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ВОВЕД 

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на 
Република Македонија“ 6/12 и 166/14)  во посебна глава уредени се прекршочните 
одредби. Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците објавен во „Службен 
весник“ бр.96/2019 се воведоа новини со цел креирање на еден системски пристап 
кон оваа област од Законот за прекршоците произлезе обврска за органите на 
државната управа и другите организации и институции за усогласување на 
материјалните закони со Законот за прекршоците.

Воедно, со предложениот закон се врши и усогласување со Амандманите од XXXIII 
до XXXVI на Уставот на Република Македонија и Уставниот закон за спроведување 
на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19).

Наведените причини ја наметнаа потребата од донесување на овој закон. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст на  
Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

Законот ги содржи и основните решенија на измените и дополнувањата  кои се 
содржани во Предлог - законот.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Спроведувањето на овој закон не предизвикува финансиски последици врз  
Буџетот на Република Северна Македонија и другите јавни финансиски средства. 

 IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон, не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.91/08, 119/10 и 23/13), се предлага овој закон  да се 
донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И 

МАЖИТЕ

Член 1

Во Законот за еднакви можности на жените и мажите (,,Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.6/12, 166/14 и 150/15),  во член 37 ставот 3 се 
менува и гласи: 

,,(3) За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води  и 
прекршочна    санкција изрекува надлежниот суд”.
 
Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се бришат. 

Член  2
Членот 38 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 400 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршокот на правното лице за кое е утврдено од надлежен орган дека 
постапил спротивно на член 3, член 8 став 3 и став 4, член 11 став 5 и став 8, член 
14 став 5 и став 7, член 15, член 17 став 4, член 18, член 27 и член 29 став 4  од 
овој закон и тоа на следниот начин: од 400 до 1000 евра во денарска 
противвредност за микро трговци, од 600 до 2000 евра во денарска 
противвредност за мали трговци. 

(2) Глоба во износ од 800 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршокот на правното лице за кое е утврдено од надлежен орган дека 
постапил спротивно на член 3, член 8 став 3 и став 4, член 11 став 5 и став 8, член 
14 став 5 и став 7, член 15, член 17 став 4, член 18, член 27 и член 29 став 4  од 
овој закон и тоа на следниот начин: од 800 до 6000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци и од 1000 до 10.000 евра во денарска 
противвредност за големи трговци. 

(3) Глоба во износ од 400 до 2000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршокот на друго правно лице, различно од став 1 и став 2 од овој член за 
кое е утврдено од надлежен орган дека постапил спротивно на член 3, член 8 став 
3 и став 4, член 11 став 5 и став 8, член 14 став 5 и став 7, член 15, член 17 став 4, 
член 18, член 27 и член 29 став 4  од овој закон. 

(4) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот од ставот 3 на овој член, на функционерот на државен орган, 
градоначалникот на единицата на локалната самоуправа или на службено лице на 
кое му е доверено вршење на јавно овластување. 

(5) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот од ставот 3 на овој член на физичко лице.”



Член  3

Членовите 39, 40, 41,42,43 и 44 се бришат. 

Член 4
Низ целиот текст на Законот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 5
Се овластува  Законодавно правната комисија на Собранието на Република 
Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за еднакви можности 
на жените и мажите.

           
Член  6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”. 



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Со членот 1 се врши усогласување на прекрочните одредби со новиот Закон за 
прекршоци. 

Со членовите  2, 3, 4, 5, 6, и 7 се бришат претходните одредби и истите се 
содржани во член 1 во овој предлог закон.

Со членот 8 и 9 се упатува на надлежен прекршочен орган дека е надлежниот суд 
за прекршоци и понатаму се бришат ставовите во член 37 со кој се уредува 
прекршочната постапка, бидејки истата е уредена со Законот за прекршоците. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Предлог - законот за изменување и дополнување на 
Законот за еднакви можности на жените и мажите се меѓусебно поврзани со 
одредбите од Законот за прекршоците.  

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за еднакви 
можности на жените и мажите ќе се овозможи усогласување со одредбите од 
Законот за прекршоците. 



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 

7. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ
Член 37

(1) Надзор над спроведување на одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон врши министерството.
(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон врши Државниот инспекторат за труд 
согласно овој закон.
(3) За прекршоците од членовите 38, 39, 40 41,42,43 и 44 од овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.
(4) Ако инспекторот на трудот утврди дека е сторен прекршок од членовите 38, 39, 
40 41,42,43 и 44 од овој закон, должен е на сторителот на прекршокот да му 
предложи постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците.
(5) За прекршоците утврдени во членовите 38, 39, 40 41,42,43 и 44 од овој закон, 
државниот инспектор за труд должен е на сторителот на прекршокот да му издаде 
прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоци. 
(6) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го 
потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот 
се забележува во записник. 
(7) Во записникот од став (6) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се 
отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на 
последиците од сторениот прекршок.
(8) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и 
прекршочниот платен налог ги потпишува одговорното лице во правното лице или 
од него овластено лице. 
(9) Државниот инспектор за труд е должен да води евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(11)Личните податоци од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.
(12) Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и 
содржината на прекршочниот платен налог.

8. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 38

(1) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на лицето кое извршило дискриминација по основ на пол во јавниот и 
приватниот сектор во областите од член 3 став 3 на овој закон (член 3)
(2) Глоба во износ од 80 до 120евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на службеното лице или друго лице во правното лице, органот со јавни 
овластувања или на поединец кој во вид на регистрирано занимање врши 
определна дејност, кој врз основа на пол ќе го повреди достоинството на одредено 
лице или создава заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка 
средина, пристап или практика. (Член 4 став 1 точки 6 и 7)
(3) Глоба во износ од 800евраво денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот од ставот (2) на овој член на правното лице. (Член 4 став 1 точки 6 и 7)



Член 39
(1) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок наслужбеното лице восубјектот кое нема да го достави планот пред 
неговото усвојување, на мислење до министерството. (член 8 став 3)
(2) Глоба во износ од 100 до 150евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на службеното лице во субјектотако субјектот кој усвоил посебни мерки 
не доставил годишен извештај до мистерството. (член 8 став 4 ).

Член 40
(1) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе сеизрече за 
прекршок на службенотолице во органите на државната управа кои нема да 
назначат координатор и заменик координатор за еднакви можности. (член 11 став 
5)
(2) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
службенотолице во органите на државната управа за прекршок ако координаторот 
или заменикот координатор не достават извештај за работата до министерството 
во определениот рок. (член 11 став 8)
(3) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на службенотолице во единицата на локалната самоуправа која нема да 
формира комисија за еднакви можностина жените и мажите. (член 14 став 5)
(4) Глоба во износ од 100 до 150евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршокот на службенотолице во единицата на локалната самоуправа која нема 
да назначи координатор за еднакви можности на жените и мажите. (член 14 став 7)
(5) Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
службенотолице во единицата на локалната самоуправа за прекршок ако 
координаторот за еднакви можности на жените и мажите во единицата на 
локалната самоуправа не достави извештај за работата до министерството во 
определениот рок. (член 15)

Член 41
(1) Глоба во износ од 600евраво денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на Советот за радиодифузија на Република Македонија доколку не 
подготви анализа за родовите прашања во програмските концепти и содржини на 
средствата за јавно информирање, не ја достави до Собранието на разгледување 
и усвојување и не ја објави јавно (член 17 став 4)
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лицеќе се изрече за 
прекршок на одговорното лице во Советот за радиодифузија на Република 
Македонија ако Советот за радиодифузија на Република Македонија не подготви 
анализа за родовите прашања во програмските концепти и содржини на 
средствата за јавно информирање, не ја достави до Собранието на разгледување 
и усвојување или не ја објави. (член 17 став 4)

Член 42
(1)Глоба во износ од 70 до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на службеното лице во субјектите од член 18 од овој закон ако не ги 
прибираат, евидентираат и обработуваат статистичките податоци разделени по 
пол и не ги доставуваат до Државниот завод за статистика. (член 18)

Член 43
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок 
на субјектите од член 3 став 2 од овој закон кои на барање на Правниот застапник 



во рок од 30 дена нема да достават податоци или не дозволат увид во списите. 
(член 27)

Член 44
(1) Глоба во износ од 70до 110евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на физичкото лице кое нема да постапи по препораката дадена од 
страна на Правниот застапник. (член 29 став 4)
(2) Глоба во износ од 600 до 1.200евра во денарска противвредност ќе се изрече 
за прекршок на службеното лице во субјектите од член 3 став 2 од овој закон кое 
нема да постапи по препораката дадена од страна на Правниот застапник. (член 
29 став 4) 


