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В О В Е Д

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

Младите претставуваат движечка сила на модерните демократии 
кои треба да се во функција на “будно око“ кое ќе биде постојан коректив и 
носител на демократските промени и напредокот на општеството. 
Категоријата млади како посебен општествен феномен како и политиката 
за млади претставуваат релативно нови флоскули кои се третираат во 
различните Европски форуми и институции. Младите претставуваат мошне 
динамична категорија која има допирни точки со многу други области како 
образование, здравство, вработеност, правда, локална самоуправа, 
култура и многу други. На ниво на Европа, отсуствува единствена 
дефиниција за тоа што претставува младиот човек и на која возраст е, се 
разликуваат практиките за регулирање на статусот и делувањето на 
младите, опфатот на областите кои ги засегаат е различен и променлив 
како и зависи од општите социјално-економски прилики. Она што ги 
обединува Европските практики е дека се преземаат напори за регулирање 
на областа на младите на ниво на Европска Унија и Совет на Европа но и 
дека поодделните земји развиваат или веќе имаат добро развиени 
младински политики кои се регулирани со законски решенија.

Деветнаесет години по етаблирањето на независна и самостојна 
држава која ги спроведува процесите на демократизација и европеизација, 
статусот на младите се уште не е сеопфатно и конкретно уреден во 
Република Македонија. Постојната законска регулатива во многу мала 
мера го третира прашањето, положбата и улогата на младите во 
Република Македонија. Отсуствуваат посебни законски решенија за 
младите како на пример одделен Закон за млади во кој би се уредил 
статусот, начинот на организирање и  регистрација и формите на 
делување на младите во Република Македонија. 

Поради горе наведеното Агенцијата за млади и спорт во текот на 
2010 година спроведе Истражување на младинските трендови како и 
компаративна анализа на домашната и европската легислатива која го 
регулира прашањето на младите. Од истражувањето произлезе и 
Информацијата за потребата од донесување на Закон за млади, која 
Владата на Република Македонија на Двесте и осумнаесеттата седница ја 
разгледа и усвои и притоа заклучи да се формира работна група со 
претставници од Министерството за правда, Министерството за 
образование и наука, Министерството за финансии, Министерството за 
локална самоуправа, Министерството за труд и социјална политика, 
Секретаријатот за европски прашања, Агенцијата за млади и спорт, 
Националната агенција за европски и образовни програми и мобилност 
како и претставници од младинските невладини организации за изработка 
на Предлог Закон за млади. Постапувајќи по заклучокот изготвен е Предлог 
Законот за млади. 



II. ЦЕЛИТЕ, НАЧЕЛАТА И ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Основни цели на Предлог Законот за млади 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 и 
учество во јавниот живот на младите и нивно информирање на сите нивоа, 
зајакнување на волонтерството, младинските активности и младинските 
работи,  недискриминација, солидарност и етика во сите активности кои се 
однесуваат на младите, и  други работи. 

Во решенијата кои се предлагаат со Предлог законот, е предвидено 
младите доброволно да се здружуваат во младински организации. За 
подобро истакнување на нивните потреби и барања младинските 
организаци можат да се здружуваат во национални младински 
организации. Национална младинска организација може да ја формираат 
најмалку десет младински организации и како таква ги застапува 
интересите на членовите на младинските организации кои ја осноаат. Исто 
така со законот се предлага формирање на совет на млади, ваквиот совет 
на млади го формира советот на општината и секоја општина во Република 
Македонија потребно е да формира ваков совет, членовите на советот на 
млади својата работа ќе ја вршат доброволно. Целта на формирањето на 
ваквите совети на млади е да се унапреди дејствувањето на младите пред 
се на локално ниво. Како чадор организација над сите млади во Република 
Македонија која ќе биде формирана од страна на Собранието на 
Република Македонија е Државниот совет за млади кој ќе ги застапува 
интересите на младите на ниво на цела Република.

III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предложените решенија ќе предизвикаат фискални импликации врз 
Буџетот на Република Македонија во делот на покривањето на патните 
трошоци на членовите на Државниот совет за млади.

Висината на трошоците за функционирањето на Државниот совет на 
млади нема да ја надмине сумата од 100.000,00 денари на годишно ниво. 

Висината на патните трошоци на членовите на советите на млади со 
одлука ќе ги утврди советот на општината, на чија територија е формиран 
советот на млади, согласно со прописите кои се однесуваат на органите на 
државната управа и истите ќе се покријат од буџетот на општината.



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО  
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА  МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Предложените решенија ќе предизвикаат фискални импликации врз 
Буџетот на Република Македонија во делот на покривањето на патните и 
трошоци на членовите на Државниот совет за млади.

Висината на трошоците за функционирањето на Државниот совет на 
млади нема да ја надмине сумата од 100.000,00 денари на годишно ниво. 

Висината на патните трошоци на членовите на советите на млади со 
одлука ќе ги утврди советот на општината, на чија територија е формиран 
советот на млади, согласно со прописите кои се однесуваат на органите на 
државната управа и истите ќе се покријат од буџетот на општината.



ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА МЛАДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваaт целите, правата и обврските на младите, 
младинското организирање, националните младински организации, како и 
основањето на советите на млади, Државниот совет за млади и други 
прашања од значење за младите.

II. ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ

Член 2

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

Одредени изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Млади“ се лица на возраст од 15 до 29 години;



2. „Младинска организација“ претставува доброволно организирање на 
група на млади согласно овој закон и Законот за здруженија и 
фондации, кои со својата работа треба да придонесат за 
подобрување на статусот на младите на локално и државно ниво.

3. „Национална младинска организација“ претставува сојуз од најмалку 
десет младински организации, која ги претставува интересите на 
младите во младинските организации. 

4. „Совет на млади“ е тело кое се основа од страна на советот на 
општината, на општините во градот Скопје и на градот Скопје, со цел 
унапредување на положбата и статусот на младите и нивното 
активно вклучување во јавниот живот на локално ниво.

5. „Државен совет за млади“ е тело за младите формирано од 
Собранието на Република Македонија.

6. „Меѓународна младинска соработка“ преставува различни облици на 
соработка или организирање на младите на меѓународно ниво. 

7. „Национална младинска стратегија“ претставува стратешки документ  
со кој се одредуваат основните цели и правци за развој на младите 
на државно ниво.

8. „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.

9. „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. 

10. „Младински работник“ е лице кое го промовира личниот, 
образовниот и социјалниот развој на младите луѓе. 

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА МЛАДИТЕ

Член 4

Младите во смисла на овој закон ги имаат следните права и обврски:

- унапредување на нивниот индивидуален и социјален развој;



- учество во креирање, носење и спроведување на политики кои што се 
однесуваат на младите;

- навремено и точно информирање за сите прашања кои се од нивен   
интерес;

- дејствување во насока на зајакнување на своите способности, 
образование, како и на развој на интегритетот на сопствената 
личност;

- придонесување во градењето на општествените вредности;

- придонесување во заштитата на животната средина;

- почитување и градење на вредностите на мирот, толеранцијата и 
солидарноста во комуникацијата со сите граѓани, со исклучување на 
дискриминицијата на луѓето по било кој основ;

- почитување на правата на сите граѓани, со посебна грижа за правата 
на лицата со посебни потреби, како и на маргинализираните поединци 
и групи; и

- други права и обврски во согласност со Уставот на Република 
Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот на Република Македонија.

V. МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 5

(1) Младинска организација во смисла на овој закон претставува 
здружение основано согласно Законот за здруженија и фондации, чија 
претежна дејност утврдена во статутот на организацијата е унапредување 
на положбата и статусот на младите, развојот на демократијата, 
граѓанското општество и човековите права, заштитата  од  злоупотреба  на  
дрога,  сексуално  преносливи  болести,  малолетничка деликвенција, 
алкохолизам, проституција и трговија со луѓе, унапредување на 
волонтерството како и друга дејност од јавен интерес определена со овој 
или друг закон.

(2) Во називот на младинската организација мора да се содржани  
зборовите  „младинска организација“.

1. Финансирање на младинска организација



Член 6

Активностите на младинската организација при спроведувањето на 
програмата за работа и проекти на државно, односно локално ниво, 
самостојно или во соработка со органите на државната управа, другите 
државни органи и органите на општините, на општините во градот Скопје и 
на градот Скопје можат да се финансираат од:

- сопствени средства (членарини, доброволни прилози и сл.);
- донации и спонзорства;
- буџетот на општината, буџетите на општините во градот Скопје и 
Буџетот на градот  Скопје и

- Буџетот на Република Македонија.

2. Регистар на младински организации

Член 7

(1) Младинската организација се стекнува со својство на правно 
лице со уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

(2) Младинската организација од став (1) на овој член  се запишува и 
во Регистарот на младински организации и национални младински 
организации (во понатамошниот текст: Регистарот) што го води органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на младите и спортот.

(3) При уписот во Регистарот од ставот (2) на овој член, младинската 
организација е должна до органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на младите и спортот да достави:

- барање за упис во Регистарот;
- основачкиот акт на организацијата;
- листа на основачи на организацијата;
- статутот на организацијата; 
- програмските цели; и
- решение за извршен упис во Централниот регистар на Република 
   Македонија.

(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на младите и спортот одлучува со решение за упис во рок од 15 дена од 
денот на прием на барањето за упис во Регистарот.



(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на младите и спортот може да го одбие барањето за упис во Регистарот 
како и да го поништи веќе издаденото решение доколку утврди дека 
младинската организација односно националната младинска организација, 
повеќе не ги исполнува условите со овој закон или друг закон или 
решението било издадено врз основа на невистинити податоци.

(6) Против решението од став (2) на овој член со кое се одбива 
барањето  за запишување во Регистарот што го води органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на младите и спортот може да 
поведе управен спор пред надлежен суд.

(7) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот ги 
пропишува функционерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за водење на работите од областа на младите и спортот.

3. Национална младинска организација

Член 8

1) Национална младинска организација претставува сојуз на 
најмалку десет младински организации која ги претставува и координира 
интересите на младите во младинските организации, и чија претежна 
дејност утврдена во статутот на националната младинска организација е 
унапредување на положбата и статусот на младите на сите нивоа, развојот 
на демократијата, граѓанското општество и човековите права, заштитата  
од  злоупотреба  на  дрога,  сексуално  преносливи  болести,  
малолетничка деликвенција, алкохолизам, проституција и трговија со луѓе, 
унапредување на волонтерството како и друга дејност од јавен интерес 
определена со овој или друг закон.

 (2) Во називот на националната младинска организација мора да се 
содржани  зборовите  „национална младинска организација“.

(3) Националната младинска организација се стекнува со својство на 
правно лице со уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

(4)   Националната младинска организација:

- учествува во планирањето, развојот и примената на националната и 
локалните младински стратегии;

- врши анимирање на младите за младинската работа;



- врши координација и реализација на младинските проекти од интерес 
на младите;

- врши информирање на младите за прашања од нивен интерес;

- врши истражувања за подобрување на статусот и положбата на 
младите во општеството; 

- врши проценка на потребите и интересите на младите;

- донесува деловник за работа; и

- врши други работи од интерес на младите.

Член 9

Националната младинска организација се запишува во Регистарот 
што го води органот на државната управа надлежен за водење на работите 
од областа на младите и спортот согласно одредбите од  член  7 од овој 
закон.

Член 10

Националната младинска организација за спроведување на своите 
активности се финансира согласно член 6 од овој закон. 

VI. ОСНОВАЊЕ СОВЕТ НА МЛАДИ

Член 11

(1) 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. 

(2) 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 12

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 13

(1) Бројот на членови на советот на млади е непарен, и истиот не 
може да биде помал од  пет ниту поголем од  11, а се утврдува со одлуката 
од членот 11 став  (1) од овој закон.  

(2) Бројот на членовите на советот на млади е:

- општини до 10.000 жители најмногу седум членови;

- општини од 10.001 жител до 30.000 жители најмногу девет членови; 
и 

- општини со над 30.001  жител најмногу 11 членови.

(3) 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 14

(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 и националните 
младински  организации запишани во Регистарот од член 7 став (2) од овој 
закон за предлагање на кандидати за членови на советот на млади.

(2) Јавниот повик се објавува на веб страната на општината, на 
општините во градот Скопје и на градот Скопје, и во најмалку два дневни 
весника од кои во по еден  од весниците што се издаваат на македонски 
јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик. 

(3) Советот на општината, на општините во градот Скопје и на 
градот Скопје од редот на предложените кандидати избира членови на 
советот на млади.

 (4) 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 15

(1) Членовите на советот на млади се избираат за време од четири 
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

- советот на општината, советите на општините и Советот на градот 
Скопје утврдат дека несовесно ги извршува доверените работи.

4.Делокруг на работи кои ги врши советот на млади

Член 16

(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 
31-ви 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.

5. Начин на работа на советите на млади

Член 17

(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.

6. Донесување на одлуки  

Член 18

(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.

(3) Работењето и активностите на советот на млади не смее да биде 
насочено кон директна или индиректна поддршка на било кој политички 
субјект. 

Член 19

Советот на млади го претставува и застапува претседателот на 
советот.



Член 20

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

VII. ДРЖАВЕН СОВЕТ ЗА МЛАДИ

Член 21

(1) Државен совет за млади претставува тело на младите на ниво на 
Република Македонија. 

(2) Државниот совет за млади се формира со одлука на Собранието 
на Република Македонија.

 (3) Државниот совет за млади е составен од 21 до 29  члена кои ги 
избира  Собранието на  Република Македонија со мандат од пет години, со 
право на повторен избор од кои: 

- 13 члена на Државниот совет за млади ги предлага Владата на 
Република Македонија и тоа по еден претставник од:: Министерството за 
правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за култура, 
Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, 
Министерството  за труд и социјална политика, Министерството за 
здравство, Министерството за локална самоуправа, Министерство за 
животна средина и просторно планирање, Агенцијата за млади и спорт, 
Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор и Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност;

-  10 члена  на  Државниот  совет за млади ги предлагаат советите 
на млади на општините, на општините во градот Скопје и  на градот Скопје.

- останатите членови се избираат по пат на јавен оглас на предлог 
на националните младински организации регистрирани во Регистарот од 
член 7 став (2) на овој закон.

(4) При изборот на членовите на Државниот совет за млади ќе се 
запази соодветната и правична застапеност на сите заедници. 

(5) Државниот совет за млади на првата конститутивна седница на 
советот од своите редови избира претседател и заменик претседател со 
мнозинство гласови од вкупниот број на членови на советот, со мандат од 
една година, без право на повторен избор. 



Член 22

(1) Мандатот на член на Државниот совет за млади престанува :

- со истекот на мандатот;

- во случај на смрт;

- на негово барање.

(2) Член на Државниот совет за млади може да биде разрешен ако: 

- не присуствува на најмалку две седници по ред, без да го оправда 
своето отсуство; и

- Државниот совет за млади утврди дека несовесно ги извршува 
доверените работи.

Член 23

Државниот совет за млади во делокругот на своите работи: 

- донесува Деловник за својата работа;

- донесува годишна програма за работа; 

- донесува акционен и финансиски план за спроведување на програмата; 

- дава мислење за Националната младинска стратегија што ја донесува 
Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на 
Република Македонија;

- ги координира активностите за спроведување 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;

- 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; и 

- врши други работи од интерес на младите.



Член 24

 (1) Државниот совет за млади работи на јавни седници кој ги 
свикува и со нив претседава претседателот на советот на млади најмалку 
еднаш на два месеци.

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

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

Член 25

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

(2) Средствата за функционирање на Државниот совет 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.

VIII. НАДЗОР

Член 26

(1) Надзор над работата на Државниот совет за млади врши 
Собранието 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.



IX.  ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе и 
се изрече за прекршок на младинската организација и националната 
младинска организација која врши дејност што не е во согласност со 
нејзините цели утврдени со членовите 5 и  8 од овој закон.

Член 28

Глоба во износ од 1500 до 2000 евра во денарска противвредност  
ќе и се изрече за прекршок на младинската организација односно 
националната младинска организација која доделените буџетски средства 
не ги користи за намената за која и се доделени.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Државниот совет за млади ќе формира во рок од три месеци откако 
ќе бидат основани најмалку десет совети на млади.

Член  30

Советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје ќе основаат совет на млади во рок од шест месеци од денот на 
влегување во сила на овој Закон.

Член 31

Подзаконскиот акт од член 7 став (7) од овој закон органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на младите и спортот 
го пропишува во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој 
закон.

Член  32

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ 

Со Предлог законот за млади за првпат во историјата на Република 
Македонија се дава правна рамка на делувањето на младите во земјата, 
со што се подигнува степенот на  организационо делување на младите, а 
воедно младите се здобиваат со поголема улога во општеството.

При изработка на Предлог - законот користени се компаративни 
искуства од Република Хрватска и Република Босна и Херцеговина, 
Република Словенија, Европската унија и  други земји.  

Содржински, Предлог законот за млади е поделен во десет тематски 
целини (глави) со вкупно 32 члена и тоа: општи одредби, цели на законот, 
значење на изразите, права и обврски на младите, младинска 
организација, основање совет на млади,  Државен совет за млади, надзор, 
прекршочни одредби, и преодни и завршни одредби. 

 
Глава I „Општи одредби“, се однесува на општите одредби и се 

состои од еден член. Со него е регулиран предметот на законот, целите, 
правата и обврските на младите, младинското организирање, 
националните младински организации како и основањето на советите на 
млади, Државниот совет за млади и други прашања од значење за 
младите.

Глава II „Цели“ има исто така еден член во кој се дефинирани 
основните цели кои законот сака да ги постигне, а тоа 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 и 
учество во јавниот живот на младите и нивно информирање на сите нивоа, 
зајакнување на волонтерството, младинските активности и младинските 
работи, недискриминација, солидарност и етика во сите активности кои се 
однесуваат на младите и други работи.
  

Глава III „ Значење на изразите“  има еден член и се однесува на 
дефинирање на клучните изрази употребени во законот како што се: 
млади, младинска организација, национална младинска организација, 
совет на млади, Државен совет за млади, меѓународна младинска 
соработка, национална младинска стратегија, локална младинска 
стратегија, младинска работа и младински работник. 



Со Глава IV „Права и обврска на младите“ во еден член се опишани 
правата и обврските на младите и тоа: унапредување на нивниот 
индивидуален и социјален развој, учество во креирање, носење и 
спроведување на политики кои што се однесуваат на младите, навремено 
и точно информирање за сите прашања кои се од нивен интерес, 
дејствување во насока на зајакнување на своите способности, 
образование, како и на развој на интегритетот на сопствената личност, 
придонесување во градењето на општествените вредности, 
придонесување во заштитата на животната средина, почитување и 
градење на вредностите на мирот, толеранцијата и солидарноста во 
комуникацијата со сите граѓани, со исклучување на дискриминиција на 
луѓето по било кој основ, почитување на правата на сите граѓани, со 
посебна грижа за правата на лицата со посебни потреби, како и на 
маргинализирани поединци и групи, и други права и обврски во согласност 
со Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори 
ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Глава V „Младинска организација“ содржи пет члена. Со член 5 од 
Предлог законот се дефинира изразот младинска организација како и 
обврската во називот на секоја младинска организација да се содржани 
зборовите „младинска организација“. Во членот 6 се одредува начинот на 
финансирање на младинските организации. Со членот 7 се пропишува 
функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
водење на работите од областа на младите и спортот да ги пропише 
формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на младински 
организации и национални младински организации. Со членовите  8, 9 и 10 
од Предлог законот се дефинира изразот национална младинска 
организација нејзиното финансирање и уписот во Регистарот за младински 
организации и национални младински организации.

Глава VI „ Основање совет на млади“ содржи десет члена. Со членот 
11 советот на општината, на општините во градот Скопје и на градот 
Скопје основаат совет на млади, а работата на советот ја вршат стручната 
служба на општината. Со членот 12 се утврдува што содржи одлуката на 
советот на општината за основање на совет на млади. Членот  13 го 
одредува бројот на членови на советот. Со членот 14 се објаснува 
постапката за избор на членовите на советот како и тоа кој предлага 
членови за советот на млади. Во членот 15 се одредува мандатот на 
членовите на советот на млади како и причините на неговото 
престанување и разрешување од член на советот на млади. Со членот 16 
се опишуваат надлежностите на советите на млади, а воедно и се 
предвидува дека работата која ќе ја вршат членовите на советот на млади 
е волонтерска и за истата ќе добијат покривање само на патните трошоци 
кои ги имале при вршењето на своите работни активности поврзани со 
советот на млади. Членот 17 го одредува начинот на работењето на 
советот на млади како и тоа дека претседателот на советот на млади 
претседава на седниците на советот. Членот 18 се однесува на 
донесувањето на одлуки на советот на млади како и тоа кој се може да 
учествува на седници на советот на млади како и фактот дека работењето 
на советот на млади не смее да биде насочено кон поддршка на било кој 



политички субјект. Членовите 19 и 20 укажуваат на тоа дека претседателот 
на советот на млади е тој кој го застапува како и можноста советот на 
млади да организира форуми, работилници трибини за подобро 
справување со проблемите кои ги мачат младите.

Глава VII „Државен совет за млади“ содржи пет члена. Со членот 21 
се  објаснува начинот и постапката на формирање на Државниот совет за 
млади, бројот на членови и нивниот мандат како и тоа кој ги предлага и 
избира членовите на Државниот совет за млади. Во членот 22 се 
предвидува престанокот и можноста за разрешување на член на 
Државниот совет за млади. Членот 23 од Предлогот ги опишува 
надлежностите на Државниот совет за млади. Членовите 24 и 25 
предвидуваат седниците на Државниот совет за млади да се одржуваат 
најмалку еднаш во два месеци, а административно стручните работи на 
Државниот совет за млади како и просторните услови и финансирањето на 
Државниот совет за млади да ги обезбеди органот на државната управа 
надлежен за водење на работите од областа на младите и спортот.      

Надзорот на законитоста на примената на Законот се уредуваат со 
глава VIII „Надзор“ која содржи еден член. Надзорот над Државниот совет 
за млади го врши Собранието на Република Македонија, а на работата на 
советите на млади  врши советот на општината која го формирала советот 
на млади. 

Во Глава IX „Прекршочни одредби“ се предвидуваат основите за 
изрекување на глоба, како и висината на глобите кои може да се изречат 
во случај на постапување спротивно на дел од одредбите предвидени со 
законот.   

Со глава : „Преодни и завршни одредби“  се уредуваат прашањата 
на роковите за донесување на подзаконските акти и за формирање на 
телата предвидени со Предлог-законот, прашањето на примена на законот 
и неговото влегување во сила. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија во Предлогот на Закон за млади имаат за 
цел подобрување и унапредување на положбата и статусот на младите во 
Република Македонија

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

         Со Предлог Законот за млади се дава дефиниција на тоа што 
претставува млад човек, што е младинска организација, национална 
младинска организација, начините на основање и надлежностите на 
советите на млади и Државниот совет за млади. се уредува начинот на 
формирање, делување и здружување на младинските организации, се 
овозможува формирање на национални младински организации. Преку 



националните младински организации  ќе се подобри положбата и статусот 
на младите, ќе бидат пообединети и како такви нивниот глас во 
општеството ќе има поголема вредност. Се предлага секоја општина во 
Република Македонија со одлука на советот на општината да формира 
совет за млади, кој ќе може да учествува на седниците на советот на 
општината и да дава разни предлози и мислења по однос на разни одлуки 
кои ги донесува советот на општината, а кои се однесуваат на младите, но 
нивното учество на седниците на општината ќе биде само советодавно, 
без право на глас. Со предлог законот се предлага од страна на 
Собранието на Република Македонија да се формира Државниот совет за 
млади. Државниот совет за млади е предвидено да има помеѓу 21 и 29 
члена од кои 13 члена ќе бидат претставници од органите на државната 
управа, 10 члена ќе бидат предложени од страна на советите на млади, а 
останатите членови ќе бидат претставници предложени од страна на 
националните младински организации. Со предложениот закон се 
предвидува подобрување на положбата и статусот на младите во 
општеството и нивно поактивно вклучување во јавниот живот како на 
локално ниво така и на ниво на целата Република.






