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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

203. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ-
ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ 
ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАTA НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА СО  ДОМИНАНТНА  СОПСТВЕНОСТ НА 

ДРЖАВАТА 
 

Се прогласува Законот за материјално обезбедува-
ње на невработените лица поради приватизацијата на 
претпријатијата со доминантна сопственост на држа-
вата, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2020 го-
дина. 

  
Бр. 08-322/1 Претседател на Република 

14 јануари 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВ-
РАБОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИ-
ЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА  

СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите за стекнување 

и начинот на користење на право на материјално обез-
бедување во вид на паричен надоместок, на невработе-
ните лица на кои им престанал  работниот  однос  по  
основ  на  стечај,  ликвидација  или  технолошки  ви-
шок (во натамошниот текст: невработено лице), во 
претпријатија со доминантна сопственост на државата 
или по нивна приватизација, во периодот од 1 јануари 
1993 година, заклучно со 30 јуни 2019 година.  

 
Член 2 

Невработено лице во смисла на членот 1 од овој за-
кон е лицето: 

- кое било најмалку 15 години во работен однос во 
претпријатија со доминантна сопственост на државата, 
утврден со М1/М2 обрасци,  

- на кое работниот однос му престанал по основ на 
стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно 
со 30 јуни 2019 година, во претпријатие со доминантна 
сопственост на државата или на кое работниот однос 
му престанал по основ на стечај, ликвидација или тех-
нолошки вишок, по приватизација на претпријатието, 
под услов истиот да бил заснован додека претпријатие-
то било со доминантна сопственост на државата и при 
приватизацијата да не дошло до промена на единстве-
ниот матичен број на субјектот (ЕМБС), а доколку 
дошло до промена на единствениот матичен број на 
субјектот (ЕМБС), претпријатието да произлегло од 
претпријатието со доминантна сопственост на држава-
та врз основ на статусна промена, согласно со закон, 

- кое на денот на поднесување на барањето од чле-
нот 6 став 1 од овој закон е на возраст од најмалку 52 
години (жена), односно 55 години (маж), 

- кое остварило право на паричен надоместок по 1 
јануари 1993 година и 

- кое од 30 јуни 2019 година до денот на влегување-
то во сила на овој закон, не било во работен однос. 

 
Член 3 

Овој закон не се однесува на оние лица кои прими-
ле испратнина поголема  од  12 месечни плати во виси-
на над просечната исплатена месечна нето плата во Ре-
публика Северна Македонија во дадениот период. 

 
Член 4 

Невработеното лице има право на месечен паричен 
надоместок во висина од 34% од просечно исплатената 
месечна нето плата по работник во Републиката за 
претходната година. 

 
Член 5 

Правото на паричен надоместок невработеното ли-
це од членот 2 од овој закон, го остварува до негово 
вработување или пензионирање, односно до настапува-
њето на некои од  основите  за  престанок  на  правото  
на  паричен  надоместок,  утврдени  со  Законот за вра-
ботувањето и осигурување во случај на невработеност. 

 
Член 6 

Право на паричен надоместок, согласно со овој за-
кон, може да оствари невработено лице кое ќе поднесе 
барање до Агенцијата за вработување на Република Се-
верна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата 
за вработување) каде што е евидентирано, најдоцна до 
31 јануари 2020 година.  

Агенцијата за вработување, правото на паричен на-
доместок од ставот 1 на овој член го утврдува врз осно-
ва на лично барање на невработеното лице. 

Правото на паричен надоместок, согласно со овој  
закон, се остварува од денот на поднесување на бара-
њето до Агенцијата за вработување. 

Доколку барањето не е поднесено во рокот од ста-
вот 1 на овој член, надлежниот орган барањето ќе го 
отфрли како ненавремено. 

 
Член 7 

Со остварувањето на правото на паричниот надо-
месток согласно со одредбите од овој закон, на невра-
ботеното лице му престанува правото на парични  при-
мања по други основи. 

 
Член 8 

Владата на Република Северна Македонија, преку 
Централниот депозитар на хартии од вредност и Цен-
тралниот регистар на Република Северна Македонија, 
ќе обезбеди список со податоци за претпријатијата во 
кои Република Северна Македонија се јавува како до-
минантен сопственик на капиталот и за претпријатија-
та со доминантна сопственост на државата кои биле 
приватизирани, а во кои не дошло до промена на 
единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС), како 
и за претпријатијата со променет единствен матичен 
број на субјектот (ЕМБС) кои произлегле од претприја-
тијата со доминантна сопственост на државата, врз ос-
нов на статусна промена и истиот ќе го достави до 
Агенцијата за вработување, во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 9 

Постапките за остварување на право на материјално 
обезбедување на невработените лица започнати до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат 
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според Законот за материјално обезбедување на невра-
ботените лица поради приватизацијата на претпријати-
јата со доминантна сопственост на државата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 132/17 и 
51/18) и Законот за материјално обезбедување на нев-
работените лица поради приватизацијата на претприја-
тијата со доминантна сопственост на државата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 198/18 и 
241/18). 

 
Член 10 

За прашањата што не се уредени со овој закон и за 
прашањата за кои овој закон не упатува на примена на 
друг закон, се применуваат одредбите од Законот за 
вработувањето и осигурување  во  случај  на  неврабо-
теност,  кои  се  однесуваат  на  невработените  лица  - 
корисници на паричен надоместок. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
престануваат да важат Законот за материјално обезбе-
дување на невработените лица поради приватизацијата 
на претпријатијата со доминантна сопственост на 
државата во периодот од 2000 до 2004 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 87/2008 и 
33/14), Законот за материјално обезбедување на невра-
ботените лица поради приватизацијата на претпријати-
јата со доминантна сопственост на државата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 132/17 и 
51/18) и Законот за материјално обезбедување на нев-
работените лица поради приватизацијата на претприја-
тијата со доминантна сопственост на државата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 198/18 и 
241/18). 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR SIGURIM MATERIAL TË PERSONAVE TË 
PAPUNË PËR SHKAK TË PRIVATIZIMIT TË 
NDËRMARRJEVE ME PRONËSI DOMINUESE TË  

SHTETIT 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen kushtet për marrje dhe 

mënyrën e shfrytëzimit të së drejtës për sigurim material në 
formë të kompensimit me para, për personat e papunë të 
cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e punës në bazë të 
falimentimit, likuidimit, apo tepricës teknologjike (në 
tekstin e mëtejmë: person i papunë), në ndërmarrjet me 
pronësi dominuese të shtetit apo pas privatizimit të tyre, në 
periudhën nga 1 janari 1993, përfundimisht me 30 qershor 
2019.  

 
Neni 2 

Person i papunë në kuptim të nenit 1 të këtij ligji është 
personi: 

- i cili ka qenë së paku 15 vite në marrëdhënie pune në 
ndërmarrje me pronësi dominuese të shtetit, të vërtetuar me 
formularë M1/M2, 

- të cilit marrëdhënia e punës i është ndërprerë në bazë 
të falimentimit, likuidimit apo tepricës teknologjike, 
përfundimisht me 30 qershor 2019, në ndërmarrje me 

pronësi dominuese të shtetit apo të cilit marrëdhënia e 
punës i është ndërprerë në bazë të falimentimit, likuidimit 
apo tepricës teknologjike, pas privatizimit të ndërmarrjes, 
me kusht që e njëjta të jetë themeluar derisa ndërmarrja ka 
qenë me pronësi dominuese të shtetit dhe gjatë privatizimit 
të mos ketë ndodhur ndryshimi i numrit unik amë i 
subjektit (NUAS), e nëse ka ndodhur ndryshim i numrit 
unik amë i subjektit (NUAS), ndërmarrja të ketë dalur nga 
ndërmarrja me pronësi dominuese të shtetit në bazë të 
ndryshimit të statusit, në pajtim me ligjin,  

- i cili në ditën e parashtrimit të kërkesës nga neni 6 
paragrafi 1 i këtij ligji, është në moshë prej së paku 52 vite 
(femra), përkatësisht 55 vite (meshkuj), 

- i cili e ka realizuar të drejtën për kompensim me para 
pas 1 janarit 1993 dhe 

- i cili nga 30 qershori 2019 deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, nuk ka qenë në marrëdhënie pune. 

 
Neni 3 

Ky ligj nuk ka të bëjë për personat të cilët kanë marrë 
pagesë përcjellëse më të madhe se 12 paga mujore, në 
lartësi mbi neto pagën mesatare mujore të paguar në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut në periudhën e dhënë. 
 

Neni 4 
Personi i papunë ka të drejtë për kompensim me para 

në lartësi prej 34% të neto pagës mesatare të paguar për 
punëtor në Republikë për vitin paraprak. 

        
Neni 5 

Të drejtën për kompensim me para personi i papunë 
nga neni 2 i këtij ligji, e realizon deri në punësim apo 
pensionim të tij, përkatësisht deri në krijimin e disa nga 
bazat për ndërprerje të së drejtës për kompensim me para, 
të përcaktuara me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të 
papunësisë. 

 
Neni 6 

Të drejtë për kompensim me para, në pajtim me këtë 
ligj, mund të realizojë personi i papunë i cili do të 
parashtrojë kërkesë në Agjencinë e Punësimit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: 
Agjencia e Punësimit) ku është i evidentuar, më së voni 
deri më 31 janar 2020. 

Agjencia e Punësimit, të drejtën për kompensim me 
para nga paragrafi 1 i këtij neni e përcakton në bazë të 
kërkesës personale të personit të papunë. 

E drejta për kompensim me para, në pajtim me këtë 
ligj, realizohet nga dita parashtrimit të kërkesës në 
Agjencinë e Punësimit. 

Nëse kërkesa nuk është parashtruar në afatin nga 
paragrafi 1 i këtij neni, organi kompetent kërkesën do ta 
hedhë poshtë si kërkesë jo me kohë të duhur. 

 
Neni 7 

Me realizimin e të drejtës për kompensim me para në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji, personit të papunë i 
pushon e drejta për të ardhura në para në baza tjera. 

 
Neni 8 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
nëpërmjet Depozitarit Qendror të Letrave me Vlerë dhe 
Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
do të sigurojë listë me të dhëna për ndërmarrjet në të cilat 
Republika e Maqedonisë së Veriut paraqitet si pronar 
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dominues i kapitalit dhe për ndërmarrjet me pronësi 
dominuese të shtetit të cilat kanë qenë të privatizuara, e në 
të cilat nuk ka ndodhur ndryshim i numrit unik amë i 
subjektit (NUAS), si dhe për ndërmarrjet me numër të 
ndryshuar unik amë të subjektit (NUAS) të cilat kanë dalur 
nga ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit, në bazë të 
ndryshimit të statusit dhe të njëjtën do ta dërgojë në 
Agjencinë e Punësimit, në afat prej 30 ditësh nga dita 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 9 

Procedurat për realizimin e të drejtës për sigurim 
material të personave të papunë deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, do të mbarojnë sipas Ligjit për sigurim 
material të personave të papunë për shkak të privatizimit të 
ndërmarrjeve me pronësi dominuese të shtetit (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 132/17 dhe 
51/18) dhe Ligjin për sigurim material të personave të 
papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me 
pronësi dominuese të shtetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 198/18 dhe 241/18). 

 
Neni 10 

Për çështje të cilat nuk janë rregulluar me këtë ligj dhe 
për çështje për të cilat ky ligj nuk udhëzon në zbatim të 
ndonjë ligji tjetër, zbatohen dispozitat e Ligjit për punësim 
dhe sigurim në rast të papunësisë, që kanë të bëjnë me  
personat e papunë – shfrytëzues të kompensimit me para. 

 
Neni 11 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji 
për sigurim material të personave të papunë për shkak të 
privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të 
shtetit në periudhën nga viti 2000 deri 2004 (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 87/2008 dhe 
33/14), Ligji për sigurim material të personave të papunë 
për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi 
dominuese të shtetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 132/17 dhe 51/18) dhe Ligji për 
sigurim material të personave të papunë për shkak të 
privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të 
shtetit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 198/18 dhe 241/18). 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

__________ 
204. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ 

ПОЛИТИКИ 
 

Се прогласува Законот за младинско учество и 
младински политики, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2020 го-
дина. 

  
Бр. 08-327/1 Претседател на Република 

14 јануари 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

З А К О Н 
ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ 

ПОЛИТИКИ 
 

Глава I. 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на законот 
 

Член 1 
Предмет на уредување на овој закон се формите на 

младинско организирање, учество на младите во про-
цесот на креирање на младински политики и донесува-
ње одлуки кои се однесуваат на нив, стратешките доку-
менти на национално и локално ниво, активностите и 
мерките кои ги преземаат органите на државната упра-
ва и единиците на локалната самоуправа за унапреду-
вање на положбата на младите во општеството, како и 
информирање и заедничко планирање на активности 
поврзани со и за млади. 

 
Цел на законот 

 
Член 2 

Цел на овој закон е да обезбеди: 
1) креирање и спроведување на политика на млади 

на сите нивоа преку повеќе секторски пристап, поаѓај-
ќи од потребите и интересите на младите; 

2) зајакнување на учеството на младите во процеси-
те на креирање на политики за млади, активно инфор-
мирање, промоција и заштита на интересите на мла-
дите, како и зајакнување на свеста за важноста на мла-
дите и нивната општествена улога; 

3) промовирање меѓугенерациско партнерство за 
поддршка на учество на младите во процесот на доне-
сување на одлуки и политики; 

4) поддршка и унапредување на младинското орга-
низирање; 

5) поттикнување на структурен дијалог на нацио-
нално и локално ниво; 

6) поттикнување на волонтерство, младински акти-
визам и младинската работа и 

7) поттикнување на личен, професионален и соција-
лен развој кај младите. 

 
Дефиниции 

 
Член 3 

Одредени изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1) „млади“ се лица на возраст од 15 до 29 години; 
2) „младинска политика“ е збир на мерки и актив-

ности кои се преземаат за да се задоволат потребите на 
младите, со цел остварување на нивниот полн потенци-
јал; 

3) „младинско учество“ претставува процес кој им 
овозможува на младите учество и заедничко носење на 
одлуки за политики и програми кои директно или ин-
директно го обликуваат животот на младите; 

4) „младинска работа“ претставува организиран и 
систематски процес на едукација и поддршка на автен-
тичниот развој на младите со цел остварување на нив-
ниот целокупен личен, социјален и општествен по-
тенцијал и нивно активно вклучување во животот на 
заедницата; 

5) „младински работници“ се квалификувани лица 
кои поседуваат компетенции за работа со млади луѓе 
спроведувајќи активности со кои се поддржува нивни-
от личен и социјален развој преку неформално и ин-
формално учење. 
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Член 4 
Изразите, употребени во овој закон кои се родово 

определени, се користат неутрално и се однесуваат ед-
накво на лица од машки и женски пол. 

 
Член 5 

(1) Основни начела на кои се заснова овој закон се 
начелото на: 

1) еднаквост, еднакви можности и забрана од дис-
криминација; 

2) независност, плурализам и демократија во сите 
форми на младинското организирање; 

3) транспарентност и јавност; 
4) унапредување на свеста за значењето на младите 

и нивната општествена улога; 
5) мултикултурализмот, интеркултурализмот и ин-

клузивност во активното учество на младите; 
6) меѓуетничка вклученост и поврзаност на младин-

ско организирање и водење на младински јавни поли-
тики; 

7) одговорност и солидарност кај младите и 
8) меѓуинституционална соработка во креирање и 

спроведување на младински политики. 
(2) Сите форми на младинско организирање, како и 

органите на државната управа, во постапувањето и ак-
тивностите кои се однесуваат на младите ќе се прид-
ржуваат до начелата од ставот (1) на овој член. 

 
Глава II. 

 
ФОРМИ НА МЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ 
 

Младинска организација 
 

Член 6 
Младинска организација е секоја организација која 

е регистрирана согласно со Законот за здруженија и 
фондации, во која највисокото тело на одлучување е 
составено од најмалку две третини млади лица на воз-
раст од 15 до 29 години и чиишто цели и активности се 
дефинирани и насочени кон унапредување на интере-
сите на младите. 

 
Организација за млади 

 
Член 7 

Организација за млади е секоја регистрирана орга-
низација согласно со Законот за здруженија и фонда-
ции, која не е водена од млади или е подмладок на по-
литичка партија, младинска секција во синдикат орга-
низирана како дел од друг правен субјект, чиј дел од 
програмските цели и активности се насочени кон унап-
редување на интересите на младите. 

 
Младински чадор организации 

 
Член 8 

(1) Младински чадор организации се организации 
во кои членуваат формите на младинско организирање 
кои се обединуваат поради остварување на заеднички 
цели во специфични области од интерес на младите.  

(2) Младинска чадор организација треба да: 
- има најмалку десет членки од најмалку пет план-

ски региони на Република Северна Македонија, 
- има две третини млади во највисокиот орган на 

управување и 
- да биде регистрирана согласно со Законот за здру-

женија и фондации. 
(3) Младинска чадор организација има свој статут.  

Член 9 
Младинските чадор организации може да: 
- учествуваат во процесот на креирање закони, до-

кументи за политики и други стратешки документи од 
областа во која делуваат, 

- учествуваат во спроведување, следење и оцена на 
политиките за млади во областите во кои делуваат, 

- поддржуваат младинско организирање и здружу-
вање во Република Северна Македонија, 

- ги застапуваат заедничките цели во посебните об-
ласти во кои делуваат од интерес на младите, 

- предлагаат мерки кон носителите на одлуки во об-
ластите во кои делуваат, 

- спроведуваат анализи и истражувања во однос на 
развојот на младите во општеството и  

- спроведуваат активности овозможени со овој за-
кон, други подзаконски акти и Статутот на организаци-
јата. 

 
Национално собрание на млади 

 
Член 10 

(1) Националното собрание на млади претставува 
тело на формите на младинско организирање кое врши 
избор на младински претставници во советодавното 
тело, креира приоритети и политики за застапување на 
младинските претставници и ја координира и следи 
нивната работа (во натамошниот текст: собрание на 
млади). 

(2) Собранието на млади својата работа ја уредува 
со деловник. 

 
Член 11 

(1) Собранието на млади го свикува иницијативен 
одбор од најмалку две третини од формите на младин-
ско организирање од Регистарот. 

(2) Иницијативниот одбор има обврска задолжител-
но да ги извести сите форми на младинско организира-
ње од Регистарот за одржување на седниците на собра-
нието на млади. 

(3) Собранието на млади се одржува најмалку ед-
наш годишно. 

(4) По барање на една третина од формите на мла-
динско организирање од Регистарот или по барање на 
две третини од младинските претставници се свикува 
седница на собранието на млади. 

(5) Оперативните трошоци за организирање на соб-
ранијата по претходно доставен финансиски план, се 
финансираат од обезбедените средства во Буџетот на 
Република Северна Македонија од надлежниот орган 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на младите. 

 
Член 12 

 Делокругот на работа на собранието на млади се 
состои од: 

- избор на младински претставници во советодавно-
то тело, 

- креирање на политики и приоритети, 
- следење на работата на младинските претстав-

ници, 
- разгледување на извештаи од младинските прет-

ставници и 
- други активности согласно со овој закон и делов-

ник.  
 

Глава III. 
 

РЕГИСТАР НА ФОРМИ НА МЛАДИНСКО  
ОРГАНИЗИРАЊЕ 

 
Член 13 

(1) Регистарот на младински организации и органи-
зации за млади го води Агенцијата за млади и спорт. 
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(2) При уписот во регистарот од ставот (1) на овој 
член, организациите се должни до Агенцијата за млади 
и спорт да достават: 

- барање за упис во регистарот, 
- решение за извршен упис во Централниот регис-

тар на Република Северна Македонија, со кое се пот-
врдува дека организацијата е основана најмалку една 
година, 

-  тековна состојба од Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија не постара од шест месе-
ци со која се докажува активен статус на организаци-
ите, 

- статутот на организацијата, 
- програма за работа на организацијата, 
- годишен извештај на активности од областа на 

млади, 
- вкупен број на членови на организацијата и 
- број на членови од 15 до 29 години. 
(3)  За организациите за млади од членот 7 од овој 

закон, не се бараат документите од ставот (2) алинеи 2 
и 3 на овој член. 

(4)  Агенцијата за млади и спорт донесува решение 
за упис во рок од 15 дена од денот на прием на барање-
то за упис во регистарот. 

(5) Формата, содржината и начинот на водење на 
регистарот ги пропишува  Агенцијата за млади и спорт. 

(6) Агенцијата за млади и спорт го ажурира регис-
тарот од ставот (1) на овој член, најдоцна до 30 јуни во 
тековната година за претходната година. 

(7) Регистарот е јавен и е достапен на веб - страни-
цата на Агенцијата за млади и спорт. 

 
Глава IV. 

 
МЛАДИНСКО УЧЕСТВО 

 
Национално советодавно тело за младински  

политики 
 

Член 14 
(1) Националното советодавно тело за младински 

политики (во натамошниот текст: советодавно тело), е 
тело за соработка помеѓу младински претставници и 
претставници на органите на државната управа кое има 
советодавна и надзорна улога при спроведувањето на 
младинските политики и активностите за млади. 

(2) Советодавното тело се формира со одлука на 
Владата на Република Северна Македонија. 

(3) Советодавно тело е составено од претставници 
именувани од органите на државната управа, но не по-
веќе од осум членови и девет младински претставници 
избрани од Националното собрание на млади, од кои 
еден е претседател. 

(4) Членовите именувани од органите на државната 
управа имаат мандат од две години со право на уште 
еден избор. Младинските претставници избрани од 
претставничкото тело имаат мандат од две години со 
право на уште еден избор. 

(5) Советодавно тело има деловник за работа. 
(6) Административна, финансиска и логистичка 

поддршка за работата на советодавното тело обезбеду-
ва Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 15 

(1) Националното советодавно тело за младински 
политики од членот 14 од овој закон, ги има следниве 
надлежности: 

-  дава мислење и препораки за спроведување на 
прописите и младинските политики, 

- дава мислење за Националната стратегија за мла-
ди и за акцискиот план за спроведување на Национал-
ната стратегија за млади, 

- дава мислење за буџетските средства наменети за 
млади како и предлози, мислења и препораки за финан-
сирањето на активности поврзани со млади, 

-  иницира разгледување на прашања за млади до 
Владата и Собранието на Република Северна Македо-
нија, 

- предлага воспоставување на механизми за оцену-
вање на младинското учество и остварување на мла-
динските интереси во општествениот живот, 

- објавува извештаи (тематски и периодични) за 
правата, можностите и потребите на младите во Репуб-
лика Северна Македонија, 

- ги следи препораките на Европската Унија за мла-
ди и се застапува за подобрување на политиките за 
млади, 

- организира настани и консултации за својата ра-
бота со младински организации и млади и 

- врши други работи поврзани со младите и нивни-
те интереси, согласно со овој закон и деловникот за ра-
бота од членот 14 став (5) од овој закон. 

 
Глава V. 

 
ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ 

 
Формирање на локални младински совети 

 
Член 16 

(1) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје со статут предвидуваат формирање  на ло-
кални младински совети. 

(2) Локалните младински совети имаат советодавна 
и застапувачка улога во општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје од делокругот на младин-
ски прашања и политики. 

(3) Претставниците на локалниот младински совет 
имаат право да: 

- предлагаат точки на дневен ред на Советот на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
кои ги засегаат младите, 

- иницираат прашања за млади од делокругот на ра-
ботата на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, 

- иницираат, учествуваат и даваат повратни инфор-
мации за процесот на локална младинска стратегија и 
други политики, 

- доставуваат информации до општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје за прашања кои се 
однесуваат на младите и 

- вршат други советодавни и застапувачки работи 
во согласност со овој закон. 

(4)  Бројот на членови на локалните младински со-
вети е непарен и не надминува повеќе од една третина 
од членовите на Советот на општината, општините во 
градот Скопје и градот Скопје но не може да биде по-
малку од пет лица. 

(5) Членовите на локалните младински совети има-
ат мандат од две години со право на уште еден избор. 

 
Локално собрание на млади 

 
Член 17 

(1) За конституирање на локалното собрание за 
млади се свикува иницијативен одбор, составен од 
формите наведени во ставот (4) на овој член. 

(2) Иницијативниот одбор го распишува повикот за 
конститутивното локално собрание за млади во соглас-
ност со Статутот на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје по принципот на транспарен-
тност и јавност.  
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(3) Иницијативниот одбор од ставот (2) на овој член 
се формира само за одржување на конститутивното ло-
кално собрание за млади. 

(4) Во Собранието на млади можат да членуваат 
младински организации, организации за млади, поли-
тички подмладоци, ученички и студентски организаци-
и  и други облици на младинско здружување. 

(5) Формите на организирање и здружување од ста-
вот (4) на овој член не мора да бидат регистрирани во 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје, но мора да имаат активности на територијата 
на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје во чие што Собрание членуваат. 

(6) Формите на организирање кои членуваат во го-
дишното собрание за млади номинираат делегат и за-
меник - делегат. 

(7) Делегатот и заменик - делегатот од ставот (6) на 
овој член се жители на општината, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје на возраст од 15 до 29 го-
дини. 

 
Избор на членови на локален младински совет 

 
Член 18 

(1) Собранието на млади објавува јавен повик за 
членови за локалниот младински совет. 

(2) Јавниот повик се објавува на веб - страницата на 
општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје. 

(3) Собранието на млади избира членови на локал-
ниот младински совет по пат на непосредни избори со 
тајно гласање во кое право на глас имаат делегатите од 
локалното собрание на млади. 

(4) За избрани членови на локалниот младински со-
вет се сметаат оние кандидати кои освоиле најмногу 
гласови од страна на присутните делегати. 

(5) Членовите на локалните младински совети оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
се верификуваат од страна на Советот на општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје по добие-
на одлука за избор на членови од страна на Собранието 
на млади на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје.  

(6) Од избраните членови на локалниот младински 
совет се избираат претседател и заменик - претседател. 

 
Глава VI. 

 
ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИ 

 
Национална стратегија за млади 

 
Член 19 

(1) Национална стратегија за млади е стратешки до-
кумент со кој се утврдуваат среднорочни цели и прио-
ритети за развој на младинските политики и унапреду-
вање на интересите на младите и се утврдуваат органи-
зациски, финансиски и административни мерки за нив-
но остварување.  

(2) Националната стратегија содржи и Акциски 
план за реализација со дефинирани активности, дина-
мика, носители на активности и проекции на буџетски  
средства, како и услови и индикатори за евалуација за 
спроведувањето на Националната стратегија за млади. 

(3) Националната стратегија за млади ја донесува 
Владата на Република Северна Македонија за период 
од пет години. 

(4) Националната стратегија за млади ја изработува 
Агенцијата за млади и спорт низ консултативен, инклу-
зивен и транспарентен процес и по претходно прибаве-
но мислење од советодавно тело за млади и ја доставу-
ва до Владата на Република Северна Македонија. 

(5) Акциските планови за Националната стратегија 
за млади се изработуваат од Агенцијата за млади и 
спорт по претходно прибавено мислење од Национал-
ното советодавно тело за млади и ги доставува до Вла-
дата на Република Северна Македонија за период од 
една до три години и за нив поднесува буџет за реали-
зација. 

(6) Акциските планови ги донесува Владата на Ре-
публика Северна Македонија. 

(7) Националната стратегија за млади се спроведува 
со финансиски средства од Буџетот на Република Се-
верна Македонија.  

(8) Владата на Република Северна Македонија под-
готвува годишен извештај за спроведување на Нацио-
налната стратегија за млади и акцискиот план кој се 
разгледува на Собрание Република Северна Македони-
ја најдоцна до 30 јуни во тековната година за претход-
ната година. 

 
Локална стратегија за млади 

 
Член 20 

(1) Локална стратегија за млади е стратешки доку-
мент со кој во согласност со Националната стратегија 
за млади, се утврдуваат среднорочни цели и приорите-
ти за развој на младинските политики и унапредување 
на интересите на младите на локално ниво и се утврду-
ваат организациски, финансиски и административни 
мерки за нивно остварување.  

(2) Локалната стратегија содржи и Акциски план за 
реализација со дефинирани активности, динамика, но-
сители на активности и проекции на буџетски средства, 
како и услови и индикатори за евалуација за спроведу-
вањето на локалната стратегија за млади. 

(3) Локалната стратегија за млади ја донесува Сове-
тот на општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје за период од пет години.  

(4) Локалната стратегија за млади се изработува од 
страна на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје во соработка со локалниот совет на 
млади. 

(5) Акциските планови за локалната стратегија за 
млади се изработуваат од страна на општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје во соработка со 
локалниот совет на млади, а ги донесува советот на оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје 
во период од една до три години и за нив се поднесува 
и буџет за реализација. 

(6) Локалната стратегија за млади се спроведува со 
буџетски средства од општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје 

 
Глава VII. 

 
СЕРВИСИ ЗА МЛАДИ 

 
Канцеларија за млади 

 
Член 21 

 Општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје формираат канцеларија за млади од каде се ко-
ординира работата за млади во општините, општините 
во градот Скопје и градот Скопје и претставува при-
марна точка за пристап на младите на локално ниво.  

 
Младински центар 

 
Член 22 

(1) Младинските центри се места каде се подготву-
ваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат бла-
госостојбата на младите, развојот на личниот, соција-
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лен и професионален живот на младите, информации 
од важен интерес за младите и други аспекти од живо-
тот на младите.  

(2) За работа со млади во младинскиот центар одго-
ворни се младински работници. 

(3) Младинските центри се основаат во соработка 
меѓу општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје и младинските форми на организирање регули-
рани во овој закон. 

 
Службеник за млади 

 
Член 23 

(1) Органите на државната управа, општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се должни 
да одредат службеник за млади, лице одговорно за ра-
ботењето на Канцеларијата за млади за координирање, 
спроведување и следење на прашања од интерес на 
младите во делокругот на надлежностите на институ-
цијата.   

(2) Службениците за млади од ставот (1) на овој 
член изготвуваат годишни извештаи за работата на 
институциите во делокругот на млади кои ги поднесу-
ваат до Агенцијата за млади и спорт и ги објавуваат на 
веб - страниците на органите на државната управа, оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 

(3) Контакт информациите за службениците за мла-
ди од ставот (1) на овој член се јавно достапни преку 
гласилата на органите на државната управа, општи-
ните, општините во градот Скопје и градот Скопје. 

 
Член 24 

Агенцијата за млади и спорт воспоставува истражу-
вачки центар за различни теми поврзани со младите. 

 
Глава VIII. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Член 25 

(1) За спроведување на овој закон од Буџетот на Ре-
публика Северна Македонија годишно се издвојуваат 
средства во висина од најмалку 0,3%. 

(2) Од буџетите на општините, општините во гра-
дот Скопје и градот Скопје за млади се издвојуваат 
средства во висина од најмалку 0,1% на годишно ниво. 

 
Глава IX. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

(1) Подзаконските прописи со кој се регулира фор-
мата, содржината и начинот на водење на регистарот, 
утврдени со овој закон Агенцијата за млади и спорт ќе 
ги донесе  во рок од 90 дена од денот на влегување во 
сила на овој закон. 

(2) Агенцијата за млади и спорт во рок од 30 дена 
од донесувањето на подзаконски акт од ставот (1) на 
овој член го воспоставува регистарот на форми на мла-
динско организирање.  

(3) Владата на Република Северна Македонија во 
рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, донесува Национална стратегија за млади 
согласно со одредбите од овој закон.  

(4) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје формираат канцеларија за млади најдоцна  
во рок од една година дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.  

(5) Органите на државната управа, општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон определуваат службеник за млади.  

(6) Во рок од една година од влегувањето во сила 
на овој закон, се формираат локални младински совети 
согласно со одредбите од овој закон, а постоечките ло-
кални младински совети на кои мандатот не им е исте-
чен, се трансформираат согласно со одредбите од овој 
закон. 

(7) Во рок од пет години од влегувањето во сила на 
овој закон секоја општина треба да овозможи функцио-
нирање на најмалку еден младински центар на терито-
ријата на општината. 

(8) Во рок од една година од влегувањето во сила 
на овој закон се воспоставува истражувачки центар за 
различни теми поврзани со младите во рамките на 
Агенцијата за млади и спорт. 

 
Член 27 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR PJESËMARRJEN E TË RINJVE DHE 

POLITIKAT E TË RINJVE 
 

Kreu I. 
 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

Lënda e ligjit 
 

Neni 1 
 Lëndë e rregullimit të këtij ligji janë format e 

organizimit të të rinjve, pjesëmarrja e të rinjve në procesin 
e krijimit të politikave të të rinjve dhe miratimi i 
vendimeve të cilat kanë të bëjnë me ta, dokumentet 
strategjike në nivel nacional dhe lokal, aktivitetet dhe 
masat të cilat i ndërmarrin organet e administratës 
shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për avancimin 
e pozitës së të rinjve në shoqëri, si dhe informimi dhe 
planifikimi i përbashkët i aktiviteteve të lidhura me të rinjtë 
dhe për të rinjtë.   

 
Qëllimi i ligjit 

 
Neni 2 

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë:  
1) krijimin dhe zbatimin e politikave të të rinjve në të 

gjitha nivelet nëpërmjet qasjes shumësektoriale, duke u 
nisur nga nevojat dhe interesat e të rinjve;  

2) përforcimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset e 
krijimit të politikave për të rinj, informimin, promovimin 
dhe mbrojtjen aktive të  interesave të të rinjve, si dhe 
përforcimin e vetëdijes për rëndësinë e të rinjve dhe rolin e 
tyre shoqëror;  

3) promovimin e partneritetit të ndërgjeneratave për 
mbështetjen e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e 
miratimit të vendimeve dhe politikave;   

4) mbështetjen dhe avancimin e organizimit të të 
rinjve;  

5) nxitjen e dialogut strukturor në nivel nacional dhe 
lokal;  

6) nxitjen e volonterisë, aktivizimit të të rinjve dhe 
punës së të rinjve dhe  

7) nxitjen e zhvillimit personal, social dhe profesional 
te të rinjtë.   
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Definicione 
 

Neni 3 
Shprehje të caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë 

këtë domethënie:  
1) “të rinj” janë persona në moshën nga 15 deri në 29 

vjet;    
2) “politika e të rinjve” është përmbledhje e masave 

dhe aktiviteteve të cilat ndërmerren që të plotësohen 
nevojat e të rinjve, me qëllim të realizimit të potencialit të 
plotë të tyre;  

3) “pjesëmarrje e të rinjve” paraqet proces i cili u 
mundëson të rinjve pjesëmarrje dhe marrje të përbashkët të 
vendimeve për politika dhe programe të cilat drejtpërdrejtë 
ose tërthorazi e formojnë jetën e të rinjve; 

4) “punë e të rinjve” paraqet proces të organizuar dhe 
sistematik të edukimit dhe mbështetjes së zhvillimit 
autentik të të rinjve me qëllim të realizimit të potencialit të 
tyre të plotë personal, social dhe shoqëror dhe përfshirjen e 
tyre aktive në jetën e bashkësisë;  

5) "punëtorë të të rinjve" janë persona të kualifikuar të 
cilët posedojnë kompetenca për punë me persona të rinj 
duke realizuar aktivitete me të cilat mbështetet zhvillimi i 
tyre personal dhe social përmes mësimit joformal dhe 
informal. 

 
Neni 4 

Shprehjet e përdorura në këtë ligj të cilat janë të 
përcaktuara në bazë gjinore, shfrytëzohen në mënyrë 
neutrale dhe kanë të bëjnë njëlloj me persona të gjinisë 
mashkullore dhe femërore.  

 
Neni 5 

(1) Parime themelore në të cilat bazohet ky ligj janë, 
parimi ipërfshirjes dh lidhjes ndëretnike: 

1) barazisë, mundësive të barabarta dhe ndalimit nga 
diskriminimi;  

2) pavarësisë, pluralizmit dhe demokracisë në të gjitha 
format e organizimit të të rinjve; 

3) transparencës dhe publicitetit; 
4) ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e  të rinjve dhe 

rolin e tyre shoqëror;  
5) multikulturalizimit, interkulturalizimit dhe 

përfshirjes në pjesëmarrjen aktive të të rinjve; 
6) përfshirjes dhe lidhjes ndëretnike të organizimit të të 

rinjve dhe udhëheqjes së politikave publike të të rinjve; 
7) përgjegjësisë dhe solidaritetit te të rinjtë dhe  
8) bashkëpunimit ndërinstitucional në krijimin dhe 

zbatimin e politikave të të rinjve.  
(2) Të gjitha format e organizimit të të rinjve, si dhe 

organet e administratës shtetërore, në veprimin dhe 
aktivitetet që kanë të bëjnë me të rinjtë do t’i përmbahen 
parimeve nga  paragrafi (1) i këtij neni.  

 
Kreu II. 

 
FORMA TË ORGANIZIMIT DHE PËRFAQËSIMIT TË 

TË RINJVE 
 

Organizata e të rinjve 
 

Neni 6 
Organizatë e të rinjve është çdo organizatë e cila është 

regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione, 
në të cilin trupi më i lartë i vendosjes është  i përbërë nga 
së paku dy të tretat persona të rinj të moshës nga 15 deri në 
29 vjet dhe qëllimet dhe aktivitetet e të cilëve janë definuar 
dhe orientuar drejt avancimit të interesave të të rinjve.  

Organizata për të rinj 
 

Neni 7 
 Organizatë për të rinj është çdo organizatë e regjistruar 

në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione, e cila nuk 
është e udhëhequr nga të rinj, ose është rini e partisë 
politike, seksion i rinisë në sindikat e organizuar si pjesë e 
subjektit tjetër juridik, pjesë e qëllimeve dhe aktiviteteve 
programore të të cilave janë të drejtuara në avancimin e 
interesave të të rinjve.  

 
Organizata ombrellë të të rinjve 

 
Neni 8 

(1) Organizatat ombrellë të të rinjve janë organizata në 
të cilat marrin pjesë format e organizimit të të rinjve të cilat 
bashkohen për realizimin e qëllimeve të përbashkëta në 
sfera specifike me interes të të rinjve.   

(2) Organizata ombrellë e të rinjve duhet:  
- të ketë së paku dhjetë anëtare nga së paku pesë rajone 

të planit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,  
- të ketë dy të tretat të rinj në organin më të lartë të 

udhëheqjes dhe 
- të jetë e regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqata 

dhe fondacione.  
(3) Organizata ombrellë e të rinjve ka statutin e vet.  
 

Neni 9 
Organizatat ombrellë të të rinjve mund të: 
- marrin pjesë në procesin e krijimit të ligjeve, 

dokumenteve për politika dhe dokumenteve tjera 
strategjike nga sfera në të cilën veprojnë, 

- marrin pjesë në zbatimin, ndjekjen dhe vlerësimin e 
politikave për të rinj në sferat në të cilat veprojnë, 

- mbështesin organizimin dhe shoqërimin e të rinjve në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, 

- i përfaqësojnë qëllimet e përbashkëta në sferat e 
posaçme në të cilat veprojnë me interes për të rinjtë, 

- propozojnë masa ndaj bartësve të vendimeve në sferat 
në të cilat veprojnë, 

- zbatojnë analiza dhe hulumtime në lidhje me 
zhvillimin e të rinjve në shoqëri dhe  

- zbatojnë aktivitete të mundësuara me këtë Ligj, akte 
tjera nënligjore dhe Statutin e organizatës. 

 
Asambleja Nacionale e të Rinjve 

 
Neni 10 

(1) Asambleja Nacionale e të Rinjve paraqet trup të 
formave të organizimit të të rinjve i cili bën zgjedhje të 
përfaqësuesve të të rinjve në trupin këshillëdhënës, krijon 
prioritete dhe politika për përfaqësimin e përfaqësuesve të 
të rinjve dhe e koordinon dhe ndjek punën e tyre (në tekstin 
e mëtejmë:  Asambleja e të Rinjve). 

(2) Asambleja e të rinjve punën e vet e rregullon me 
Rregullore.  

   
Neni 11 

(1) Asamblenë e të Rinjve e cakton këshilli iniciues nga 
së paku një e treta e formave të organizimit të të rinjve nga 
Regjistri.  

(2) Këshilli iniciues obligohet detyrimisht t’i njoftojë të 
gjitha format e organizimit të të rinjve nga Regjistri për 
mbajtjen e mbledhjeve të Asamblesë së të Rinjve.  

(3) Asambleja e të Rinjve mbahet së paku një herë në 
vit.  

(4) Me kërkesë të një të tretës së formave të 
organizimit të të rinjve nga Regjistri si dhe me kërkesë të 
dy të tretave të përfaqësuesve të të rinjve konvokohet 
mbledhja të Asamblesë së të Rinjve. 
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(5) Shpenzimet operative për organizim të asambleve 
pas planit financiar paraprakisht të dorëzuar, financohen 
nga mjetet e siguruara në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, nga organi kompetent i 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e të 
rinjve. 

 
Neni 12 

Fushëveprimi i punës së Asamblesë së të Rinjve 
përbëhet nga: 

- zgjedhja e përfaqësuesve të të rinjve në trupin 
këshillëdhënës, 

- krijimi i politikave dhe prioriteteve, 
- ndjekja e punës së përfaqësuesve të të rinjve, 
- shqyrtimi i raporteve të përfaqësuesve të të rinjve dhe  
- aktivitete tjera në pajtim me këtë ligj dhe rregullore.  
 

Kreu III. 
 

REGJISTRI I FORMAVE TË ORGANIZIMIT TË TË 
RINJVE 

 
Neni 13 

(1) Regjistrin e organizatave të të rinjve dhe organizatat 
për të rinj e udhëheq Agjencia e Rinisë dhe Sportit. 

(2) Gjatë regjistrimit në regjistrin nga paragrafi (1) i 
këtij neni, organizatat janë të detyruara te Agjencia e 
Rinisë dhe Sportit të dorëzojnë: 

- kërkesë për regjistrim në regjistër, 
- aktvendim për regjistrim të kryer në Regjistrin 

Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me të 
cilin vërtetohet se organizata është themeluar së paku një 
vit,  

- gjenden rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, jo më të vjetër se gjashtë muaj 
me të cilën vërtetohet statusi aktiv i organizatave 

- statutin e organizatës,  
- programin për punë të organizatës, 
- raport vjetor të aktiviteteve nga sfera e të rinjve, 
- numrin e përgjithshëm të anëtarëve të organizatës dhe 
- numrin e anëtarëve nga 15 deri në 29 vjet. 
(3) Për organizatat për të rinj nga neni 7 i këtij ligji, 

nuk kërkohen dokumentet nga paragrafi (2) alinetë 2 dhe 3 
të këtij neni.  

(4) Agjencia e Rinisë dhe Sportit miraton aktvendim 
për regjistrim në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës për regjistrim në regjistër. 

(5) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 
regjistrit i përcakton Agjencia e Rinisë dhe Sportit. 

(6) Agjencia e Rinisë dhe Sportit e azhurnon regjistrin 
nga paragrafi (1) i këtij neni, më së voni deri më 30 qershor 
në vitin rrjedhës për vitin paraprak. 

(7) Regjistri është publik dhe është i kapshëm në ueb 
faqen e Agjencisë së Rinisë dhe Sportit. 

 
Kreu IV. 

 
PJESËMARRJA E TË RINJVE 

 
Trupi Nacional Këshillëdhënës për Politikat e të Rinjve 

 
Neni 14 

(1) Trupi Nacional Këshillëdhënës për Politikat e të 
Rinjve (në tekstin e mëtejmë: trupi këshillëdhënës) është 
trup për bashkëpunim ndërmjet përfaqësuesve të të rinjve 
dhe përfaqësuesve të organeve të administratës shtetërore i 
cili ka rol këshillëdhënës dhe mbikëqyrës, gjatë zbatimit të 
politikave të të rinjve dhe aktiviteteve për të rinj. 

(2) Trupi Këshillëdhënës formohet me vendim të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(3) Trupi Këshillëdhënës është i përbërë nga 
përfaqësues të emëruar nga organet e administratës 
shtetërore, por jo më shumë se tetë anëtarë dhe nëntë 
përfaqësues të të rinjve të zgjedhur nga Kuvendi Nacional i 
të Rinjve, nga të cilët njëri është kryetar.  

(4) Anëtarët e emëruar nga organet e administratës 
shtetërore kanë mandat prej dy vitesh me të drejtë edhe të 
një zgjedhjeje. Përfaqësuesit e të rinjve të zgjedhur nga 
trupi përfaqësues kanë mandat prej dy vitesh me të drejtë 
edhe të një zgjedhjeje. 

(5) Trupi Këshillëdhënës ka rregullore për punë. 
(6) Mbështetje administrative, financiare dhe logjistike 

për punën e Trupit Këshillëdhënës siguron Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
Neni 15 

(1) Trupi Nacional Këshillëdhënës për Politikat e të 
rinjve nga neni 14 i këtij ligji, i ka këto kompetenca: 

- jep mendime dhe rekomandime për zbatim të 
dispozitave dhe politikave të të rinjve, 

- jep mendim për Strategjinë nacionale për të rinj dhe 
për planin aksional për zbatimin e Strategjisë nacionale për 
të rinj,  

- jep mendim për mjetet buxhetore të dedikuara për të 
rinj si dhe propozime, mendime dhe rekomandime për 
financimin e aktiviteteve të lidhura me të rinjtë, 

- inicion shqyrtim të çështjeve për të rinj në Qeverinë 
dhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

- propozon vendosjen e mekanizmave për vlerësim të 
pjesëmarrjes së të rinjve dhe realizimin e interesave të të 
rinjve në jetën shoqërore,   

- publikon raporte (tematike dhe periodike) për të 
drejtat, mundësitë dhe nevojat e të rinjve në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut,  

- i ndjek rekomandimet e Bashkimit Evropian për të 
rinjtë dhe angazhohet për përmirësimin e politikave për të 
rinjtë,  

- organizon ngjarje dhe konsultime për punën e vet me 
organizatat e të rinjve dhe të rinjtë dhe 

- kryen punë të tjera lidhur me të rinjtë dhe interesat e 
tyre, në pajtim me këtë ligj dhe rregulloren për punë nga 
neni 14 paragrafi (5) i këtij ligji.  

 
Kreu V. 

 
KËSHILLAT LOKALË TË TË RINJVE 

 
Formimi i këshillave lokalë të të rinjve 

 
Neni 16 

(1) Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit me statut parashohin formim të këshillave lokalë të 
të rinjve.  

(2) Këshillat lokalë të të rinjve kanë rol këshillëdhënës 
dhe përfaqësues në komuna, komuna në qytetin e Shkupit 
dhe qytetin e Shkupit nga fushëveprimi i çështjeve dhe 
politikave të të rinjve.  

(3) Përfaqësuesit e këshillave lokalë të të rinjve kanë të 
drejtë të:  

- propozojnë pika të rendit të ditës të Këshillit të 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit të cilat i tangojnë të rinjtë,  

- iniciojnë çështje për të rinjtë nga fushëveprimi i punës 
së komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe të qytetit 
të Shkupit,  

- iniciojnë, marrin pjesë dhe japin informata kthyese 
për procesin e strategjisë lokale të të rinjve dhe politika të 
tjera,  

- dorëzojnë informata për komunat, komunat në qytetin 
e Shkupit dhe qytetin e Shkupit për çështje të cilat kanë të 
bëjnë me të rinjtë dhe  
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- kryejnë punë të tjera këshillëdhënëse dhe 
përfaqësuese në pajtim me këtë ligj.  

(4) Numri i anëtarëve të këshillave lokalë të të rinjve 
është tek dhe nuk e tejkalon më shumë se një të tretën e 
anëtarëve të Këshillit të komunave, komunave në qytetin e 
Shkupit dhe qytetit të Shkupit, por nuk mund të jetë më 
pak se pesë persona.  

(5) Anëtarët e këshillave lokalë të të rinjve kanë 
mandat prej dy vitesh me të drejtë edhe të një zgjedhjeje.  

 
Asambleja Lokale e të Rinjve 

 
Neni 17 

(1) Për konsituimin e asamblesë lokale për të rinj thirret 
këshilli inicues, i përbërë nga format e paraqitura në 
paragrafin (4) të këtij neni. 

(2) Këshilli iniciues e shpall thirrjen për asamblenë 
lokale konstituive për të rinj në pajtim me Statutin e 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit sipas parimit të transparencës dhe publcitetit.   

(3) Këshilli iniciues nga paragrafi (2) i këtij neni 
formohet vetëm për mbajtje të asamblesë konstituive lokale 
për të rinjtë.  

(4) Në Asamblenë e të Rinjve mund të anëtarësohen 
organizata të të rinjve, organizata për të rinj, breza të rinj 
politikë, organizata të nxënësve dhe studentëve dhe forma 
tjera të bashkimit të të rinjve.   

(5) Format e organizimit dhe shoqërimit nga paragrafi 
(4) i këtij neni nuk është e domosdoshme të jenë të 
regjistruara në komuna, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
qytetin e Shkupit, por doemos duhet të kenë aktivitete në 
territorin e komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe 
qytetin e  Shkupit në Asamblenë e së cilës anëtarësohen.  

(6) Format e organizimit të cilat anëtarësohen në 
asamblenë vjetore për të rinj nominojnë delegat dhe 
zëvendësdelegat.  

(7) Delegati dhe zëvendësdelegati nga paragrafi (6) i 
këtij neni, është banor i komunës, komunave në qytetin e 
Shkupit dhe qytetit të  Shkupit në moshë prej 15 deri në 29 
vjet.  

 
Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Lokal të të Rinjve 

 
Neni 18 

(1) Asambleja e të rinjve shpall  thirrje publike për 
anëtarët e Këshillit Lokal të të Rinjve. 

(2) Thirrja publike do të publikohet në ueb-faqen e 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetin e 
Shkupit. 

(3) Asambleja e të Rinjve zgjedh anëtarë të Këshillit 
Lokal të të Rinjve me zgjedhje të drejtpërdrejtë me votim 
të fshehtë në të cilin kanë të drejtë të votojnë delegatët e 
Asamblesë Lokale të të Rinjve. 

(4) Për anëtarët e zgjedhur të Këshillit Lokal të të 
Rinjve  konsiderohen ata kandidatë që kanë fituar më së 
shumti vota nga delegatët e  pranishëm. 

(5) Anëtarët e këshillave lokale të të rinjve të 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit, verifikohen nga Këshilli i  Komunave, komunave 
në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit pas vendimit të 
marrë për zgjedhje të anëtarëve nga Asambleja e të Rinjve 
të komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe  qyteti i 
Shkupit.  

(6) Nga anëtarët e zgjedhur të Këshillit Lokal të të 
Rinjve zgjidhet kryetari dhe nënkryetari. 

Kreu VI. 
 

POLITIKA E TË RINJËVE 
 

Strategjia nacionale e të rinjve 
 

Neni 19 
(1) Strategjia nacionale e të rinjve është  dokument 

strategjik me të cilin përcaktohen qëllimet dhe përparësitë 
afatmesme për zhvillimin e politikave të të rinjve dhe 
promovimin e interesave të të rinjve dhe përcaktohen masa 
organizative, financiare dhe administrative për realizimin e 
tyre.  

(2) Strategjia nacionale përmban edhe Plan aksional për 
realizim me aktivitete, dinamikë të definuar, bartës të 
aktiviteteve dhe projekte të mjeteve buxhetore, si dhe 
kushte dhe indikatorë për evalvim për zbatimin e 
Strategjisë nacionale të të rinjve. 

(3) Strategjinë nacionale të të rinjve e miraton Qeveria 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhë prej 
pesë vitesh. 

(4) Strategjinë nacionale të të rinjve e përpilon 
Agjencia e Rinisë dhe Sportit  përmes procesit këshillues, 
gjithëpërfshirës dhe transparent dhe me mendimin paraprak 
të marrë nga trupi këshillues për të rinj dhe ia dorëzon 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

(5) Planet aksionale për Strategjinë nacionale të të 
rinjve përpunohen nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit me 
mendim paraprak të marrë  nga Trupi Këshillëdhënës 
Nacional i të Rinjve dhe i dorëzon në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut për periudhën  nga një 
deri tre vjet dhe për ato parashtron buxhet për realizim. 

(6) Planet aksionale i miraton Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

(7) Strategjia nacionale  e të rinjve zbatohet me mjete 
financiare  nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.  

(8) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
përgatit raport vjetor për zbatimin e Strategjisë nacionale të 
të rinjve dhe planit aksional të cilin e shqyrton Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut më së voni deri më 30 
qershor në vitin rrjedhës për vitin paraprak. 

 
Strategjia lokale e të rinjve 

 
Neni 20 

(1) Strategjia lokale e të rinjëve është dokument 
strategjik me të cilin, në pajtim me Strategjinë nacionale të 
të rinjve, përcaktohen qëllimet dhe përparësitë afatmesme 
për zhvillimin e politikave të të rinjve dhe promovimin e 
interesave të të rinjve dhe përcaktohen masa organizative, 
financiare dhe administrative për realizimin e tyre.  

(2) Strategjia lokale përmban edhe Plan aksional për 
realizim me aktivitete, dinamikë të definuara, bartës të 
aktiviteteve dhe projekte të mjeteve buxhetore, si dhe 
kushte dhe indikatorë për evalvimin e zbatimit të 
Strategjisë lokale të të rinjve. 

(3) Strategjinë lokale të të rinjve e miraton Këshilli i 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit për periudhë prej pesë vitesh.  

(4) Strategjia lokale e të rinjve përpunohet nga 
komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit në bashkëpunim me Këshillin Lokal të të Rinjve. 

(5) Planet aksionale për strategjinë lokale të të rinjve 
përpunohen nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit 
dhe qyteti i Shkupit në bashkëpunim me Këshillin Lokal të 
të Rinjve, ndërsa  e miraton këshilli i komunave, komunave 
në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit në periudhën prej 
një viti deri në tre vite dhe për to parashtrohet dhe buxhet 
për realizim. 
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(6) Strategjia lokale e të rinjve zbatohet me mjete 
buxhetore  nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
qyteti i Shkupit 

 
Kreu VII. 

 
SERVISE PËR TË RINJ 

 
Zyra për të rinj 

 
Neni 21 

Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit formojnë zyra për të rinj nga ku koordinohet puna 
për të rinj në komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe 
qytetin e Shkupit dhe paraqet pikë primare për qasje për të 
rinj në nivel lokal.  

 
Qendra për të rinj 

 
Neni 22 

(1) Qendrat për të rinj janë vende ku përgatiten dhe 
zbatohen programe që e përmirësojnë mirëqenien e të 
rinjve, zhvillimin e jetës personale, sociale dhe 
profesionale të të rinjve, informacione me interes të 
rëndësishëm për të rinj dhe aspekte të tjera nga jeta të 
rinjve.  

(2) Për punë me të rinj në qendrat për të rinj  përgjegjës 
janë punëtorët e të rinjve. 

(3) Qendrat e të rinjve themelohen në bashkëpunim 
ndërmjet komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe 
qytetin e  Shkupit dhe format e të rinjve të organizimit të 
rregulluara me  këtë ligj. 

 
Nëpunës për të rinj 

 
Neni 23 

(1) Organet e administratës shtetërore, komunat, 
komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit janë të 
detyruar të caktojnë administrator për të rinj, person 
përgjegjës për punën e Zyrës për koordinim, zbatim dhe 
përcjelljen e çështjeve me interes të të rinjve në 
fushëveprimin e kompetencave të institucionit.    

(2) Nëpunësit për të rinj nga paragrafi (1) i këtij neni, 
përgatisin raport vjetor për punën e institucioneve në 
fushëveprimin e të rinjve që i parashtrojnë te Agjencia e 
Rinisë dhe Sportit dhe i publikojnë në ueb-faqen e 
organeve të administratës shtetërore, komunave, komunave 
në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit. 

(3) Informatat për kontakt për nëpunësit për të rinj  nga 
paragrafi (1) i këtij neni janë të arritshme publikisht 
nëpërmjet gazetave të organeve të administratës shtetërore, 
komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit. 

 
Neni 24 

Agjencia e Rinisë dhe Sportit themelon qendër 
hulumtuese për tema të ndryshme të lidhura me të rinjtë. 

 
Kreu VIII. 

 
FINANCIMI 

 
Neni 25 

(1) Për zbatimin e këtij ligji nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë së Veriut në vit ndahen mjete  në lartësi 
prej së paku 0,3%.   

(2) Nga buxhetet e komunave, komunave në qytetin e 
Shkupit dhe qytetit të Shkupit për të rinjtë ndahen së paku 
0,1% në nivel vjetor. 

Kreu IX. 
 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 

Neni 26 
(1) Rregullat nënligjore me të cilat rregullohen forma, 

përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të përcaktuar 
me këtë ligj, Agjencia e Rinisë dhe Sportit do t’i miratojë  
në afat prej 90 ditësh  nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(2) Agjencia e Rinisë dhe Sportit në afat prej 30 ditësh  
nga mitralimi i aktit nënligjor nga paragrafi (1), e vendos 
regjistrin në forma të organizimit të të rinjve.  

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
afat prej 18 muajsh  nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
miraton Strategji nacionale për të rinj në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.  

(4) Komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i 
Shkupit formon zyra për të rinj më së voni 90 ditë nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

(5) Organet e administratës shtetërore, komunat, 
komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit në afat 
prej një viti  nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji,  
përcaktojnë nëpunës për të rinj.  

(6) Në afat prej një viti  nga hyrja në fuqi e këtij ligji, 
formohen këshillat lokalë të të rinjve në pajtim me 
dispozitat  e këtij ligji, ndërsa këshillat lokalë ekzistuese të 
të rinjve të cilëve nuk u ka kaluar mandati, transformohen 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

(7) Në afat prej pesë vitesh  nga hyrja në fuqi e këtij 
ligji, secila komunë duhet të mundësojë funksionim të së 
paku një qendre të të rinjve në territorin e komunës. 

(8) Në afat prej një viti  nga hyrja në fuqi e këtij ligji, 
themelohet qendra hulumtuese për tema të ndryshme të 
lidhura me të rinjtë në kuadër të Agjencisë së Rinisë dhe 
Sportit. 

 
Neni 27 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 
205. 

Врз основа на членот 5 ставови 2 и 3 од Законот за 
Народниот правобранител („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoj 60/2003, 114/2009, 181/16, 
189/16 и 35/18) и Одлуката за определување на бројот 
на заменици на Народниот правобранител („Службен 
весник на Република Македонија“ број 74/2003), Соб-
ранието на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 15 јануари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА НАРОДНИОТ  
ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
1. За заменик на Народниот правобранител се избра 
-  Соња Трифуновска, дипломиран правник од Те-

тово, која ќе работи во подрачната организациона еди-
ница на Народниот правобранител во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-413/1 Претседател на Собранието 
15 јануари 2020 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 
 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

206. 
Врз основа на член 34 став (5) од Законот за из-

вршување на санкциите („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ 99/19 и 220/19) министерот за 
правда донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА И 
ДЕЦАТА ВО КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ И ВОС-
ПИТНО - ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ, КАКО И 
НА ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПРИТВОРСКИТЕ 
ОДДЕЛЕНИЈА НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИТЕ  

УСТАНОВИ 
    
Со ова решение се врши за распоредување на осу-

дените лица и децата во казнено – поправните и вос-
питно - поправните установи, како и на притворените 
лица во притворските одделенија на казнено – поправ-
ните установи упатени од страна на надлежниот суд. 

I. 
1. Во казнено – поправен дом Идризово со Отво-

рено одделение во Велес се упатуваат: 
1.1. Казнено – поправен дом Идризово 
а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор над три години, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над три години од подрачјето на Ос-
новниот кривичен суд Скопје и основните судови: Ве-
лес, Гевгелија,Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино и Те-
тово; 

б) машки лица – пенолошки повторници, осудени 
со правосилна пресуда на казна затвор над една година, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над една година од подрачјето на Ос-
новниот кривичен суд Скопје и основните судови: Ве-
лес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, 
Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино и Те-
тово; 

в) женски лица - осудени со правосилна пресуда на 
казна затвор и казна доживотен затвор, како и деца од 
женски пол осудени на казна затвор или воспитна мер-
ка  упатување во воспитно поправен дом независно од 
висината на казната односно мерката. Овие лица казна-
та ја издржуваат во одделението за женски лица; 

г)  женски лица странски државјани и женски лица 
без државјанство; 

д) машки лица осудени на казна доживотен затвор 
од подрачјето на Основниот кривичен суд Скопје и ос-
новните судови: Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Ка-
вадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, 
Неготино и Тетово и 

ѓ) машки лица странски државјани и лица без 
државјанство осудени со правосилна пресуда на казна 
затвор над три години, односно кога остатокот од каз-
ната по пресметаниот притвор изнесува над три години 
од Основниот кривичен суд Скопје и основните су-
дови: Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, 
Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино 
и Тетово. 

 
1.2 Отворено одделение во Велес   
а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години, од-
носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-
твор изнесува до три години од подрачјето на Основ-
ниот суд Велес и 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на Основниот суд Ве-

лес. 

 
2. Во казнено поправен дом Штип: 
а) машки лица – примарни сторители , осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор над три години, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над три години од подрачјето на ос-
новните судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Ра-
довиш, Свети Николе, Струмица и Штип;  

 б) машки лица – пенолошки повторници, осудени 
со правосилна пресуда на казна затвор над една година, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над една година од подрачјето на ос-
новните судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Ра-
довиш, Свети Николе, Струмица и Штип;  

в) машки лица осудени на казна доживотен затвор 
од подрачјето на основните судови: Берово, Виница, 
Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и 
Штип и 

г) машки лица странски државјани и лица без 
државјанство осудени со правосилна пресуда на казна 
затвор над три години, односно кога остатокот од каз-
ната по пресметаниот притвор изнесува над три години 
од основните судови: Берово, Виница, Делчево, Ко-
чани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип. 

 
3. Во Казнено – поправен дом Прилеп се упату-

ваат: 
а) машки лица – примарни сторители осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор над три години, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над три години од подрачјето на ос-
новните судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ре-
сен и Струга; 

б) машки лица – пенолошки повторници осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор над една година, 
односно кога остатокот од казната по пресметаниот 
притвор изнесува над една година од подрачјето на ос-
новните судови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ре-
сен и Струга; 

в) машки лица осудени на казна доживотен затвор 
од подрачјето на основните судови: Битола, Крушево, 
Охрид, Прилеп, Ресен и Струга и 

г) машки лица странски државјани и лица без 
државјанство осудени со правосилна пресуда на казна 
затвор над три години, односно кога остатокот од каз-
ната по пресметаниот притвор изнесува над три години 
од основните судови: Битола, Крушево, Охрид, При-
леп, Ресен и Струга. 

 

4. Во Казнено – поправен дом од Отворен вид 

Струга се упатуваат: 

а) машки лица осудени со правосилна пресуда за 

кривични дела од небрежност на казна затвор над три 

години односно кога остатокот од казната по пресмета-

ниот притвор изнесува над три години;  

б) машки лица примарни сторители осудени со пра-

восилна пресуда на казна затвор до три години односно 

кога остатокот од казната по пресметаниот притвор из-

несува до три години, за подрачјето на основните су-

дови: Дебар, Охрид и Струга и  
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в) машки лица – повторници, осудени со правосил-

на пресуда на казна затвор до една година односно ко-

га остатокот од казната по пресметаниот притвор изне-

сува до една година, од подрачјето на основните су-

дови: Дебар, Охрид и Струга. 

 

5. Во Затвор Битола се упатуваат: 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна песуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува три години за подрачјето на основните 

судови: Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен; 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на основните судови: 

Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен и 

в) машки и женски лица спрема кои е определена 

мерка притвор од подрачјето на основните судови: Би-

тола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен. 
 
6. Во Затвор Гевгелија се упатуваат: 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна песуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува три години за подрачјато на основните 

судови: Гевгелија, Кавадарци и Неготино; 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на основните судови: 

Гевгелија, Кавадарци и Неготино и 

в) машки и женски лица спрема кои е определен 

притвор од подрачјето на основните судови: Гевгелија, 

Кавадарци и Неготино.  
 
7. Во Затвор Куманово со Отворено одделение во 

Крива Паланка се упатуваат: 

7.1  Затвор Куманово 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува до три години, од подрачјето на основ-

ните судови: Куманово и Свети Николе; 

б) машки лица – повторници, осудени со правосил-

на пресуда на казна затвор до една година односно ко-

га остатокот од казната по пресметаниот притвор изне-

сува до една година од подрачјето на основните су-

дови: Кратово, Куманово и Свети Николе; 

в) машки лица - странски државјани и лица без 

државјанство осудени со правосилна пресуда на казна 

затвор до три години, односно кога остатокот од казна-

та по пресметаниот притвор изнесува  до три години и 

г) машки и женски лица спрема кои е определена 

мерка притвор од подрачјето на основните судови: Бе-

рово, Виница, Делчево, Кочани, Кратово, Крива Па-

ланка, Куманово, Радовиш, Свети Николе, Струмица и 

Штип.  
 
7.2 Отворено одделение во Крива Паланка 

а) Машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува до три години од подрачјето на основни-

те судови Кратово и Крива Паланка и 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на основниот суд Кри-

ва Паланка. 

 

8.  Во Затвор Охрид се упатуваат: 

а) деца од машки пол осудени со правосилна пресу-

да на казна затвор за деца и 

б) машки и женски лица спрема кои е определена 

мерка притвор од подрачјето на основните судови: 

Охрид, Струга и Дебар.  

 

9.  Во  Затвор Струмица се упатуваат: 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува до три години, од подрачјето на основ-

ните судови: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Радо-

виш, Струмица и Штип и 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на основните судови: 

Берово, Виница, Делчево, Кочани, Радовиш, Струмица 

и Штип. 

 

10.  Во Затвор Скопје се упатуваат: 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната, по пресметаниот при-

твор изнесува до три години, од подрачјето на Основ-

ниот кривичен суд Скопје;  

б)машки лица – повторници, осудени со правосил-

на пресуда на казна затвор до една година односно ко-

га остатокот од казната по пресметаниот притвор изне-

сува до една година од подрачјето на Основниот кри-

вичен суд Скопје и 

в) машки и женски лица спрема кои е определена 

мерка притвор од подрачјето на Основниот суд Велес и 

Основниот кривичен суд Скопје. 

  

11. Затвор Тетово се упатуваат: 

а) машки лица – примарни сторители, осудени со 

правосилна пресуда на казна затвор до три години, од-

носно кога остатокот од казната по пресметаниот при-

твор изнесува три години за подрачјато на основните 

судови: Тетово и Гостивар; 

б) машки лица повторници, осудени со правосилна 

пресуда на казна затвор до една година, односно кога 

остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесу-

ва до една година од подрачјето на основните судови: 

Тетово и Гостивар и 

в) машки и женски лица спрема кои е определена 

мерка притвор од подрачјето на основните судови:  Те-

тово и Гостивар.  

 

12. Во услови кога одделението за притвор е со ис-

полнет капацитет или постојат други оправдани при-

чини, надлежниот суд кој ја определува мерка притвор 

во согласност со Управата за извршување на санкциите 

ги упатува лицата мерката притвор да ја извршуваат во 

друго притворско одделение. 
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II 

Во воспитно – поправен дом Тетово се упатуваат 

:деца од машки пол на кои со правосилна одлука им е 

изречена воспитна мерка упатување во воспитно – 

поправен дом за територијата на Република Северна 

Македонија. 

 

III 

Мерките на безбедност задолжително психијатрис-

ко лекување и чување во здравствена установа и задол-

жително лекување на алкохоличари и наркомани се из-

вршуваат во следниве јавни здравствени установи: 

а) Во ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје се упату-

ваат осудени лица од подрачјето на Основниот криви-

чен суд Скопје и подрачјето на основните судови: Ве-

лес, Гостивар, Дебар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, 

Куманово и Тетово; 

б) Во ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар се 

упатуваат осудени лица од подрачјето на основните су-

дови: Битола, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга 

и  

в) Во ЈЗУ Психијатриска болница - Негорци се упа-

туваат осудени лица од подрачјето на основните су-

дови: Берово, Виница, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, 

Кочани, Неготино, Радовиш, Свети Николе, Струмица 

и Штип.  
 

IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

1. До создавање на услови во одделението за при-

твор во Затвор Тетово, лицата на кои им е определна 

мерката притвор од подрачјето на основните судови 

Тетово и Гостивар, ќе се упатуваат во одделението за 

притвор во Затвор Скопје. 

2. До создавање на услови во одделението за при-

твор во Затвор Битола, лицата на кои им е определна 

мерката притвор од подрачјето на основните судови 

Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и Ресен, ќе се упату-

ваат во одделението за притвор во Затвор Охрид. 

3. До создавање на услови и ставање во функција на 

Воспитно - поправниот дом Тетово, децата на кои им е 

изречена мерка упатување во воспитно - поправен дом 

се упатуваат во Затвор Охрид. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за распоредување на 

осудените и малолетните лица во казнено – поправните 

и воспитно – поправните установи и на притворените 

лица во притворските одделенија  на казнено – поправ-

ните установи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/08). 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-314/1  

16 јануари 2020 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 

__________ 

207. 

Врз основа на членот 167 став (4) од Законот за из-

вршување на санкциите („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министе-

рот за правда донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ И 
НАГРАДАТА ЗА РАБОТА НА ОСУДЕНИТЕ 
ЛИЦА, КАКО И  ЗА ЛИЦАТА КОИ БЕЗ СВОЈА ВИНА  

НЕ РАБОТАТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат надоместокот и 

наградата за работа на осудените лица како и за лицата 
кои без своја вина не работат.  

 
Член 2 

Во зависност од ангажираноста и тежината на ра-
ботните задачи се определува висината на надоместо-
кот и наградата.  

Од страна на директорот на установата се утврдува-
ат видот и бројот на работните места во установата и 
рамките во кои може да се движи висината на надомес-
токот за секое утврдено работно место. 

 
Член 3 

При  утврдувањето  на  бруто  добивката,  како  рас-
ходи  ќе  се  сметаат и  расходите направени во врска 
со дополнителната исхрана и хигиена, облека и превоз 
до и од работа на осудените лица, надоместокот и наг-
радата, како и другите расходи за осудените лица што 
се во функција на процесот на работата.  

 
Член 4 

На  осудените  лица  коишто  работат,  еднаш  ме-
сечно  им  се  исплаќа  аконтација  на надоместокот за 
извршената работа.  

Висината на аконтацијата на надоместокот се ут-
врдува врз основа на сложеноста и одговорноста на ра-
ботното место.  
 

Член 5 
Висината на месечната аконтација на надоместокот 

се зголемува односно намалува во зависност од степе-
нот на остварувањето на планираното производство од-
носно работа, како и од другите критериуми што слу-
жат за утврдување на висината на надоместокот.  

Во  зависност  од  ангажираноста  во  работата,  
придонесот  во  намалувањето  на трошоците на рабо-
тењето и квалитетот на извршената работа, основата на 
месечната аконтација  се  зголемува,  односно  намалу-
ва  до 25%  од  основицата  на  просечно остварениот 
надоместок за работа. 
 

Член 6 
Осудените лица кои постигнуваат особени резулта-

ти во работата и со својот однос кон работата позитив-
но влијаат врз работното ангажирање на другите осуде-
ни лица, добиваат награда.  
 

Член 7 
На  осудените  лица  кои  оствариле  право  на  неп-

рекинат  одмор  им  се  исплатува надоместок  за  рабо-
та  во  висина  од  просечниот  надоместок  остварен  
во  претходните 11 месеци.  
 

Член 8 

На осудените лица кои без своја вина не работат, а 

не примаат друг надоместок за работа, им се обезбеду-

ва облека и средства за лична хигиена од страна на ус-

тановата. 
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Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за определување на 

надоместокот и наградата за работа на осудените лица 

како и за лицата кои без своја вина не работат (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 123/07). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-310/1  

16 јануари 2020 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 

__________ 

208. 

Врз основа на член 133 став (6) од Законот за из-

вршување на санкциите („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министе-

рот за правда, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР 

ВРЗ РАБОТАТА НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ  

И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

  

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на стручниот надзор врз работата на казнено-

поправните и воспитно-поправните установи (во ната-

мошниот текст: установите). 

 

Член 2 

За време на редовниот, вонредниот и контролниот 

стручен надзор се врши непосреден увид во работење-

то на установите од страна на Управата за извршување 

на санкциите.  

Редовниот надзор се врши по писмена наредба за 

спроведување на надзорот, која ја донесува директорот 

на Управата за извршување на санкциите. 

 

Член 3 

Редовниот надзор се врши во работно време и со 

претходно известување на установата. 

 

Член 4 

Од извршениот стручен надзор се составува запис-

ник кој содржи: 

- вид на надзорот кој се врши; 

- установа во која се врши надзорот; 

- ден и час на вршење на надзорот; 

- име и презиме на службеното лице од Управата за 

извршување на санкциите кој го врши надзорот; 

- наоди од утврдената состојба; 

- укажувања и препораки за надминување на евен-

туално утврдени повреди и недостатоци и 

- потпис на службеното лице од Управата за из-

вршување на санкциите. 

Член 5 

Ако надзорот се спроведува од повеќе службени 

лица се составува еден записник, кој го потпишуваат 

сите службени лица од Управата за извршување на сан-

кциите кои биле вклучени во спроведување на надзо-

рот. 

Примерок од записникот се доставува до директо-

рот на Управата за извршување на санкциите, устано-

вата каде што е извршен надзорот, како и до судот над-

лежен за извршување на санкциите. 

Записникот од извршениот редовен и контролен 

надзор се објавува на веб страната на Управата за из-

вршување на санкциите, доколку е од значење за јавни-

от интерес. 

 

Член 6 

Вонреден надзор врз работата на установите може 

да се врши по добиени сознанија за нестручно и несо-

весно работење на установите преку претставки на осу-

дени лица, вработени лица во установите или од други 

физички и правни лица, како и по сопствена иниција-

тива или иницијатива на надлежни органи и други инс-

титуции. 

 

Член 7 

Контролен надзор може да се врши во делот на ра-

ботењето на установата за кој од страна на директорот 

на Управата за извршување на санкциите е донесена 

наредба за отстранување на утврдените неправилности 

или за проверка на претходно дадени укажувања и 

препораки. 

 

Член 8 

Вонредниот и контролниот надзор се вршат без 

претходно известување на установата и може да се вр-

шат и надвор од работното време. 

За извршениот вонреден и контролен надзор, служ-

беното лице од Управата составува записник согласно 

член 6 од овој правилник. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на врше-

ње на стручно-инструкторски надзор врз работата во 

казнено-поправните и воспитно-поправните установи 

(„Службен весник на Република Македонија„ 

бр.20/11). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-311/1  

16 јануари 2020 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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209. 

Врз основа на член 161 став (5) од Законот за из-
вршување на санкциите („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министе-
рот за правда донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 
ХРАНА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-

ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормaтивите за 

подготвување на храна на осудените лица во казнено-
поправните установи. 

 
Член 2 

На осудените лица им се загарантирани по три об-
роци дневно. Осудените лица кои работат, добиваат и 
дополнителен оброк - топол или ладен, според Табела 
бр.1 која е дадена во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

На осудените лица во секое време им се обезбедува 
пристап до вода за пиење. Здравствената исправност на 
водата одговара на нормативите за вода за пиење ут-
врдени според посебни прописи. 

 
Член 3 

Дневните оброци на осудените лица го содржат 
препорачаниот дневен внес на енергија и внес на хран-
ливи материи според нивните прехрамбени потреби и 
навики. Менито за осудените лица се планира врз осно-
ва на прехранбените нормативи и препорачаниот дне-
вен внес на енергија и внес на хранливи материи, а за-
виси од полот, возраста и видот на физичка активност, 
согласно Табела  бр. 2 која е дадена во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Менито се одобрува од страна на директорот на ус-
тановата, а го составува комисија составена од: лекар 
или друг здравствен работник, готвач и вработениот 
кој ја извршува набавката на храна. 

Комисијата од став 1 на овој член, ја составува лис-
тата на јадења 15 дена однапред така што во една сед-
мица не е предвидено ист вид на јадење три пати. 

На осудените лица не им се дава два дена едно по 
друго исто врсна храна. 

Храната предвидена според листата на јадења е раз-
новидна и е вкусно подготвена од различни прехранбе-
ни продукти. Нутритивните својства на храната треба 
да ја рефлектира возраста, здравствената состојба, фи-
зичката кондиција, природата на нивната работа, како 
и културните и религиозните навики на осудените 
лица. 

 
Член 5 

Начинот и времето на делењето на оброците се оп-
ределува според куќниот ред на установата. 

Осудените лица користат стандарден прибор за ја-
дење. Материјалот од кој е изработен приборот за јаде-
ње ги задоволува стандардите за безбедност на хра-
ната. 

Чиниите во кои се послужува храната ги задоволу-
ваат стандардите за безбедност на храната. 

Член 6 

На осуденото лице кое од оправдани причини не 

било присутно на послужувањето на оброкот, му се 

обезбедува оброк со енергетска вредност според про-

писите за послужување на оброк надвор од времето на 

послужување. 

 

Член 7 

На осуденото лице кое се спроведува или преместу-

ва или патува поради извршување на определени ра-

ботни задачи или за користење на годишен одмор, од-

носно отсуство, му се обезбедува сува храна или пари 

за набавка на храна. 

 

Член 8 

Ако храната не одговара на прописите или не одго-

вара на научните сознанија или не е вкусно подготвена 

нема да се послужи, а на осудените лица им се обезбе-

дува замена на оброкот. 

 

Член 9 

Поради обезбедување на хигиената на кујната, ма-

гацините за храна, чиниите и приборот за јадење, како 

и хигиената на вработените и осудените лица на кои 

им се распоредени работни задачи во подготовката и 

послужувањето на храната, како и за валидноста на 

нивните санитарни книшки, од страна на лекар или ли-

це овластено од директорот на установата прави кон-

трола најмалку два пати неделно. 

Забележаните неправилности во текот на прегледот 

се запишуваат во книга за надзор на хигиената. 

Од страна на директорот на установата се презема-

ат мерки за отстранување на недостатоците и непра-

вилностите кои се запишани во книгата за надзор на 

хигиената. 

 

Член 10 

Контролната книга и книгата за надзор на хигиена-

та се достапни на надлежните тела за надзор. 

 

Член 11 

Санитарно - хигиенските услови за подготвувањето 

на храната и спроведувањето на стандардите за безбед-

ност на храната во објектите каде се подготвува храна-

та се спроведуваат според утврдени посебни прописи. 

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за нормативите за 

подготвување на храна на осудените лица (,,Службен 

весник на Република Македонија “ бр.46/09). 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија “. 

 

Бр. 01-312/1  

16 јануари 2020 година Министер за правда, 

Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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210. 

Врз основа на член 35 став (6) од Законот за из-
вршување на санкциите („Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ бр. 99/19 и 220/19), министе-
рот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат видовите на каз-
нено-поправни установи. 

 
Поим на видови на казнено-поправни установи 
 

Член 2 
Казнено-поправни установи, во смисла на овој пра-

вилник се: 
- установи во кои се основаат посебни одделенија 

согласно потребата за интерна класификација и трет-
ман на осудените лица и  

- установи за определена категорија осудени лица. 
 

Член 3 
Видот на казнено-поправните установи се врши 

според хоризонтална и вертикална поделба. 
 

Член 4 
Хоризонтална поделба на установите се врши спо-

ред: 
- полот на осудените лица, 
- возраста на осудените лица, 
- должината на казната, 
- степенот на обезбедување, степенот на ограничу-

вање на слободата на движење и видовите на третман 
што се применуваат спрема осудените лица. 

Вертикална поделба на установите се врши според: 
- објективните и субјективните карактеристики на 

осудените лица. 
 

Видови казнено-поправни установи според полот на 
осудените лица 

 
Член 5 

Казнено-поправните установи според полот на осу-
дените лица, можат да бидат установи за лица од маш-
ки пол и установи за лица од женски пол. 

Во одредени казнено-поправни установи може да се 
основа посебно одделение за издржување на казната 
затвор на осудени лица од женски пол. 

 
Видови казнено-поправни установи според возраста 

на осудените лица 
 

Член 6 
Казнено-поправните установи според возраста на 

осудените лица, можат да бидат установи за полнолет-
ни лица и установи за деца. 

 
Видови казнено-поправни установи според степенот 
на обезбедување, степенот на ограничување на сло-
бодата на движење и видовите на третман што се 

применуваат спрема осудените лица 
 

Член 7 
Казнено-поправните установи според степенот на 

обезбедување, степенот на ограничување на слободата 
на движење и видовите на третман што се применуваат 
спрема осудените лица, можат да бидат установи од 
затворен, полуотворен и отворен вид. 

Видови казнено-поправни установи според 
должината на казната 

 
Член 8 

Казнено-поправните установи според должината на 
казната можат да бидат казнено-поправни домови и 
затвори. 

 
Член 9 

Казнено - поправните домови се установи кои мо-
жат да бидат од затворен или од отворен вид. 

Затворите по правило се установи од полуотворен 
вид, освен ако не се предвидени како посебни установи 
за определена категорија осудени лица. 

 
Член 10 

Казнено-поправни домови се:  
- Казнено - поправен дом Идризово со Отворено од-

деление во Велес,  
- Казнено-поправен дом Штип,  
- Казнено-поправен дом Прилеп,  
- Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.  
Затвори се: 
- Затвор Битола,  
- Затвор Гевгелија,  
- Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива 

Паланка,  
- Затвор Охрид,  
- Затвор Скопје,  
- Затвор Струмица и  
- Затвор Тетово. 
 

Посебни одделенија во казнено-поправните  
установи 

 
Член 11 

Во установите од затворен и полуотворен вид се ос-
новаат затворени, полуотворени и отворени одделе-
нија. 

 
Член 12 

Во одделни установи од полуотворен вид се осно-
ваат посебни одделенија за извршување на мерката 
притвор (притворски одделенија). 

 
Член 13 

Во установите се основаат одделенија за прием на 
осудени лица (приемни одделенија). 

 
Член 14 

Во установите може да се основаат посебни одделе-
нија за осудени лица странски државјани и за лица без 
државјанство. 

 
Член 15 

Во установите може да се основаат одделенија за 
осудени лица со висок и многу висок безбедносен ри-
зик. 

 
Член 16 

Во установи од затворен вид може да се основаат 
посебни одделенија на лица осудени на казна доживо-
тен затвор. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија”. 

 
Бр. 01-313/1  

16  јануари 2020 година Министер за правда, 
Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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Бр.  0301-254  

30 декември 2019 година  
Скопје  

  
Самостоен синдикат за образование,  

наука и култура на Република Македонија 
 

  
Претседател,   

Јаким Неделков, с.р.  
  

Бр. 01-54/1 Бр. 02-14791/1 
30 декември 2019 година 30 декември 2019 година 

Скопје Скопје 
  

Синдикат на културата  
на Република Македонија 

Министерство за култура 
Министер за култура,  

  
Претседател,  д-р Хисни Исмаили, с.р. 

Сања Арсовска, с.р.  
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ПОСРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД-

СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
212. 

Врз основа на член 22, 287, 418 став (3)  од  Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 
120/18) и член 2 од Одлуката за дополнување на Стату-
тот на Акционерското друштво за  приредување игри 
на среќа АД – Скопје,  во државна сопственост, донесе-
на од Владата на Република Македонија во својство на 
Собрание на Акционерското друштво за  приредување 
игри на среќа АД – Скопје,  во државна сопственост 
број 42-1032/1 од 17.2.2015 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.28/15), Надзорниот од-
бор на друштвото, на состанокот одржан на 20.10.2017 
година го утврди Пречистениот текст на Статутот на 
Акционерското друштво за приредување игри на среќа 
АД – Скопје, во државна сопственост.   Пречистениот 
текст  на Статутот на Акционерското друштво за  при-
редување игри на среќа АД – Скопје,  во државна соп-
ственост  ги опфаќа: Статутот на Акционерското друш-
тво за  приредување игри на среќа АД – Скопје,  во 
државна сопственост  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.123/7),  Одлука за  изменување и до-
полнување на Статутот на Акционерското друштво за  
приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна 
сопственост, број 19-6288/1 од 2.12.2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.158/8), Одлука за  изменување и дополнување на 
Статутот на Акционерското друштво за  приредување 
игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, 
број 19-445/1 од  10. 2.2009 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.21/9), Одлука за измену-
вање  на  Статутот на Акционерското друштво за  при-
редување игри на среќа АД – Скопје, во државна соп-
ственост, број 19-2994/1 од 23.6.20009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 81/09), Одлу-
ка за дополнување на Статутот на Акционерското 
друштво за  приредување игри на среќа АД – Скопје, 
во државна сопственост, број 42-11383/1 од 29.12.2014 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.202/14), Oдлука за дополнување на Статутот на Ак-
ционерското друштво за  приредување игри на среќа 
АД – Скопје,  во државна сопственост  број 42-1032/1 
од 17.2.2015 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/15) и Одлука за изменување и до-
полнување на статутот на Акционерското друштво за 
приредување игри на среќа АД – Скопје во државна 
сопственост број 45-9134/1 од 3.12.2019 („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 252/19). 

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ 
ИГРИ НА СРЕЌА АД  -  СКОПЈЕ, ВО  ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
Предмет и основање 

 
Член 1 

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, 
предметот на работење, износот на основната глав-
нина, предностите што за себе ги задржува основачот, 

бројот на акциите од секој род и класа, постапката за 
одржување и свикувањето на собранието, видот, соста-
вот и начинот на избор на управниот одбор и надзор-
ниот одбор,организацијата на друштвото, формата и 
начинот на објавувањата и други одредби што се од 
значење за Акционерското друштво за приредување иг-
ри на среќа во државна сопственост (во натамошниот 
текст: Друштвото). 

 

Член 2 

Друштвото го основа Република Северна Македо-

нија. 

Во име на основачот Владата на Република Северна 

Македонија ги презема без јавен повик сите акции и 

потпишува изјава. 

 

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 3 

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува 

во правниот промет под фирма: Акционерско друштво 

за приредување игри на среќа  Државна лотарија на  

Република Северна Македонија.  

Скратен назив на фирмата е: Државна лотарија. 

 

Член 4 

Седиштето на друштвото е во Скопје на  Булевар 

Гоце Делчев бр. 8. 

 

Член 5 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.  

Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак 

ќе се утврдат со посебен акт. 

 

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО 

 

Член 6 

Предмет на работење на друштвото е: 

Приоритетна дејност 92.71 – коцкање, обложување 

и игри на среќа: 

Општи игри на среќа: 

- лото; 

- спортска прогноза;  

- лотарија; 

- инстант лотарија; 

- томбола и 

- наградна игра 

Посебни игри на среќа: 

- игри на автомати за игри на среќа 

- обложување на спортски натпревари 

- обложување на спортски натпревари преку интер-

нет. 

 

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НО-

МИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ 

БРОЈ, ПРАВА И ОБВРСКИ 
 

Член 7 

Основната главнина на друштвото изнесува 

276.345.000 денари, односно 4.500.000 евра и тоа 

3.500.000 евра во непаричен влог, согласно проценка 

на овластен проценител и 1.000.000 евра паричен влог 
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според средниот курс на Народна банка на Република 

Северна Македонија, уплатен при уписот на друш-

твото.  
Основната главнина е распоредена на 45 000 обич-

ни акции кои ги поседува акционерот Република Се-
верна Македонија со номинална вредност од 100 евра 
според средниот курс на Народна банка на Република 
Северна Македонија објавен еден ден пред усвојување 
на одлуката за измена на стаутот. 

Премијата на издадените акции е во износ од 
6.244.898 ЕВРА според средниот курс на Народна бан-
ка на Република Северна Македонија. 

Сите прашања поврзани со акциите се уредуваат со 
одлука на Собранието на друштвото. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВА-

ЊЕ НА СОБРАНИЕ 
 

Член 8 
Правата и обврските на Собранието на друштвото 

ги врши Владата на Република Северна Македонија. 
 

Член 9 
Собранието на друштвото се свикува под услови и 

случаи определени со Законот за трговски друштва. 
 
1. Собрание 
 

Член 10 
Собранието одлучува само за прашањата изрично 

определени со закон и со овој статут, а особено за: 
- измена на статутот на друштвото; 
- одобрување на Годишната сметка, за финансиски-

те извештаи и на Годишниот извештај за работата на 
друштвото во претходната деловна година и одлучува-
њето за распределба на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на надзорниот 
одбор; 

- промената на правата врзани за одделни видови и 
родови  акции; 

- одобрување на менаџерски договор што се склу-
чува меѓу друштвото и Претседателот на управниот од-
бор и Заменик претседателот на управниот одбор; 

- одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со друштвото на членовите на управниот одбор и 
надзорниот одбор; 

- зголемување и намалување на основната главнина 

на друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 

- назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи; 

- преобразба на друштвото во друга форма на друш-

тво, како и за статусните промени на друштвото; 

- одлучува за покривање на загубата на друштвото 

и 

- престанување на друштвото. 

 

I. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГА-

НОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

 

Член 11 

Управувањето на друштвото е организирано според 

двостепен систем (управен одбор и надзорен одбор). 

1. Управен одбор 

 

Член 12 

Со Друштвото управува управен одбор кој се сос-

тои од 5 членови. Надзорниот одбор ги избира члено-

вите на Управниот одбор.  

Со одлуката за избор на членовите на Управниот 

одбор, од редот на членовите на управниот одбор се 

именуваат претседател на Управниот одбор и заменик 

претседател на Управниот одбор. 

 

Член 13 

Мандатот на членовите на управниот одбор изнесу-

ва четири години. Изборот отповикувањето на члено-

вите на управниот одбор се врши со јавно гласање. 

 

Член 14 

Претседателот на управниот одбор ги свикува сос-

таноците и претседава со нив и е одговорен за водење 

на записникот од состаноците и за организацијата на 

други форми преку кои управниот одбор работи и од-

лучува. 

Ако претседателот на управниот одбор од кои било 

причини не е во можност да ја врши функцијата прет-

седател или ако е отсутен, со состаноците на управниот 

одбор претседава заменик претседателот на Управниот 

одбор, а во негово отсуство член на Управниот одбор 

именуван од надзорниот одбор. 

 

Член 15 

Управниот одбор во рамките на својата надлеж-

ност, ги врши следните работи: 

-  ја утврдува деловната политика; 

-  донесува Програма за работа и развоен план на 

друштвото,  

-  Годишен оперативен план за работа, 

-  Годишен финансиски план,  

-  Годишен план за јавни набавки,  

-  Програма за инвестициони вложувања; 

- поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-

казатели за финансиското работење на друштвото до 

надзорниот одбор и до Собранието на друштвото; 

- го усвојува елаборатот за пописот на средствата, 

побарувањата и обврските на друштвото; 

- поднесува годишна сметка, годишни финансиски 

извештаи и годишен извештај за работењето на друш-

твото по истекот на деловната година; 

- одлучува за расходување и отуѓување на основни 

средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 

на Статутот; 

- донесува одлуки за инвестиции; 

- донесува одлуки за одобрување на договори за ин-

вестициони вложувања; 

- одобрува склучување на договори од поголемо 

значење и со подолг период на траење; 

- донесува одлука за употреба на посебната резерва 

заради покривање на загубата на друштвото; 

- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-

вањата и обврските; 

- одлучува за склучување на колективен договор; 



16 јануари 2020  Бр. 10 - Стр. 77 

 
 

- одлучува за внатрешната организација и система-

тизација на работните места; 

- донесува одлука за утврдување на престанување 

на потребата од работа на определен број работници од 

деловни причини; 

- одлучува за назначување на лица со посебни ов-

ластувања и одговорности (раководни лица) кои го вр-

шат секојдневното водење на работењето на друш-

твото; 

- одлучува за преземање на мерки за заштита при 

работа, противпожарна заштита и унапредување на жи-

вотната средина; 

- ги донесува општите акти на друштвото; 

- ги утврдува работните места со услови на работа 

потешки од нормалните; 

- на барањето на Собранието на друштвото и над-

зорниот одбор подготвува општи акти и одлуки чие до-

несување е во нивна надлежност; 

- одлучува за разрешување на работниците со по-

себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

- се грижи и презема потребни дејствија за испол-

нување на со закон пропишани обврски на друштвото; 

- одлучува за службените патувања во странство, 

доколку патуваат повеќе од тројца вработени во друш-

твото; 

- одлучува за именување и разрешување на члено-

вите во комисиите предвидени со актите на друштвото; 

- формира комисии од редот на членовите на управ-

ниот одбор и од други лица; 

- одлучува за издавање на основните средства на 

друштвото под закуп; 

- одлучува за барање од надлежни органи и инсти-

туции; 

- ги определува овластените потписници на друш-

твото; 

- врши и други работи кои не се во надлежност на 

Собранието и надзорниот одбор на друштвото . 

 

Член 16 

Со претходно одобрение на надзорниот одбор, 

Управниот одбор одлучува за: 

1. намалување или проширување на предметот на 

работење на друштвото; 

2. суштествени внатрешни организациони промени 

на друштвото што се определуваат со акт на друш-

твото; 

3. воспоставување на долгорочна соработка со дру-

ги друштва од суштествено значење за друштвото или 

нејзино прекинување; 

4. сите прашања кои се однесуваат на износ кој над-

минува 50.000 евра во денарска противредност; 

5. основање и престанување на подружници на 

друштвото и промени во истите. 

 

Член 17 

Членовите на управниот одбор учествуваат и рабо-

тат на состаноци. 

Управниот одбор може да одлучува и без одржува-

ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 

одлуката која што се донесува без одржување на соста-

нок. 

Член 18 

Управниот одбор работи ако се присутни повеќе од 

половина од вкупниот број на членови на управниот 

одбор. 

 

Член 19 

Одлуките на управниот одбор се сметаат за донесе-

ни ако за нив гласале повеќе од половината од вкупни-

от број на членови на Управниот одбор. 

Записникот  од  состаноците на Управниот одбор 

задолжително содржи податоци за членовите кои гла-

сале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на об-

разложението за причината за гласањето. 

 

Член  20 

Правата и обврските на претседателот на Управни-

от одбор и Заменик претседателот на Управниот одбор, 

покрај правата и обврските определени со закон и овој 

статут, се определуваат со Договор за уредување на од-

носите помеѓу Друштвото и претседателот на Управни-

от одбор и помеѓу Друштвото и заменик претседателот 

на Управниот одбор (менаџерски договори). 

Договорот од став 1 од овој член го склучува над-

зорниот одбор по претходно добиено одобрение од 

Собранието на друштвото, а го потпишува претседате-

лот на надзорниот одбор. 

 

Член 21 

Во односите со трети лица  Друштвото го застапу-

ваат претседателот на Управниот одбор кој  носи назив 

генерален директор и заменик претседателот на Управ-

ниот одбор кој носи назив заменик на генералниот ди-

ректор. 

Во отсуство на Генералниот директор го заменува 

Заменик претседателот на Управниот одбор кој носи 

назив Заменик на генералниот директор. 

 

Член 22 

Генералниот директор ги има следните надлеж-

ности: 

1. го претставува и застапува друштвото без огра-

ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 

промет; 

2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и зак-

лучоците на Собранието и на управниот одбор на 

друштвото; 

3. ја утврдува материјалната одговорност на работ-

ниците; 

4. го организира и го раководи процесот на работа и 

работењето на друштвото; 

5. предлага внатрешна организација на друштвото; 

6. ја организира и обезбедува работната дисципли-

на во друштвото; 

7. ја обезбедува законитоста во работата и примена-

та на прописите, овој статут и другите акти на друш-

твото; 

8. изготвува елаборат за економските, технолош-

ките, структуралните и други промени, кои предизви-

кале потреба од намалување на бројот на вработените; 

9. одлучува во прв степен за поединечните права, 

обврски и одговорности на работниците; 
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10. склучува договори; 

11. назначува раководни лица кои го водат секој-

дневното работење на друштвото; 

12. формира стручни комисии и работни тела; 

13. го информира управниот одбор за одделни пра-

шања од работењето на друштвото; 

14. за работите од својата надлежност издава акти, 

упатства, налози и наредби со кои се обезбедува рабо-

тењето на друштвото; 

15. врши други работи во врска со работењето на 

друштвото. 

 

2. Надзорен одбор 

 

Член 23 

Надзорниот одбор се состои од 5 (пет) членови , од 

кои два члена се независни. Членовите на надзорниот 

одбор ги избира Собранието на друштвото. 

При изборот на членовите на надзорниот одбор се 

назначува кои членови се избираат како независни чле-

нови на надзорниот одбор. 

 

Член 24 

За членови на првиот надзорен одбор се  назначу-

ваат: 

- Хаљит Ајдини, 

- Зоран Крстаноски, 

- Владимир Цветиновски, 

- Наташа Стојмановска (независен), 

- Кирил Божиновски (независен). 

 
Член 25 

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на 
надзорниот одбор, избира претседател на надзорниот 
одбор. 

 
Член 26 

Претседателот на надзорниот одбор ги свикува сос-
таноците и претседава со нив, одговорен е за водење на 
евиденцијата на состаноците и организирањето на дру-
гите начини на работа и на одлучување на надзорниот 
одбор. 

Ако претседателот од кои да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на надзорниот одбор претседа-
ва член на надзорниот одбор избран со мнозинство гла-
сови од присутните членови на надзорниот одбор. 

 
Член 27 

Мандатот на членовите на надзорниот одбор изне-
сува четири години, освен за првиот надзорен одбор 
чиј мандат е до првото Годишно собрание. 

 
Член 28 

Надзорниот одбор одржува состаноци ако тоа го на-
лага извршувањето на работите во рамките на неговите 
надлежности. 

Секој член на надзорниот одбор или на управниот 

одбор, со барање поднесено во писмена форма, може 

со наведување на причините и целта да побара од прет-

седателот на надзорниот одбор да свика состанок на 

надзорниот одбор. 

Состанокот мора да се одржи во рок од 15 дена од 
денот кога е поднесено барањето. 

Надзорниот одбор во текот на годината, задолжи-
телно одржува најмалку четири редовни состаноци и 
тоа на секои три месеци, при што еден од нив задолжи-
телно мора да се одржи во рок од еден месец пред од-
ржувањето на годишното собрание. 

Покрај обврската за одржување на состаноци опре-
делени во ставот 2 од овој член, надзорниот одбор мо-
же да одржува и други состаноци што ги свикува прет-
седателот на надзорниот одбор или што се свикани по 
писмено барање на некој од членовите на надзорниот 
одбор, овластениот ревизор, како и по барање на акци-
онерите кои претставуваат најмалку една десетина од 
акциите со право на глас. Барањето се доставува до 
претседателот на надзорниот одбор. 

Ако претседателот не го свика состанокот по под-
несеното писмено барање во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето, членовите на надзорниот одбор можат 
да го свикаат состанокот ако членот кој побарал свику-
вање на состанокот добие поддршка од најмалку една 
третина од членовите на надзорниот одбор. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на надзорниот одбор претседа-
ва член на надзорниот одбор избран со мнозинство 
членови од присутните членови на надзорниот одбор. 

 
Член 29 

Надзорниот одбор може во секое време да го разре-
ши претседателот на надзорниот одбор и да избере нов 
претседател на надзорниот одбор. 

 
Член 30 

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржува-
ње на состанок ако сите членови дадат согласност за 
одлуката која што се донесува без одржување на соста-
нок. 

 
Член 31 

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе 
од половина од вкупниот број на членови. 

Записникот  од  состаноците на Управниот одбор 
задолжително содржи податоци за членовите кои гла-
сале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на об-
разложението за причината за гласањето. 

 
Член 32 

Одлуките на надзорниот одбор се сметаат за доне-
сени ако за нив гласале повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови на надзорниот одбор. 

Записникот  од  состаноците на Управниот одбор 
задолжително содржи податоци за членовите кои гла-
сале „за“ и „против“ одлуките, со внесување на об-
разложението за причината за гласањето. 

 
Член 33 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето 
со друштвото што го врши управниот одбор. 

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги про-
верува книгите и документите на друштвото, како и 
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите 
од вредност. 
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VII .ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО 
 

Член 34 
Организациони делови на друштвото се дирекција 

и подружници.  
Со акт на управниот одбор, по претходно одобре-

ние од надзорниот одбор, поблиску се уредува внат-
решната  организација на друштвото  и работите  кои  
се  извршуваат во друштвото. 

 
VIII. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 35 

Управниот одбор на друштвото формира комисии 
од редот на своите членови и други лица за прашања 
од делокруг на друштвото. 

 
Член 36 

Начинот на работа на комисиите се уредува со ак-
тот со кој се формирани. 

 
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 37 
Во друштвото се формира задолжителна општа ре-

зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 
Друштвото има задолжителна општа резерва како 

општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-
ње од нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
20% од нето добивката, се додека резервите на друш-
твото не достигнат износ кој што е еднаков на една пе-
тина од основната главнина. Ако така создадената ре-
зерва се намали, мора да се надополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от износ од став 2 на овој член, може да се употребува 
само за покривање на загубите. 

Кога општата резерва ќе го надмине најмалиот из-
нос и по покривање на сите загуби, со одлука на Соб-
ранието на друштвото, вишокот може да се употреби за 
дополнување на дивидендата, ако таа за деловната го-
дина не го достигнала најмалиот износ пропишан со 
овој статут. 

Во друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуба на друштвото. 

 
X. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
 

Член 38 
Распределбата на добивката на друштвото се врши 

врз основа на одлука на собранието на друштвото, на 
предлог на управниот одбор на друштвото, а во соглас-
ност со Годишната сметка на друштвото. 

Собранието на друштвото, на предлог на управниот 
одбор, може да одлучи, добивката да не се дели во оп-
ределена година и истата да се определи за развој на 
друштвото или за друга намена. 

 
Член 39 

Доколку друштвото со Годишната сметка искаже 
загуба, собранието на друштвото донесува одлука за 
покривање на искажаната загуба. 

Одлука за покривање на загубата, собранието на 
друштвото ја донесува на предлог на управниот одбор 
на друштвото, во кој се содржани причините за наста-
нување на загубата и предлог за начинот на нејзиното 
покривање. 

XI. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА 
ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО 

 
Член 40 

Сите акти што ги донесува управниот одбор се об-
јавуваат во службеното гласило на друштвото или на 
огласна табла. 

 
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 41 
Прашањата кои се од значење на друштвото, а не се 

уредени со овој статут ќе се уредат со други акти на 
друштвото согласно закон и овој статут. 

Актите на друштвото ги донесува управниот одбор и 
истите не можат да бидат во спротивност со овој статут. 

Актите на друштвото влегуваат во сила со денот на 
донесувањето. 

 
XIII. ДЕЛОВНА ТАЈНА 
 

Член 42 
Друштвото има право, одредени податоци со чие 

неконтролирано откривање може да биде нанесена 
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 
деловна тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 
утврдува со акт кој го донесува управниот одбор. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 
кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи 
за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, 
или постои обврска јавно да се објави. 

 
XIV. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 
 

Член 43 
Овој статут се менува и дополнува со одлука за из-

мена и дополнување на статутот. 
Постапка за измени и дополнување на статутот мо-

жат да покренат управниот одбор, односно надзорниот 
одбор како и акционерите кои имаат најмалку една де-
сеттина од вкупниот број на акциите со право на глас. 

Иницијативата во форма на амандмани се доставува 
до управниот одбор. 

Предлогот на одлуката за измени и дополнување на 
статутот во кој што се наведени предложените измени, 
без разлика кој ја дал иницијативата, ја утврдува управ-
ниот одбор. 

Утврдениот предлог на одлука мора да биде об-
разложен. 

Одлуката за измени и дополнувања на статутот ја 
донесува собранието на друштвото. 

Собранието со одлука за измена и дополнување на 
статутот го овластува управниот одбор да подготви 
пречистен текст на статутот во кој што се внесуваат из-
мените извршени со одлуката за измена на статутот ка-
ко и одлуките кои имаат карактер на одлука за измена 
на статутот. 

 
XV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 44 
Овој статут влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во „Службен весник на Република Северна 
Македонија". 

Пречистениот текст е утврден од Надзорниот одбор 
на Државна лотарија на состанокот одржан на 
18.12.2019  година. 

 
Бр. 02-6458/2 Надзорен одбор 

18 декември 2019 година Претседател,  
Скопје Бојан Јанев, с.р. 
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