходно, ажурирани;
	д) личните податоци мора да се чуваат во форма која дозволува идентификување на субјектите на податоци не подолго отколку што е неопходно за целта за која податоците се собрани или за која дополнително се обработуваат;
	ѓ) личните податоци мора да се обработуваат на начин со кој се осигурува соодветна безбедност на личните податоци, имајќи ги предвид специфичните ризици од обработката, вклучително и заштита од неовластена или незаконска обработка и од случајно губење, уништување или оштетување, применувајќи соодветни технички или организациски мерки („нарушување на безбедноста на податоците“); Страната која прима податоци презема соодветни мерки за справување со каква било нарушување на безбедноста на податоци и ја известува Страната која испратила податоци за таквото нарушување, без непотребно одложување и во рок од 72 часа;
	е) органот кој ги испратил и органот кој ги примил податоците ги преземат сите разумни мерки за да осигурат, без одложување, исправка или бришење - зависно што е соодветно -  на лични податоци кога обработката не е во согласност со овој член, особено ако таквите податоци не се соодветни, релевантни, точни, или се прекумерни во однос на целта за која се обработуваат. Ова вклучува известување на другата Страна за каква било исправка или бришење;
	ж) по добиено барање, органот кој примил податоци  го информира органот кој пратил податоци за употребата на доставените податоци;
	з) лични податоци може да се споделуваат само со следните надлежни органи:
	Агенцијата; и
	Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија,
	натамошното споделување со други органи се спроведува по претходно одобрение од органот кој ги  праќа податоците;
	ѕ) органите кои праќаат и примаат податоци имаат обврска да водат евиденција во пишана форма на испратените и примените лични податоци;
	и) се воспоставува независен надзор за надгледување на почитувањето на заштитата на податоците, вклучително и инспекција на таквата евиденција; субјектите на податоци  имаат право на поднесување жалба до надзорното тело и на одговор без непотребно одложување;
	ј) субјектите на податоци имаат право на информација  за обработката на нивните лични податоци, пристап до таквите податоци и на исправка или бришење на неточни или незаконски обработени податоци, во согласност со неопходните и сразмерни ограничувања поради важни причини од јавен интерес; и
	к) субјектите на податоци имаат право на ефективен административен и судски надомест за повреда на горенаведените заштитни мерки.
	Секоја Страна спроведува периодични прегледи на своите политики и процедури според кои се спроведува оваа одредба. На барање на другата Страна, Страната која го добила барањето ќе ги ревидира своите политики и процедури за обработка на лични податоци за да утврди и потврди дека заштитните мерки во овој член  се спроведуваат ефективно. Резултатите од ваквото ревидирање се споделуваат со Страната што го побарала ревидирањето во разумен рок.
	Мерките за заштита на податоци предвидени во овој Договор се предмет на надзор од Европскиот супервизор за заштита на податоци и Агенцијата за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.
	Страните соработуваат со Европскиот супервизор за заштита на податоци, како надзорен орган на Агенцијата.
	Агенцијата и Република Северна Македонија изготвуваат заеднички извештај за примената на овој член на крајот од секоја оперативна активност. Овој извештај се доставува до службеникот на Агенцијата за фундаментални права и до службеникот за заштита на податоци, како и до Агенцијата за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.
	Агенцијата и Република Северна Македонија утврдуваат детални правила за доставување и обработка на лични податоци за целите на оперативните активности согласно овој Договор во посебни одредби од релевантните оперативни планови. Овие одредби се во согласност со релевантните барања на законодавството на  Европската Унија и на Република Северна Македонија. Тие ја опишуваат, меѓу другото, наменетата цел на комуникацијата, контролорот(-ите) и сите улоги и одговорности, категориите на доставени податоци, конкретните периоди на задржување на податоците и сите минимални заштитни мерки. Во интерес на транспарентноста и предвидливоста, овие одредби се јавно достапни во согласност со релевантните упатства на Европскиот одбор за заштита на податоци.
	Член 17
	Размена на класифицирани и чувствителни некласифицирани информации
	Секоја размена, споделување или ширење класифицирани информации во рамки на овој Договор се врши со посебна административна спогодба склучена меѓу Агенцијата и релевантните органи на Република Северна Македонија, претходно одобрена од страна на Европската комисија.
	Секоја размена на чувствителни некласифицирани информации во рамки на овој Договор:
	а) ја врши Агенцијата во согласност со член 9(5) од Одлуката (ЕУ, Евроатом) 2015/443 на Комисијата ;
	б) добива ниво на заштита од Страната која ги добива информациите еднакво на нивото на заштита што го нудат мерките кои се применуваат за такви информации од Страната што ги испратила во смисла на доверливост, интегритет и достапност; и
	в) се спроведува преку систем за размена на информации кој ги исполнува критериумите за достапност, доверливост и интегритет за чувствителни некласифицирани информации, вклучително и преку комуникациската мрежа наведена во член 14 од Регулативата (ЕУ) 2019/1896.
	Страните ги почитуваат правата на интелектуална сопственост во врска со сите податоци обработени во рамки на овој Договор.
	Член 18
	Одлука за привремено прекинување, откажување и/или повлекување финансии за оперативна активност
	Доколку условите за спроведување оперативна активност повеќе не се исполнети, извршниот директор ја завршува оперативната активност откако за тоа писмено ќе ја извести Република Северна Македонија.
	Доколку овој Договор или оперативниот план не се почитуваат од Република Северна Македонија, извршниот директор може да го повлече финансирањето на релевантната оперативна активност и/или истата да ја прекине привремено или да ја откаже откако за тоа писмено ќе ја извести Република Северна Македонија.
	Доколку не може да се гарантира безбедноста во оперативна активност на кој било учесник распореден во Република Северна Македонија, извршниот директор може да ја прекине привремено или да ја откаже релевантната оперативна активност или некои аспекти од истата.
	Ако извршниот директор смета дека се случиле или дека веројатно ќе се случат повреди на фундаменталните права или на обврските за меѓународна заштита кои се од сериозна природа или кои веројатно и натаму ќе се случуваат во врска со оперативна активност што се спроведува врз основа на овој Договор, тој/таа го повлекува финансирањето на релевантната оперативна активност, и/или истата ја прекинува привремено или ја откажува откако за тоа ќе ја извести Република Северна Македонија.
	Република Северна Македонија може да побара од извршниот директор да прекине привремено или да откаже дадена оперативна активност доколку овој Договор или од оперативниот план не се почитуваат од страна на член на тим. Таквото барање се подготвува во писмена форма и ги вклучува и причините за истото.
	Прекинувањето, завршувањето  или повлекувањето на финансирање од овој член стапува во сила од денот на известување на Република Северна Македонија. Тоа нема да влијае на кое било право или обврска што произлегуваат од примената на овој Договор или на оперативниот план пред таквото привремено прекинување, откажување или повлекување на финансирање.
	Член 19
	Борба против измама
	1. Доколку дознае за постоење на веродостојни наводи за измама, корупција или какви било други незаконски активности поврзани со спроведувањето на овој Договор, Република Северна Македонија веднаш ја известува Агенцијата, Европската канцеларија за борба против измами и/или која било друга институција, тела или органи на Европската Унија надлежни за такви прашања.
	2. Кога таквите наводи се однесуваат на средства од Европската Унија исплатени во врска со овој договор, Република Северна Македонија, во согласност со сите важечки воспоставени механизми за соработка, ја обезбедува сета неопходна поддршка на гореспоменатите институции, тела, органи од став 1 во врска со истражните активности на нејзината територија.
	Член 20
	Спроведување на овој Договор
	1. За Република Северна Македонија, овој Договор го спроведува Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија.
	2. За Европската Унија, овој Договор го спроведува  Агенцијата.
	Член 21
	Решавање на спорови
	Сите спорови кои произлегуваат во врска со примената на овој Договор заеднички се разгледуваат помеѓу претставници на Агенцијата и надлежните органи на Република Северна Македонија.
	Доколку нема претходно договорање, споровите кои произлегуваат во однос на толкувањето или примената на овој Договор се решаваат исклучиво по пат на преговори помеѓу Страните.
	Член 22
	Влегување во сила, измена, времетраење, прекинување и раскинување на Договорот
	1. Овој Договор е предмет на ратификација, прифаќање или одобрување од Страните во согласност со нивните внатрешни правни процедури. Страните меѓусебно се известуваат за завршување на процедурите неопходни за таа цел.
	2. Овој договор влегува во сила на првиот ден од вториот месец по датумот на кој Страните меѓусебно се известиле за завршувањето на внатрешните правни процедури во согласност со став 1.
	3. Овој Договор може да се измени само во писмена форма со заемна согласност на Страните.
	4.Овој Договор е склучен на неопределено време. Договорот може да биде раскинат или прекинат со писмен договор меѓу Страните или еднострано од која било од Страните.
	Во случај на еднострано раскинување или прекинување, Страната која сака да го раскине или прекине Договорот ја известува за тоа другата Страна во пишана форма. Едностраното раскинување или прекинување на овој Договор стапува на сила првиот ден од вториот месец по месецот во кој е дадено известувањето.
	5.Известувањата направени во согласност со овој член се испраќаат до генералниот секретар на Советот на Европската Унија за Европската Унија, и до Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија за Република Северна Македонија.
	Изработен на македонски, бугарски, хрватски, чешки, дански,  холандски, англиски, естонски, фински, француски,  германски, грчки, унгарски, ирски,  италијански, латвиски, литвански, , малтешки, полски, португалски, романски, словачки, словенечки, шпански и шведски јазик, при што секој од овие текстови е подеднакво автентичен.
	ПОТВРДУВАЈЌИ ГО ГОРЕНАВЕДЕНОТО, долупотпишаните, прописно овластени за тоа, го потпишаа овој Договор.

