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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1224.
Врз основа на членовите 40 став (2) и 206 став (1) алинеја 12 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внатрешни работи, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА РАМКАТА НА ОПШТИ РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува Рамката на општи работни компетенции за работниците во Министерство-то
за внатрешни работи (во натамошниот текст: Рамката).
Член 2
Рамката претставува групирање на општите компетенции на единствен и интегриран начин, со цел да се овозможи подобрување на постапките за селекција и вработување, унапредување, оценување на ефектот од ра-ботењето, како и стручното усовршување на работниците во Министерството за внатрешни работи.
Член 3
(1) Рамката содржи девет општи работни компетенции, и тоа:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учењеи развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.
(2) Секоја компетенција во Рамката е опишана со назив, дефиниција, нивоа (основно, средно и напредно) и индикатори за секое ниво.
Член 4
(1) Видот и нивото на општата работна компетенција која е пропишана за работното место зависи од кате-горијата на која и припаѓа работното место.
(2) За работните места од Категориите А, Б и В се применуваат сите девет општи работни компетенции од
Рамката, и тоа на напредно ниво.
(3) За работните места од Категориите Г, Д и Ѓ се применуваат осум општи работни компетенции од Рамката, на средно ниво и тоа:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.
(4) За работните места од Категорија Е и Ж се применуваат шест општи работни компетенции од Рамката, на
основно ниво и тоа:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.
(5) Општите работни компетенции, со нивоа и индикатори се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнување на примената на Законот за внатрешни работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 42/14 и 116/14).
Бр.131-15607/1
4 март 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1225.
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 101 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и Правилникот за
начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.
122/2006 и 81/2014) постапувајќи по Барањето од страна на ТТК Банка АД Скопје бр. УП1 08-2 од 16.1.2015
година за давање согласност за именување на лицето
Дарко Сима за раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност при ТТК Банка АД Скопје на седницата одржана на ден 4.3.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Дарко Сима,
дипломиран економист, за Раководител на Одделот за
работа со хартии од вредност при ТТК Банка АД
Скопје.
2. Согласноста за именување на Дарко Сима за Раководител на Одделот за работа со хартии од вредност
при ТТК Банка АД Скопје, се дава за период од 4 (четири) години, согласно Одлука бр. 04-245/1 од
14.01.2015 година донесена од страна на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на лицето Дарко Сима од функцијата Раководител на Одделот за работа со хартии од вредност
при ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на раководител од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-2
4 март 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1226.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Единаково, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Xисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Единаково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Единаково.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2753/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1227.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Белче, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Xисар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Белче.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2754/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1228.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Мало Рувци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мало Рувци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мало Рувци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2755/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1229.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Босилово-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Босилово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Босилово-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2756/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1230.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Моноспитово-Вон-град, која е
во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.
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Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моноспитово-Вон-град, престануваат
да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Моноспитово-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2757/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1231.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Кратово, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Кратово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кратово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Кратово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2758/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1232.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Шлегово, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Кратово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шлегово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Шлегово.

Стр. 14 - Бр. 38

11 март 2015

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2759/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1233.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Вржогрнци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка .
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вржогрнци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Вржогрнци.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2760/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1234.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Узем, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка .
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Узем, престануваат да важат аналогните
катастарски планови за катастарската општина Узем.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2761/1
19 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1235.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 19.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Пишица, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Пробиштип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пишица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Пишица.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2762/1
19 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________
1236.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Лесковица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лесковица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Лесковица.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-2871/1
20 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

11 март 2015
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1237.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

1239.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Пиперово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пиперово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Пиперово.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Добрејци-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добрејци-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Добрејци-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-2872/1
20 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

Бр. 09-2874/1
20 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

1238.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

1240.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Дамјан, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Радовиш.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дамјан, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дамјан.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Мартиница, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мартиница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мартиница.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-2873/1
20 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Бр. 09-2875/1
20 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
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1241.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

1243.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 20.02.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Отишино, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отишино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Отишино.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 24.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Света, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности
Демир Xисар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Света, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Света.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-2876/1
20 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

Бр. 09-3032/1
24 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

1242.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

1244.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 24.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мелница, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мелница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мелница.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 24.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Градошорци-Вон-град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Градошорци-Вон-град, престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската
општина Градошорци-Вон-град.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-3031/1
24 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Бр. 09-3033/1
24 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

11 март 2015
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1245.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

1247.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

Р Е Ш Е НИ Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 27.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пештани, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пештани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Пештани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 27.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сладуево, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Xисар.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сладуево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Сладуево.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-3245/1
27 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

Бр. 09-3247/1
27 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

1246.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

1248.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 27.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Новаке, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Новаке, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Новаке.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 27.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дуње, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности
Прилеп.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дуње, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Дуње.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-3246/1
27 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Бр. 09-3248/1
27 февруари 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Стр. 18 - Бр. 38

11 март 2015

1249.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

1251.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 27.2.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Виничани, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Виничани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Виничани.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 3.3.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кривени, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кривени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Кривени.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-3249/1
27 февруари 2015 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески с.р.
___________

Бр. 09-3410/1
3 март 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
___________

1250.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

1252.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 3.3.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мемешли, која е во надлежност
на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мемешли, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Мемешли.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

На ден 3.3.2015 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радибуш, која е во надлежност на
одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радибуш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радибуш.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 09-3409/1
3 март 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

Бр. 09-3411/1
3 март 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.
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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1253.
Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 113/2014, 160/2014 и 188/2014) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената
плата по вработен во Република Македонија бр.
4.1.15.14 од 26. 2.2015 година, Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува
и објавува
ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2014 ГОДИНА,
ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2015 ГОДИНА
1. Платите остварени од 1970 до 2014 година што
се земаат за утврдување на пензиската основа се
пресметуваат според просечната плата на вработените
во Републиката од 2014 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа
на статистичките податоци за движењето на платите на
сите вработени во Републиката, и тоа:
Година
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Просечна плата
0,001136
0,001366
0,001625
0,001872
0,002400
0,003013
0,003435
0,004087
0,004902
0,005775
0,006945
0,008817
0,011259
0,014076
0,019542
0,032821
0,066730
0,133917
0,359726
6,420000
38,540000
77,850000
764,000000
4.854,000000
9.009,000000
9.373,000000
9.445,000000
9.469,000000
9.623,000000
9.754,000000
9.942,000000
10.552,000000

Коефициенти
18.832.746,4789
15.661.786,2372
13.165.538,4615
11.428.418,8034
8.914.166,6667
7.100.564,2217
6.228.238,7191
5.234.646,4399
4.364.341,0853
3.704.588,7446
3.080.489,5608
2.426.448,9055
1.900.168,7539
1.519.892,0148
1.094.770,2385
651.838,7618
320.605,4248
159.755,6696
59.473,0434
3.332,3988
555,1116
274,8105
28,0026
4,4075
2,3747
2,2825
2,2651
2,2594
2,2232
2,1934
2,1519
2,0275

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11.279,000000
11.824,000000
12.293,000000
12.597,000000
13.517,000000
14.584,000000
16.096,000000
19.957,000000
20.553,000000
20.847,000000
20.902,000000
21.145,000000
21.394,000000

1,8968
1,8094
1,7403
1,6983
1,5827
1,4670
1,3292
1,0720
1,0409
1,0262
1,0235
1,0118
1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка
1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент
1,0452.
Бр. 02-1293/2
4 март 2015 година
Скопје

__________

в.д. Директор,
Амет Даути с.р.

1254.
Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2012,
166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
113/2014, 160/2014 и 188/2014) и Соопштението на
Државниот завод за статистика за исплатена просечна
бруто плата по вработен во Република Македонија
број 4.1.15.14 од 26.2.2015 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува
ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА
ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2015 ГОДИНА
1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:
- за висока стручна подготовка…19.968,00 денари
- за виша стручна подготовка или
подготовка за висококвалификуван
работник……………………………16.660,00 денари
- за средна стручна подготовка или
подготовка за квалификуван работник....15.116,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван
работник односно нижа стручна подготовка…13.339,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна
подготовка…………………………12.856,00 денари.
2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2014 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право
на пензија остваруваат во 2015 година.
Бр. 02-1293/3
4 март 2015 година
Скопје

в.д. Директор,
Амет Даути с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1255.
Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 11/12, 30/14 и
180/14), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Висината на минималната плата во бруто износ во
Република Македонија за 2015 година изнесува
13.482,00 денари.
Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
1256.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 2015 година, во однос на просечните цени на мало во 2014 година, изнесува -2,0%.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

Заменик на директорот,
м-р Дејан Станков, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

Број 38

11 март 2015, среда

година LXXI
contact@slvesnik.com.mk

www.slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на
Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа
Република Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА
Стр.
1.
2.
3.
4.

Преглед на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во
периодот 1 јули– 31 декември 2014 година, ………................................................................................
Преглед на изјави/ поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република
Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31 декември 2014 година…………………….
Преглед на правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено, а од
кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица рестриктивни мерки, во периодот 1 јули – 31 декември 2014 година…………………………............
Преглед на изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОН –
ОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31
декември 2014 година...................................................................................................................................

2
3
4
5
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.
Прилог 1
ПРЕГЛЕД
на декларации на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во
периодот 1 јули– 31 декември 2014 година

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Декларација во името на ЕУ за ситуацијата во Либија
Декларација на Високиот претставник на ЕУ Федерика Могерини, во името
Европската унија за Денот на човековите права, 10 декември
Декларација на Високиот претставник на ЕУ Федерика Могерини, во името
Европската унија за изборите во Источна Украина.
Декларација на Високиот претставник на ЕУ Федерика Могерини, во името
Европската унија, по повод егзекуцијата на Reyhane Jabbari во Иран
Декларација на ЕУ по повод Меѓународниот ден за поддршка на жртвите
тортура
Декларација во името на ЕУ за ситуацијата во Либија

на
на
на
од
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2.
Прилог 2
ПРЕГЛЕД
на
изјави/ поднесоци на ЕУ (Брисел) за климатски промени кон кои Република
Македонија се има придружено во периодот 1 јули – 31 декември 2014 година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Поднесок на ЕУ на 41 сесија - Тело за имплементација, Лима, 5 декември
Дијалог на министерски состано на високо ниво за финансирање на климатски
промени, 9 декември 2014 година.
Министерски дијалог на Дурбанската Платформа, за подобрување на акцијата
Поставување на фондови за договорот за 2015 година, забрзување на
активности, 10 декември 2014 година.
Дваесетта седница на Конференцијата на Страните на UNFCCC и десеттата
сесија на Состанокот на Страните од Кјото Протоколот
Седмиот дел од втората седница на Работната на Ад Хок групата на Дурбан
Платформата за Подобрена акција, Лима, 2 Декември 2014
Дваесетта седница на Конференцијата на Страните на UNFCCC и десеттата
сесија на Состанокот на Страните на Протоколот од Кјото
41 сесија на помошното тело за научни и технолошки совети
Дваесетта седница на Конференцијата на Страните на UNFCCC и десеттата
сесија на Состанокот на Страните на Протоколот од Кјото
Изјава на отворањето на високо ниво на сегментот COP20
41 сесија на помошното тело за научни и технолошки совети, Лима 1 декември
2014
Поднесок на ЕУ за технички информации за WS2
Договор за 2015 година
Поднесок на ЕУ за стратегија и пристап за зголемување на финансиите за
климата
Поднесок на ЕУ за рамка за различен пристап
Поднесок на ЕУ за нов механизам во пазарот
Поднесок на ЕУ за не-пазарно заснован пристап (NMA)
Форум и програма за работа на влијанието на имплементацијата на мерките за
одговор размислувања за опциите за зајакнување на можностите за соработка и
соработка помеѓу Страните поврзани со овој план.
Поднесок на ЕУ за системи за обезбедување на информации мерки за заштита,
почитување,намалување на емисиите од уништувањето на шумите и шумска
деградација, како и улогата на зачувување, одржување и управување со шумите
и акции за зголемување на шумскиот јаглерод во земјите во развој
Ставови на страните за известувањето на националните извештаи
Четриесетта седница на телото за имплементација
Трет дел на втората седница на работната група на Дурбан Платформата –
Подобрување на акцијата
Триесет и деветтата седница на помошно тело за научни и технолошки совети
(SBSTA 39)
Отворена Изјава на Регулативата CMP9
Завршна Изјава за SBI 39
Триесет и деветта седница на Телото за имплментација на SBI 39
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3.

Прилог 3
ПРЕГЛЕД
на
правни акти на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено, а од
кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички
лица - рестриктивни мерки, во периодот 1 јули – 31 декември 2014 година
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Одлука на Советот 2014/309/ЗНБП од 28 мај 2014 година за измена на Одлуката
2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
Одлука 2014/449/ЗНБП НА Советот од 10 јули 2014 година за рестриктивни мерки
во однос на состојбата во Јужен Судан
Oдлука за спроведување 2014/387/ЗНБП на Советот од 23 јуни 2014 година за
спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки против
Сирија
Одлука за спроведување 2014/439/ЗНБП на Советот од 8 јули 2014 година за
спроведување на Одлука 2012/642/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки против
Белорусија
Одлука за спроведување 2014/487/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за
спроведување на Одлука 2011/137/ЗНБП, за рестриктивни мерки во поглед на
ситуацијата во Либија
Одлука за спроведување 2014/488/ЗНБП на Советот од 22 јули 2014 година за
спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП, во врска со рестриктивни мерки против
Сирија
Одлука на Советот 2014/381/ЗНБП од 23 јуни 2014 година за измена на Одлуката
2010/573/ЗНБП за рестриктивни мерки против раководството на Транснистрискиот
регион на Република Молдова.

ОДЛУКА 2014/728/ЗНБП НА СОВЕТОТ од 20 октомври 2014 година за изменување
8. на Одлука 2010/638/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Република
Гвинеја
ОДЛУКА за спроведување 2014/730/ЗНБП на советот од 20 октомври 2014
9. годиназа спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против
Сирија
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4.
Прилог 4
ПРЕГЛЕД
на
изјави на обраќања и други заеднички документи на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена ОНОБСЕ, Стразбург), кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1
јули – 31 декември 2014 година
ОН - Виена

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Преглед на изјави, обраќања и други заеднички документи на ЕУ кон кои
Република Македонија се има придружено во рамките на Канцеларијата на ОН за
дрога и криминал - UNODC, Организацијата на Обединетите нации за индустриски
развој - UNIDO, Меѓународната агенција за атомска енергија - IAEA и
Подготвителната комисија на Организацијата за сеопфатна забрана на нуклеарни
проби - CTBTO, за време на претседателството на Италија со ЕУ во периодот од 1
јули - 31 декември 2014 година
Изјава на ЕУ дадена за време на 43-та пленарна сесија на Подготвителната
комисија на СТВТО
Изјава на ЕУ дадена за време на 23-ата заедничка пленарна сесија на Работната
група А и Работната група Б на Подготвителната комисија на СТВТО
Изјава на ЕУ дадена за време на сесиите на Работната група за враќање на имот
(Asset Recovery) и Работната група за превенција на Конференцијата на државите
членки на Конвенцијата на ОН против корупција (UNCAC)
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 7) Зајакнување на
активностите на Агенцијата поврзани со нуклеарната наука, технологија и
апликации
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 5) Мерки за зајакнување на
меѓународната соработка во врска со нуклеарната, радијационата, транспортната
и безбедноста на отпадот
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 9) Примена на заштитните
мерки во Блискиот Исток
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 9) нуклеарните капацитети
на Израел
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 6) Извештај за нуклеарна
сигурност за 2014 година и Имплементацијата на Планот за нуклеарна сигурност
2010-2013
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 7ц) Имлементација на
договорот за заштитните мерки во Иран
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 8ц) Примена на заштитните
мерки во Демократска Народна Република Кореја
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11.

12.

13
14.

15.

16
17
18

19

20.

21

22

23

24.

25.
26.
27.

Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 4) Извештај на копретседавачите на Работната група за финансирање на активносите на Агенцијата
(WGFAA)
Изјава на ЕУ дадена за време на септемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 8е) Имплементација на
Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на нуклеарно оружје во
Сиријската Арапска Република
Изјава на ЕУ дадена за време 58-та сесија на Генералната конференција на ИАЕА
Изјава на ЕУ дадена за време 58-та сесија на Генералната конференција на ИАЕА
- Образложение на гласање (Explanation of Vote) т. 20) Нуклеарните капацитети на
Израел
Изјава на ЕУ дадена за време на сесијата на Групата за преглед на
имплементацијата на Конференцијата на државите членки на Конвенцијата на ОН
против корупција (UNCAC)
Изјава на ЕУ дадена за време на седмата сесија на Конференцијата на државите
членки на Конвенцијата на ОН против транснационалниот организиран криминал
Изјава на ЕУ дадена за време на 46-та пленарна сесија на Работната група А на
Подготвителната комисија на СТВТО
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 6) нуклеарните капацитети
на Израел
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 6) Примената на заштитните
мерки во Блискиот Исток
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 2) Техничка соработка:
Предложената програма на Агенцијата за 2015 година
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), т. 3) Евалуација на
активностите за техничка соработка во 2014 г.
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5б) Нуклеарна верификација:
Примена на заштитните мерки во Демократска Народна Република Кореја
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5д) Нуклеарна верификација:
Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на
нуклеарно оружје и соодветните услови согласно Резолуциите на Советот за
безбедност на ОН, во Исламската Република Иран
Изјава на ЕУ дадена за време на ноемвриската сесија на Бордот на гувернери на
Меѓународната агенција за атомска енергија, т. 5д) Нуклеарна верификација:
Имплементација на Заштитниот договор на Договорот за непролиферација на
нуклеарно оружје во Сириската Арапска Република
Изјава на ЕУ дадена на сесија на Бордот за индустриски развој на УНИДО
Изјава на ЕУ по повод специјалниот сегмент за подготовките за спесијалната
сесија на Генералното собрание на ООН за светскиот проблем со дрогата
Изјава на ЕУ за време вонредната сесија на Бордот на гувернери за продолжување
на рокот за мониторирање и верификација во Иран
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OБСЕ – Виена
Преглед на изјави на ЕУ кон кои Република Македонија се има придружено во
рамките на ОБСЕ (Постојан совет, Форум за безбедносна соработка,
Медитеранската конференција на ОБСЕ, Дополнителниот состанок за хумана
димензија, Состанокот за економија и животна средина, Состанокот за хумана
димензија, Форум економија и животна средина, итн) во периодот од 1 јули - 31
декември 2014 година
Постојан совет на ОБСЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Високиот комесар на ОН за човекови
права Navi Pillay
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за последната рунда од меѓународните Женевски разговори
Изјава на ЕУ за ослободувањето на белорускиот бранител на човекови права Ales
Bialiatski
Изјава на ЕУ за Извештајот на надворешниот Ревизор и за Годишниот извештај на
Ревизорската комисија
Изјава на ЕУ поврзана со Годишниот (оценски) извештај за имплементацијата на
Акциониот план за промоција на еднаквост меѓу половите (2004)
Изјава на ЕУ по повод меѓ. ден за поддршка на жртвите на тортура
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шефот на
Специјалната набљудувачка мисија на ОБСЕ во Украина, амб. Apakan
Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Високиот комесар на ОБСЕ за
национални малцинства A. Thors
Изјава на ЕУ за правните и правосудните реформи во Казахстан
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на првиот ЗПВ и МНР на Србија I. Dacic
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјавата на ЕУ како одговор на Извештајот на Координаторот на проекти на ОБСЕ
во Баку, амб. Chahtahtansky
Изјава на ЕУ за комеморацијата на Сребреница
Изјава на ЕУ за годишниот Извештај на ГС за имплементацијата на политиките на
ОБСЕ за регрутирање во 2013 година
Изјава на ЕУ за падот на авионот на Malaysian Airlines (MH17) на украинска
територија
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Претседателот на Венецијанската
комисија G. Buquicchio
Изјава на ЕУ за Alexander Sodiqov
Изјава на ЕУ за пресудата на Hasan Huseynli во Азербејџан
Изјава на ЕУ за комеморацијата на 70 годишницата од затварањето на кампот за
Ромите во Аушвиц
Изјава на ЕУ за ситуацијата со човекови права и цивилното општество во
Азербејџан
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43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

Изјава на ЕУ за Нагорно-Карабах
Изјава на ЕУ за “Претседателските избори” во отцепениот регион Abkhazia во
Грузија
Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Шефот на Мисијата на ОБСЕ на
Косово, амб. Shlumberger
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за настаните во Фергусон (САД)
Изјава на ЕУ за слободата на мирен собир во Руската федерација.
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Генералот Torres, Личен
претставник на Претседавачот за имплементација на Членот 4 од Дејтонскиот
договор
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на потсекретарот на ООН за политички
прашања Jeffrey Feltman и зам. Помошник ГС за човекови права Simonovic
Изјава на ЕУ за безбедносните закани на регионот на ОБСЕ од ISIL
Изјава на ЕУ за разговорите “5+2”
Изјава на ЕУ како одговор на зам. ПВ и МНР на Словачка M. Lajcak
Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Претставникот на ОБСЕ во Албанија
(Head of the OSCE Presence in Albania), амб. Raunig
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шефот на
Специјалната набљудувачка мисија на ОБСЕ во Украина, амб. Apakan
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
Изјава на ЕУ за киднапирањето на естонски полициски службеник
Изјава на ЕУ за притворањето на активистот за човекови права во Казахстан Z.
Mukhortova
Изјава на ЕУ за слободата на изразување во регионот на ОБСЕ.
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на В.Д. Шеф на
набљудувачката мисија на ОБСЕ на двата граничните премини (РФ/Украина)
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Директорот на
Центарот за превенција на конфликти амб. Kobieracki
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за инаугурацијата на Dr. Ashraf Ghani Ahmadzai за претседател на
Авганистан
Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на ГС Заниер за предлог буџетот за 2015
година
Изјава на ЕУ како одговор на излагањата на амб. Scanlan, Шеф на Мисијата на
ОБСЕ во Молдавија и г-дин Bastagli, Шеф на EU Border Assistance Mission to
Moldova and Ukraine
Изјава на ЕУ за слободата на изразување во регионот на ОБСЕ
Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештаите на Претседавачите
на трите комитети.
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Директорот на
ОДИХР Link
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Изјава на ЕУ за парламентарните избори во Украина (26 октомври)
Изјава на ЕУ за предлогот на РФ за тнр. “Draft Treaty on Alliance and Integration”
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Координаторот на
ОБСЕ за активности во областа на економијата и животната средина
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на Шефот на
Специјалната набљудувачка мисија на ОБСЕ во Украина, амб. Apakan
Изјава на ЕУ за тнр. “претседателски и парламентарни избори” во источна
Украина
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на ГС на ОН Ban Ki-Moon
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на ко-претседавачите на меѓународните
Женевски разговори
Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Претставникот на Заедничката
комисија за воени пензионери (Латвија-Русија), Х. Напионтек
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Специјалниот претставник на
Претседавачот за родови прашања
Изјава на ЕУ по повод Денот за укинување на неказнивоста (Day to end impunity) за
кривични дела против новинарите
Изјава на ЕУ за смртната казна во Белорусија
Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Ко-претседавачите на Групата од Минск
Изјава на ЕУ како одговор на излагањето на Претседателот на Парламентарното
собрание на ОБСЕ
Изјава на ЕУ за нелегално притворените украински граѓани во РФ
Изјава на ЕУ за киднапирањето на естонски полициски службеник
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за политичката ситуација на Косово
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањето на Специјалниот претставник на
Претседавачот (за Украина) амб. Tagliavini
Изјава на ЕУ како одговор на Извештајот на Високиот комесар на ОБСЕ за
национални малцинства A. Thors
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Претставникот на слобода на
медиумите на ОБСЕ Mijatovic
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за потпишувањето на “Treaty on Alliance and Strategic Partnership”
меѓу RF и отцепениот регион Abkhazia во Грузија
Изјава на ЕУ како одговор на обраќањата на специјалните претставници на
претседавачот
Изјава на ЕУ за притварањето на новинарот Khadija Ismaylova во Азербејџан
Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ како одговор на презентацијата на Извештајот на амб. Jarbussynova,
Специјален претставник и координатор за борба против трговија со луѓе
Изјава на ЕУ за меѓународните Женевски разговори
Изјава на ЕУ за Извештајот на Комитетот за разузнавање на Сенатот на САД за
програмите за притварање и сослушување/испрашување на CIA
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Изјава на ЕУ за прекршувањето на начелата и заложбите на ОБСЕ од страна на
Руската федерација и ситуацијата во Украина
Изјава на ЕУ за Либија
Интерпретативна изјава на ЕУ согласно параграф IV.1 (A) 6 од Деловникот (Rules
of Procedure) на ОБСЕ.
Форум за безбедносна соработка
Изјава на ЕУ за мало и лесно оружје
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ поврзана со годишните дискусии за имплементација на Кодот за
однесување на ОБСЕ за воено-политичките апекти на безбедноста
Изјава на ЕУ за човековите права во воените сили и Жени, Мир и Безбедност
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ за преземањето на претседавањето со Форумот за безбедносна
соработка од страна на Монако
Изјава на ЕУ за човековите права во воените сили
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ на отварањето на состанокот за проценка на имплементацијата на
политиките на ОБСЕ за мало и лесно оружје и залихи на конвенционална
муниција
Изјава на ЕУ на затварањето на состанокот за проценка на имплементацијата на
политиките на ОБСЕ за мало и лесно оружје и залихи на конвенционална
муниција
Изјава на ЕУ за мало и лесно оружје и нови технологии
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ поврзана со Виенскиот документ
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ за РСБ на ОН 1540
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ и состојбата во Украина
Изјава на ЕУ – Медитеранска конференција на ОБСЕ 2014 година
Изјава на ЕУ за Договорот за членот IV
Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ
Изјава на ЕУ за невообичаените воени активности на РФ
Изјава на ЕУ за борбата против транснационалните закани во медитеранскиот
регион
Изјава на ЕУ за исходот од МС Базел
Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
Изјава на ЕУ за безбедносната ситуација во и околу Украина
Останати изјави (МС Базел, Состанок на ОБСЕ за имплементација на политиките
од хуманата димензија (HDIM), Состанок на ОБСЕ за имплементација на
политиките на економијата и животната средина (EEDIM), итн)
ЕУ изјава на отварањето на на 22-от Форум за економија и животна средина
Воведна изјава на ЕУ – HDIM
Изјава на ЕУ - 1 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 3 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ - 4 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ - 5 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 6 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 7сесија на HDIM
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Изјава на ЕУ – 8 и 9та сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 10 и 11та сесија на HDIM
Изјава на ЕУ - 12 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 13 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 14 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 15 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 16 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 17 сесија на HDIM
Изјава на ЕУ – 18 сесија на HDIM
Завршна изјава на ЕУ – HDIM
Изјава на ЕУ на отварањето на состанокот за имплементација на политиките на
ОБСЕ во економијата и животна средина
Изјава на ЕУ – 2 сесија (МС Базел)
Завршна изјава на ЕУ – МС Базел

Совет на Европа-Стразбург
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изјава на ЕУ за егзекуцијата во Јапонија
Изјава на ЕУ за приведувањето на Расул Јафаров во Азербејџан
Изјава на ЕУ за состојбата во Нагорно Карабах
Изјава на ЕУ за приведувањето на Лејла Јонуз во Азербејџан
Изјава на ЕУ за извршена егзекуција во Јапонија
Изјава на ЕУ за доделувањето на наградата „Вацлав Хавел“ на Анар Мамадли
Изјава на ЕУ за слободата на изразување во Руската Федерација
Изјава на ЕУ за 10-от Извештај на ГЕНСЕК за конфликтот во Грузија
Изјава на ЕУ за ВП Федерика Могхерини за потпишувањето на „Договорот за
сојузништво и стратешко партнерство“ меѓу Руската Федерација и грузискиот
регион Абхазија

Обединети нации-Њујорк
Изјава на ЕУ - Совет на безбедност на ОН: Превенција на конфликти
Изјава на ЕУ - Совет на безбедност на ОН : Децата и оружените конфликти
Изјава на ЕУ - Генерално собрание на ОН: Одржување на Меѓународниот ден против
нуклеарните проби
Изјава на ЕУ - Совет на безбедност на ОН : Дебата за состојбата на Хаити
Изјава на ЕУ - Совет на безбедност на ОН: Операција УНАМА/Авганистан
Изјава на ЕУ - Совет на безбедност на ОН : Ширење на еболата во Западна Африка
Изјава на ЕУ - Обединети нации : 5-ти Комитет: Организација на работењето
Изјава на ЕУ - 3-ти Комитет: Социјален развој
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Мерки за елиминирање на меѓународниот тероризам
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Генерална дебата
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Канцеларија за внатрешна контрола
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН: Меѓународни сметководствени стандарди во јавниот
сектор
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Превенција на криминалот, Кривична правда и
Меѓународна контрола на наркотици
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Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Методи на работење
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Поттикнување на жените
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Владеење на правото
Изјава на ЕУ - Четврт Комитет на ОН: Прашањето на Западна Сахара
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН: Извештај на Специјалниот комитет за Повелбата на
ОН
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Промовирање и заштита на правата на децата
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Процес на разоружување
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН: Подобрување на финасиската сосотојба на ОН
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Спроведување на правдата
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Почитување на меѓународното право
Изјава на ЕУ - Програма на ОН за финасирање на развој : Првична неформална сесија
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Правата на домородните народи
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Нуклеарно оружје
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Заштита на дипломатите
Изјава на ЕУ - СБ на ОН: Дебата за Блискиот Исток, вклучително и палестинското
прашање
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Спроведување на правдата во ОН
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Промоција и заштита на човековите права
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Конвенционално оружје
Изјава на ЕУ - Четврт Комитет на ОН: Прашања поврзани со информирањето
ЕУ изјава - Втор Комитет на ОН: Прашања околу макроекономската политика и
програмата за финасирање на развој
ЕУ изјава - 6-ти Комитет на ОН: Кривичната одговорност на претставниците на ОН
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Група на земји во специфична состојба, најмалку
развиени земји и земји во развој без излез на море
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Други оружја за масовно уништување
Изјава на ЕУ - Четрт Комитет на ОН : Ефекти на радијацијата
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Меѓународната миграција и развојот
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Вселената
Изјава на ЕУ во врска со гласањето на резолуција во ГС на ОН : Ембаргото против Куба
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН : Сеопфатна ревизија на мировните операции
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Жените, мирот и сигурноста: раселени жени и девојки
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Развој на земјоделието, обезбедување храна и
исхрана
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Генерална изјава пред гласање за кластер 1:
Нуклеарно оружје
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Оперативни активности за развој
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Промоција и заштита на човековите права
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Извештај на Меѓународниот кривичен суд (ICC)
Изјава на ЕУ - Втор Комитет на ОН : Оперативни активности за развој
Изјава на ЕУ - Прв Комитет на ОН : Кластер 7, процес на разоружување
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Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Елиминација на расизмот, ксенофобијата и
нетолерантноста
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Извештај на Меѓународната агенција за атомска енергија
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Привремена примена на договорите
Изјава на ЕУ - 6-та Комисија на ОН : Идентификација на обичајното меѓународно право
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН : Специјални политички мисии
Изјава на ЕУ - Четврти Комитет на ОН : Генерална дебата за ОН Агенцијата за работа и
помош на палестинските бегалци (UNRWA)
Изјава на ЕУ - Трет Комитет на ОН : Извештај на Високиот комесар за бегалци на ОН
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Планирање на ресурси за системот за компјутерски
менаџмент во ОН (UMOJA)
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Главен план за буџетот на ОН
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Неформлна пленарна седница за финасирањето на проекти за
развој
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Состојбата во Босна и Херцеговина
Изјава на ЕУ - 6-ти Комитет на ОН : Односите со земјата домаќин (САД)
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Извештај на Советот за човекови права
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Ревитализација на Генералното Собрание на ОН
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Управување со човечките ресурси во ОН
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Сузбивање на тероризмот и насилниот екстремизам
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Нацрт програмски буџет за 2016-17 година
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Авганистан
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : План за стратечко наследство
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Прашањето за Палестина
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Стратегија за информатичко комуникациската
технологија
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Соработка меѓу ООН и Советот на Европа
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Океаните и законот за морето, влкучувајќи го одржливото
рибарење
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Меѓународна деценија за луѓето со афричко потекло
Изјава на ЕУ - 5-ти Комитет на ОН : Студија за зголемените трошоци во ОН
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Засилување на координацијата меѓу хуманитарната и помошта
за природни катастрофи при ОН
Изјава на ЕУ - ГС на ОН : Улогата на дијамантите во поттикнување на конфликтите
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Еволуцијата на партнерството меѓу ОН и Африканската Унија
(AU)
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Дебата за ОН мисијата во Авганистан (UNAMA)
Изјава на ЕУ - СБ на ОН : Дебата за ОН мисијата во Авганистан (UNAMA)
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Обединети нации-Женева
HRC - Совет за човекови права на ОН
23/07/2014 Специјална сесија на Советот за ЧП на ОН за ситуацијата во Окупираните палестински
територии, вклучувајќи го и Источен Ерусалим – генерална изјава на ЕУ
01/09/2014 Специјална сесија на Советот за ЧП на ОН за ситуацијата во Ирак – декларација на ЕУ за
повредите на ЧП направени од страна на ISIL и другите вооружени групи во Ирак
10/09/2014 Точка 2 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН – Годишен извештај на
ВКЧП на ОН
12/09/2014 Точки 2 и 3 од редовниот дневен ред на Советот за ЧП на ОН – изјава на ЕУ на генералната
дебата за тематските извештаи на ВКЧП на ОН и генсек на ОН
16/09/2014 Точка 4 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - “Ситуации на човековите
права кои бараат посебно внимание од Советот”
17/09/2014 Точка 5 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - “Тела и механизми за
заштита на човекови права“
19/09/2014 Точка 6 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - “Универзален периодичен
преглед“
23/09/2014 Точка 8 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - “Следење и
имплементација на Виенската декларација и Програмата за акција”
23/09/2014 Точка 9 од редовниот дневен ред на Советот за човекови права на ОН - “Расизам, расна
дискриминација, ксенофобија и други форми на нетолеранција, следење и имплементација на Декларацијата
и Програма за акција на Дурбан”
24/09/2014 Точка 2 и 10 на редовниот дневен ред на Советот за Човекови права на ОН “Изјава на ЕУ генералната дебата за Извештајот на Високиот комесар за ЧП на ОН за состојбите со ЧП во одредени земји”
UNHCR – Висок комесар за бегалци на ОН
29/09/2014 65-та сесија на Извршниот комитет – изјава на ЕУ за подобрување на меѓународната соработка,
солидарноста, локалните капацитети на земјите и хуманитарните акции за бегалците во Африка
30/09/2014 65-та сесија на Извршниот комитет – изјава на ЕУ за време на генералната дебата на сесијата
IOM - Меѓународната организација за миграција
26/11/2014 105-та сесија на Советот на Организацијата – изјава на ЕУ за време на генералната дебата
BWC Конвенцијата за контрола на биолошко оружје
04/08/2014 – изјава на ЕУ на генералната дебата на состанокот на експерти на Конвенцијата
02/12/2014 – изјава на ЕУ на генералната дебата на Годишниот состанок на земјите страни на Конвенцијата
CCW – Конвенцијата за забрана и рестрикција на одредени видови на конвенционално оружје
10/11/2014 – 8-ми состанок на високите земји страни на Протоколот 5 на Конвенцијата - изјава на ЕУ на
генералната дебата на состанокот
12/11/2014 16-ти состанок на земји страни на ревидираниот Протоколот 2 на Конвенцијата - изјава на ЕУ на
генералната дебата на состанокот
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13/11/2014 – генерална изјава на ЕУ на Годишната конференција на земјите страни на Конвенцијата за
забрана и рестрикција на одредени видови на конвенционално оружје
4-та Женевска конвенција
17/12/2014 Вонреден состанок на земјите страни на 4-тата Женевска конвенција посветена на ситуацијата во
Окупираните палестински територии вклучувајќи го и Источен Ерусалим – генерална изјава на ЕУ
ILO – (МОТ) Меѓународната организација на трудот
07/11/2014 322-ра сесија на Управното тело на МОТ- Следење на резолуцијата за втората повторена
дискусија за вработувања.
11/11/2014 322-ра сесија на Управното тело на МОТ- Подготовка на евалуација за влијанието на
Декларацијата на МОТ за социјална правда за фер глобализација до одржувањето на 105-тата Конференција
на МОТ во 2016 година
11/11/2014 322-ра сесија на Управното тело на МОТ- изјава на ЕУ за нови информации за пост 2015 агенда за
одржлив развој
UNECE – Економска комисија за Европа на ОН
07/11/2014 – Пекинг + 20 - Прегледен регионален состанок – изјава на ЕУ за точка 5 од дневниот ред –
„Намалување на родовите разлики низ економските и социјалните политики“
07/11/2014 – Пекинг + 20 - Прегледен регионален состанок – изјава на ЕУ за точка 6 од дневниот ред –
„Присутноста на жените во лидерство и во процесите на одлучување“
07/11/2014 – Пекинг + 20 - Прегледен регионален состанок – изјава на ЕУ за точка 7 од дневниот ред –
„Превенција и елиминирање на насилството врз жените и девојките“
07/11/2014 – Пекинг + 20 - Прегледен регионален состанок – изјава на ЕУ за точка 8 од дневниот ред –
„Управувањето и родова правда“
07/11/2014 – Пекинг + 20 - Прегледен регионален состанок – изјава на ЕУ за точка 9 од дневниот ред –
„Родовата еднаквост за инклузивни и одржливи општества“
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