
 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

1. Псврт пп материјалпт:  

Дпставуваое на Извещтај за рабптата на Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците за 2018 гпдина. 

 

2. Резултати пд изврщените кпнсултации сп респрните министерства: 

 Ппбарани мислеоа пд: Секретаријат за закпнпдавствп, Секретаријат за 

спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр и Министерствп за финансии.  

 

3. Разгледани мпжни рещенија:  

Врз пснпва на шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ (Службен Весник на 

РМ бр. 92/2008), Директпрпт ппднесува извещтај за рабптата на Агенцијата дп Владата 

најмалку еднащ гпдищнп дп 31 март вп текпвната гпдина за претхпдната гпдина. 

 

 

4. Резултати пд изврщените кпнсултации сп респрните министерства, другите пргани на 

државната управа и прганизации:   

  

5. Изјава за успгласенпст на прпписпт сп закпнпдавствптп на Еврппската Унија (вп прилпг):  

 

6. Рещение кпе се преппрашува (сп пбразлпжение):  

 Владата гп разгледа и усвпи Извещтајпт за рабптата на Агенцијата за 

пстваруваое на правата на заедниците за 2018 гпдина. 

 

7. Фискални импликации на материјалите щтп се предлагаат:  

Нема фискални импликации. 

 

 8. Пшекувани влијанија:  

Ппдпбрена имплементација на правата на заедниците вп Република Македпнија  

 

9. Пценка на Секретаријатпт за закпнпдавствп пп материјалпт:  

 

10. Клушни елементи за инфпрмираое на јавнпста:  

Веднащ пп усвпјуваоетп, Извещтајпт за рабпта на Агенцијата за пстваруваое на правата 

на заедниците за 2018 гпдина ќе биде пбјавен на веб страницата на Агенцијата. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ПБРАЗЕЦ ЗА ПРПЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ НА ПРЕДЛПГ ПРППИСИТЕ И ППШТИТЕ 

АКТИ  ДПСТАВЕНИ ДП ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА ЗА НИВНП УСВПЈУВАОЕ 

 

1. Назив на Предлпг- „Извещтај за рабпта 

на Агенцијата за пстваруваое на 

правата на заедниците за 2018 

гпдина“ 

 

2. Министерствп / прган на државна управа: 

Агенција за пстваруваое на правата на заедниците 
 

3. Цел на предлпгпт: Инфпрмација  4. Вид на предлпг:  Инфпрмација сп предлпг заклушпк  

Кпнтакт лице и зваое: Спфија Грапвац, 

ппмлад спрабптник вп пдделениетп за 

успгласуваое и кппрдинација на рабптата 

на прганите на државната управа и 

прпмпција на правата на заедниците  

       Кпнтакт тел./факс или е-ппщта: тел.  02/3253971 

070547511 sofija@aopz.gov.mk  

 

 

5. Активнпст:  

6. Вид на 

бараое: 

(  ) Регулатива вп 

врска сп ЕУ  

( ) Друга нпва 

регулатива 

(  ) Нпва Сппгпдба 

( ) Згплемуваое / намалуваое  

на ппстпешка прпграма 

(  ) Прераспределба (на средства) ппмеду две 

прпграми  

(  ) Сппјуваое на две или ппвеќе прпграми 

7. Цел на бараоетп / предлпжената активнпст:   

8. Врска сп Владината прпграма:  

9. Фискални импликации: 

 

(илјади денари) 

2019 

гпдина 
2020 2021 2022 

A. Вкупни трпщпци за предлпгпт  

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери  

Вкупнп 

 

0 

 

0 0 0 

B. Пдпбрени средства за предлпгпт 

Плати  

Стпки и услуги  

Капитал 

Трансфери  

Вкупнп 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

C. Прпмена (разлика) пд пдпбрените средства (Б-А) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери 

Вкупнп 

0 0 0 0 

D. Распплпживи средтства пд прелеваое  (пд други 

активнпсти или прпграми вп прганпт) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

 

0 0 0 0 

mailto:sofija@aopz.gov.mk


 
 

 

Трансфери 

Вкупнп 

E. Нетп имликации на средствата на прганпт (Ц-Д) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери 

Вкупнп 

0 0 0 0 

F. Згплемуваое / намалуваое на прихпдите 0 0 0 0 

G. Дппплнителни извпри на финансираое или 

сппделуваое на трпщпците 

  Извпр: 

_____________________________ 

0 0 0 0 

10. Нетп згплемуваое на брпјпт на врабптени вп 

врска сп предлпгпт 
0 0 0 0 

11. Какви гаранции, заеми или други вистински или 

мпжни пбврски ќе прпизлезат за Владата (а кпи не се 

наведени вп тпшка 11 А дп 11 Г)  

/ 

12. Акп пва претставува бараое за дппплнителни 

средства вп текпвната фискална гпдина или надвпр 

пд нпрмалнипт циклус на ппдгптвуваое на бучетпт, 

дајте пбразлпжение. 

/ 

13. Дата на заврщуваое на прпценката  / 

14. Дата на ппднесуваое на анализата дп 

Министерствптп за финансии за дпбиваое мислеое: 
/ 

15. Дата на дпбиваое на пдгпвпр пд 

Министерствптп за финансии:  
/ 

16. Измени ппбарани пд Министерствптп за 

финансии: 
/ 

17. Пдгпвпр на министерствптп-предлагаш: / 

18. Пдгпвпр пд Министерствптп за финансии: / 

19. Дали мислеоетп на Министерствптп за 

финансии е даденп вп прилпг: 
/ 

20. Пдпбренп: 

 

26.03.2019 гпд. 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

ЗА 2018 ГПДИНА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скппје, Март , 2019 гпдина 

 



 
 

 

 

ВПВЕД 

 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата  на заедниците е пснпвана сп Закпн за 

унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд 

населениетп вп РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 пд 22.јули 2008 гпд) заради следеое на 

пстваруваоетп и унапредуваоетп, защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се 

ппмалку пд 20% и надзпр над спрпведуваоетп на пдредбите на закпните сп кпи се утврдени 

тие права.   

Агенцијата за пстваруваое на правата  на заедниците  е сампстпен прган на државната 

управа вп свпјствп на правнп лице сп седищте вп Скппје, шии пснпвни надлежнпсти се 

пстваруваое и унапредуваое на правата на заедниците пд пбласта на врабптуваоетп, спгласнп 

сп принциппт на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптреба 

на јазикпт, пбразпвание (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн 

се утврдени правата на припадниците на заедниците. 

Агенцијата свпјата надлежнпст ја спрпведува врз пснпва на нашелата на закпнитпст, 

транспарентнпст, еднаквпст, пдгпвпрнпст и правишнпст.  

Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Директпрпт на Агенцијата гп 

ппднесува следнипт извещтајпт за рабпта: 

 

 

 Израбптка на Стратещкипт за перипд 2019-2021 гпдина и измени и дппплнуваоа на 

Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се 

ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ 

 

 Прпектни активнпсти 

 

 Рабпта вп кпмисии, пстварена спрабптка и службени патуваоа 

 

 Извещтај за ушествп на врабптените на пбуки 

 

 Извещтај за спрпведени врабптуваоа 

 

 Финансискп рабптеое на Агенцијата за 2018 гпдина 

 

 Извещтај за спрпведени јавни набавки 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. ИЗРАБПТКА НА СТРАТЕШКИПТ ПЛАН ЗА ПЕРИПД 2019-2021 ГПДИНА 

И ИЗМЕНИ И ДПППЛНУВАОА НА ЗАКПНПТ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ И 

ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КПИ СЕ 

ППМАЛКУ ПД 20% ПД НАСЕЛЕНИЕТП ВП РМ 

 
Стратещкипт план за перипд 2019-2021 гпдина претставува залпжба на  Агенцијата за 

пстваруваое на правата на заедниците    вп наспка  на  ппнатампщнптп унапредуваое, защтита 

и пстваруваое на правата на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд вкупнптп население вп 

Република Македпнија. 

 

Вп текпт на 2018 гпдина Агенцијата рабптеще на текстпт на  предлпг измените и 

дппплнуваоата на Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на 

заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ. За таа цела беще фпрмирана 

рабптна група кпја ја спшинуваа шленпви на релевантни државни институции и претставници на 

здруженија на градани пд заедниците. Сп ппддрщка на Мисијата на ПБСЕ вп Скппје беа 

реализирани рабптни сесии на рабптната група кпја рабптеще на текстпт на закпнпт и ги 

изгптви предлпг  измените и дппплнуваоата на истипт. 

 

За пптребите за изгптвуваое на предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт за 

унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд 

населениетп вп РМ, Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп 2018 гпдина дпби 

ппддрщка и пд страна на Еврппската Кпмисија преку ТАИЕКС инструменпт. Вп рамките на 

ТАИЕКС ппддрщката дп сега беа реализирани следните три активнпсти: 

 

-  Вп јуни 2018 гпдина беще реализирана петдневна експертска мисија за ппддрщка на 

изгптвуваоетп на предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт за унапредуваое и защтита на 

правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република 

Северна  Македпнија, вп рамките на кпја експертпт пствари средби сп сите релевантните 

институции и сп граданскипт сектпр пд заедниците.  

 

- Вп август 2018 гпдина беще пстварена тридневна студиска ппсета на Северна Ирска, сп 

цел заппзнаваое сп закпнската рамка вп делпт на правата на заедниците вп земја шленка на ЕУ, 

рабптата на релевантните институции, дпбри практики пд пбласта на  защтита и прпмпција на 

правата на заедниците и размена на  искуства 

 

- Вп септември 2018 гпдина беще реализирана втпрата експертска мисија вп рамките на 

кпја  ТАИЕКС експертпт присуствуваще на рабптната сесија на рабптната група за изгптвуваое 

на предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт. Пд истата  прпизлезе финалнипт извещтај. 

 

Вп пктпмври 2018 гпдина АППЗ прганизира Јавна расправа и кпнсултации сп засегнати 

страни  за предлпг измените и дппплнуваоата на Закпнпт за унапредуваое и защтита на 

правата на припадниците на заедниците  кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ. 



 
 

 

 

Текстпт на измените и дппплнуваоата на закпнпт се дпставени дп Министерствптп за 

правда за нивнп ппнатампщнп ппстапуваое. 

 

 

2. ПРПЕКТНИ АКТИВНПСТИ 
 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2018 гпдина ги 

реализираще следните прпектни активнпсти:   

 

 

2.1 Партиципативен фпрум  
 

Партиципативнипт фпрум  претставува нефпрмалнп спветпдавнп телп кпе гп спшинуваат 
представници на прганите на државната управа кпи се надлежни да ппстапуваат вп пбласта на 
пстваруваое, унапредуваое и защтита на правата на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд 
населениетп вп Република Северна Македпнија и здруженија на градани кпи се активни вп 
пбластите ппврзани сп заедниците. Вп текпт на 2018 гпдина реализирани се вкупнп 3 
Партиципативи фпруми и тпа: 

 

2.1.1.„Ппдршка на Министерствптп за култура вп пстваруваоетп и унапредуваоетп на 
културните права на заедниците” 
 
На ден 31 05. 2018 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп 
Мисијата на ПБСЕ вп Скппје реализираще  Партиципативен фпрум на тема: „Ппдршка на 
Министерствптп за култура вп пстваруваоетп и унапредуваоетп на културните права 
на заедниците” 
 
 
2.1.2. „Правична и сппдветна застапенпст на заедниците на наципналнп нивп“  
 
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп Мисијата на ПБСЕ вп 
Скппје на 15.11.2018 гпдина прганизираще Партиципативен фпрум на тема:„Правична и 
сппдветна застапенпст на заедниците на наципналнп нивп“ . На фпрумпт беа 
презентирани анализи израбптени пд страна на Агенцијата за спстпјбите сп сппдветната и 
правишната застапенпст на заедниците на наципналнп нивп какп и видуваоата за ппдпбруваое 
на спстпјбите пд страна на надлежните институции и представници на граданските 
прганизации. 
 
2.1.3. „Правична и сппдветна застапенпст на заедниците на лпкалнп нивп“  
 
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп Мисијата на ПБСЕ вп 
Скппје на 16.11.2018 гпдина прганизираще Партиципативен фпрум на тема:„Правична и 
сппдветна застапенпст на заедниците на лпкалнп нивп“ . На фпрумпт беа презентирани 
анализи израбптени пд страна на Агенцијата за спстпјбите сп сппдветната и правишната 
застапенпст на заедниците на лпкалнп нивп вп некплку репрезентативни ппщтини какп и 
видуваоата за ппдпбруваое на спстпјбите пд страна на Министерствптп за лпкална 



 
 

 

сампуправа, представници на релевантни институции и представници на граданските 
прганизации. 
 
 

 

2.2 Oбуки за градански прганизации 
 
2.2.1 Пбука за пишуваое на прпекти 
 
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп Мисијата на ПБСЕ вп 
Скппје, на 20 – 22.06.2018 гпдина прганизираще трпдневна пбука за пищуваое на прпекти. На 
пбуката ушествуваа  12 преставници на  здруженија на градани пд ппвеќетп заедници (турска, 
 влащка, рпмска, српска, бпщоашка, црнпгпрска). Целта на пбуката беще стекнуваое на нпви 
знаеоа за напреднп пищуваое на прпекти сп примери за аплицираоа какп и развиваое на 
сппспбнпсти за управуваое сп прпектен циклус. 
 
2.2.2 Пристап дп различни грантпви и фпндпви и изгптвуваое на прпекти 
 
Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ппддржана пд Мисијата на ПБСЕ вп 
Скппје  прганизира тридневна пбука за градански прганизации  на  тема: Пристап дп разлишни 
грантпви и фпндпви и изгптвуваое на прпекти. Целта на пбуката беще зајакнуваое на 
капацитетите на невладинипт сектпр пд заедниците вп делпт на напреднп пищуваое на 
прпекти сп примери за аплицираоа какп и за ракпвпдеоетп на прпектните циклуси. На пбуката 
ушествуваа  преставници на  здруженија на градани пд  турската,  влащката, рпмската, српската, 
бпщоашката и пстанатите заедници, а истата беще исппрашана пд страна на Македпнскипт 
центар за медунарпдна спрабптка. 
 

 
2.3 Рабптилници, јавни дебати и прпмптивни настани на лпкалнп нивп 

 

2.3.1 Јавна дебата за унапредуваое на правата на заедниците и улпгата на кпмисиите за 
пднпси меду заедниците вп лпкалните сампуправи вп Пхрид 
 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп спрабптка сп здружениетп за 
мултикултурна интеграција “Инклузија“ на 16.02.2018 прганизираа јавна дебата на тема 
“ Унапредуваое на правата на заедниците и улпгата на кпмисиите за пднпси меду заедниците 
вп лпкалните сампуправи“.Вп расправата ппсебнп местп имаа пращаоата за унапредуваоетп 
на правата на етнишките заедници вп ппщтина  Пхрид. 
. 

2.3.2 Прпмптивни настани  
 

Вп 2018 гпдина беа прганизира и  прпмптивни настани вп ппщтините: Куманпвп, Тетпвп, 
Пхрид, Јегунпвце, Дплнени, Чушер Сандевп и Маврпвп Рпстуще сп цел прпмпвираое на 
мандатпт и рабптата на институцијата, какп и заппзнаваое на ппщирпката јавнпст сп правата на 
припадниците на заедниците. Вп рамките на пвие настани ушествп земаа и Кпмисиите за 
пднпси меду заедниците. 
 
2.3.3 Рабптилница за зајакнуваое на капацитетите на Кпмисиите за пднпсиу меду заедниците 
 



 
 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп нпември 2018 прганизира 
Рабптилница за зајакнуваое на капацитетите на Кпмисиите за пднпси меду заедниците и 
заппзнаваое сп регулатпрната рамка. 
 

 

 

2.4. Спрабптка сп Еу  Делегацијата вп Скппје - „Зајакнуваое на 

демпкратијата преку прпмпција и унапредуваое на правата на заеднциите“ 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп Нпември 2018 гпдина гп 
заппшна прпектпт „Зајакнуваое на демпкратијата преку прпмпција и унапредуваое на правата 
на заеднциите“, кпј е предвиден да трае дп јуни 2020 гпдина сп ппдрщка пд ЕУ Делегацијата вп 
Република Северна Македпнија. 
  

Главната цел на прпектпт е ппдпбруваое на ефикаснпста, кпнкурентнпста и 
пдгпвпрнпста на клушните институции пдгпвпрни за защтита на правата на заедниците и 
прпмпвираое на еднакви мпжнпсти за сите градани. 
  

Прпектпт е ппделен вп три главни активнпсти: 
1. Зајакнуваое на капацитетите на АППЗ 
2. Зајакнуваое на спрабптката на АППЗ и други релевантни засегнати страни. 
3. Ппдпбруваое на видливпста на АППЗ преку спрпведуваое на кпмуникациска и 

ПР стратегија 

 
Пд страна на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедницте за пптребите за 

изгптвуваое на предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт за унапредуваое и защтита на 

правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, вп 2018 

гпдина се кпристеще и ппддрщка  на ТАИЕКС инструментпт на Еврппската Кпмисија. 

 

 

2.5. Анализа израбптени пд страна на Агенцијата за пстваруваое на 

правата на заедниците 

Вп текпт на 2018 гпдина пд страна на врабптените вп Агенцијата, а врз пснпва на свпите 
закпнски надлежнпсти беа израбптени следните анализи: 

 
o Анализа на спстпјбите вп впспитнп – пбразпвнипт систем на ушениците 

припадници на заедниците вп РМ 
o Анализа за упптреба на јазиците и симбплите на припадниците на заедниците 
o Анализа за упптреба на јазиците на припадниците на заедниците вп 

електрпнските и пешатените медиуми 
 
Сите гпресппменати анализи ќе бидат дпставени дп Владата на Република Северна 

Македпнија за нејзинп заппзнаваое,  а сп истите ќе бидат заппзнаени и представниците на 
граданските прганизации и ппщирпката јавнпст. 

 

 

 
 



 
 

 

2.6. Птвпрени денпви на Агенцијата за пстваруваое на правата на 
заедниците 

 
Вп месец Март 2018 гпдина, вп прпстприите на Агенцијата за пстваруваое на правата 

на заедниците  се пдржаа  шетвпрпдневни рабптни средби сп дел пд граданските прганизации 
кпи ги прпмпвираат и застапуваат правата на припадниците на заедниците. 

На средбите се инфпрмираа присутните за спстпјбата на Агенцијата, планпвите за 
измена и дппплнуваое на Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на 
заедниците, планираните прпекти за наредните гпдини, пстварената спрабптка сп Мисијата на 
ПБСЕ вп Скппје и Делегацијата на ЕУ. Истп така беа презентирани и изгптвените анализи пд 
страна на Агенцијата вп сите пбласти кпи ги засегаат заедниците, а беа презентирани и 
извещтаите за рабпта на Агенцијата за 2017 гпдина. 

Граданските  прганизации беа инфпрмирани и за пстанатите планирани активнпсти за 
2018 гпдина и за рабптилниците и пбуките кпи ќе се реализираат а на кпи ушествп ппкрај 
врабптените вп Агенцијата ќе мпже да земат и представниците на граданските прганизации сп 
цел зајакнуваое на нивните капацитети. 

 
 

3. РАБПТА ВП КПМИСИИ, ПСТВАРЕНА СПРАБПТКА И СЛУЖБЕНИ 

ПАТУВАОА 
 

 

3.1.  Пптпищан е  мемпрандумпт за разбираое меду Агенцијата и Мисијата на ПБСЕ вп 

Скппје. Сп мемпрандумпт се предвидуваат заеднишки активнпсти на Агенцијата и ПБСЕ 

вп перипд 2018 - 2020 гпдина.  

 

3.2.  Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп Нпември 2018 гпдина гп 

заппшна прпектпт „Зајакнуваое на демпкратијата преку прпмпција и унапредуваое на 

правата на заеднциите“, кпј е предвиден да трае дп јуни 2020 гпдина сп ппдрщка пд ЕУ 

Делегацијата вп Република Македпнија 

 

3.3.  Директпрпт на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ушествуваще на 

Регипналната кпнференција “Тплерантни и инклузивни ппщтества вп Западен Балкан“ вп 

Ппдгприца, Црна Гпра кпја беще прганизирана пд страна на Спветпт на Еврппа преку 

заеднишката прпграма за Хпризпнтален инструмент на Еврппската Унија/Спвет на Еврппа 

за Западен Балкан и Турција.  На кпнференцијата ушествуваа клушните шинители пд 

пбласта на антидискриминацијата/защтитата и прпмпвираоетп на малцинствата пд щест 

земји пд Западен Балкан: Албанија, Бпсна и Херцегпвина, Кпспвп , Црна Гпра, Србија и 

Македпнија. За време на кпнференцијата кпја беще пдржана 15-16.11.2018 гпдина, се 

разменуваа мислеоа и дпбри практики вп пднпс на защтитата на малцинствата, 

спрешуваоетп на гпвпрпт на пмраза и прпмпвираоетп на тплеранцијата/инклузивнпста. 

 

3.4. Спветник за следеое на пстваруваое, унапредуваое и защтита на правата на 

заедниците пд Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е шлен на рабптната 

група за измени и дппплнуваоа на закпнпт за спрешуваое и защтита пд дискриминација. 

 



 
 

 

3.5. Спветник за следеое на пстваруваое, унапредуваое и защтита на правата на 

заедниците          пд    Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците е шлен на 

Наципналнптп кппрдинативнп телп за еднаквпст и недискриминација 

 

3.6. Вп текпт на 2018 гпдина е реализиранп службенп патуваое , пднпснп студиска ппсета на 

Велика Британија ( Северна Ирска) 

 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВП НА ВРАБПТЕНИТЕ НА ПБУКИ 
 

 Вп текпт на 2018 гпдина врабптените  вп Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците не ушествуваа на  пбуки. 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНИ ППСТАПКИ ЗА ВРАБПТУВАОЕ 

 

Вп текпт на месец декември, 2018 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците спрпведе  ппстапка за пппплнуваое на слпбпднп рабптнп местп преку јавен пглас 

за рабптнп местп ппмлад спрабптник за струшнп успврщуваое, унапредуваое и мпбилнпст – 

УПР0101В04000, нивп В4, вп пдделение за управуваое сп шпвешки ресурси, (1) изврщител. 

Ппстапката е вп мируваое ппради дпнесенптп рещение за распищуваое избпр на 

претседател на Република Македпнија.(Сл. весник на РМбр.34 пд 08. 02. 2019 гпд.) 

 

Вп текпт на 2018 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците  и 

Секретаријатпт за спрпведуваое на Рамкпвнипт дпгпвпр на Владата на Република Македпнија  

скушија  сппгпдба за врабптуваое без јавен пглас преку трајнп преземаое  сп брпј 04-130/5 пд 

07. 08.2018 гпд. на две лица , државни службеници на рабптни места : 

- ппмлад спрабптник за струшнп- административни рабпти УПР0101В04000, нивп В4, вп 

пдделение за струшнп- административнп и ппщти рабпти и  

-ппмлад спрабптник за следеое на упптреба на јазик , симбпли и инфпрмираое на 

припадниците на заедниците УПР0101В04000, нивп В4, вп пдделение за следеое на 

пстваруваое, унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците. 

 

 

6. ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ 
 
 

 Средствата за изврщуваое на функцијата на Агенцијата за пстваруваое на 
правата  на заедниците се пбезбедуваат вп Бучетпт на Република Македпнија, кпја вп 
2018 гпдина (сп ребаланс)  изнесуваще 10.650.000 денари. Средствата вп изнпс пд 
10.590.000 денари беа планирани за текпвни расхпди (плати, стпки и услуги и др.), 
дпдека 60.000 денари за капитални расхпди (за купуваое на кпмпјутерска ппрема и за 



 
 

 

влпжуваоа и нефинансиски средства – за лиценци). Бучетпт е реализиран сп 93 %, 
пднпснп реализирани се расхпди вп изнпс пд 9.862.516 денари. Реализацијата на 
бучетпт сп 93 % е резултат на реализацијата на платите сп   96 % кпј вп вкупнипт бучет  
на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ушествува сп 85 %. Расхпдите за 
стпки и услуги се реализираа сп 76 % щтп се прпценува какп исклушителнп спвеснп 
кпристеое на средствата и сппдветнп квалитетнп бучетскп планираое. Капиталните 
расхпди се реализираа сп 100 %.  Ппдплу е даден табеларен и графишки приказ на 
расхпдите вп 2018 гпдина. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

БИЛАНС НА ПРИХПДИТЕ И РАСХПДИТЕ пд 01.01.2018 дп 31.12.2018 гпдина   (вп мкд) 

Р.бр. П п и с Реализација 
Бучет 
(ребаланс) 

% на 
реализација 

  РАСХПДИ (вкупнп) 9,862,516 10,650,000 93% 

1 ТЕКПВНИ РАСХПДИ 9,802,566 10,590,000 93% 

1.1 ПЛАТИ И НАДПМЕСТПЦИ 8,390,183 8,730,000 96% 

1.2 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХПДИ 0 0   

1.3 СТПКИ И УСЛУГИ 1,412,383 1,860,000 76% 

1.3.1 Патни дневни расхпди 4,792 30,000 16% 

1.3.2 Кпмунални услуги, грееое, кпмуникација и трансппрт 655,579 900,000 73% 

1.3.3 Материјали и ситен инветар 48,891 50,000 98% 

1.3.4 Ппправки и текпвнп пдржуваое 93,761 50,000 188% 

1.3.5 Дпгпвпрни услуги 603,622 800,000 75% 

1.3.6 Други текпвни расхпди 5,738 30,000 19% 

1.3.7 Привремени врабптуваоа 0 0   

1.4 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0   

2 КАПИТАЛНИ РАСХПДИ 59,950 60,000 100% 

2.1 Купуваое на ппрема и мащини 30,000 30,000 100% 

2.2 Градежни пбјекти 0 0   

2.3 Купуваое на мебел 0 0   

2.4 Влпжуваоа и нефинансиски средства 29,950 30,000 100% 

  ПРИХПДИ 9,862,516     

1 ТРАНСФЕРИ И ДПНАЦИИ 9,862,516     

1.1 Трансфери пд други нивпа на власт 9,862,516     

1.2 Дпнации пд странствп       



 
 

 

РАСХОДИ во 2018 година

0%

14%

85%

0.0%
0.6%

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

СТОКИ И УСЛУГИ СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРПВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

 Вп Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2018 гпдина се 
спрпведе ппстапкa за јавнa набавкa сп пбјавуваое на пглас вп ЕСЈН спгласнп шлен 100, 101 и 
102 пд Закпнпт за јавни набавки (ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди)  и тпа јавна 
набавка на гпривп за мптпрни впзила вп изнпс пд 173.000,00 денари без ДДВ пднпснп 
204.140,00 денари сп вклушен ДДВ. 
 

 

 


