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       ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 223 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на ________________, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА 
ОСТАВРУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
 Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и работата на постојаните 
делегации на Собранието на Република Македонија во меѓународните  парламентарни 
собранија, повремените делегации, пратеничките групи за соработка со други парламенти 
и други облици за оставрување на меѓународната соработка на Собранието на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Собранието). 
 

I Постојани делегации во меѓународните 
парламентарни собранија 

 
Член 2 

 Се основаат следниве постојани делегации на Собранието во меѓународните 
парламентарни собранија (во натамошниот текст: делегации): 

-Делегација во Парламентарното собрание  на Советот на Европа (ПС СЕ); 
-Делегација во Парламентарното собрание  на Организацијата за безбедност и 

соработка во Европа (ПС ОБСЕ); 
-Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ); 
-Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива 

(ПД ЦЕИ); 
-Делегација во Парламентарното собрание  на Северноатлантската договорна 

организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО) и 
-Делегација во Парламентарното собрание  на Медитеранот (ПС на Медитеранот). 
Делегациите се основаат заради учество во работата на меѓународни  

парламентарни собранија. 
 

Член 3 
Делегацијата во Парламентарното собрание  на Советот на Европа се состои од 

шеф  на Делегацијата, двајца члена  и тројца заменици  членови на Делегацијата. 
Акредитивите на членовите и замениците членови на Делегацијата во 

Парламентарното собрание  на Советот на Европа ги издава претседателот на 
Собранието на Република Македонија, најдоцна седум дена пред отпочнувањето на 
редовното годишно заседание на Парламентарното собрание  на Советот на Европа. 

Мандатот содржан во акредитивот од став 2 на овој член неможе да се отповика, 
освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание  на Советот на 
Европа. 
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Член 4 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Организацијата на безбедност и 
соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата,  двајца членови и тројца 
заменици членови. 

 
Член 5 

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од претседателот на 
Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест члена. 
 Делегацијата се состои пратеници од различен пол. 
 

 
Член 6 

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската 
иницијатива се состои од шеф, двајца членови  и тројца заменици  членови. 

 
 

Член 7 
Делегацијата во Парламентарното собрание  на Северноатлантската договорна 

организација се состои од шеф, двајца членови  и тројца заменици  членови. 
 

Член 8 
Делегацијата во Парламентарното собрание  на Медитеранот се состои од шеф, 

двајца членови  и тројца заменици  членови на Делегацијата. 
 
 

Член 9 
 Делегациите определуваат членство, односно учество на нивните членови во 
раководните тела, комисиите, другите работни тела и облици на дејствување на 
меѓународните  парламентарни собранија. 
 
 

Член 10 
 Во делегациите  за кои во согласност со оваа одлука не се определуваат заменици 
членови, во отсуство на член на делегацијата, се определува заменик за определена 
активност. 
 Заменикот од став 1 на овој член го определува пратеничката група на која што и 
припаѓа членот кој што се заменува, за што координаторот на пратеничката група 
навремено го известува шефот на соодветната делегација. 
 Во случај на спреченост на шефот на делегацијата  тој определува член на 
делегацијата кој ќе ги врши работите на шеф  на делегацијата за определена активност. 
 

Член 11 
 Право на учество во активностите на меѓународните парламентарни собранија по 
истекот на мандатот на Собранието, а до избор на нова делегација, имаат делегациите 
во меѓународните парламентарни собранија во чии акти тоа изрично е утврдено. 
 

Член 12 
 Делегациите работат во согласност со актите на Собранието и актите на 
меѓународните парламентарни собранија чиишто се членови. 
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Член 13 

 Во врска со прашањата кои се разгледуваат во меѓународните парламентарни 
собранија и други активности во кои делегациите учествуваат, делегациите соработуваат 
со надлежните работни тела  на Собранието, како и со надлежните органи на државната 
управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и 
институции. 
 Во врска со актите и активностите на меѓународните парламентарни собранија 
чиишто членови се, делегациите можат да покренат разгледување на одредени прашања 
на седници на работните тела на Собарнието и на седници на Собарнието и во врска со 
нив да покренуваат иницијативи за донесување закони, декларации, резолуции, 
препораки, одлуки и други акти. 
 Делегациите го информираат Собранието и надлежните органи на државната 
управа, за донесените акти на меѓународните парламентарни собранија, и кога е тоа 
потребно, предлагаат преземање соодветни активности заради нивно остварување. 
 
 

Член 14 
 Делегациите ги информираат претседателот и потпретседателите на Собранието, 
како и координаторите на пратеничките групи за рамковната програма на нивните  
активности за идната година најдоцна  до 1 декември во тековната година. 
 
 

II Повремени делегации 
 

Член 15 
 Заради остварување на соработка со меѓународни парламентарни собранија во 
кои Република Македонија не е член или учество на други активности од областа на 
меѓународната соработка, се основаат повремени делегации на Собранието. 
 
 

Член 16 
 Составот на повремените делегации го определува претседателот на Собранието 
со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи. 
 

 
Член 17 

 За работата на повремените делегации соодветно се применуваат членовите 12 и 
13 на оваа одлука. 

 
 

III Пратенички групи за соработка со други парламенти 
 

Член 18 
 Заради остварување на билатерална парламентарна соработка, се основаат, 
пратенички групи за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: 
пратенички групи). 
 При основањето на пратеничките групи се поаѓа од изразените заемни интереси за 
оставрување и развој на соработка меѓу парламентите. 
 Пратенички групи можат да се основаат за соработка со парламенти на една или 
на повеќе држави. 
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Член 19 

 Пратеничките групи имаат претседател и најмногу осум члена. 
 
 

Член 20 
Пратеничките групи дејствуваат преку остварување средби со пратеничките групи 

односно делегации на соодветните парламенти, размена на мислења, заемна соработка 
во активностите во меѓународните парламентарни собранија  и други начини на 
дејствување. 

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат равојот на севкупните односи меѓу 
Република Македонија и соодветната држава и остваруваат средби со претставниците на 
соодветните држави во Република Македонија. 
 

Член 21 
 Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со постојаните делегации на 
Собранието во меѓународните парламентарни собранија, со надлежните работни тела на 
Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни 
организации, здруженија на граѓани и други организации и институции. 
 
 

IV Други облици на остварување на меѓународната соработка 
 

Член 22 
 Заради учество во Парламентарното собрание на Франкофонијата, пратениците 
кои говорат француски јазик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основаат секција 
на Собранието во Парламентарното собрание на Франкофонијата (во натамошниот текст: 
секција). 
 Секцијата донесува правила со кои се уредува работата на Секцијата, нејзините 
тела и на делегацијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата. 

 
 

Член 23 
 Конститутивната седница на Секцијата ја свикува претседателот на Собранието. 
 

 
Член 24 

 За работата на делегацијата на Секцијата во Парламентарното собрание на 
Франкофонијата соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука. 
 

 
V Заеднички одредби 

 
Член 25 

 Во составот на постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија 
и на пратеничките групи за соработка со други парламенти се обезбедува соодветна 
застапеност на пратениците од пратеничките групи и независните пратеници, како и 
соодветна застапеност на пратениците од различен пол. 
 Во постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија се избираат 
пратеници кои знаат еден од службените јазици на соодветните парламентарни 
собранија. 
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Член 26 

 При определувањето на составот на повремените делегации се води сметка за 
карактерот на организацијата односно активноста во која учествува делегацијата, како и 
во најголема можна мера, за соодветната застапеност на пратениците од пратеничките 
групи, независните пратеници, како и застапеноста на пратеници од различен пол. 
 
 

Член 27 
 Заради остварување на нивните активности, делегациите, пратеничките групи 
другите облици на меѓународна соработка можат да бараат информации и други 
материјали од надлежните органи на државната управа. 
 
 

Член 28 
 Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка го 
информираат Собранието за нивните активности и поднесуваат извештај до 
претседателот на Собранието. 
 

Член 29 
 Делегациите, пратеничките групи и друигите облици на меѓународна соработка ги 
информираат средствата за јавно информирање за нивните активности. 
 
 

Член 30 
Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка по 

потреба одржуваат состаноци. 
 

Член 31 
 Стручните работи за делегациите, пратеничките групи и другите облици на 
меѓународна соработка ги вршат секретарите на делегациите, од редот на вработените 
во Службата на Собранието, а по потреба се формираат и секретаријати. 
 Во врска со активностите на делегациите, пратеничките групи и другите облици на 
меѓународна соработка секретарите, односно секретаријатите од став 1 на овој член, 
соработуваат со секретаријатите на меѓународните парламентарни собранија, 
соодветните служби на други парламенти и на други меѓународни организации и 
институции. 
 

 
VI Преодни и завршни одредби 

 
Член 32 

 Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за  
основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната 
соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 85/2002, 97/2006, 117/2006,  77/2008 и 85/2009). 
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Член 33 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 

 Бр.07-                                                                                         Претседател 
___________2011 година                                                        на Собранието на Република 
          Скопје                                                                                          Македонија 
         Трајко Вељаноски, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



8 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Со оглед на тоа што Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други 
облици на оставрување на меѓународна соработка на Собранието на Република 
Македонија донесена на 12 ноември 2002 година, повеќе пати е изменувана и 
дополнувана, сметаме дека е потребно да се донесе нова одлука. 

Покрај ова, на 31 март 2010 година десетте земји потписнички на Изменетиот 
Бриселски договор, со кој е формирана Западноевропската унија (ЗЕУ), колективно 
одлучија да го укинат Договорот и со тоа да стават крај на ЗЕУ. Предвидено е сите органи 
на ЗЕУ, вклучувајќи го и Европското собрание за безбедност и одбрана, Собрание на 
Западноевропската унија (СЗЕУ) да ги завршат своите активности, односно да се 
затворат до крајот на јуни 2011 година. Последната седница на СЗЕУ се одржа на 9 и 10 
мај 2011 година, поради што се наметнува потреба од згаснување на оваа делегација и 
во Собранието на Република Македонија. 

 Oсновањето на делегации, пратенички групи и други облици на оставрување на 
меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија се од посебно значење 
за остварувањето на целокупната меѓународната соработка на Република Македонија. 

Од овие причини предлагаме Собранието да ја донесе оваа одлука што поскоро. 

 


