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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
899. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ 

 
Се прогласува Законот за еднакви можности на 

жените и мажите,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2006 година. 
 

    Број 07-2100/1                               Претседател 
23 мај 2006 година                  на Република Македонија,                       
       Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И  
МАЖИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет  на законот 

 
Член 1 

(1) Со овој закон се уредуваат  основните и посебните 
мерки за воспоставување на еднакви можности на жените 
и мажите, надлежностите, задачите и обврските на 
одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можно-
сти, постапката за утврдување нееднаков третман на 
жените и мажите, правата  и должностите на Застапникот 
за еднакви можности на жените и мажите (во 
натамошниот текст: Застапникот) како определено лице  
за спроведување на постапката  за утврдување нееднаков 
третман на жените и мажите, како и  правата и обврските 
на субјектите кои учествуваат во таа постапка.   

(2) Прашањата од значење за воспоставување на ед-
накви можности на жените и мажите се уредуваат со 
овој и друг закон.  

 
Цел на законот 

 
Член 2 

(1) Цел на  овој закон е промовирање  на принципот 
за  воспоставување еднакви можности  за жените и ма-
жите во политичката, економската, социјалната, обра-
зовната област, како и во другите области од општес-
твениот живот. 

(2)  Воспоставувањето на еднакви можности е обвр-
ска на целото општество и претставува отстранување 
на пречките за воспоставување и остварување на една-
квост меѓу жените и мажите, преку превенција и от-
странување на нееднаквиот третман на жените и мажи-
те и воспоставување на услови за воведување на една-
кво учество на  жените и мажите во сите сфери на оп-
штествениот живот.  
Забрана на дискриминација во општествениот живот 

 
Член 3 

Се забранува  дискриминација врз основа на пол во 
јавниот и приватниот сектор во областите на вработу-
вањето и трудот, образованието, социјалната сигур-
ност, културата и спортот, согласно со овој или друг  
закон. 

Дефиниции 
 

Член 4 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1."Еднакви можности на жените и мажите" по досто-

инство и право значи промовирање на начелото за воведу-
вање еднакво учество на жените и мажите во сите области 
од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман  
во остварувањето на сите права и во развојот на нивните 
индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат  
во општествениот развој, како и еднакви придобивки од 
резултатите произлезени од  тој развој; 

2."Еднаков третман" значи отсуство на директна 
или индиректна дискриминација врз основа на пол сог-
ласно со овој или друг закон; 

3."Дискриминација" значи секое разликување, 
искористување или ограничување врз основа на пол 
што го загрозува или оневозможува остварувањето или 
заштита на човековите права и слободи; 

4."Директна дискриминација" значи создавање не-
еднаков третман со   прописи или дејствија на одреде-
ни субјекти зависно од полот во  исти или слични ситу-
ации во остварувањето, почитувањето и заштитата на 
човековите права и слободи; 

5. "Индиректна дискриминација" значи создавање 
нееднаков третман  на лица од различен пол со  пропи-
си, стандарди или однесувања кои формално предвиду-
ваат еднакви можности или се навидум неутрални, но 
различно се  применуваат во зависност од полот, освен 
ако тоа е во интерес и е неопходно за обезбедување по-
себна заштита или е предизвикано од објективни усло-
ви и околности што не се поврзани со полот; 

6."Вознемирување" значи секое несоодветно, немо-
рално или непристојно однесување, повреда на лично-
то достоинство и предизвикува заплашување, одбив-
ност, деградирање, понижување или навредливо одне-
сување и 

7."Сексуално вознемирување" значи секое вербал-
но, невербално  или физичко однесување од полов ка-
рактер, што претставува повреда на личното достоинс-
тво особено кога предизвикува заплашување, одбив-
ност, деградирање, понижување или навредливо одне-
сување.   

II. ВИДОВИ НА МЕРКИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 

 
Основни мерки  

Член 5 
(1) Основни мерки за остварување на принципот на 

еднакви можности се нормативни мерки од различни 
области со кои  се забранува дискриминација врз осно-
ва на пол и се предвидува обврска за субјектите утвр-
дени со овој закон за грижа и создавање услови за 
обезбедување еднаков третман во остварувањето и за-
штитата на правата и слободите  и со кои се предвиду-
ваат санкции за непочитување на барањата и прекршу-
вање на забраните.  

(2) Покрај мерките од ставот (1) на овој член основ-
ни мерки се и мерките поврзани со креирање и оства-
рување на политиките и функциите и надлежностите 
на органите на законодавната, извршната и судска 
власт, органите на единицата на локалната самоуправа, 
правните лица на кои со закон им е доверено  вршење 
дејности од јавен интерес, здруженијата на граѓани и 
фондации, образовните установи, установите во обла-
ста на социјалната заштита, здравствените установи, 
научни, културни установи, политичките партии и 
средствата за јавно информирање, насочени кон воспо-
ставување на еднакви можности од аспект на информи-
рање на  индивидуата и јавноста, програми на активно-
сти и развојни стратегии за посебните области на оп-
штествениот живот.  



29 мај 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 3 

Посебни мерки 
 

Член 6 
(1) Посебни мерки се мерки насочени кон воспоста-

вување еднакви можности, како и промовирање и уна-
предување на еднаквите можности во посебните обла-
сти на општествениот живот.  

(2) Посебните мерки од ставот (1) на овој член се 
насочени кон отстранување на објективните пречки 
кои доведуваат до воспоставување на принципот на ед-
накво учество на жените и мажите или нееднаков ста-
тус на лица од еден наспроти лица од друг пол, како и 
да дадат посебен придонес во форма на поттикнување 
на учество на помалку застапениот пол или  за отстра-
нување на можностите кои придонесуваат за неедна-
квиот статус заснован на пол.  

 (3) Посебните мерки од ставот (1) на овој член 
пред сe вклучуваат: 

- позитивни мерки со кои се дава приоритет, во 
случај на нееднакво учество на жените и мажите  во те-
лата на власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, 
законодавната и извршната власт, локалната власт, ка-
ко и сите други јавни установи и  служби, политичките 
функции, комисии и одбори, вклучувајќи и учествува-
ње во телата што ја претставуваат државата на меѓуна-
родно ниво додека  еднаквото учество не биде постиг-
нато. Нееднаквото учество на жените и мажите постои 
кога застапеноста на жените или мажите во телата на 
власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, законо-
давната и извршната власт, локалната власт, како и си-
те други јавни установи и служби, политичките функ-
ции, комисии и одбори, вклучувајќи и учествување во 
телата што ја претставуваат државата на меѓународно 
ниво  е помало од  40%, 

- охрабрувачки мерки кои се насочени кон обезбе-
дување посебни поттикнувања или  придобивки со цел 
да се елиминира  нееднаквото учество на жените и ма-
жите или нееднаквиот статус  врз основа на пол и   

- програмски мерки  кои се  насочени кон подига-
ње на свеста, организирање активности и изработка и 
спроведување на акциони планови за поттикнување и  
унапредување на еднакви можности. 

 
III. УСВОЈУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА 

 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 
 

Усвојување на посебни мерки  
Член 7 

Посебните мерки се усвојуваат во областа на обра-
зованието, вработувањето, професионалниот живот, 
јавна или политичка активност  и  на други места во 
рамките на посебните области на општествениот живот  
каде што основите од  членот 6 на овој закон се дадени 
за нивно внесување и спроведување. 

 
Усвојување на позитивни мерки 

 
Член 8 

(1) Позитивните мерки од членот 6 на овој закон се 
усвојуваат од органите на законодавната, извршната и 
судската власт во согласност со организационата по-
ставеност и начинот на работа, други тела во јавниот 
сектор, јавни претпријатија, политички партии и гра-
ѓанскиот сектор. 

(2)  Субјектите од  ставот (1) на овој член се долж-
ни да преземаат позитивни мерки во рамките на перио-
дичните планови за унапредување на родовата една-
квост и воспоставување на еднакви можности заснова-
ни на анализи за статусот на жените и мажите во рам-
ките на нивното поле на дејствување.  

Усвојување на охрабрувачки и програмски мерки 
 

Член 9 
(1) Субјектите од членот 8 став (1) на овој закон во 

рамките на нивните надлежности според овој закон, ка-
ко и врз основа на организационата поставеност  и на-
чин на работа усвојуваат охрабрувачки и програмски 
мерки. 

(2)  Охрабрувачки и програмски мерки можат да 
бидат усвоени врз основа на документите подготвени 
врз основа на овој закон, како и врз основа на докумен-
тите на органите на законодавната, извршната и суд-
ската власт, други тела во јавниот сектор, јавни прет-
пријатија, политички партии или други тела во завис-
ност од природата и содржината на областа во која се 
активни.    

 
Мерки во процесот на едукација и професионална   
обука за воспоставување на еднакви можности 

 
Член 10 

(1) Едукацијата за воспоставување на еднакви мож-
ности  претставува интегрален дел од системот на 
образование и професионалната обука, која треба да 
обезбеди  подготвеност на  жените и мажите за активно  
и еднакво учество  во сите области на општествениот 
живот. 

(2) Органите на државната управа надлежни за  вр-
шење  на работите од областа на образованието и тру-
дот, установите кои вршат едукација и професионална 
обука се должни да обезбедат еднаков третман на же-
ните и мажите, особено во врска со пристапот до обра-
зование.  

(3) При подготовката, усвојувањето и спроведува-
њето на програмите  за образование или професионал-
на обука, подготовката на учебниците и училишните 
помагала  и при  внесувањето на организационите ино-
вации и модификација на педагошките и андрагошките 
методи да се обезбедат механизми за отстранување на 
предрасудите и стереотипите во врска со воспоставува-
ње на еднаквите можности. 

(4) Субјектите од ставот (2) на овој член  се должни 
да воспостават систем на  мерки  за отстранување на 
нееднаквиот третман на жените и мажите. 

 
IV. СУБЈЕКТИ ОДГОВОРНИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ И  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУ-
ВАЊЕ НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И НИВНИ ОБВРСКИ 

 
Собрание на Република Македонија 

 
Член 11 

(1) Собранието на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Собранието) донесува Национален 
план за акција за еднакви можности на жените и мажи-
те  и го определува составот и надлежностите на Коми-
сијата за еднакви можности на жените и мажите. 

(2) Собранието при изборот на составот на работни-
те тела и при определувањето на составот на неговите 
делегации за соработка со меѓународни организации и 
за соработка со парламентите на други држави е долж-
но да го почитува принципот за еднакво учество на же-
ните и мажите.  

 
Влада на Република Македонија 

 
Член 12 

(1)  Владата на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Владата) во рамките на своите надлежно-
сти се грижи за унапредувањето и воспоставувањето на 
еднаквите можности и постигнување на  целите на овој 
закон преку механизми на основните и посебните мер-
ки утврдени  со овој закон. 
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(2)  Владата е должна да предвиди  еднакво учество 
на жените и мажите при составот на нејзините работни 
тела и делегации, консултативните и координативните 
тела и други органи и при именувањето на претставни-
ци во јавните претпријатија и установи. 

 
Органи на државната управа 

 
Член 13 

(1) Министерствата се должни да соработуваат со 
здруженијата на работодавачите, синдикатот и здруже-
нијата на граѓани активни на полето на еднаквите мож-
ности со цел за да обезбедат предлози и мерки за по-
стигнување на целта на законот. 

(2) Министерствата се должни сите материјали кои 
уредуваат или обработуваат прашања од значење за ос-
тварување на целта на овој закон да ги доставуваат на 
мислење до Министерството за труд и социјална поли-
тика пред да ги достават на Владата на разгледување, 
утврдување, односно  донесување. 

(3)  Министерствата  се должни да определат служ-
бено лице -координатор, кое ќе ги координира работи-
те од надлежност на министерството, за воспоставува-
ње  на еднакви можности.  

(4)  Координаторот од  ставот (3) на овој член е од-
говорен за спроведување на должностите во надлеж-
ност на министерството за воспоставување на еднакви 
можности во смисла на овој закон  и да соработува  со 
Министерството за труд и социјална политика. 

(5)  Координаторот од ставот (3) на овој член е дол-
жен  еднаш годишно да доставува извештај за работата 
до Министерството за труд и социјална политика. 

 
Министерство за труд и социјална политика 

 
Член 14 

(1) Министерството за труд и социјална политика 
во однос на еднаквите можности на жените и мажите 
го има следниов делокруг на работа:   

- се грижи  за  унапредување на  статусот на жените 
и мажите во сите области од општественото живеење,                                                                                                                                

- се грижи да се внесе принципот на еднакви можности 
во главните текови на реорганизацијата, унапредувањето, 
развојот и процената на политичките процеси на сите 
нивоа и во сите фази на национално и локално ниво,                                                                                                     

- дава мислење за примена на позитивните мерки  
во посебните области од  општествениот живот,                                                                                              

- доставува до Владата или до надлежните мини-
стерства предлози за донесување или изменување и до-
полнување на законите и другите прописи од значење 
за воспоставување на еднакви можности, како и за 
усвојување на други мерки, 

- го изработува предлогот на Националниот план за 
акција за еднакви можности на жените и мажите и го 
следи  неговото спроведување, 

- го следи, во соработка со Министерството за над-
ворешни работи, спроведувањето на меѓународните до-
говори кои се однесуваат на еднаквите можности и 
унапредување на статусот на жените, 

- подготвува национални извештаи врз основа на изве-
штаите од членот 13 став (5) на овој закон за спроведување-
то на меѓународните обврски од страна на Република 
Македонија на подрачјето на еднаквите можности, 

- подготвува анализи, извештаи и други документи 
поврзани со еднаквите можности, 

- соработува со координаторите во органите на др-
жавната управа, како и со координаторите и  комисии-
те за еднакви можности формирани во единиците на 
локалната самоуправа, 

- соработува со здруженијата на граѓани кои се 
активни на полето на еднаквите можности и 

- доставува годишен извештај за активностите до 
Владата, најдоцна до крајот на април за претходната 
година. 

(2) Министерството за труд и социјална политика 
дава мислење по периодичните планови од  членот 8 
став (2) на овој закон, доколку усвојувањето на пози-
тивните мерки е оправдано и  во согласност со членот  
6 од овој закон. 

(3) Министерството за труд и социјална политика 
врши контрола над спроведувањето на  позитивните 
мерки во областите во кои тие се воведени.  

(4)  Органите кои вовеле позитивни мерки се долж-
ни да поднесат извештај до Министерството за труд и 
социјална политика за спроведувањето на мерките во 
согласност со Националниот план за акција за еднакви 
можности на жените и мажите. 

(5) Министерството за труд и социјална политика  
дава мислење на субјектите од членот 8 став (1) на овој 
закон за  усвојување позитивни мерки во областите од 
општествениот живот во кои постои нееднакво учество 
на жените и мажите или нееднаков   статус на лицата 
од едниот пол. 

 
Народен правобранител 

 
Член 15 

Народниот правобранител ќе се грижи во рамки на 
својата законски утврдена надлежност за остварување 
на принципот на еднакви можности преку правната за-
штита на еднаквите можности на жените и мажите кога 
нечии права се одземени или ограничени од орган на 
државната управа или од организации со јавни овла-
стувања. 

 
Единици на локалната самоуправа 

 
Член 16 

(1) Единиците на локалната самоуправа за постиг-
нување на целите на овој закон во рамките на своите 
надлежности се должни да ги утврдуваат и унапредува-
ат еднаквите можности и да го почитуваат принципот 
на еднакви можности при усвојувањето на мерки и 
активности кои се потребни за воспоставување на ед-
наквите можности. 

(2) Единиците на локалната самоуправа се должни 
да формираат комисија за еднакви можности и да опре-
делат лице од редот на  вработените или други лица 
компетентни и стручни за исполнување на  обврските 
на координаторот за еднакви можности на жените и 
мажите,  да  учествуваат  во подготвувањето на нацио-
налниот план за акција за еднакви можности на жените 
и мажите во делот кој се однесува на единиците на ло-
калната самоуправа.  

(3) Комисијата за еднакви можности од ставот (2) 
на овој член се формира како постојно тело со одлука 
на советот при единицата на локалната самоуправа, а 
нејзиниот  состав, надлежности, задачи и обврски се 
утврдуваат со статутот на единицата на локалната са-
моуправа. 

(4) Органите и телата на единиците на локалната 
самоуправа при донесувањето на  развојни планови и 
други акти и одлуки, се должни да ги   разгледуваат и 
да ги земат предвид предложените мерки и активности 
од страна на комисијата за еднакви можности и коор-
динаторот за еднакви можности.  

(5) Органите на единиците на локалната самоуправа 
се должни да соработуваат со здруженијата на работо-
давачите, синдикатот, невладините организации и 
здруженија на граѓани активни на полето на еднаквите 
можности со цел да обезбедат предлози и мерки за по-
стигнување на целта на Законот. 

 
Член 17 

Комисијата за еднакви можности од членот 16 на 
овој закон е должна  најмалку еднаш годишно за своја-
та работа да достави извештај до Министерството за 
труд и социјална политика. 
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Политички партии  
Член 18 

(1) Политичките партии во рамките на своите про-
грамски определби усвојуваат план за еднакви можно-
сти на секои две години, во кој ги определуваат мето-
дите и мерките за унапредување на еднаквото учество 
на жените и мажите во телата на партиите, на канди-
датските листи за избори во единиците на локалната 
самоуправа, во Собранието и за избор на претседател 
на Република Македонија.  

(2) Политичките партии го доставуваат предлогот 
на планот за еднакви можности пред неговото усвоју-
вање до Министерството за труд и социјална политика 
заради давање на мислење. 

(3) Политичките партии по усвојувањето на планот 
за еднакви можности истиот го доставуваат до Мини-
стерството за труд и социјална политика заради следе-
ње и анализирање на состојбите.  

Средства за јавно информирање 
 

Член 19 
(1) Средствата за јавно информирање низ нивните 

програмски концепти треба да придонесуваат во разви-
вањето и подигањето на свеста за еднакви можности, 
како и за еднакво учество на жените и мажите во креи-
рањето на програмските концепти и содржини. 

(2) Јавното прикажување и претставување на  лице 
во средствата за јавно информирање треба да биде  на 
ненавредлив, неомаловажувачки или непонижувачки 
начин, врз основа на  пол. 

 
Прикажување на статистички податоци 

 
Член 20 

Собранието, Владата, органите на државната управа, 
правосудните органи и  другите државни органи, органите на 
единицата на локалната самоуправа, правните лица на кои со 
закон им е доверено  вршење дејности од јавен интерес, 
здруженијата на граѓани, фондациите, јавните претпријатија, 
образовните установи, установите во областа на социјалната 
заштита, здравствените установи, политичките партии, 
средствата за јавно информирање, трговските друштва и 
други субјекти кои со закон се задолжени да прибираат, еви-
дентираат и обработуваат статистички податоци се должни 
овие податоци за човечките ресурси да ги прикажуваат спо-
ред полова припадност.  
V. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ (НПАЕМ)  

Член 21 
(1) Владата на  Собранието му предлага Национа-

лен план за акција за еднакви можности на жените и 
мажите (во натамошниот текст: Планот за акција) врз 
основа на предлозите од органите на државната управа, 
надлежниот сектор, органите на единиците на локална-
та самоуправа, здруженијата на работодавачите, синди-
катот, здруженијата на граѓани и други организации  и 
индивидуални експерти. 

(2) Планот за акција ги содржи основните начела за 
еднаквите можности во согласност со содржината на 
долгорочните програмски документи, а особено: 

- насоките и мерките за постигнување на целите во по-
себните области на   општествениот живот, пред сé, во 
областа на вработувањето, социјалната сигурност и здрав-
ствената заштита, образованието, семејните односи  и 
застапеноста на жените и мажите во јавниот живот, 

- одговорност за спроведување на   мерките за по-
стигнување на целите,      

- содржината, надлежните органи и  одговорните 
лица за  подготвување и спроведување на периодични-
те планови  кои се во функција на спроведување  на за-
дачите од Планот за акција во посебните области на  
општествениот живот, 

-податоци кои се собираат и обработуваат се повр-
зани, сочувани, анализирани и презентирани   одделно  
по полова структура  во рамките на активностите на  
Државниот завод за статистика, 

- методот на следење и известување за примената 
на Планот за акција и 

- потребните  средства за примената на мерките од 
Планот за акција, извори и начин  за обезбедување на 
тие средства.  
Периодични планови за спроведување на Планот за 

акција  
Член 22 

(1) Периодичниот план за спроведување на Планот 
за акција е акт во кој  се утврдуваат планираните  
активности  за посебните области од општествениот 
живот за двегодишен  период.  

(2) Министерството за труд и социјална политика е 
должно да подготви предлог на периодичен план врз 
основа на предлозите од органите на државната управа 
содржани во извештаите  од претходниот двегодишен 
период и да го достави до Владата на усвојување. 

(3) Органите на државната управа се должни изве-
штаите од ставот (2) на овој член да ги доставуваат до 
Министерството за труд и социјална политика најдоц-
на два месеца пред  истекот на рокот на важењето на 
претходниот периодичен план. 

(4)  Владата изготвува  извештај за спроведените 
мерки и активности од Планот за акција еднаш годиш-
но и истиот го објавува на начин достапен на јавноста.  

VI. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ  НЕЕДНАКОВ 
ТРЕТМАН НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ  

Лице определено  за водење на постапка 
 

Член 23 
(1) Постапката врз основа на писмена иницијатива 

поднесена од  поединци, здруженија на граѓани, синди-
кати и други правни лица за утврдување на  нееднаков 
третман на жените и мажите (во натамошниот текст: 
постапката), се води во Министерството за труд и со-
цијална политика. 

(2) Постапката во Министерството за труд и соци-
јална политика  ја води Застапник. 

(3) Застапникот е лице вработено како државен 
службеник  во Министерството за труд и социјална по-
литика задолжено да води постапки за утврдување на 
нееднаков третман на жените и мажите. 

 
Поведување на постапка 

 
Член 24 

(1) Постапката  се поведува со доставување на пис-
мена иницијатива до Застапникот. 

(2) Застапникот може да поведе постапка и по сопс-
твена иницијатива. 

(3) Право да поднесе писмена иницијатива за поведува-
ње постапка пред Застапникот имаат поединци, здруженија 
на граѓани, синдикати и други правни лица за донесен поеди-
нечен акт или преземено дејствие од страна на субјекти во 
јавниот и приватниот сектор со кое се постапува спротивно 
на забраната од членот  3 на овој закон. 

(4)  Водењето на постапката е бесплатно. 
(5)  Прописите за заштита на тајноста на личните 

податоци се применуваат во текот на водењето на оваа 
постапка.    

 
Иницијатива за поведување на постапка 

 
Член 25 

(1)  Иницијативата од  членот 24  на овој закон се 
доставува во писмена форма во што е можно пократок 
рок, а најдоцна во рок од  една година од денот кога 
била сторена повредата. 
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(2) Застапникот може да поведе постапка и по исте-
кот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку  се 
оцени дека се работи за случај од таква важност за која  
би било неопходно и целисходно да се води постапка. 

 
Неповедување на постапка 

 
Член 26 

Застапникот за еднакви можности нема да поведе 
постапка по иницијативи  во писмена форма од кои 
очигледно произлегува дека не постои случај на не-
еднаков третман на жени и мажи, во смисла на овој 
закон, за што писмено го известува поднесителот на 
иницијативата за причините за неповедување на по-
стапка во рок од 30 дена од денот на приемот на 
иницијативата. 

 
Тек на постапката 

 
Член 27 

(1)   Постапката се води во писмена форма. 
(2) По исклучок, Застапникот може да ги покани 

субјектите  вклучени во случајот на нееднаков третман 
на разговор, доколку се оцени дека тоа би било од по-
мош во разјаснување на случајот. 

(3) Застапникот може да побара од субјектот про-
тив кој е покрената постапка за утврдување на неедна-
ков третман меѓу жените и мажите, да достави објасну-
вање во писмена форма,  во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на барањето за објаснување. 

(4) Доколку субјектот од ставот (3) на овој член не 
го достави бараното објаснување, Застапникот своето 
мислење ќе го даде врз основа  на информациите што 
ги имал  на располагање. 

 
Обврска за соработка со Застапникот 

 
Член 28 

Субјектите до кои ќе се обрати Застапникот се 
должни да ги достават бараните документи и информа-
ции, како и да ги дадат неопходните објаснувања.  

 
Времетраење на постапката 

 
Член 29 

(1) Постапката треба да биде спроведена во рок од 
60 дена од денот на поднесувањето на писмената ини-
цијатива. 

(2)  Рокот од ставот (1) на овој член може да биде 
продолжен за уште 30 дена, доколку тоа го бара сложе-
носта на случајот. 

 
Запирање на постапката 

 
Член 30 

Застапникот ќе ја запре постапката на писмено  ба-
рање на подносителот на иницијативата, доколку под-
носителот не е заинтересиран за натамошно водење на 
постапката или доколку поради недоволни документи, 
односно докази и информации не може постапката да 
ја спроведе до крај.  

 
Писмено мислење 

 
Член 31 

(1) Постапката завршува со давање на писмено мисле-
ње во кое е содржана фактичката состојба што ја утврдил 
Застапникот и неговото мислење за околностите на 
случајот во смисла на тоа дали постои нееднаков третман 
на жени и мажи во согласност со овој закон.  

(2) Застапникот го доставува писменото мислење 
до субјектите вклучени во случајот. 

(3) Во писменото мислење од ставот (1) на овој 
член застапникот може да ги наведе неправилностите 
што се утврдени во конкретниот случај и да даде пре-
пораки како треба тие да бидат отстранети и може да 
побара од страната против која била поведена постапка 
за нееднаков третман на жените и мажите во одреден 
временски рок да преземе мерки и  да го извести за 
преземените мерки.  

 
Годишен извештај 

 
Член 32 

Застапникот секоја година, најдоцна до 31 март за 
претходната година, подготвува  извештај за своите 
активности кој го доставува до Министерството за 
труд и социјална политика. 

 
VII. ПРАВНА ЗАШТИТА НА ДИСКРИМИНИРАНИ 

ЛИЦА 
 

Случаи за проследување 
 

Член 33 
(1) Застапникот го доставува писменото мислење 

од членот 31 на овој закон до надлежниот инспекциски 
орган, народниот правобранител или друг надлежен 
орган  кој врши надзор над спроведувањето на одред-
бите од законот со кој се уредуваат еднаквите можно-
сти во случаите кога субјектот против кој била поведе-
на постапка за утврдување на нееднаков третман не ги 
отстранил утврдените неправилности   во согласност 
со писменото мислење на Застапникот или  доколку За-
стапникот не биде известен од субјектот против кој би-
ла поведена постапка за утврдување на нееднаков трет-
ман  во утврдениот рок за преземените мерки  кога слу-
чајот, според мислењето на Застапникот,  ги содржи 
сите карактеристики на дискриминација согласно со 
овој закон.  

(2) За надлежен инспекциски орган од ставот (1) на 
овој член  се смета инспекцискиот орган надлежен  
согласно со закон за вршење надзор над примената на 
законите и подзаконските акти, колективните догово-
ри, како и општите акти во случаи кога настапиле 
одредени дејствија кои претставуваат дискриминација 
согласно со одредбите на овој закон. 

 
Надлежности на инспекциските органи 

 
Член 34 

(1) Доколку надлежниот инспекциски орган утврди 
дека во случајот за кој Застапникот дал писмено мисле-
ње не се применува овој закон и друг закон кои ги уре-
дуваат еднаквите можности донесува решение со кое 
се наредува постапување по препораките на Застапни-
кот во одреден рок кој го определува надлежниот инс-
пекциски орган, а кој рок не може да биде подолг од 30 
дена од денот на донесувањето на решението. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член надлежни-
от инспекциски орган го доставува до  субјектот до кој 
е доставено мислењето од Застапникот во конкретниот 
случај во кој е извршен инспекциски надзор и до За-
стапникот во рок од 15 дена од денот на донесувањето 
на решението.  

Член 35 
(1) Против решението на надлежниот инспекциски 

орган може да се поднесе жалба до надлежната Коми-
сија на Владата во рок од осум дена од приемот на ре-
шението. 

(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

(3) Решение по жалбата се донесува  во рок од 15  
дена од денот на добивањето на жалбата. 
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Член 36 
(1) Ако надлежниот инспекциски орган утврди дека 

со повреда на овој закон или другите закони кои ги 
уредуваа еднаквите можности е сторен прекршок или 
кривично дело, е должен без одлагање да поднесе бара-
ње за поведување прекршочна постапка, односно при-
јава за кривично дело. 

(2) Органот на кого му е поднесено барањето или прија-
вата од ставот (1) на овој член е должен својата одлука да ја 
достави до надлежниот инспекциски орган. 

 
Правна заштита 

 
Член 37 

Во случај на непочитување на забраната за дискри-
минација утврдена со членот 3 од овој закон лицето 
кое смета дека со поединечен акт или дејство му е по-
вредено некое право врз основа на пол има право да ба-
ра заштита на своите права во управна и во судска по-
стапка на начин и под услови утврдени со закон. 

 
Надоместок на штета 

 
Член 38 

Лицето за кое со одлука на надлежен орган или 
друго правно лице е констатирано дека со поединечен 
акт или дејство му е повредено некое право врз основа 
на пол има право да бара надоместок на штета соглас-
но со Законот за облигационите односи. 

 
Товар на докажување 

 
Член 39 

(1) Кога лице кое за себе смета дека е жртва на дискри-
минација ќе изнесе факти од кои може да се претпостави 
дека имало дискриминација тогаш оној кој се товари дека 
извршил дискриминација е должен да докаже дека не го 
повредил принципот на еднаков третман. 

(2) Правилото од ставот (1) на овој член не се при-
менува во кривичните постапки. 

 
Член 40 

Здруженијата на граѓаните, здруженијата на работо-
давачите и синдикатите можат да ги застапуваат лица-
та од членот 39 став (1) на овој закон, на нивно барање, 
во управната постапка поведена заради заштита на пра-
вата кои врз основа на пол му биле одземени или огра-
ничени. 

   
VIII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

 
Член 41 

Министерството за труд и социјална политика врши 
контрола над спроведување на одредбите на овој закон и на 
други закони и прописи што уредуваат прашања од значе-
ње за воспоставување на еднакви можности. 

 
IX.  КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 42 

Субјектите кои пред почетокот на спроведувањето 
на позитивните мерки од членот 8 на овој закон нема 
да ги достават периодичните планови за воспоставува-
ње и унапредување на еднакви можности до Мини-
стерството за труд и социјална политика на претходно 
мислење или не ги достават бараните документи и ин-
формации до Застапникот,  ќе бидат казнети за прекр-
шок со парична казна во износ од 100.000 до 200.000 
денари. 

 
Член 43 

Одговорното лице во министерствата и во органите 
на единиците на локалната самоуправа кое нема да 
определи координатор за еднакви можности согласно 

со обврските од членот 13 став (3) и  членот 16 став (2) 
на овој закон ќе биде казнето за прекршок со парична 
казна во износ од 10.000 до 15.000 денари.  

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 44 

(1) Министерството за труд и социјална политика 
ќе определи Застапник за еднакви можности на жените 
и мажите во рок од шест месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

(2) Органите на државната управа ќе определат ко-
ординатор од членот 13   на овој закон во рок од три 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(3) Единиците на локалната самоуправа ќе форми-
раат комисија за еднакви можности и ќе определат  ко-
ординатор за еднакви можности во рок од шест месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) Органите на државната управа, другите органи 
на државната власт, органите на единицата на локална-
та самоуправа, правните лица на кои со закон им е до-
верено вршење на дејности од јавен интерес, здруже-
нијата на граѓани, јавните претпријатија, образовните 
установи, установите во областа на социјалната зашти-
та, здравствените установи, политичките партии, 
средствата за јавно информирање и научните и култур-
ните установи наведени во  овој закон доставуваат пла-
нови на дејствување со посебни мерки до Министерс-
твото за труд и социјална политика во рок од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 45 

Овој закон влегува во  сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

__________ 
 

L I G J 
PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE 

DHE MESHKUJVE 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Lënda e ligjit 
 

Neni 1 
(1) Me këtë ligj rregullohen masat themelore e të 

veçanta për vendosjen e mundësive të barabarta për femrat 
dhe meshkujt, kompetencat, detyrat dhe obligimet e 
subjekteve përgjegjëse për sigurimin e mundësive të 
barabarta, procedura për konfirmimin e trajtimit të 
pabarabartë të femrave e meshkujve, të drejtat dhe 
obligimet e Përfaqësuesit për mundësitë e barabarta të 
femrave e meshkujve (në tekstin e mëtejmë: Përfaqësuesi) 
si person i caktuar për zbatimin e procedurës për 
konfirmimin e trajtimit të pabarabartë të femrave e 
meshkujve, si dhe të drejtat dhe obligimet e subjekteve që 
marrin pjesë në atë procedurë.   

(2) Punët me rëndësi për vendosjen e mundësive të 
barabarta të femrave e meshkujve rregullohen me këtë ligj 
dhe ligj tjetër.   

Qëllimi i ligjit  
Neni 2 

(1) Qëllim i këtij ligji është promovimi i principit për 
vendosjen e mundësive të barabarta të femrave e 
meshkujve në sferën politike, ekonomike, sociale, arsimore 
si dhe në sferat e tjera të jetës shoqërore. 

(2) Vendosja e mundësive të barabarta është obligim i 
tërë shoqërisë dhe paraqet mënjanimin e pengesave për 
vendosjen dhe realizimin e barazisë ndërmjet femrave e 
meshkujve, përmes preventivës e mënjanimit të trajtimit të 
pabarabartë të femrave e meshkujve dhe vendosjen e 
kushteve për pjesëmarrjen e barabartë të femrave e 
meshkujve në të gjitha sferat e jetës shoqërore. 
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Ndalimi i diskriminimit në jetën shoqërore 
 

Neni 3 
Ndalohet diskriminimi në bazë të gjinisë në sektorin 

publik e privat në sferën e punësimit dhe punës, arsimit, 
sigurisë sociale, kulturës, sportit, në pajtim me këtë ligj ose 
ligj tjetër. 

 
Definicione 

 
Neni 4 

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë 
kuptimin si vijon: 

1. “Mundësi të barabarta të femrave e meshkujve” për 
dinjitet e të drejtë do të thotë promovimi i parimit për 
vendosjen e pjesëmarrjes së barabartë të femrave e 
meshkujve në të gjitha sferat e sektorit publik e privat, 
status e trajtim të barabartë në realizimin e të gjitha të 
drejtave dhe në zhvillimin e potencialeve të tyre 
individuale përmes të cilave ata kontribuojnë në zhvillimin 
shoqëror, si dhe përfitime të njëjta nga rezultatet që dalin 
nga ai zhvillim; 

2. “Trajtim i barabartë” do të thotë mungesë e 
diskriminimit të drejtpërdrejtë e të tërthortë në bazë të 
gjinisë, në pajtim me këtë ligj ose ligj tjetër; 

3. ”Diskriminim” do të thotë çdo dallim, shfrytëzim ose 
kufizim në bazë të gjinisë që e rrezikon ose pamundëson 
realizimin ose mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut;  

4. ”Diskriminim i drejtpërdrejtë” do të thotë krijimi i 
trajtimit të pabarabartë me dispozita e veprime të 
subjekteve të caktuara varësisht nga gjinia në situata të 
njëjta ose të ngjashme për realizimin, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut;  

5. ”Diskriminim i tërthortë” do të thotë trajtimi i 
pabarabartë i personave të gjinive të ndryshme me 
dispozita, standarde ose sjellje të cilat formalisht 
parashohin mundësi të barabarta ose janë në dukje neutrale, 
por zbatohen në mënyrë të ndryshme varësisht nga gjinia, 
përveç nëse kjo është në interes dhe është e domosdoshme 
për sigurimin e mbrojtjes së veçantë ose është shkaktuar 
nga kushtet dhe rrethanat objektive që nuk lidhen me 
gjininë;  

6. ”Shqetësim” do të thotë çdo sjelljeje jopërkatëse, 
amorale ose e pahijshme, cenimi i dinjitetit personal dhe 
shkakton frikësim, refuzim, degradim, poshtërim ose sjellje 
ofenduese. 

7. ”Shqetësim seksual” do të thotë çdo sjellje verbale, 
joverbale ose fizike e karakterit gjinor, që paraqet cenimin 
e dinjitetit personal veçanërisht kur shkakton frikësim, 
refuzim, degradim, poshtërim ose sjellje ofenduese. 

  
II. LLOJET E MASAVE PËR VENDOSJEN E 

MUNDËSIVE TË BARABARTA 
 

Masat themelore 
 

Neni 5 
(1) Masat themelore për realizimin e principit të 

mundësive të barabarta janë masa normative nga sferat e 
ndryshme me të cilat ndalohet diskriminimi në bazë të 
gjinisë dhe parashihet obligimi për subjektet e përcaktuara 
me këtë ligj, për kujdesin dhe krijimin e kushteve për 
sigurimin e trajtimit të barabartë në realizimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive dhe me të cilat parashihen 
sanksione për mosrespektimin e kërkesave dhe shkeljen e 
ndalimeve.  

(2) Përveç masave nga paragrafi (1) i këtij neni, masa 
themelore janë edhe masat lidhur me krijimin dhe 
realizimin e politikave, funksioneve e kompetencave të:  
organeve të pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, 
organeve të njësive të vetadministrimit lokal, personave 
juridikë të cilëve me ligj u lejohet kryerja e veprimtarive 
me interes publik, shoqatave të qytetarëve dhe 
fondacioneve, institucioneve arsimore, institucioneve nga 

sfera e mbrojtjes sociale, institucioneve shëndetësore, 
shkencore, kulturore, partive politike dhe mjeteve të 
informimit publik,  të drejtuara për vendosjen e mundësive 
të barabarta në aspektin e informimit të individit dhe 
opinionit, programeve të aktiviteteve e strategjive 
zhvillimore për sferat e veçanta të jetës shoqërore.    

Masa të veçanta  
Neni 6 

(1) Masa të veçanta janë masat drejtuar për vendosjen e 
mundësive të barabarta si dhe promovimi dhe përparimi i 
mundësive të barabarta në sferat e veçanta të jetës 
shoqërore.  

(2) Masat e veçanta nga paragrafi (1) i këtij neni janë të 
drejtuara për mënjanimin e pengesave objektive që sjellin 
te vendosja e principit për pjesëmarrje të barabartë të 
femrave e meshkujve ose status të pabarabartë të personave 
nga njëra gjini ndaj gjinisë tjetër, si dhe të japin kontribut 
të veçantë në formën e nxitjes së pjesëmarrjes së gjinisë më 
pak të përfaqësuar ose për mënjanimin e mundësive që 
kontribuojnë për statusin e pabarabartë në bazë të gjinisë.   

(3) Masat e veçanta nga paragrafi (1) i këtij neni, para 
së gjithash përfshihen: 

- masat pozitive me të cilat jepet përparësi, në rast të 
pjesëmarrjes së pabarabartë të femrave e meshkujve në 
trupat e pushtetit në të gjitha nivelet, duke përfshirë 
pushtetin gjyqësor, legjislativ dhe ekzekutiv, pushtetin 
lokal, si dhe të gjitha institucionet dhe shërbimet e tjera 
publike, funksionet publike, komisionet e këshillat, duke 
përfshirë edhe pjesëmarrjen në trupat që e përfaqësojnë 
shtetin në nivel ndërkombëtar derisa nuk arrihet 
pjesëmarrja e barabartë. Pjesëmarrja e pabarabartë e 
femrave dhe meshkujve ekziston kur përfaqësimi i femrave 
ose meshkujve në trupat e pushtetit në të gjitha nivelet, 
duke përfshirë pushtetin gjyqësor, legjislativ dhe 
ekzekutiv, pushtetin lokal, si dhe të gjitha institucionet dhe 
shërbimet e tjera publike, funksionet politike, komisionet 
dhe këshillat, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen në trupat që 
e përfaqësojnë shtetin në nivel ndërkombëtar është më pak 
se 40%, 

-masat inkurajuese që janë të drejtuara për sigurimin 
e nxitjeve të veçanta ose të përfitimeve me qëllim që të 
eliminohet pjesëmarrja e pabarabartë e femrave dhe 
meshkujve ose statusi i pabarabartë në bazë të gjinisë.    

-masat programore që janë të drejtuara për ngritjen e 
vetëdijes, organizimin e aktiviteteve dhe përpilimin e 
realizimin e planeve aksionare për nxitjen dhe përparimin e 
mundësive të barabarta.  

 
III. MIRATIMI I MASAVE TË VEÇANTA PËR 

VENDOSJEN E MUNDËSIVE TË BARABARTA 
 

Miratimi i masave të veçanta 
 

Neni 7 
Masat e veçanta miratohen në sferën e arsimit, 

punësimit, jetës profesionale, aktivitetit publik e politik dhe 
në vende të tjera në kuadër të sferave të veçanta të jetës 
shoqërore, ku bazat nga neni 6 i këtij ligji janë dhënë për 
futjen dhe realizimin e tyre. 

 
Miratimi i masave pozitive 

 
Neni 8 

 (1) Masat pozitive nga neni 6 i këtij ligji miratohen 
nga organet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor 
në pajtim me vendosjen organizative dhe mënyrën e punës, 
trupat e tjerë të sektorit publik, ndërmarrjet publike, partitë 
politike dhe sektorit civil. 

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni obligohen që 
të marrin masa pozitive në kuadër të planeve periodike për 
përparimin e barazisë gjinore dhe vendosjen e mundësive 
të barabarta të bazuara në analiza dhe statusin e femrave 
dhe meshkujve në kuadër të sferës së tyre të veprimit.  
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Miratimi i masave inkurajuese e programore 
 

Neni 9 
(1) Subjektet nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji në 

kuadër të kompetencave të tyre sipas këtij ligji, si dhe në 
bazë të rregullimit administrativ dhe mënyrës së punës, 
miratojnë masa inkurajuese e programore. 

(2) Masat inkurajuese e programore mund të miratohen 
në bazë të dokumenteve të përgatitura në bazë të këtij ligji, 
si dhe në bazë të dokumenteve të organeve të pushtetit 
legjislativ, ekzekutiv e gjyqësor, të trupave të tjerë në 
sektorin publik, ndërmarrjet publike, partitë politike ose 
trupave të tjerë varësisht nga natyra e përmbajtja në sferën 
ku janë aktive.     

 
Masat në procesin e edukimit e trajnimit profesional 

për vendosjen e mundësive të barabarta 
 

Neni 10 
(1) Edukimi për vendosjen e mundësive të barabarta, 

paraqet pjesë integrale të sistemit të arsimit dhe trajnimit 
profesional, që duhet të sigurojë gatishmërinë e femrave 
dhe meshkujve për pjesëmarrje aktive e të barabartë në të 
gjitha sferat e jetës shoqërore.  

(2) Organet e administratës shtetërore kompetente për 
kryerjen e punëve nga sfera e arsimit dhe punës, 
institucionet që kryejnë edukimin e trajnimin profesional, 
obligohen që të sigurojnë trajtim të barabartë të femrave e 
meshkujve, veçanërisht lidhur me përfshirjen në arsim.  

(3) Gjatë përgatitjes, miratimit dhe zbatimit të 
programit për arsim e trajnim profesional, përgatitjes së 
librave mësimorë e mjeteve ndihmëse dhe gjatë futjes së 
risive e modifikimeve organizative të metodave 
pedagogjike e andragogjike, të sigurohen mekanizma për 
mënjanimin e paragjykimeve dhe stereotipave lidhur me 
vendosjen e mundësive të barabarta.  

(4) Subjektet nga paragrafi (2) i këtij neni, obligohen 
që të vendosin sistemin e masave për mënjanimin e 
trajtimit të pabarabartë të femrave e meshkujve. 

 
IV. SUBJEKTET PËRGJEGJËSE PËR MIRATIMIN DHE 

ZBATIMIN E MASAVE PËR VENDOSJEN E MUNDËSIVE 
TË BARABARTA DHE OBLIGIMET E TYRE 

 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 

 
Neni 11 

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë: Kuvendi) miraton Planin nacional të aksionit për 
mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve dhe cakton 
përbërjen dhe kompetencat e Komisionit për mundësitë e 
barabarta të femrave dhe meshkujve. 

(2) Kuvendi gjatë zgjedhjes së përbërjes së trupave 
punuese dhe caktimit të përbërjes së delegacioneve të tij 
për bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe 
bashkëpunim me parlamentet e shteteve të tjera, obligohet 
që ta miratojë principin për pjesëmarrje të barabartë të 
femrave e meshkujve.  

 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

 
Neni 12 

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejmë: Qeveria) në kuadër të kompetencave të veta, 
kujdeset për përparimin dhe vendosjen e mundësive të 
barabarta dhe arritjen e qëllimeve të këtij ligji përmes 
mekanizmave të masave themelore e të veçanta të 
përcaktuara me këtë ligj. 

(2) Qeveria obligohet të parashikojë pjesëmarrjen e 
barabartë të femrave e meshkujve gjatë formimit të 
përbërjes së trupave punuese dhe delegacioneve, trupave 
konsultuese dhe koordinuese e organeve të tjera dhe gjatë 
emërimit të përfaqësuesve në ndërmarrjet publike e 
institucionet. 

Organet e administratës shtetërore 
 

Neni 13 
(1) Ministritë kanë obligim që të bashkëpunojnë me shoqatat 

e punëdhënësve, me sindikatën dhe shoqatat e qytetarëve aktive 
në sferën e mundësive të barabarta me qëllim që të sigurojnë 
propozime dhe masa për ta arritur qëllimin e ligjit. 

(2) Ministritë obligohen që të gjitha materialet që 
rregullojnë ose përpunojnë çështje me rëndësi për 
realizimin e qëllimit të këtij ligji, t’i dorëzojnë për mendim 
në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale para dorëzimit 
në Qeveri, për shqyrtim, konfirmim, përkatësisht miratim. 

(3) Ministritë obligohen të caktojnë personin zyrtar-
Koordinator që do t’i koordinojë punët në kompetencë të 
ministrisë, për vendosjen e mundësive të barabarta.  

(4) Koordinatori nga paragrafi (3) i këtij neni është 
përgjegjës për zbatimin e obligimeve në kompetencë të 
ministrisë për vendosjen e mundësive të barabarta sipas 
këtij ligji dhe të bashkëpunojë me Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale. 

(5) Koordinatori nga paragrafi (3) i këtij neni obligohet 
që së paku një herë brenda vitit të dorëzojë raport për 
punën, në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.  

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale  
Neni 14 

(1) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale lidhur me 
mundësitë e barabarta të femrave e meshkujve, përfshin 
fushëveprimin si vijon:    

- kujdeset për përparimin e statusit të femrave e 
meshkujve në të gjitha sferat e jetës shoqërore, 

- kujdeset që të futet principi për mundësitë e barabarta 
të femrave e meshkujve në rrjedhat kryesore të 
riorganizimit, përparimit, zhvillimit e vlerësimit të 
proceseve politike në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fazat 
në nivel nacional e lokal, 

- jep mendim për zbatimin e masave pozitive në sferat 
e veçanta të jetës shoqërore, 

- dorëzon në Qeveri ose në ministritë kompetente 
propozime për miratimin ose ndryshimin dhe plotësimin e 
ligjeve dhe dispozitave të tjera me rëndësi për vendosjen e 
mundësive të barabarta, si dhe për miratimin e masave të tjera, 

- e përpilon propozimin e Planit nacional të aksionit për 
mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve dhe e 
përcjell zbatimin e tij, 

- e përcjell zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që 
kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta dhe përparimin e 
statusit të grave,  

- përpilon raporte nacionale në bazë të raporteve nga 
neni 13 paragrafi (5) të këtij ligji për zbatimin e obligimeve 
ndërkombëtare nga ana e Republikës së Maqedonisë në 
sferën e mundësive të barabarta, 

- përgatit analiza, raporte e dokumente të tjera lidhur 
me mundësitë e barabarta, 

- bashkëpunon me koordinatorët e organeve të 
administratës shtetërore, si dhe me koordinatorët e 
komisioneve për mundësitë e barabarta të formuara në 
njësitë e vetadministrimit lokal, 

- bashkëpunon me shoqatat e qytetarëve që janë aktivë 
në fushën e mundësive të barabarta, 

- dorëzon raport vjetor për aktivitetet në Qeveri, më së 
voni deri në fund të prillit, për vitin paraprak. 

(2) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale jep mendim 
për planet periodike nga neni 8 paragrafi (2) i këtij ligji, 
nëse miratimi i masave pozitive është i arsyeshëm dhe në 
pajtim me nenin 6 të këtij ligji. 

(3) Ministria e Punës e Politikës Sociale kryen 
kontrollin ndaj zbatimit të masave pozitive në sferat ku ato 
janë vendosur.   

(4) Organet që kanë vendosur masa pozitive, obligohen 
që të dorëzojnë raport në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale për zbatimin e masave në pajtim me Planin 
nacional të aksionit për mundësitë e barabarta të femrave e 
meshkujve. 
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(5) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale u jep 
mendim subjekteve nga neni 8 paragrafi (1) i këtij ligji për 
miratimin e masave pozitive në sferat e jetës shoqërore në 
të cilat ekziston pjesëmarrje e pabarabartë e femrave e 
meshkujve ose status i pabarabartë i personave të njërës 
gjini. 

 
Avokati i Popullit 

 
Neni 15 

Avokati i Popullit, në kuadër të kompetencave të tij të 
përcaktuara me ligj, do të kujdeset për realizimin e principit për 
mundësi të barabarta përmes mbrojtjes ligjore të mundësive të 
barabarta të femrave dhe meshkujve, kur dikujt të drejtat i janë 
marrë ose kufizuar nga organi i administratës shtetërore apo nga 
organizata ma autorizime publike.  

 
Njësitë e vetadministrimit lokal 

 
Neni 16 

(1) Njësitë e vetadministrimit lokal, për t’i arritur 
qëllimet e këtij ligji, në kuadër të kompetencave të veta e 
kanë për obligim që t’i përcaktojnë dhe avancojnë 
mundësitë e barabarta dhe ta respektojnë principin e 
mundësive të barabarta gjatë miratimit të masave dhe 
aktiviteteve që janë të nevojshme për vendosjen e 
mundësive të barabarta. 

(2) Njësitë e vetadministrimit lokal obligohen të 
formojnë Komision për mundësi të barabarta dhe të 
caktojnë person nga radhët e punonjësve ose persona të 
tjerë kompetentë dhe profesionistë për përmbushjen e 
obligimeve të Bashkërenditësit për mundësi të barabarta të 
femrave dhe meshkujve, të marrin pjesë në përgatitjen e 
planit nacional për aksion për  mundësi të barabarta të 
femrave dhe meshkujve në pjesën e cila ka të bëjë me 
njësitë e vetadministrimit lokal.  

(3) Komisioni për mundësi të barabarta nga paragrafi 
(2) i këtij neni, formohet si trup i përhershëm me vendim të 
Këshillit të njësisë së vetadministrimit lokal, ndërsa 
përbërja e tij, kompetencat, detyrat dhe obligimet 
përcaktohen me Statutin e njësisë së vetadministrimit lokal. 

(4) Organet dhe trupat e njësive të vetadministrimit 
lokal gjatë miratimit të planeve për zhvillim dhe akteve e 
vendimeve të tjera, janë të obliguar që t’i shqyrtojnë dhe t’i 
marrin parasysh masat dhe aktivitetet e propozuara nga 
Komisioni për mundësi të barabarta dhe nga 
Bashkërenditësi për mundësi të barabarta.  

(5) Organet e njësive të vetadministrimit lokal, 
obligohen të bashkëpunojnë me shoqatat e punëdhënësve, 
me sindikatën, me organizatat dhe shoqatat joqeveritare të 
qytetarëve aktiv në fushën e mundësive të barabarta me 
qëllim që të sigurojnë propozime dhe masa për ta arritur 
qëllimin e ligjit. 

 
Neni 17 

Komisioni për mundësi të barabarta nga neni 16 i këtij 
ligji, obligohet që së paku një herë brenda vitit për punën e 
vet të paraqesë raport pranë Ministrisë së Punës dhe 
Politikës Sociale. 

 
Partitë politike 

 
Neni 18 

(1) Partitë politike në kuadër të përcaktimeve të tyre 
programore miratojnë plan për mundësi të barabarta në 
ç’do dy vjet, në të cilin i përcaktojnë metodat dhe masat 
për avancimin e pjesëmarrjes së barabartë të femrave dhe 
meshkujve në trupat e partive, në listat e kandidatëve për 
zgjedhje në njësitë e vetadministrimit lokal, në Kuvend dhe 
për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Maqedonisë.  

(2) Partitë politike, Propozim-planin për mundësi të 
barabarta, para se ta miratojnë, e  paraqesin pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për dhënien e 
mendimit.  

(3) Partitë politike pas miratimit të Planit për mundësi 
të barabarta, të njëjtin e paraqesin pranë Ministrisë së 
Punës dhe Politikës Sociale, për shkak të ndjekjes dhe 
analizimit të situatave.  

Mjetet e informimit publik  
Neni 19 

(1) Mjetet e informimit publik përmes koncepteve të 
tyre programore duhet të kontribuojnë në drejtim të 
zhvillimit dhe ngritjes së vetëdijes për mundësitë e 
barabarta si dhe për pjesëmarrje të  barabartë të femrave 
dhe meshkujve në përpilimin e koncepteve dhe 
përmbajtjeve programore. 

(2) Të shfaqurit dhe prezantimi publik i personit në 
mjetet e informimit publik duhet të bëhet pa ofendime, pa 
përbuzje ose pa nënçmime, në bazë të gjinisë.  

Pasqyrimi i të dhënave statistikore  
Neni 20 

Kuvendi, Qeveria, organet e administratës shtetërore, 
organet e jurisprudencës dhe organet e tjera shtetërore, 
organet e njësisë së vetadministrimit lokal, personat 
juridikë të cilëve me ligj u është besuar që të kryejnë punë 
me interes publik, shoqatat e qytetarëve, fondacionet, 
ndërmarrjet publike, institucionet arsimore, institucionet e 
fushës së mbrojtjes sociale, institucionet shëndetësore, 
partitë politike, mjetet e informimit publik, shoqëritë 
tregtare dhe subjekte të tjera të cilat me ligj janë të 
obliguara që të mbledhin, evidentojnë dhe përpunojnë të 
dhëna statistikore, obligohen që këto të dhëna për resurset 
njerëzore t’i pasqyrojnë sipas përkatësisë gjinore. 

 
V. PLANI NACIONAL PËR AKSION PËR MUNDËSI TË 

BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE (PNAMB) 
 

Neni 21 
(1) Qeveria, Kuvendit i propozon Plan nacional për 

aksion për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve 
(në tekstin e mëtejmë: Plani për aksion) në bazë të 
propozimeve nga organet e administratës shtetërore, nga 
sektori përgjegjës, nga organet e njësive të 
vetadministrimit lokal, nga shoqatat e punëdhënësve, nga 
sindikata, nga shoqatat e qytetarëve dhe nga organizata të 
tjera dhe nga ekspertë individual. 

(2) Plani për aksion i përmban parimet themelore për 
mundësi të barabarta në përputhje me përmbajtjen e 
dokumenteve afatgjate programore, dhe veçanërisht: 

- kahet dhe masat për t’i arritur qëllimet në fusha të 
veçanta të jetës shoqërore, para së gjithash në fushën e 
punësimit, sigurisë sociale dhe mbrojtjes shëndetësore, në 
fushën e arsimit, marrëdhënieve familjare dhe në fushën e 
përfaqësimit të femrave dhe meshkujve në jetën publike; 

- përgjegjësi për zbatimin e masave për t’i arritur 
qëllimet; 

- përmbajtjen, organet kompetente dhe personat 
përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e planeve periodike 
që janë në funksion të zbatimit të detyrave nga Plani për 
aksion në fusha të veçanta të jetës shoqërore; 

- të dhënat që mblidhen, përpunohen, që janë të 
ndërlidhura, të ruajtura, të analizuara dhe të prezantuara 
veç e veç sipas strukturës gjinore në kuadër të aktiviteteve 
të Entit Shtetëror të Statistikës; 

- metodën e ndjekjes dhe njoftimit për aplikimin e 
Planit për aksion; dhe 

- mjetet e nevojshme për aplikimin e masave nga Plani 
për aksion, burimet dhe mënyrën e sigurimit të këtyre 
mjeteve.  

Planet periodike për zbatimin e Planit për aksion  
Neni 22 

(1) Plani periodik për zbatimin e Planit për aksion është 
akt në të cilin përcaktohen aktivitetet e planifikuara për 
fusha të veçanta nga jeta shoqërore për një periudhë 
dyvjeçare.    
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(2) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale obligohet që 
ta përgatit propozimin e planit periodik mbi bazë të 
propozimeve nga organet e administratës shtetërore të 
përmbajtura në raportet nga periudha paraprake dyvjeçare, 
dhe ta paraqesë pranë Qeverisë për miratim. 

(3) Organet e administratës shtetërore e kanë për 
obligim që raportet nga paragrafi (2) i këtij neni, t’i 
paraqesin pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 
më së voni dy muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë 
së planit paraprak periodik. 

(4) Qeveria, një herë në vit përpilon raport për masat 
dhe aktivitetet e realizuara nga Plani për aksion, dhe të 
njëjtin e publikon në atë mënyrë që të jetë i arritshëm për 
publikun. 

 
VI. PROCEDURA PËR VERIFIKIMIN E TRAJTIMIT 

TË PABARABARTË TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE 
 

Personi i përcaktuar për mbajtjen e procedurës 
 

Neni 23 
(1) Procedura mbi bazë të iniciativës me shkrim, e 

paraqitur nga individë, shoqata të qytetarëve, nga sindikata 
dhe nga persona të tjerë juridikë për verifikimin e trajtimit 
të pabarabartë të femrave dhe meshkujve (në tekstin e 
mëtejmë Procedurë), mbahet në Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale.  

(2) Procedurën në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale e mban Përfaqësuesi. 

(3) Përfaqësuesi është person i punësuar si nëpunës 
shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale i 
ngarkuar që të mbajë procedura për verifikimin e trajtimit 
të pabarabartë të femrave dhe meshkujve. 

 
Hapja e procedurës 

 
Neni 24 

(1) Procedura hapet me paraqitjen e iniciativës me 
shkrim deri te Përfaqësuesi. 

(2) Përfaqësuesi mund të hapë procedurë edhe me 
iniciativë vetjake. 

(3) Të drejtë që të paraqesë iniciativë me shkrim për 
hapje të procedurës deri te Përfaqësuesi, kanë individët, 
shoqatat e qytetarëve, sindikatat dhe persona të tjerë 
juridikë, për një akt  të miratuar apo për një veprim të 
marrë nga ana e subjekteve në sektorin publik dhe privat, 
me të cilin veprohet në kundërshtim me ndalimin nga nenin 
3 i këtij ligji. 

(4) Mbajtja e procedurës është falas. 
(5) Rregullat e mbrojtjes së sekretit të të dhënave 

personale, aplikohen gjatë mbajtjes së kësaj procedure.    
 

Iniciativa për hapje të procedurës 
 

Neni 25 
(1) Iniciativa nga neni 24 e këtij ligji, dërgohet në formë të 

shkruar brenda afatit sa më të shkurtër kohor, e më së voni 
brenda afatit prej një viti nga dita kur është bërë cenimi. 

(2) Përfaqësuesi mund të hapë procedurë edhe pas 
skadimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse 
vlerësohet se bëhet fjalë për një rast me rëndësi të atillë për 
të cilin do të ishte e domosdoshme dhe me vend që të 
mbahet procedurë. 

 
Moshapja e procedurës 

 
Neni 26 

Përfaqësuesi për mundësi të barabarta nuk do të hapë 
procedurë sipas iniciativave në formë të shkruar prej të 
cilave në mënyrë evidente rezulton se nuk ekziston rast i 
trajtimit të pabarabartë të femrave dhe meshkujve sipas 
këtij ligji, për të cilën gjë me shkrim e njofton paraqitësin e 
iniciativës për shkaqet e moshapjes së procedurës brenda 
afatit prej 30 ditësh nga dita e pranimit të iniciativës.  

Rrjedha e procedurës 
 

Neni 27 
(1) Procedura mbahet në formë të shkruar. 
(2) Me përjashtim, Përfaqësuesi mund t’i thërrasë në 

bisedë subjektet e inkuadruara në rastin e trajtimit të 
pabarabartë, nëse vlerësohet se kjo do ta ndihmonte 
sqarimin e rastit. 

(3) Përfaqësuesi, nga subjekti kundër të cilit është 
hapur procedurë për verifikimin e trajtimit të pabarabartë 
ndërmjet femrave dhe meshkujve, mund të kërkojë që të 
paraqesë sqarim në formë të shkruar, brenda afatit prej 15 
ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës për sqarim. 

(4) Në qoftë se subjekti nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk e 
paraqet sqarimin e kërkuar, përfaqësuesi mendimin e vet do ta 
japë në bazë të informatave që i ka pasur në dispozicion. 

 
Obligimi për bashkëpunim me Përfaqësuesin  

Neni 28 
Subjektet te cilët do të drejtohet Përfaqësuesi janë të 

obliguar t’i dorëzojnë dokumentet e kërkuara dhe 
informatat si dhe t’i japin sqarimet e domosdoshme.   

 
Kohëzgjatja  e procedurës 

 
Neni 29 

(1) Procedura duhet të zbatohet në afat prej 60 ditësh 
nga dita e dorëzimit të iniciativës me shkrim. 

(2) Afati  nga paragrafi (1) nga ky nen mund të 
vazhdohet edhe për 30 ditë në qoftë se atë e kërkon 
ndërlikimi  i rastit. 

 
Ndërprerja e procedurës  

Neni 30 
Përfaqësuesi do ta ndërpresë procedurën me kërkesë të 

shkruar të paraqitësit të iniciativës në qoftë se paraqitësi 
nuk është i interesuar për mbajtjen e më tejme të 
procedurës ose në qoftë se për shkak të dokumenteve të 
pamjaftueshme, gjegjësisht dëshmive dhe informatave 
procedurën nuk mund ta zbatojë deri në fund    

Mendimi me shkrim  
Neni 31 

(1) Procedura mbaron me dhënien e mendimit me 
shkrim në të cilën është përmbajtur gjendja faktike që e ka 
caktuar Përfaqësuesi dhe mendimi i tij për rrethanat e rastit 
në aspekt të asaj nëse ekziston trajtim i pabarabartë i 
femrave dhe meshkujve në pajtim me këtë ligj.  

(2) Përfaqësuesi e dorëzon mendimin me shkrim te 
subjekti i  inkorporuar në rastin. 

(3) Në mendimin me shkrim nga paragrafi (1) të këtij neni 
përfaqësuesi mund t’i shënojë parregullsitë që janë përcaktuar 
në rastin konkret dhe të japë rekomandime se si ato duhet të 
shmangen dhe mund të kërkojë nga ana kundër kujtesë cilës 
është ngritur procedura për trajtim të pabarabartë të femrave dhe 
meshkujve në afat kohor të caktuar të ndërmarrë masa dhe ta 
lajmërojë për masat e ndërmarra.    

Raporti vjetor  
Neni 32 

Përfaqësuesi çdo vit, më së voni deri 31 mars për vitin 
paraprak, përgatit raport për aktivitetet e veta të cilin e 
dorëzon në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. 

 
VII. MBROJTJA JURIDIKE  PERSONAVE TË 

DISKRIMINUAR 
 

Rastet për përcjellje 
 

Neni 33 
(1) Përfaqësuesi  e dorëzon mendimin me shkrim nga 

neni 31 të këtij ligji te organi inspektues kompetent, 
avokati i popullit ose organ tjetër kompetent i cili kryen 
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mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ligjit me të cilin 
rregullohen mundësitë e barabarta në rastet kur subjekti 
kundër kujtë cilit është ngritur procedura për caktimin e 
trajtimit të pabarabartë nuk i ka shmangur parregullsitë e 
përcaktuara në pajtim me mendimin me shkrim të 
Përfaqësuesit ose në qoftë se Përfaqësuesi nuk është 
lajmëruar nga subjekti kundër kujtë është ngritur procedura 
për përcaktimin e trajtimit të pabarabartë në afatin e 
përcaktuar për ndërmarrjen e masave kur rasti sipas 
mendimit të Përfaqësuesit i përmban të gjitha 
karakteristikat e diskriminimit në pajtim me këtë ligj.   

(2) Organ inspektues kompetent nga paragrafi (1) të 
këtij neni konsiderohet organi inspektues kompetent në 
pajtim me ligjin për kryerjen e mbikëqyrjes mbi zbatimin e 
ligjeve dhe akteve nënligjore, marrëveshjeve kolektive, si 
dhe akteve të përgjithshme në rastet kur paraqiten veprime 
të caktuara, të cilat paraqesin diskriminim në pajtim me 
dispozitat të këtij ligji.  

Kompetencat e organit inspektues  
Neni 34 

(1) Në qoftë se organi inspektues kompetent përcakton 
se në rastin për të cilin Përfaqësuesi ka dhënë mendim me 
shkrim nuk zbatohet ky ligj dhe ligj tjetër i cili i përcakton 
mundësitë e barabarta, merr aktvendim me të cilin 
urdhërohet veprimi sipas rekomandimeve të Përfaqësuesit 
në afat të caktuar të cilin e përcakton organi inspektues 
kompetent, por i cili afat mund të jetë më i gjatë se 30 ditë 
nga dita e marrjes së aktvendimit. 

(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) të këtij neni organi 
inspektues kompetent e dorëzon te subjekti nga cili është paraqitur 
mendimi i përfaqësuesit në rastin konkret në të cilin është kryer 
mbikëqyrja inspektuese  dhe te Përfaqësuesi në afat prej 15 ditësh 
nga dita e marrjes së aktvendimit.  

Neni 35 
(1) Kundër aktvendimit të organit inspektues kompetent, 

mund të paraqitet ankesë pranë Komisionit kompetent të 
Qeverisë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit. 

(2) Ankesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e shtyn 
përmbarimin e aktvendimit.   

(3) Aktvendimi sipas ankesës merret në afat prej 15 
ditësh nga dita e pranimit të ankesës.  

Neni 36 
(1) Nëse organi inspektues kompetent konstaton se me 

cenimin e këtij ligji ose të ligjeve të tjerë të cilët i 
rregullonin mundësitë e barabarta, është bërë kundërvajtje 
ose vepër penale, është i obliguar që pa shtyrje të paraqesë 
kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, 
përkatësisht fletëparaqitje për vepër penale.  

(2) Organi të cilit i është paraqitur kërkesa ose 
fletëparaqitja nga paragrafi (1) i këtij neni, është i obliguar 
që vendimin e vet t’ia dorëzojë organit inspektues 
kompetent. 

 
Mbrojtja juridike 

 
Neni 37 

Në rast të mosrespektimit të ndalesës për diskriminim të 
përcaktuar me nenin 3 të këtij ligji, personi i cili konsideron se 
me akt ose veprim individual i është cenuar ndonjë e drejtë në 
bazë të gjinisë, ka të drejtë të kërkojë mbrojtje të të drejtave të 
veta në procedurë administrative dhe gjyqësore në mënyrën dhe 
nën kushtet e përcaktuara me ligj. 

 
Kompensimi i dëmit 

 
Neni 38 

Personi për të cilin me vendim të organit kompetent ose 
të personit tjetër juridik është konstatuar se me akt ose me 
veprim individual i është cenuar ndonjë e drejtë në bazë të 
gjinisë, ka të drejtë të kërkojë kompensim të dëmit në 
përputhje me Ligjin për marrëdhëniet obliguese. 

Barra e të provuarit  
Neni 39 

(1) Kur personi i cili për vete konsideron se është 
viktimë e diskriminimit, do të paraqesë fakte prej të cilave 
mund të supozohet se ka pasur diskriminim, atëherë ai i cili 
ngarkohet se ka bërë diskriminim është i obliguar të 
provojë se nuk e ka cenuar parimin e trajtimit të barabartë.  

(2) Rregulla nga paragrafi (1) i këtij neni nuk zbatohet 
në procedurat penale.  

Neni 40 
Shoqatat e qytetarëve, shoqatat e punëdhënësve dhe 

sindikatat mund t’i përfaqësojnë personat nga neni 39, 
paragrafi (1) i këtij ligji, me kërkesë të tyre, në procedurën 
administrative të ngritur për shkak të mbrojtjes së të 
drejtave të cilat në bazë të gjinisë u janë marrë ose u janë 
kufizuar.    

VIII. MBIKËQYRJA MBI ZBATIMIN E LIGJIT 
 

Neni 41 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bën kontroll 

mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të 
tjera dhe rregullave që i rregullojnë çështjet me rëndësi për 
vendosjen e mundësive të barabarta.   

IX.  DISPOZITA NDËSHKUESE 
 

Neni 42 
Subjektet të cilat para fillimit të zbatimit të masave 

pozitive nga neni 8 i këtij ligji, nuk do t’i paraqesin planet 
periodike për vendosjen dhe për avancimin e mundësive të 
barabarta pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale 
për mendim paraprak ose nuk i paraqesin dokumentet dhe 
informatat e kërkuara pranë Përfaqësuesit, do të dënohen 
për kundërvajtje me dënim me para në shumë prej 100.000 
deri në 200.000 denarë.   

 
Neni 43 

Personi përgjegjës në ministritë dhe në organet e 
njësive të vetadministrimit lokal të cilat nuk do të 
përcaktojë koordinator për mundësi të barabarta në 
përputhje me obligimet nga neni 13, paragrafi (3) të këtij 
ligji, do të dënohet për kundërvajtje me dënim me para në 
shumë prej 10. 000 deri në 15. 000 denarë.      

 
X. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 44 

(1) Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale do të 
përcaktojë Përfaqësues për mundësi të barabarta të femrave 
dhe të meshkujve në afat prej gjashtë muajsh nga dita e 
hyrjes së këtij ligji në fuqi. 

(2) Organet e administratës shtetërore do ta përcaktojnë 
Koordinatorin nga neni 13 i këtij ligji në afat prej tre 
muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi. 

(3) Njësitë e vetadministrimit lokal do të formojnë 
Komision për mundësi të barabarta dhe do të përcaktojnë 
Koordinator për mundësi të barabarta në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi. 

(4) Organet e administratës shtetërore, organet tjera të 
pushtetit shtetëror, organet e njësisë së vetadministrimit 
lokal, personat juridikë të cilëve me ligj u është besuar 
kryerja e veprimtarive me interes publik, shoqatat e 
qytetarëve, ndërmarrjet publike, institucionet arsimore, 
institucionet në fushën e mbrojtjes sociale, institucionet 
shëndetësore, partitë politike, mjetet e informimit publik 
dhe institucionet shkencore dhe kulturore të cekura në këtë 
ligj, dorëzojnë plane për veprim me masa të veçanta pranë 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në afat prej një 
viti nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.   

 
Neni 45 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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900. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за вршење на нотарските работи,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 мај 2006 година. 
 

    Број 07-2099/1                               Претседател 
23 мај 2006 година                  на Република Македонија,                       
       Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКИТЕ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Законот за вршење на нотарските работи 
("Службен весник на Република Македонија" број 
59/96 и 25/98) во членот 9 став (5) зборовите:  "најмал-
ку по" се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 24 по ставот (1)  се додава нов став (2), 
кој гласи: 

"(2) Службеното подрачје на нотарите во градот 
Скопје е подрачјето на основните судови на градот  
Скопје." 

Ставовите (2) и (3)  стануваат ставови (3) и (4).  
Член 3 

Во членот 53 став (1) точка ж) зборовите: "лице во 
кое тој има доверба" се заменуваат со зборовите:  "не-
говиот заменик или помошник". 

 
Член 4 

Во членот 61 по ставот (6) се додава нов став (7), 
кој гласи: 

"(7) Застапник или полномошник на правно лице мо-
же кај нотарот да депонира свој потпис. Врз основа на за-
писникот за депонирање на потпис, нотарот кај кој е извр-
шено депонирањето е овластен да изврши заверка на пот-
пис на лицето кое го депонирало својот потпис."   

Член 5 
Во членот 88 став (1) точка д) по точката се додава 

нова реченица која гласи: 
"Заедничкиот именик може да се води и во еле-

ктронска форма." 
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Нотарската  комора  води книга за депонирање 

потписи (КДП) на овластени лица на државни органи, 
јавни претпријатија, други јавни институции, банки и 
други органи и организации за кои постои неопходна 
потреба за непречено извршување  на нотарските служ-
бени дејствија. Овластените лица го вршат депонира-
њето на својот потпис пред претседателот на Нотарска-
та комора на Република Македонија. 

Нотарската Комора води именик на нотарските по-
мошници и приправници." 

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 

Член 6 
По членот  95 се додаваат нов наслов и  нов член 

95-а, кои гласат: 
"Нотарски помошници 
 

Член 95-а 
(1) Нотарски помошник е дипломиран правник кој е 

постојано вработен во нотарска канцеларија и кој е 
упишан во Именикот на помошници нотари кој го води 
Комората. 

(2) Во именикот на нотарски помошници може да 
се запише лице кое ги исполнува условите од членот 
10 став 1 на овој закон. 

(3) Нотарот потребата од отворање на место нотарски по-
мошник ја пријавува во Министерството и Комората. За по-
ставувањето нотарски помошник  одлучува министерот со 
одобрение, по претходно доставена целокупна документаци-
ја и мислење од нотарот од која се гледа дека се исполнети 
условите за нотарски помошник. 

(4) Нотарскиот помошник почнува со работа од де-
нот на уписот во Именикот на Комората. Нотарот е 
должен без одлагање да ја извести Комората и Мини-
стерството за престанок и секој прекин на работа на 
помошникот  нотар.  

(5) Нотарскиот помошник е должен пред отпочну-
вање со својата работа пред претседателот на Комората 
да даде свечана изјава, која по содржина е иста како и 
за нотар. За давањето  свечана изјава ќе се состави за-
писник. 

(6) Нотарскиот помошник ја води нотарската канцелари-
ја за сметка и на товар на нотарот. Правниот однос меѓу по-
мошникот и нотарот се уредува со меѓусебен договор. 

(7) Нотарскиот помошник ги врши за нотарот сите 
работи кои по закон е овластен да ги врши нотарот, ги 
потпишува актите, записниците и исправите  со напо-
мена дека потпишува како помошник нотар на нотарот 
кај кого работи, за што користи свој штембил со содр-
жина "помошник нотар". Исто така, ги води книгите и 
уписниците на нотарот и ги употребува службените 
штембили и печати кај нотарот кај кого работи, а ис-
правите што тој ги составува и заверува се чуваат во 
архивот на нотарот. 

(8) Сите работи кои ги врши нотарскиот помошник 
имаат иста правна сила како непосредно да ги извршил 
самиот нотар. За штета која помошникот нотар ќе ја 
стори спрема трети лица со повреда на својата службе-
на должност солидарно одговара со нотарот.   

(9) Нотарскиот помошник не може да постапува ко-
га за полноважност на нотарскиот акт со овој или друг 
закон е предвидено учество на двајца нотари, односно 
двајца сведоци. 

(10) Нотарскиот помошник е должен да се воздржу-
ва од вршење на службени дејствија во случаите во кои 
нотарот не смее да ги врши. 

(11) Нотарскиот помошник е должен пред да отпоч-
не да ја извршува својата служба да го депонира својот 
потпис на записник при судот на чие подрачје е служ-
беното седиште на нотарот кај кого работи како по-
мошник. Примерок од записникот се доставува до Ми-
нистерството и Комората. 

(12) Нотарот може во секое време да им пријави на 
Министерството и Комората дека неговиот нотарски 
помошник ќе го заменува за одреден временски период 
во својство на  заменик доколку се исполнети условите 
од членот 94 на овој закон. 

(13) Нотарот може во секое време на својот помошник да 
му одземе или да му ги даде даденото овластувања во поглед 
на одредени заверки или  изготвување на акти, записници и 
други исправи и нивно потврдување."  

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR KRYERJEN E PUNËVE NOTERIALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kryerjen e punëve noteriale (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 59/96 dhe 
numër 25/98) në nenin 9 paragrafi (5) fjalët: "së paku nga" 
fshihen.  

 
Neni 2 

Në nenin 24, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) 
si vijon: 

“(2) Rajon zyrtar i noterëve në Qytetin e Shkupit 
është rajoni i Gjykatave Themelore të Qytetit të Shkupit. 

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4). 
 

Neni 3 
Në nenin 53 paragrafi (1) pika zh) fjalët: "person te i 

cili ai ka besim” zëvendësohen me fjalët: “zëvendësi ose 
ndihmësi i tij”. 

 
Neni 4 

Në nenin 61 pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), 
si vijon: 

“(7) Përfaqësuesi ose i autorizuari i personit juridik te 
noteri mund të deponojë nënshkrimin e vet. Në bazë të 
procesverbalit për deponimin e nënshkrimit, noteri te i cili 
është bërë deponimi është i autorizuar të kryejë verifikimin 
e nënshkrimit të personit, i cili e ka deponuar nënshkrimin 
e vet.”   

 
Neni 5 

Në nenin 88 paragrafi (1) pika d) pas pikes shtohet fjali 
e re  si vijon: 

“Emërori i përbashkët mund të mbahet edhe në formë 
elektronike”.  

 Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon: 
“(2) Dhoma Noteriale mban libër për deponimin e 

nënshkrimeve (LDN) të personave të autorizuar të 
organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike, institucioneve 
tjera publike, bankave dhe organeve tjera dhe organizatave 
për të cilat ekziston nevojë e domosdoshme për kryerjen e 
pa pengesa të veprimeve zyrtare noteriale. Personat e 
autorizuar e kryejnë deponimin e nënshkrimit të tyre para 
kryetarit të Dhomës Noteriale të Republikës së 
Maqedonisë.  

Dhoma Noteriale mban emërues të ndihmës-noterëve 
dhe praktikantëve.” 

Paragrafët 2,3 dhe 4 bëhen paragrafë 3,4 dhe 5. 
 

Neni 6 
Pas nenit 95 shtohet titull i ri dhe nen i ri 95-a, si vijon: 
“Ndihmës-noterët  
 

Neni 95-a 
(1) Ndihmës-noteri është jurist i diplomuar i cili është i 

punësuar në kohë të pacaktuar në zyrën noteriale dhe i cili 
është i regjistruar në Emëruesin e ndihmës-noterëve të cilin 
e mban Dhoma. 

(2) Në Emërorin e ndihmës-noterëve mund të 
regjistrohet personi i cili i plotëson kushtet nga neni 10 
paragrafi 1 të këtij Ligji. 

(3) Noteri, nevojën për hapjen e vendit të ndihmës-
noterit e paraqet në Ministri dhe në Dhomë. Për caktimin e 
ndihmës-noterit vendos ministri me leje, sipas 
dokumentacionit të plotë të dorëzuar paraprakisht dhe 
mendimit të noterit prej nga shihet se janë plotësuar kushtet 
për ndihmës-noter. 

(4) Ndihmës-noteri fillon me punë nga dita e 
regjistrimit në Emëruesin e Dhomës. Noteri është i 
obliguar që pa shtyrje ta lajmërojë Dhomën dhe Ministrinë 
për pushimin dhe secilën ndërprerje të punës së ndihmësit-
noterit.  

(5) Ndihmës-noteri është i obliguar që para fillimit me punën 
e vet para kryetarit të dhomës të japë deklaratë solemne, e cila për 
nga përmbajtja është e njëjtë dhe për noterin. Për dhënien e 
deklaratës solemne do të mbahet procesverbal. 

(6) Ndihmës-noteri e udhëheq zyrën noteriale në llogari dhe 
në barrë të noterit. Marrëdhënia juridike ndërmjet ndihmësit dhe 
noterit rregullohet me marrëveshje të ndërsjellë.  

(7) Ndihmës-noteri i kryen për noterin të gjitha punët të cilat 
me ligj është i autorizuar t’i kryejë noteri, i nënshkruan aktet, 
procesverbalet dhe dokumentet me vërejtje se nënshkruan si 
ndihmës-noteri te i cili punon, për çka shfrytëzon vulën katrore 
me përmbajtjen "ndihmës-noter". Gjithashtu i mban librat dhe 
fletëregjistrimet e noterit dhe i përdor vulat katrore zyrtare dhe 
vulën e noterit te i cili punon, ndërsa dokumentet që ai i përbën 
dhe vërteton, ruhen në arkivin e noterit.  

(8) Të gjitha punët të cilat i kryen ndihmës-noteri, kanë 
fuqi juridike të njëjtë sikurse në mënyrë të drejtpërdrejti t’i 
ketë kryer vetë noteri. Për dëmin të cilin ndihmës-noteri do 
ta bëjë ndaj personave të tretë me cenim të detyrës së vet 
zyrtare në mënyrë solidare përgjigjet me noterin.     

(9) Ndihmësi-noteri nuk mund të veprojë kur për 
plotfuqishmërinë e aktit noterial me këtë ligj ose me ligj 
tjetër është paraparë pjesëmarrja e dy noterëve, gjegjësisht 
dy dëshmitarëve. 

(10) Ndihmës-noteri është i obliguar që të përmbahet 
nga kryerja e veprimeve zyrtare në rastet të cilat noteri nuk 
guxon t’i kryejë. 

(11) Ndihmësi-noteri është i obliguar që para se të 
fillojë ta kryejë detyrën e vet, ta deponojë nënshkrimin e 
vet në procesverbal pranë gjykatës në rajonin e së cilës 
është selia zyrtare e noterit te i cili punon si ndihmës. 
Kopje e procesverbalit  i dorëzohet Ministrisë dhe Dhomës. 

(12) Noteri, në cilëndo kohë mund të paraqesë në 
Ministri dhe në Dhomë se ndihmës–noterin e tij do ta 
zëvendësojë për një periudhë kohore të caktuar në cilësinë 
e zëvendësit në qoftë se janë plotësuar kushtet nga neni 94 
nga i këtij ligji. 

(13) Noteri në cilëndo kohë ndihmësit të vet mund t’ia 
marrë ose t’ia japë autorizimin e dhënë në pikëpamje të 
vërtetimeve të caktuara ose përgatitjes së akteve, 
procesverbaleve dhe dokumenteve tjera dhe vërtetimin e tyre.”  

Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

901. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните 

заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19.05.2006 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЦЕПЕНИЧКО ПОЛЕ, 
ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 И ГК-12"-С.СПАНЧЕВО,  

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО  
Член 1 

Со оваа одлука  на  Водната заедница "Цепеничко 
Поле ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 и ГК-12" - с. Спанчево, 
општина Чешиново-Облешево, се пренесува  на  кори-
стење и управување дел од инфраструктурата на развод-
ната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот 
систем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за на-
воднување на територијата на оваа водна заедница, како 
површина на земјоделско земјиште од 2000 ха, која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиоратив-
ната единица  врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- осум уредени точки (зафатни места) со зафатни 
градби (ЗГ): (1) зафатно место "ЗГ - 8"; (2) зафатно ме-
сто "ЗГ - 9"; (3) зафатно место "ЗГ - 10"; (4) зафатно 
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место "ЗГ - 11"; (5) зафатно место "ЗГ - Водно Поле"; 
(6) зафатно место "ЗГ - 12"; (7) зафатно место "ЗГ - Ле-
попелци"; и (7) зафатно место "ЗГ - Сигурносен објект  
Жиганци", со кои се зафаќа вода за наводнување од 
Десниот магистрален канал (ДМК) на Хидромелиора-
тивниот систем (ХМС) "Брегалница"; 

- три времени водозафати (бентови) на реката Зле-
товска Река: (1) водозафат "Трипартански"; (2) водоза-
фат "Новоселски"; и  водозафат "Уларски"; 

- еден времен зафат на вода (бент) наречен "Зафат 
Чешиновски" од реката Брегалница и еден водозафат 
од гумената преграда "Чифлик";  

- мрежа од канали и цевководи: (1) Главен канал ГК - 
8, од бетонски каналети со должина од 926м.; (2) Главен 
канал ГК - 9, бетонски, со должина од 2.362м. и канал од 
бетонски каналети со должина од 968м.; (3) Главен канал 
ГК - 10, бетонски, со должина од 4.215м. и канал од бе-
тонски каналети со должина од 5.145м.; (4) Главен канал 
ГК - 11, бетонски, со должина од 474м., азбест-бетонски 
цевовод, со должина од 400м., со пречник (профил) на це-
вките од Ф-600 и канал од бетонски каналети со должина 
од 228м.; (5) Главен канал ГК - 12, бетонски, со должина 
од 2.183м. и канал од бетонски каналети со должина од 
1.011м.; (6) цевковод "Водно поле", со должина од 40м. и 
со пречник (профил) на цевките од Ф-600; (7) цевковод 
"Жиганци-Лепопелци", со должина од 2.600м. и со преч-
ник (профил) на цевките од Ф-450; (8) земјен одводен ка-
нал "010 - Бугарски канал", со должина од 8.900м.; и (9) 
земјени наводителни канали со должина од 8.000м.; 

- разводна и делнична мрежа од бетонски каналети, 
бетонски канали и цевовод на главните канали (ГК - 8, 
ГК - 9, ГК - 10, ГК - 11 и ГК - 12), со вкупна должина 
на мрежата од 83.733м. од што мрежа од каналети со 
должина од 81.244м., бетонски канал со 1.626м. и дел 
бетонски канал со должина од 1626м. на ГК - 10, ГК - 
11 и ГК - 12 и дел цевовод со дијаметар (профил) на 
цевките од Ф-200, со должина од 863м. на ГК - 10; и  

- земјани канали за одводнување и наводнување со 
вкупна должина од 135.900м.  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија".    

Бр. 19-2204/1                        Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

902. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот на водните 

заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "РОСОМАНСКО 
ПОЛЕ 2004" - С. РОСОМАН, ОПШТИНА РОСОМАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница "Росоманско 
Поле 2004" од с. Росоман, општина Росоман, се прене-
сува  на  користење и управување инфраструктурата за 
наводнување дел од инфраструктурата на разводната 

мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем, "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за навод-
нување на територијата на оваа водна заедница како 
проектирана површина на земјоделско земјиште од 
1590 ха, а која претставува хидротехничка целина за 
хидромелиоративната единица  врз основа на преглед-
на карта, и тоа:  

- уредени точки (зафатни места) за зафаќање на во-
да за наводнување од левиот магистрален канал на 
ХМС "Тиквеш", со главните водови (ГВ -1 и ГВ -2) и 25 
зафатни места на делничните водови (ДВ -2 до ДВ - 26); 

- цевководи од типот "АЦ" (азбестоцементни) и со 
дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, должина 3807 
м. Ф - 250, должина 12492 м. Ф-125, должина 6522 м.      
Ф-150, должина 5792 м. Ф-125, должина 5129 м. и це-
вководи од типот "ПВЦ" (поливинилски) и со дијаме-
тар (профил) на цевките Ф - 400, должина 1073 м. Ф-
355, должина 1309 м. Ф-315, должина 2926 м. Ф - 280, 
должина 1096 м. Ф - 225, должина 2613 м. и Ф-160, 
должина 10800 м.; 

- придружни објекти теренска канцеларија за техни-
чарите со површина 3х5м и прирачен магацин за алат и 
опрема со површина од 4х3м.; и                                                                    

- земјени разводни бразди во должина од 4800 м.  
                                                                                                  

Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, ќе го из-
врши комисија, што со решение ја формира министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во 
рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

      
     Бр. 19-2205/1                       Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

903. 
Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 

заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ТРКАЊЕ" - С. ТРКАЊЕ, 

ОПШТИНА КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Тркање" - с. 

Тркање, општина Кочани, се пренесува на користење и 
управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот си-
стем "Брегалница", со која е опфатена мрежата за на-
воднување на територијата на оваа водна заедница, ка-
ко површина на земјоделско земјиште од 850 ха, која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица  врз основа на прегледна карта, и тоа: 

- три уредени точки (зафатни места) со Зафатна 
градба - 7 (ZG - 7), со која се зафаќа вода за наводнува-
ње од Десниот магистрален канал (DMK) на Хидроме-
лиоративниот систем (ХМС) "Брегалница", Зафатна 
градба "ZG - RK - 17" и Зафатна градба "ZG - Банска 
Река";  

- канали и цевководи: (1) бетонски канал на Глав-
ниот канал 7 (GK-7), со должина од 3153 м и канал од 
бетонски каналети со должина од 946 м.; (2) Канал со-
ставен во должина од бетонски елементи како каналети 
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со должина од 1375 м.; и (3) Цевовод "Банска Река" со 
должина од 250 м. и профил - дијаметар на цевките од 
Ф-250; и 

- разводна и делнична мрежа од каналети на GK-7 
со должина од 36.536 м. каналети на Разводниот канал 
- 17 со должина од 5300 м. и земјани канали за навод-
нување и одводнување со должина од 3000 м. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија".   
 
   Бр. 19-2203/1                          Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
         Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

904. 
Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните 

заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "БИСТРЕНЦИ-
КОРЕШНИЦА" - С. КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА 

ДЕМИР КАПИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука  на  Водната заедница "Бистренци-

Корешница" - с. Корешница, општина Демир Капија, 
се пренесува  на  користење и управување инфрастру-
ктурата  за каналската мрежа за наводнување со зафа-
ќање на водите  од реката Вардар, како независен хи-
дромелиоративен систем, со која е опфатена мрежата 
за наводнување на територијата на оваа водна заедница 
како површина на земјоделско земјиште од 1097,4 ха и 
која претставува хидротехничка целина за хидромелио-
ративната единица врз основа на прегледна карта, и 
тоа: 

 - 17 уредени точки за снабдување (водозафати) со 
вода од реката Солена со зафатни градби (ZG) по дол-
жина на каналот „Бистренци-Корешница“, почнувајќи 
од зафатната  градба ZG-42 до зафатната градба ZG-58, 
водозафат од реката Вардар за пумпната станица (PS) 
„Бистренци“ и водозафат од канал „Бистренци-Корош-
ница“ за пумпната станица (PS) „Чука“; 

- канали и цевководи: (1) бетонски канал „Бистрен-
ци-Корешница“ од км.14+м.627 до крајот на каналот со 
должина од 5.750м; (2) потисен цевовод со дијаметар ( 
пречник) на цевките од Ф-300 со должина од 800м.; и 
(3) изливен базен на крајот од потисниот цевовод со 
димензии 25.00м.х40.00м. и запремнина  од 1.800м3; 

- разводна мрежа: (1) разводни и делнични азбест-
цементни цевоводи со должина од 1875м. и профил на 
цевките од Ф-250 до Ф-150, со 3 (три) затворачи и со 
18 хидранти по должина на каналот и (2) разводна и 
делична мрежа од бетонски и земјани канали со должи-
на од 10.320м.; и 

- водостопански објекти: (1) пумпна станица со ед-
на пумпа  PS „Вистренци-1“ и пумпна станица со три 
пумпи PS „Бистренци-2“, со приклучен далековод до 

трафостаницата со должина од 300м. , трафостаница, 
напонски трансформатор и опрема во пумпните стани-
ци; и (2) пумпна станица PS „Чука“, со приклучен да-
лековод до трафостаницата со должина од 700м., на-
понски трансформатор и опрема во пумпната станица. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на Водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедни-
ци,што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија".   

 
      Бр. 19-2198/1                      Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
__________ 

 
905. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА 
ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ВРАТНИЦА" - С. ВРАТНИЦА,  

ОПШТИНА ВРАТНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница "Вратница" - с. 

Вратница, општина Јегуновце, се пренесува на кори-
стење и управување дел од инфраструктурата за навод-
нување на територијата на оваа водна заедница, како 
површина на земјоделско земјиште од 571 ха, која 
претставува хидротехничка целина за хидромелиора-
тивната единица врз основа на прегледна карта, а се со-
стои од една мала вештачка акумулација Вратничко 
Езеро со капацитет од 410.000 м3, од која се зафаќа во-
да за наводнување со еден уреден водозафат три уреде-
ни водозафати од реката Вратничка река, како и мрежа 
за наводнување од земјени, земјено - бетонски и бетон-
ски канали, и тоа: 

- главен канал (ГК-1), бетониран, должина 4570 м и 
капацитет од 70 л/с; 

- главен канал (ГК-1), бетониран, должина 1050 м и 
капацитет од 70 л/с; 

- главен канал (ГК-2), земјен, должина 2900 м и ка-
пацитет од 50 л/с; 

- главен канал (ГК-3),бетониран, должина од 3250 м 
и капацитет од 50 л/с; 

- разноводен канал (РК-1`), по должина делумно бе-
тониран - 950 м, делумно земјен - 825 м, вкупна должи-
на 1775 м и капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (ГК-1), бетониран, должина 
4570 м и капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (РК2-1), земјен, должина 550 м  
и капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (РК3-1), земјен, должина 200 м  
и капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (РК4-1), земјен, должина 850 м  
и капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (РК5-1), земјен, должина 75 м и 
капацитет од 70 л/с; 

- разноводен канал (РК1-3),земјен, должина 1125 м  
и капацитет од 50 л/с; 
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- разноводен канал (РК2-3), земјен, должина 350 м  
и капацитет од 50 л/с; 

- разноводен канал (РК2-3), земјен, должина 200 м  
и капацитет од 50 л/с. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија".   
 
    Бр. 19-2202/1                         Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
        Скопје                              д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
906. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот на водните 
заедници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  18.05.2006 година, донесе  

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУ-
ВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА ХИДРОМЕЛИ-
ОРАТИВЕН СИСТЕМ "ПЕПЕЛИШКО ПОЛЕ" -  

С. ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на  Водната заедница Хидромелио-

ративен систем ,,Пепелишко поле,, од с.Пепелиште, оп-
штина Неготино се пренесува  на  користење и управу-
вање инфраструктурата за наводнување, со која се оп-
фатени (1) Пумпна станица (ПС) "Пепелиште", што се 
наоѓа во атарот на с. Пепелиште и со која се зафаќа во-
да од  река Вардар; (2) Магистрален трапезен канал од 
км 0+000 до км 14+627 до река Солена, односно до гра-
ницата со територијата на Водната заедница "Бистрен-
ци - Корешница", по должината делумно бетонски и 
делумно поплочен со бетонски плочи; и (3) разводна 
мрежа за наводнување на територијата на оваа водна 
заедница, која претставува хидротехничка целина за 
хидромелиоративната единица, како површина на зем-
јоделско земјиште од 650ха. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на Водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ја формира министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

      
     Бр. 19-2201/1                  Претседател на Владата 
18 мај 2006 година               на Република Македонија, 

   Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

907. 
Врз основа на членот 70, став 1 од Законот на водни-

те заедници ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 51/03 и 95/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.5.2006 година, донесе       

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА  ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ЧЕЛОПЕК - КАМЕ-
ЊАНЕ" - С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА  БРВЕНИЦА  

Член 1 
Со оваа одлука на  Водната заедница "Челопек - Ка-

мењане" од с. Челопек, општина Брвеница, се пренесу-
ва на користење и управување инфраструктурата на 
разводната мрежа за наводнување со 12 уредени точки 
за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот 
канал "Радиовце - Бистрица" на ХМС "Полог" и која ја 
опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедни-
ца за наводнување на површина на земјоделско земји-
ште од 700 ха, а која претставува хидротехничка цели-
на за хидромелиоративната единица врз основа на 
прегледна карта, и тоа: 

- главен канал (ГК - 1), бетонски, должина 3850м и 
капацитет од 80л/с; 

- главен канал (ГК - 2), по должина делумно бето-
ниран - 300м, делумно земјен - 350м, вкупна должина 
650м и капацитет од 40л/с; 

- главен канал (ГК - 3), земјан, должина 250м и ка-
пацитет од 60л/с; 

- главен канал (ГК - 4), земјан, должина 600м и ка-
пацитет од 60л/с; 

- главен канал (ГК - 5), земјан, должина 1100м и ка-
пацитет од 60л/с; 

- разводен канал (РК3 - 1'), земјен, должина 600м и 
капацитет од 60л/с; 

- разводен канал (РК3 - 2'), земјен, должина 300м и 
капацитет од 60л/с; 

- цевковод на собирниот вод СВ - 4, дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1090м. и 
капацитет од 60л/с; 

- цевковод на собирниот вод СВ - 5, дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-250 до Ф-200, должина 1120м. и 
капацитет од 60л/с; 

- цевковод на разводниот вод РВ - 1, дијаметар 
(профил) на цевките по должина од Ф-450 до Ф-250, 
должина 2890м. и капацитет од 100л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ2/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до 
Ф-200, должина 1090м. и капацитет од 60л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ3/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до 
Ф-200, должина 1000м. и капацитет од 60л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ4/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до 
Ф-200, должина 1050м. и капацитет од 60л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ5/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, 
должина 1100м. и капацитет од 80л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ6/РВ1, дијаметар (профил) на цевките од Ф-200, 
должина 500м. и капацитет од 40л/с; 

- цевковод на главниот вод ГВ1, дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-500, должина 300м. и капацитет 
од 180л/с; 

- цевковод на разводниот вод РВ2, дијаметар (про-
фил) на цевките од Ф-350 до Ф-200, должина 1900м. и 
капацитет од 180л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ1/РВ2, дијаметар (профил) на цевките од Ф-200, 
должина 1000м. и капацитет од 60л/с; 

- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ2/РВ2, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до 
Ф-200, должина 1200м. и капацитет од 60л/с; и 
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- цевковод на делничниот и разводниот вод 
ДВ3/РВ3, дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до 
Ф-200, должина 1400м. и капацитет од 60л/с. 

  
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок 
од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, ќе го изврши комисијата за пренесување на ин-
фраструктурата за наводнување на водните заедници, 
што со решение ќе ја формира Министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија". 

      
     Бр.19-2199/1                  Претседател на Владата 
18 мај 2006 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
908. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ  
ОД ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на градежно неизградено зем-
јиште со вкупна површина од 6.425 м2 заради оформу-
вање на градежна парцела за изградба на станбено де-
ловен објект согласно Програмата за изградба и одржу-
вање на станови сопственост на Република Македонија 
за 2006 година ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 56/06) и Договорот за деловно техничка со-
работка  бр.01-5770/1 од 22.11.2004 година, и тоа: 

- површина од 686 м2 што претставува новоформи-
рана 1768/4 како дел од КП 1768/1, КО Кисела вода 2, 
евидентиран во Имотен лист бр. 41160, 

- површина од 5.462 м2 што претставува новофор-
мирана КП 1768/6 како дел од КП 1768/2, КО Кисела 
Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр. 41163, 

- површина од 277 м2 што претставува новоформи-
рана КП 1768/12 како дел од КП 1768/3, КО Кисела Во-
да 2, евидентирани во Имотен лист бр. 41163. 

 
Член 2 

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, на градежната парцела од член 1 на оваа одлу-
ка, да ја реализира Програмата за изградба и одржува-
ње на станови сопственост на Република Македонија за 
2006 година („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 56/06), за становите кои се наменети за потре-
бите на Министерството за одбрана, во вредност не по-
мала од 10% од вкупната нето станбена и деловна по-
вршина изградена на катастарските парцели наведени 
во член 1 на оваа одлука. 

  
Член 3 

Приемот и предавањето на земјиштето од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши со Записник меѓу Министерс-
твото за одбрана и Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија. 

Член 4 
Оваа одлука претставува основ,  да се изврши запи-

шување на промената на правото на земјиштето од 
член 1 на оваа одлука во јавните книги во кои се запи-
шуваат правата на недвижностите. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 19-2390/1                        Претседател на Владата 

18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
909. 

Врз основа на член 52 став 2 алинеи 3 и 6 од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука, недвижната ствар - Објект број 8 во 

Касарната „Гоце Делчев“ Скопје, кој се состои од: де-
ловни простории, приземје во површина од 2.891,64 м2 
и кат во површина од 1.215,64 м2, лоцирани на КП бр. 
1768/1 за КО Кисела Вода II, Скопје, сопственост на 
Република Македонија, на кој право на користење има 
Министерството за одбрана, се дава во закуп на Здру-
жението на граѓани за промоција и едукација на визу-
елни уметности, мултимедија и анимација „ДИГИТАЛ 
МЕДИА“ Скопје.  

 
Член 2 

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава 
во закуп за временски период од 15 години од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, со можност за не-
гово продолжување. 

За време на користењето на недвижната ствар, заку-
пецот се обврзува да плаќа закупнина во висина од 2,25 
евра во денарска противвредност според средниот курс 
на Народната Банка на Република Македонија, по ме-
тар квадратен за површина на приземните простории, 
односно 2,28 евра во денарска противвредност според 
средниот курс на Народната Банка на Република Маке-
донија, по метар квадратен за површина на простории-
те на катот. 

 
Член 3 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
во закуп со услов за реализација на проектот „Дигитал 
Медиа Парк“ и за вработување на 9 (девет) работници 
од Министерството за одбрана. 

 
Член 4 

Склучувањето на договорот за давање на недвижна-
та ствар во закуп од член 1 на оваа одлука, со закупни-
ната во висина определена во член 2 став 2 од оваа од-
лука, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и 
Здружението на граѓани за промоција и едукација на 
визуелни уметности, мултимедија и анимација „ДИГИ-
ТАЛ МЕДИА“ Скопје. 

Преземањето на вработените од член 3 од оваа од-
лука ќе се изврши со денот на склучувањето на догово-
рот од став 1 на овој член. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр. 19-2392/1                        Претседател на Владата 

18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
910. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ  
ОД ГРАДЕЖНО НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 

престанува користењето на градежно неизградено зем-
јиште со вкупна површина од 5.273 м2 заради оформу-
вање на градежна парцела за изградба на станбено де-
ловен објект согласно Програмата за изградба и одржу-
вање на станови сопственост на Република Македонија 
за 2006 година („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 56/06) и Договорот за деловно техничка со-
работка  бр. 01-5770/1 од 22.11.2004 година, и тоа: 

- површина од 3.145 м2 што претставува новофор-
мирана 1768/9 како дел од КП 1768/1, КО Кисела вода 
2, евидентиран во Имотен лист бр.41160, 

- површина од 2.045 м2  што претставува новофор-
мирана КП 1768/10 како дел од КП 1768/2, КО Кисела 
Вода 2, евидентирани во Имотен лист бр.41163, 

- површина од 83 м2 што претставува новоформира-
на КП 1768/12  како дел од КП 1768/3, КО Кисела Вода 
2, евидентирани во Имотен лист бр.41163. 

 
Член 2 

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, на градежната парцела од член 1 на оваа одлу-
ка, да ја реализира Програмата за изградба и одржува-
ње на станови сопственост на Република Македонија за 
2006 година („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.56/06), за становите кои се наменети за потре-
бите на Министерството за одбрана, во вредност   не 
помала од 10% од вкупната нето станбена и деловна 
површина изградена на катастарските парцели наведе-
ни во член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

Приемот и предавањето на земјиштето од член 1 на 
оваа одлука ќе се изврши со Записник меѓу Министерс-
твото за одбрана и Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија. 

 
Член 4 

Оваа одлука претставува основ,  да се изврши запи-
шување на промената на правото на земјиштето од 
член 1 на оваа одлука во јавните книги во кои се запи-
шуваат правата на недвижностите. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 19-2391/1                        Претседател на Владата 

18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

911. 
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 2, 3 и 5 од За-

конот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи, ("Службени весник на Република Ма-
кедонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Дел од недвижната ствар – магацинската група 

"Визбегово"  - Скопје во вкупна површина од 6.150м2 
што се состои од: магацин дсх бр. 5, со површина од 
397м2, магацин дсх бр. 6, со површина од 397м2, мага-
цин дсх бр. 7, со површина од 397м2, магацин дсх бр. 8, 
со површина од 397м2, магацин дсх бр. 9, со површина 
од 397м2, магацин дсх бр. 10, со површина од 397м2, 
магацин дсх бр. 11, со површина од 397 м2, магацин бр. 
13, со површина од 245м2, магацин бр. 14, со површина 
од 245м2, магацин дсх бр. 15, со површина од 397м2, 
магацин дсх бр. 16, со површина од 397 м2, магацин 
дсх бр. 20, со површина од 397м2, магацин дсх бр. 21, 
со површина од 397м2, магацин дсх бр. 22, со површи-
на од 397м2, магацин дсх бр. 23, со површина од 397м2, 
магацин дсх бр. 24, со површина од 397 м2, стражар со 
површина од 81м2; други помошни објекти со вкупна 
површина од 21м2 и земјиште што е во функција на об-
јектите, во вкупна површина од 33.000,00м2, евиденти-
рани на КП бр. 114/1 за КО Визбегово, сопственост на 
Република Македонија, а на која што право на користе-
ње има Министерството за одбрана, се дава во закуп, 
со услов за намена за користење за реализација на про-
ектот за развој културни и образовни проекти и страте-
гии за унапредување на забавната индустрија. 

 
Член 2 

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука, се дава 
во закуп на Друштвото за продукција и услуги "Кола-
боратив Медиа Груп" ДОО Скопје за време од 15 годи-
ни, со месечна закупнина од 2000 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народната 
банка на Република Македонија.  

 
Член 3 

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава 
со услов за реализиација на Проектот за развој култур-
ни и образовни проекти и стратегии за унапредување 
на забавната индустрија и за вработување на 10 (десет) 
работници кои Друштвото за продукција и услуги "Ко-
лаборатив Медиа Груп" ДОО Скопје, ќе ги преземе од 
Министерството за одбрана. 

                                                                            
Член 4 

Начинот и условите на користењето на недвижната 
ствар од член 1, како и преземањето на лицата од член 
3 на оваа одлука ќе се утврдат со договор склучен меѓу 
Министерството за одбрана и Друштвото за продукци-
ја и услуги "Колаборатив Медиа Груп" ДОО Скопје. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 19-2400/1                      Претседател на Владата 

18 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р.                           
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912. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00,12/03, 55/05 и 37/06), а во 
врска со Законот за јавните претпријатија, Законот за 
стопанисување со станбениот и деловниот простор на 
Република Македонија и Законот за градење,  Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.05.2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА  НЕДВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Поради дотрајаност и оштетеност, објектите во 

“Царина”, наведени во прегледот што е составен дел на 
оваа одлука, сопственост на Република Македонија-ко-
рисник ЈП Македонски железници, се одземаат без на-
домест од ЈП Македонски железници. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се пре-
несуваат на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

 
Член 3 

Поради дотрајаност и оштетеност на објектите од 
Прегледот што е составен дел на  оваа одлука,  да се 
изврши нивно отстранување. 

Покренување на постапката за уривање пред над-
лежните органи и организирање на работите на урива-
ње на објектите ќе ги врши Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Приемот и предавањето на недвижностите од член 
1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу ЈП Ма-
кедонски железници и Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
   Бр. 19-2068/1                   Претседател на Владата 
9 мај 2006 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ ВО 
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС ЦАРИНА 

 
1. Зграда за информации (управа):     
     КП 19 
     11.482,00 м2                под земјиште 
     184.00 м2                     под објект 
     145.00 м2                     вкупна корисна површина 
     35.219,50 ден               вкупна вредност  
 
2. Ресторант:    
    КП 25 
    2.871,00 м2                 под земјиште 
    1.005,00 м2                 под објект 
    1.185,00 м2                 вкупна корисна површина 
    4.528.961,00 ден         вкупна вредност  
 
3. Амбуланта со помошен објект:     
    КП 36 
    32.374,00 м2              под земјиште 
    538,00 м2                   под објект 
    430,00 м2                   вкупна корисна површина 
    3.255.749,00 ден        вкупна вредност  

4. Вила „Македонија“:    
    КП 22 
    3.871,00 м2                под земјиште 
    546,00 м2                   под објект 
    764,00 м2                   вкупна корисна површина 
    2.644.816,00 ден        вкупна вредност  
 
5. Вила ,,Преспа,,:     
    КП 23 
    3.858,00 м2                под земјиште 
    506,00 м2                   под објект 
    708,00 м2                   вкупна корисна површина 
    2.121.181,00 ден        вкупна вредност  
 
6. Вила ,,Славија,,:    
    КП 26 
    1.724,00 м2                 под земјиште 
    548,00 м2                    под објект 
    767,00 м2                    вкупна корисна површина 
    2.172.229,00 ден         вкупна вредност  
 
7. Вила ,,Постојна,,:     
    КП 27 
    1.016,00 м2                 под земјиште 
    507,00 м2                    под објект 
    708,00 м2                    вкупна корисна површина 
    2.011.840,50 ден         вкупна вредност  
 
8. Вила ,,Пелагонија,,:    
    КП 35 
    1.660,00 м2                под земјиште 
    549,00 м2                   под објект 
    708,00 м2                   вкупна корисна површина 
    2.018.495,00 ден        вкупна вредност 
 
9. Бифе:     
    КП 158 
    17.651,00                   под земјиште 
    19,00 м2                     под објект 
    19,00 м2                     вкупна корисна површина 
    133.000,00 ден          вкупна вредност  
 
10. Пумпна станица:     
      КП 36/1 
      32.912,00 м2              под земјиште 
      538,00 м2                   под објект 
      430,00 м2                   вкупна корисна површина 
      2.152.000,00 ден       вкупна вредност  

__________ 
 

913. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), член 
4, став 1 и член 20, став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), а во 
врска со Законот за градење и Законот за стопанисува-
ње со станбениот и деловниот простор на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.05.2006 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ  

НА ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашните корисници им пре-

станува користењето на недвижните ствари во рекреа-
тивниот центар Отешево, сопственост на Република 
Македонија, кои се наведени во прегледот што е соста-
вен дел на оваа одлука. 
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Член 2 
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се пре-

несуваат на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија. 

 
Член 3 

Поради дотрајаност и оштетеност на објектите од 
прегледот што е составен дел на оваа одлука, да се из-
врши нивно отстранување. 

Покренување на постапката за уривање пред над-
лежните органи и организирање на работите на урива-
ње на објектите ќе ги врши Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 4 

Приемот и предавањето на недвижностите од член 
1 на оваа одлука ќе се изврши со записник меѓу досе-
гашните корисници и Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 19-2069/1                         Претседател на Владата 
9 мај 2006 година                    на Република Македонија, 
         Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ ВО ТУРИСТИЧКИ 
КОМПЛЕКС ОТЕШЕВО 

 
1. Вила „Галичица“: 
КП 130 
1.149,00 м2            под земјиште; 
494,00 м2               под објект; 
776,48 м2               вкупна корисна површина; 
9.254.749,00 ден.   вкупна вредност.  
2. Вила „Балкан“: 
КП 127 
2.737,00 м2            под земјиште; 
610,00 м2               под објект; 
871,16 м2               вкупна корисна површина; 
15.212.088,00 ден. вкупна вредност. 
 
3. Вила „Пелистер“: 
КП 125 
1.229,00 м2            под земјиште; 
514,00 м2               под објект; 
905,28 м2               вкупна корисна површина; 
16.121.112,00 ден. вкупна вредност. 
 
4. Вила „Загреб“: 
КП 126 
6.098,00 м2            под земјиште; 
615,00 м2               под објект; 
880,50 м2               вкупна корисна површина; 
14.800.350,00 ден. вкупна вредност.  
5. Вила „Персонална“: 
КП 123 
3.006,00 м2            под земјиште; 
381,00 м2               под објект; 
488,94 м2               вкупна корисна површина; 
6.901.013,00 ден.   вкупна вредност. 
 
6. Ресторан „Плажа“: 
КП 120 
2.118,00 м2            под земјиште; 
2.351,00 м2            под објект; 
1.324,00 м2            вкупна корисна површина; 
36.629.093,00 ден. вкупна вредност. 

914. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИ-
ЦАТА ПРИВРЕМЕНО СМЕСТЕНИ ВО ТУРИ-

СТИЧКОТО ОДМАРАЛИШТЕ ЦАРИНА 
 

Член 1 
Заради создавање услови за решавање на станбено-

то прашање на лицата привремено сместени во тури-
стичкото одмаралиште Царина, да се изгради станбена 
населба со максимум 50 станбени единици на земји-
штето од КП бр. 8 и КП бр. 9 КО Стење, со површина 
од 15.000 м2, сопственост на Република Македонија. 

Средствата за реализација на изградбата на станбе-
ната населба од член 1 на оваа одлука се обезбедуваат 
од вишокот на средства од работењето на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија за 2006 година. 

 
Член 2 

Становите од член 1 на оваа одлука се наменети за 
лицата, станбено необезбедени, кои како бегалци од 
НР Албанија, привремено се сместени и ги користат 
објектите во туристичкото одмаралиште Царина. 

 
Член 3 

Лицата од член 2 на оваа одлука можат станот да го 
користат под закуп или да го купат под следните услови: 

1. за користење под закуп: 
- времетраењето на закупот е до две години под ус-

лови на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 

- по истекот на 2 години закупецот е должен да го 
врати станот на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја, заради негова продажба по пат на јавен оглас под 
условите за продажба на станови со кои стопанисува 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, 

- закупнината се определува согласно актите на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија; 

2. купување на одложено плаќање согласно услови-
те на Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија, по 
следните бенефицирани услови: 

- учество во висина од 15% од цената на станот, 
- отплата на остатокот од цената на 180 рати, 
- годишна камата од 5%. 
 

Член 4 
Оваа одлука ќе ја реализира Јавното претпријатие 

за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 19-2069/2                    Претседател на Владата 
9 мај 2006 година                   на Република Македонија, 
        Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 



Стр. 22 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 мај 2006 
 

915. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 мај 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН 
КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, СО СЕДИШТЕ 

ВО АЛЕКСАНДРИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија за почесен ге-

нерален конзул на Република Македонија во Арапска 
Република Египет, со седиште во Александрија го име-
нува Абдел Сатар Ешра, египетски стопанственик, ви-
сок функционер и досегашен претседател на Федераци-
јата на стопанските комори на Египет. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 60/1                              Претседател на Владата      
19 мај 2006 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
916.    

 Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученички 
и студентски стандард (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 37/98), Владата на Република Македо-
нија,  на седницата одржана на 3.05.2006 година, доне-
се 

 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 

ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во студентскиот стандард за 2006 година (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.12/06) во де-
лот 1 во табелата, под реден број 4 бројот “6.500.000” 
се заменува  со бројот “9.200.000”. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр.19-2041/1                       Претседател на Владата 

3 мај  2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 

917. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученички стан-

дард (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.52/05), Владата на Република Македонија  на седни-
цата одржана на  3.05.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 

ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД 
 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејно-

ста во ученичкиот стандард за 2006 година (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.12/06) во делот 1 
во табелата, под реден број 3 бројот “3.500.000” се за-
менува со бројот “4.030.000”. 

Во делот 1 во табелата, под реден број 5 бројот 
“5.000.000” се заменува со бројот “1.770.000”. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 19-2042/1                      Претседател на Владата 

3 мај  2006 година                  на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
918. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 10 мај 2006 година, донесе   

О Д Л У К А  
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување месе-

чен паушал за членовите на Советот на општина Стру-
га бр.07-4008/10 донесена од Советот на општината на 
седницата одржана на 27 декември 2005 година 
("Службен гласник на општина Струга" бр.37/2006). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање од извршување на поединечните акти и дејс-
твија што се донесени, односно преземени врз основа 
на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Рамиз Мерко, градона-
чалник на општина Струга со Решение У.бр.33/2006 од 
15 март 2006 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на Одлуката означена во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со Уставот и со За-
конот за локалната самоуправа. 

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од 
оспорената одлука се утврдува месечен паушал за чле-
новите на Советот на општина Струга, и тоа: за члено-
вите на Советот 10.000,00 денари месечно, а за претсе-
дателот на Советот 13.000,00 денари месечно. 

Во член 2 од Одлуката е предвидено средствата за 
месечните паушали да се обезбедат и исплатуваат од 
Буџетот на општина Струга.  

Согласно член 3 од Одлуката со влегувањето во си-
ла на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
определување висината на надоместокот на членовите 
на Советот, комисиите, одборите и другите работни те-
ла кои извршуваат работи за Советот на општината 
бр.07-1543/13 од 26.12.2002 година, а во членот 4 од 
одлуката е предвидено дека оваа одлука влегува во си-
ла осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Струга". 

6. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој 
се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Ре-
публика Македонија, во единиците на локалната само-
управа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, ур-
банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
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рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон. 

Согласно член 31 од Законот за локалната самоу-
права органи на општината се советот и градоначални-
кот. 

Според член 32 од Законот, советот е претставнич-
ки орган на граѓаните кој одлучува во рамките на над-
лежностите на општината. 

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите 
на советот имаат право на надоместок за присуство на 
седници и надоместок на патните и дневните трошоци, 
во рамките утврдени со закон. 

Во членот 50 од Законот се утврдени надлежности-
те на градоначалникот меѓу кои и дека градоначални-
кот ја контролира законитоста на прописите на сове-
тот. 

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градона-
чалникот смета дека прописот на советот не е во сог-
ласност со Уставот и законите, е должен во рок од се-
дум дена од денот на доставувањето со решение да го 
запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи 
причините за запирањето. 

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението 
од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да 
одлучи по него. 

Според ставот 3 од овој член, ако советот го потвр-
ди прописот, градоначалникот е должен да го објави и 
истовремено да поднесе иницијатива за поведување по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на ос-
порениот пропис пред Уставниот суд на Република 
Македонија. 

Во ставот 4 од овој член од Законот е утврдено дека 
за иницијативата од ставот 3 на овој член градоначал-
никот е должен да го информира министерството над-
лежно за вршење на работите што се однесуваат на ло-
калната самоуправа. 

Со членот 100 од овој закон е предвидено дека до 
донесувањето на законот од членот 45 на овој закон, 
членовите на советот ќе примаат надоместок за присус-
тво на седница на советот без оглед на нејзиното вре-
метраење, најмногу до 30% од просечната месечна не-
то плата во Република Македонија исплатена во пос-
ледните три месеци, а надоместоците за патните и 
дневните трошоци ќе им се исплатуваат според пропи-
сите кои се однесуваат на државните службеници. 

Со оспорената одлука на Советот на општината се 
утврдува месечен паушал за членовите на Советот по 
10.000,00 денари, а за претседателот на Советот 
13.000,00 денари. 

Тргнувајќи од содржината на цитираните законски 
одредби произлегува дека законодавецот определил 
право на членовите на советот да примаат надоместок 
за присуство на седница и овој надоместок го ограни-
чува до 30% од просечната нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци и го 
задржува правото на советниците на надомест на патни 
и дневни трошоци кои, до донесувањето на посебен за-
кон ќе им се исплатуваат според прописите кои се од-
несуваат на државните службеници. 

Според тоа, Законот за локалната самоуправа не 
предвидува право на советниците на месечен паушал 
за присуство на седници во фиксен износ, како што тоа 
е определено со оспорената одлука. 

Оттука, анализирајќи ја содржината на оспорената 
одлука Судот утврди дека членовите на советот имаат 
право на надоместок за присуство на седници, а не на 
месечен паушален надоместок, поради што оспорената 
одлука не е во согласност со наведените одредби од 
Уставот и Законот за локалната самоуправа. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов.  
       У.бр.33/2006                          Претседател 
10 мај 2006 година        на Уставниот суд на Република 
          Скопје       Македонија, 
                                      Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________ 
919. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на 
член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/1992) на 
седницата одржана на 10 мај 2006 година донесе   

О Д Л У К А  
1. Се укинува член 236 став 3 во делот “и акт на ми-

нистерот надлежен за работите од областа на трудот” 
од Законот за работните односи (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/2005). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Сојузот на Синдикатите на Македонија од 
Скопје со Решение У. бр. 187/2005 од 15 март 2006 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
член 236 став 3 во делот “и акт на министерот надле-
жен за работите од областа на трудот” од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспорената 
одредба од член 236 став 3 од Законот за работните односи, 
штрајкот не смее да започне пред завршување на постапката 
за помирување, согласно со овој закон и акт на министерот 
надлежен за работите од областа на трудот. Оваа оспорена 
одредба е содржана во Глава XX од Законот за работните од-
носи под наслов “Штрајк”. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3, 4 и 11 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото, по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска и почитувањето на општо прифатените норми 
на меѓународното право се темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 32 став 5 од Уставот остварувањето на 
правата на вработените и нивната положба се уредува-
ат со закон и со колективни договори. 

Според член 38 од Уставот се гарантира правото на 
штрајк. Со закон може да се ограничат условите за ос-
тварување на правото на штрајк во вооружените сили, 
полицијата и органите на управата. 

Според член 8 од Меѓународниот пакт за економ-
ските, социјалните и културните права, меѓу другото, е 
предвидена обврска за државите членки да го обезбе-
дат правото на штрајк, што се остварува според зако-
ните на секоја земја. 

Според член 6 од Европската социјална повелба, со 
цел да обезбедат вистинска примена на правото на ко-
лективно преговарање, Страните-договорнички се об-
врзуваат, меѓу другото, да ги поттикнуваат воведува-
њето и примената на соодветни механизми за добро-
волно мирење и арбитража при решавањето на работ-
ните спорови, и им го признаваат правото на работни-
ците и работодавачите на заеднички акции во случај на 
судири на интересите, вклучувајќи го и правото на 
штрајк, со резерва на обврските што би можеле да про-
излезат од важечките колективни договори.  
_______________________ 

 
Во “Службен весник на РМ“ бр. 65 од 26 мај 2006 година е 

направена техничка грешка - повторена е страница 24 од 
Огласниот дел. Поради тоа, текстот на Одлуката на Уставниот 
суд  на РМ, У. бр. 187/2005 од 10 мај 2006 година, под наш број 
898.,  која почнува на стр. 7 од број 65/2006, се објавува повторно 
во овој број (“Сл. весник на РМ“ бр. 66 од 29 мај 2006 година). 
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Разгледувајќи ја оспорената одредба од Законот, 
Судот оцени дека во основа станува збор за одредба со 
која се воведува обврска за претходно исцрпување на 
постапката за помирување пред да се пристапи кон 
штрајк како средство за заштита на економските и со-
цијалните права на работниците.  

Мирното решавање на индивидуалните и колектив-
ните работни спорови е регулирано со одредбите од 
член 182 и 183 од Законот за работните односи.  

Според член 182 од овој закон, во случај на индиви-
дуален или колективен работен спор, работодавачот и 
работникот можат да се договорат решавањето на спо-
рот да го доверат на посебен мировен совет составен 
од три члена, од кои по еден определуваат работодава-
чот и работникот и еден кој заеднички ќе го определат. 

Мирното решавање на колективни работни спорови 
по пат на арбитража е уредено со член 183 од Законот. 
Според став 1 на овој член, со колективен договор мо-
же да се определи арбитража за решавање на колектив-
ни работни спорови. Со колективниот договор се одре-
дува составот, постапката и други прашања значајни за 
работата на арбитражата (став 2). 

Покрај овие два члена, одредба за мирно решавање на 
колективни работни спорови е содржана во член 235 од 
Законот, согласно која ако настане спор во постапката на 
склучување, изменување и дополнување на колективен 
договор, спорот се решава по мирен пат (став 1). Страните 
на спорот можат решавањето на колективниот работен 
спор спогодбено да го доверат на арбитража. 

Од наведените законски одредби кои се однесуваат 
на мирното решавање на работните спорови, произле-
гува дека интенција на законодавецот била регулира-
њето на овој институт да не биде предмет на импера-
тивни законски норми, односно постапката за мирно 
решавање на спорови да се препушти на уредување со 
колективни договори, во зависност од волјата, односно 
спогодбата на работниците и работодавачите. 

Од формулацијата на оспорената одредба на член 
236 став 3 од Законот, не произлегува јасно што е пред-
мет на уредување на актот на министерот надлежен за 
работите од областа на трудот, односно дали со овој 
актот на министерот ќе се уредат прашања поврзани со 
штрајкот или пак актот на министерот се однесува на 
постапката за помирување со цел доуредување на од-
делни дополнителни прашања од процедурален кара-
ктер, специфични за трудовите спорови, како дел од 
регулативата поврзана со законската рамка на медија-
цијата. 

Според оцената на Судот, овие два институти, име-
но штрајкот и медијацијата во трудовите спорови се 
тесно поврзани, од причина што мирното решавање на 
работните спорови во определени случаи може да има 
превентивен карактер во смисла на спречување на 
штрајкот, односно во случај на отпочнат штрајк да 
претставува средство за разрешување на настанатиот 
спор по вонсудски пат. Оттука, според Судот, за оцена 
на уставноста на оспорената одредба од решавачко зна-
чење е фактот што и двата институти се однесуваат на 
прашања поврзани со работните односи, кои пак сог-
ласно член 32 став 5 од Уставот се уредуваат со закон 
и со колективни договори, односно не можат да бидат 
предмет на уредување со подзаконски акт на министе-
рот надлежен за работите од областа на трудот. Според 
тоа, министерот нема уставна основа за донесување на 
таков акт. 

Покрај тоа, Судот оцени дека поради нејасност и 
непрецизност на оспорената одредба, во која не е утвр-
дено што ќе претставува предмет на регулирање на 
актот на министерот надлежен за работите од областа 
на трудот, таа не може да претставува валидна закон-
ска основа за овластување на министерот да донесе та-
ков подзаконски акт. 

Врз основа на наведеното, Судот утврди дека оспо-
рената одредба на член 236 став 3 во делот: “и акт на 
министерот надлежен за работите од областа на тру-
дот” од Законот за работните односи не е во согласност 
со одредбите од членовите 8 став 1 алинеја 3 и 4, 32 
став 5 и 38 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирја-
на Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумо-
ски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран 
Сулејманов. 

 
У. бр. 187/2005                           Претседател 

10 мај 2006 година        на Уставниот суд на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                           Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

920. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ” бр. 47/97, 40/99, 98/00,  
94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност („Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина („Службен весник на 
РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.05.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                   до 29,826 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 29,912 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 29,998 
   
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                 до 29,971 
 
в) Масло за горење            ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                            до 30,404 
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г) Мазут                                                       ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до 17,968 
- М-2                                                                до 17,945 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
 а) Моторни бензини            ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                     до 69,00 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              до 65,50 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)           до 66,00 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                     до 54,50 
     
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                   до 44,00 
 
г) Мазут                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до 21,851 
- М-2                                                                до 21,824 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)       68,50 68,00 67,50 
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 

65,00 64,50 64,00 

БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 

65,50 65,00 64,50 

Д - ДИЗЕЛ 54,00 53,50 53,00 
Е Л   - ЕКСТРА ЛЕСНО  43,50 43,00 42,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-
1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на ма-
зутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                       0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)               0,080 
   
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                                         0,030 
 
в) Масло за горење             ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                        0,040 
   
г) Мазут                               ден/кг 
- М-1    (М)                   0,050 
-  М-2                             0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                     24,799 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                21,816 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)             22,154 
   
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                        12,485 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                 3,144 
   
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М-1 (М)                                                                0,100 
- М-2                                                                       0,100 
      

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ - 96  
(ПРЕМИУМ)    3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 90 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ- 95 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТ-
РА ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 30.05.2006 година. 

 
     Бр. 02-773/1                                     Претседател, 
29 мај 2006 година                       Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје 
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