
 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДЛОГ-
ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИ 

 
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА МЛАДИ  

(пречистен текст) 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАКОНОТ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат мерките и обврските кои ги преземаат Владата на 
Република Македонија, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје, а 
кои имаа за цел да ја унапредат положбата на младите во општеството, особено 
преку континуирано и структуирано учество на младите во процесите на 
донесување на одлуки на локално и национално ниво. 

 
II. ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ 

Член 2 
Целта на овој закон е создавање на услови за поддршка на младите во нивното 
организирање, општествено делување, развој и остварување на нивните 
потенцијали за личен и општествен благодет. 
Цели на овој закон се: 

- креирање и спроведување на политика на млади на сите нивоа преку 
повеќе секторски пристап, поаѓајќи од потребите и интересите на младите; 

- поддршка и унапредување на младинското организирање; 
- утврдување на мерки и препораки поврзани со младите и младинските 

активности; 
- зајакнување на учеството на младите во јавниот живот и нивното 

информирање на сите нивоа;  
- поттикнување на волонтерството, младинските активности и младинските 

работи; и 
- недискриминација, солидарност и етика во сите активности кои се 

однесуваат на младите. 

 
 
III. ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ 

Член 3 
(1) Одредени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1. „Млади“ се лица на возраст од 15 до 29 години; 
2. Здружение на Млади претставува доброволно организирање на група на 

млади во согласност со Законот за здруженија и фондации, во која 
најмалку две третини од членовите се млади. 
 

3. Здружение за млади  претставува организација регистрирана во 
согласност со Законот за здруженија и фондации и која работи во 
согласност со тој закон, а чии цели и активности се насочени кон младите, 
во согласност со овој закон и кои со својата работа придонесуваат за 
подобрување на статусот на младите на локално и/или државно ниво. 

 
4. „Национална младинска стратегија“ претставува стратешки документ  со кој 

се одредуваат основните цели и правци за развој на младите на државно 
ниво. 

 
5. „Локална младинска стратегија“ претставува стратешки документ на 

советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, 
со која се одредуваат основните цели и правци за развој на младите на 



 

локално ниво. 
 
6. „Младинска работа“ подразбира активност насочена кон подобрување и 

помагање на личниот и социјалниот развој на младите луѓе преку нивното 
доброволно учество, каде се надополнува нивното формално, академско и 
стручно образование и обука, а е обезбедено преку волонтерски 
организации за младинска работа.  

 
7. „Младински работник“ е лице кое го промовира личниот, образовниот и 

социјалниот развој на младите луѓе.  
 
(2) Сите изрази кои се користат во овој закон се родово неутрални. 
 

 
IV. ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 4 
Начело за поддршка на младите 

Сите институции и организации кои се јавно финансирани, а посебно оние кои се 
одговорни за спроведување на младинската политика во рамки на нивниот 
делокруг мора да го поддржуваат општественото учество на младите и 
задолжително да ги консултираат младите кога решаваат за прашања од интерес 
на младите. 
 

Член 5 
Начело на еднаквост и забрана на дискриминација 

Сите млади се еднакви. Забрането е секое неоправдано правење на разлика 
или нееднакво постапување према младите, посредно или непосредно, по било 
кој основ, а особено по основ на раса, пол, етничка припадност, верски 
уверувања, јазик, социјален статус, имотна состојба, членство во политички, 
синдикални и други организации, интелектуална, психичка или физички 
попреченост, здравствена состојба, физички изглед, сексуална ориентација, 
родов идентитет и останати карактеристики. 

 

Член 6 
Начело на еднакви можности 

Младите имаат право на еднакви можности за учество во сите области на 
општествениот живот во согласност со сопствениот избор и афинитети. 

 

Член 7 
Начело за јакнење на свеста за значењето на младите 

 и нивната општествена улога 
Сите, а особено државните и локалните органи кои ја ги спроведуваат 
младинските политики во рамки на нивниот делокруг задолжителни го 
поддржуваат јакнењето на свеста за значењето на младите во општеството, 
посебно преку имплементација на младинската политика, општествено 
зајакнување на улогата на младите со цел постигнување на поволна положба за 
младите, промоција и заштита на интересите на младите и можноста за нивно 
активно учество во општеството. 

 

Член 8 
Начело на активно учество на млади 

Сите, а особено државните и локалните органи кои ја ги спроведуваат 
младинските политики обезбедуваат постојано поттикнувачко опкружување и 
даваат активна поддршка во реализацијата на младинските активности, 
превземање иницијатива и планирано вклучување на младите во процесите на 



 

носење и спроведување на одлуки кои придонесуваат за нивниот општествен 
развој. 

 
Член 9 

Начело на одговорност и солидарност кај младите 
Младите треба активно да придонесуваат при изградбата на општеството и 
развојот на својата заедница посебно преку различни форми на волонтерски 
активности и да изразуваат солидарност и посебна грижа за сите општествени 
групи кои можат да бидат предмет на дискриминација и нееднакво постапување. 
 

 
V. МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 10 
Заради остварување на младински активности, унапредување на условите за 
личен и општествен развој на младите во согласност со нивните потреби и 
можности и заради вклучување на младите во јавниот и општествен живот во 
заедницата, како и нивно информирање, се разликуваат здруженија на млади 
(младинска организација) и задруженија за млади (организација за млади), во 
согласност со овој закон. 
Здруженија од став 1 на овој член се впишуваат во Регистарот на младински 
организации и организации за млади кој го води Националниот младински 
парламент од член 12 од овој закон. 
Младите можат да се здружуваат и во неформални здруженија чии цели или 
области на делување се насочени на младите, во согласност со домашното и 
меѓународното законодавство. 

 
VI. НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Член 11 
Сите регистрирани здруженија на млади и здруженија за млади, можат заради 
остварување на свои заеднички цели и интереси да се здружат во сојуз чиј цел и 
област на дејствување ќе бидат насочни кон младите. 
За основање на сојузот од став 1 на овој член се применуваат одредбите за 
формирање на сојузи од Законот за здруженија и фондации.  

 

Член 12 
Национален младински парламент  

Национален младински парламент е највисокото преставничко тело на младите 
во Република Македонија. Националниот младински парламент се основа од 
најмалку 50 регистрирани здруженија,  кои имаат седишта во единиците на 
локалната самоуправа од сите шест изборни единици и најмалку една година 
спроведуваат младински активности или активности насочени кон младите. 
Основачите на Националниот младински парламент имаат вкупно најмалку 1500 
индивидуални членови, од кои најмалку две третини се млади.  
Бројот на членови во Националниот младински парламент не може да биде 
ограничен и во него можат да членуваат сите форми на младинско здружување и 
организирање, вклучително претставници на средношколците, студентите, 
подмладоците на политичките партии, здруженија, и неформални групи на млади.  
Членувањето и начинот на одлучување и работа во Националниот младински 
парламент се утврдува со неговиот Статут, во согласност со овој закон и Законот 
за здруженија и фондации.  
Со Статутот задолжително се уредува начинот на членување и претставување на 
малолетните членови и на неформалните групи на млади.  



 

Во органите на одлучување на Националниот младински парламент 
задолжително се почитува родовата еднаквост и соодветнатата и правична 
застапеност на сите заедници. 

 .  
Член 13 

Верификација на статусот на Националниот младински парламент ја утврдува 
органот на државната управа надлежен за водење на работите од областа на 
младите и спортот. 
Органот од став 1 на овој член е должен да издаде потврда дека се исполнети 
условите од член 12 на овој закон, во рок од еден месец и прием на барањето за 
верификација на статусот на Националниот младински парламент. 
Просторните услови за работа и средствата за функционирање на Националниот 
младински парламент се обезбедуваат во рамките на финансиските средства на 
органот на државната управа надлежен за водење на работите од областа на 
младите и спортот. 

 

Член 14 
Националниот младински парламент во делокругот на своите работи:  
- донесува Деловник за својата работа; 
- донесува годишна Програма за работа;  
- донесува акционен и финансиски план за спроведување на програмата;  
- учествува во процесот на креирање на Националната младинска стратегија што 
ја донесува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на 
Република Македонија; 
- учествува во имплементацијата и евалуацијата на Националната младинска 
стратегија; 
- иницира истражувања и студии за проблемите на младите; 
- дава иницијативи за подобрување на законските решенија и мислења по   
предлози на закони  од  значење за младите и нивните интереси; 
- покренува  иницијативи  за  пошироко  запознавање  на  граѓаните  со  потребите 
и проблемите на младите и се грижи за навремено информирање на младите за 
прашања од нивен интерес; 
- соработува со меѓународни младински организации и тела;  
- свикува годишен собир на кој ги повикува сите совети на млади на општините, 
на општините во градот Скопје и на градот Скопје; 
Работата на Националниот младински парламент е јавна. Националниот 
младински парламент е должен најмалку еднаш годишно да објавува извештај за 
својата работа. 
 
 

VII. ЛОКАЛНИ СОВЕТИ НА МЛАДИ 
Член 15 

 (1) Заради унапредување на положбата на младите на локално ниво, 
обезбедување на услови за активно вклучување на младите во работата на 
локалните заедници, зајакнување на младите, пружање на поддршка во 
организацијата на различни општествени активности на младите, образование и 
креативно исполнување на потребите на младите, единиците на локалната 
самоуправа и Градот Скопје основаат Локални совети на млади. 

 
(2) Одлуката за основање на совет на млади ја донесува советот на 

општината, општините во градот Скопје и на градот Скопје во согласност со овој 
закон, Законот за локалната самоуправа и статутот на општината, на општините 
во градот Скопје и на градот Скопје.  



 

(3) Стручно-административните работи на советот на млади ги врши 
стручната служба на општината, стручните служби на општините во градот Скопје 
и стручната служба на градот Скопје. 

 
Член 16 

Со одлуката за основање на совет на млади се утврдува: 
- бројот на членови на советот на млади; и 
- други прашања поврзани со работата на советот на млади. 

 
 
1. Состав на советот на млади 

 
Член 17 

(1) Бројот на членови на советот на млади е непарен, и истиот не може да 
биде помал од  девет, а се утврдува со одлуката од членот 15 став  (2) од овој 
закон.   

 (2) Избрани членови во советот на млади се лица на возраст од 15 до 29 
години, со живеалиште во општината, општините во градот Скопје односно грaдот 
Скопје каде се основа советот на млади. 

 
2. Постапка за избор на членови на совет на млади 

 

Член 18 
(1) Советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 

Скопје, по донесувањето на одлуката за основање на советот на млади, објавува 
јавен повик до младинските организации, организациите за млади со седиште во 
општината за предлагање на кандидати за членови на советот на млади, како и 
претставници на средношколците, студентите, подмладоците на политичките 
партии, здруженија, и неформални групи на млади. 

(2) Јавниот повик се објавува на веб страната и службеното гласило на 
општината, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, на огласните табли 
во училиштата на нејзина територија. Рокот за пријавување не може да биде 
помал од 20 работни дена. 

(3) Советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје од редот на предложените кандидати избира членови на советот на млади. 
При изборот задолжително се гарантира застапеност на сите форми на 
здружување, во согласност со став еден. 

(4) Најмалку една половина од членовите на советот на млади го 
сочинуваат претставници на младите номинирани од локалните здруженија на 
млади и здруженија за млади.. Останатите членови се верификуваат од 
предлозите од сите образовни институции кои се наоѓаат на територијата на 
општината, подмладоците на политичките партии, и нформални групи на млади 
кои реализираат активности на територијата на општината, општините во градот 
Скопје, и градот Скопје. 

(5) При изборот на членовите на советот на млади се води грижа за 
родовата еднаквост и соодветна и правична застапеност на сите заедници кои 
живееат во општината, општините во градот Скопје, и градот Скопје..  

 (6) Членовите на советот на млади, на првата конститутивна седница од 
своите редови избираат претседател и заменик претседател на советот на млади 
со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на советот, со мандат од една 
година. 

 
 
 



 

 
3. Мандат на членовите на советот на млади 

 
Член 19 

(1) Членовите на советот на млади се избираат за време од две години со 
право на уште еден избор. 

(2) Мандатот на член на советот на младите престанува : 
- со истекот на мандатот на членот; 
- кога ќе наполни 30 години старост; 
- во случај на смрт; 
- на негово барање. 
(3) Член на советот на млади може да биде разрешен ако:  
- не присуствува на најмалку две седници, без да го оправда своето 

отсуство; и 
- го разреши телото/организацијата која го номинирала. 

Работата на локалните младински совети е јавна. 

 
 

Член 20 
(1) Советот на млади: 

- изготвува Програма за работата на советот на млади, предлага финансиски 
план и истите ги доставува на усвојување до советот на општината, на општините 
во градот Скопје и на градот Скопје најдоцна до 30-ти септември во тековната 
година за наредната година; 
- учествува на седниците на советот на општината, на општините во градот Скопје 
и на градот Скопје, кога се расправа и одлучува за прашања од интерес на 
младите без право на глас; 
 - изготвува извештај за својата работа за претходната година и го доставува на 
усвојување до советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје најдоцна до 31 март наредната година; 
- предлага мерки за подобрување на статусот и положбата на младите на локално 
и државно ниво; 
- врши и други работи од интерес на младите. 

 
(2) Работата во советот на млади е доброволна, а членовите на советот на 

млади можат да примаат надоместок на патни трошоци согласно со прописите 
кои се однесуваат на органите на државната управа. 

 
4. Начин на работа на советите на млади 

 
Член 21 

(1) Советот на млади донесува деловник за својата работа. 
(2) Советот на млади работи на јавни седници кој ги свикува и со нив 

претседава претседателот на советот на млади најмалку еднаш месечно. 
(3) Претседателот на советот на млади е должен да свика вонредна 

седница на советот доколку тоа го побараат најмалку две третини од вкупниот 
број на членови на советот. 

(4) Членовите на советот на млади својата работа ја извршуваат 
волонтерски. 

 
 
 
 
 



 

5. Донесување на одлуки   

 
Член 22 

(1) Советот на млади одржува седница ако се присутни повеќе од 

половината од вкупниот број членови на советот на млади, а одлуките ги 
донесува со  мнозинство на гласови од присутните членови. 

(2) Во работата на советот на млади може да учествуваат и експерти од 
разни области кои се од интерес на младите, но без право на глас во 
донесувањето на одлуките. 

  
Член 23 

Советот на млади го претставува и застапува претседателот на советот. 

 
Член 24 

Советот на млади може да организира форуми, трибини и работилници за 
подобро справување со одредени проблеми кои се однесуваат на младите.  

 
VIII. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА МЛАДИ 

Член 25 
Заради остварување на континуиран и структуиран дијалог помеѓу Владата на 
Република Македонија и младите се основа Државна комисија за млади. 
Државната комисија за млади е советодавно тело на Владата кое ги поттикнува и 
ускладува активностите во врска со развојот, остварувањето, спроведувањето и 
евалуацијата на младинската политика и предлага мерки за нејзино 
унапредување. 
 

Член 26 
Државната комисија за млади ја формира Владата, на предлог на 
министерствата, во согласност со прописите кои ја уредуваат работата на 
државните органи. 
Државната комисија за млади е сочинета од претставници на органите на 
државната управа во чиј делокруг на работа се области од интерес за младите. 
Една  половина од членовите на Државната комисија за млади  е составен од 
претставници на младите назначени  од Националниот младински парламент од 
членот 12 на овој закон. 
При изборот на членови на Државната комисија за млади се води грижа за 
родовата еднаквост и соодветна и правична застапеност на сите заедници.  

 
Член 27 

Државната комисија за млади во рамките на својот делокруг: 

 континуирано соработува со Националниот младински парламенти 
од членот 12 на овој закон и се грижи за нивен пристап до 
информации во врска со младите и од интерес на младите; 

 континуирано соработува со локалните младински совети и прибира 
мислења од нив за прашања од интерес за младите; 

 ги координира активностите за спроведување на Националната 
младинска стратегија; 

 Дава мислење за предлог националната младинска стратегија; 

 Води грижа за консултирање на младите од страна на државните 
органи кога решаваат за прашања или проблеми од интерес на 
младите и се залага за унапредување на континуиран дијалог на 
државните органи со младите; 

 Дава насоки за унапредување на податоците кои се прибираат од 
страна на државните органи за младите или од интерес за младите; 



 

 Врши други активности од интерес за младите. 

 
Член 28 

 (1) Државната комисија за млади работи на јавни седници кои ги свикува и 
со нив претседава претседателот на Комисијата за млади најмалку еднаш на два 
месеци. 

(2) Претседателот на Државната комисија за млади е должен да свика 
вонредна седница на советот ако тоа го побараат најмалку половина од вкупниот 
број на членови на Комисијата. 

(3)  Работата во Државната комисија за млади е доброволна, а   членовите 
на Државата комисија за млади можат да примаат надоместок на патни трошоци 
согласно со прописите кои се однесуваат на органите на државната управа.  

 
Член 29 

(1) Административните работи и просторните услови на Државната 
комисија за млади ги обезбедува органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на младите и спортот.  

(2) Средствата за функционирање на Државната комисија  за млади се 
обезбедуваат во рамките на финансиските средства на органот на државната 
управа надлежен за водење на работите од областа на младите и спортот. 

 
IX. НАДЗОР 

Член 30 
(1) Надзор над работата на Државната комисија за млади врши Владата на 

Република Македонија. 
(2) Надзор над примената на одредбите од овој закон врши органот на 

државната управа надлежен за работи од областа за младите и спортот. 
(3) Надзор над работата на советите на млади врши советот на општината, 

на општините во градот Скопје и на градот Скопје во која се основа совет за 
млади. 

 
 

X. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
ВО ОБЛАСТА НА МЛАДИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ (СЕКТОР) 

Член 31 
Во буџетот на Република Македонија се обезбедуваат средства за финансирање 
на програми и проекти од јавен интерес со кои: 
 

- Се обезбедуваат средства за работа на Националниот младински 
парламент од член 12 на овој закон; 

- Се обезбедуваат услови за развој и унапредување на младинските 
активности преку поттикнување на младите активно да учествуваат во 
општествените текови; 

- Се поттикнува здружување на младите, младинските организации и 
организациите за млади, нивно осојузување и спороведување на 
активности за остварување на целите на младинската политика; 

- Се информираат младите за прашања од нивен интерес и се издаваат 
публикации и електронски содржини од значење за младите; 

- Се поттикнува основање на совети на младите на локално ниво, преку 
поддршка за реализација на локалните акциски планови за млади и 
програми и проекти поддржани од локалните младински совети; 

- Се организираат обуки, семинари, и работилници за вработување, 
самовработување и претприемаштво за младите; 



 

- Се поттикнуваат младите за активно и квалитетно користење на 
слободното време, негување на здрави и безбедни стилови на живот, 
задоволување на потребите на младите од областа на културата; 

- Се поттикнуваат младите жени за нивно активно учество во 
општествениот живот; 

- Се спроведуваат истражувања за статусот, положбата и потребите на 
младите во Република Македонија; 

- Се поддржуваат националните младински парламенти во нивната 
работа, а особено во активности со кои се афирмира и реализира 
меѓународната соработка во областа на младинските прашања, и нивно 
членство во Европски и меѓународни младински форми на здружување;  

- Се пружа пиоддршка на млади таленти преку нивно наградување, 
стипендирање и усовршување на учениците и студентите;-Се поддржува 
неформалното здружување на младите, особено на локално и регионално 
ниво. 

- Се поддржуваат активни политики за вработување на младите 
- Се поддржуваат политики и програми за домување за млади 
- Се поттикнува меѓукултурен дијалог и соработка помеѓу млади кои 

припаѓаат на различни општествени групи со цел остварување на 
социјална кохезија и обезбедување на еднакви можности за развој. 

 
XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Глоба во износ од 500 до 2000 евра во денарска противвредност  ќе и се 
изрече за прекршок на здружение на млади односно здружение за млади 
кое доделените буџетски средства не ги користи за намената за која  се 
доделени. 

 
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член  33 
Советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот Скопје 

ќе основаат совет на млади во рок од три месеци од денот на влегување во сила 
на овој Закон. 

 
Член  34 

Агенцијата за млади и спорт најдоцна во рок од три месеци од стапувањето на 
сила на овој закон ќе организира основачко собрание за формирање на 
Националниот младински парламент од член 12 на овој закон. 
Објавата (поканата) до сите здруженија за млади и здруженија на млади мора да 
биде објавена најдоцна еден месец пред денот на оддржување на основачкото 
собрание од став еден од овој член. 
Со основачкото собрание раководи и го водат оснивачите на Националниот 
младински парламент. Агенцијата за млади и спорт обезбедува финансиски 
средства, просторни услови и техничка поддршка за оддржување на основачкото 
собрание од став еден на овој член. 

 
Член  35 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“.  

 
  

 


