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Член 4 
(1) Интер ресорската група ги има следните задачи: 

- да го промовира концептот за вклучување на родовите аспекти во 
генералните политики на сите јавни институции; 

- да ја следи интеграцијата на концептот во секторските политики во 
соработка со социјалните партнери и институциите од поединечните 
области; 

	

- да  ro  следи процесот на хармонизација 	на националното 
законодавство со законодавството и стандардите на Европската 
Унија од областа на родовите прашања; 

- да учествува и дава насоки во процесот на подготовка на 
Стратегијата за родова еднаквост; 
да ги следи периодичните извештаи од институциите за степенот на 
напредокот на родовата еднаквост. 

II. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА  HA  ИНТЕР-РЕСОРСКАТА ГРУПА 

Член 5 
(1) Интер-ресорската група е составена од 26 члена, претставници на 

државни институции, единици на локална самоуправа, здруженија, синдикати, 
здруженија на работодавачи, независни експерти и тоа двајца членови 
Министерството за труд и социјална политика  u no  еден член од: Министерството 
за финансии Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, 
Министерството за здравство, Министерството за економија, Министерството за 
образование и наука, Министерството за одбрана, Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за информатичко 
општество и администрација, Кабинетот на заменикот на претседателот на 
Владата, задолжен за економски прашања и за координација  co  економските 
ресори, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, 
Организацијата на работодавачи на Македонија, Бизнис Конфедерацијата на 
Македонија, Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија, Сојузот 
на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати на 

за труд +389 2 3106 212 
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11) презема мерки во случај на неспроведување на заклучоците на Интер- 
ресорската група, неспроведување на заклучоците, известување на 
надлежните институции за проблемите при спроведувањето, состаноци 
и слични мерки во надлежност на Интерресорската група; 

12) ги следи периодичните извештаи од институциите и се грижи за подготовка и 
поднесување на годишен извештај за работа на Интер-ресорската група до 
Владата; 

13) одлучува за одржување на состаноци и советувања во врска со 
разгледување на прашања во надле жност на Интер-ресорската група; 

14) врши и други работи во согласност со овој деловник. 

2. Членови на Интер-ресорската група 

Член 7 
(1) Членовите на Интер-ресорската група имаат право и должност: 

1) да присуствуваат на седниците и да учествуваат во работата на Интер- 
ресорската група; 

2) да предлагаат расправа за разгледување на прашања од надлежност на 
Интер-ресорската група; 

3) да учествуваат во расправата и утврдување ставови  no прашања за кои се 
расправа на седници на Интер-ресорската група; 

4) да учествуваат во подготовката на Програма за работа на Интер ресорската 
група 

5) да ги информираат надле>кните во институцијата што ја претставуваат за 
заклучоците на Интер-ресорската група и да обезбедат повратна 
информација за Интересорската група за нивно спроведување во рамки на 
институцијата која ја претставуваат; 

6) на барање на Интер-ресорската група доставуваат информации за 
работата  no одредено прашање од областа на родовата еднаквост во 
Република Македонија од надлежност на институцијата што ја 
претставуваат; 

7) Обезбедуваат информации и предлагаат мерки за унапредување на 
имплементацијата на законската регулатива и стратешките документи од 
областа на еднаквите можности и недискриминацијата во рамки на 
надлежностите на институцијата од која доаѓаат; 
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(3)  Ha предлог на цленовите, со Одлука на Интер-ресорската група се 

определуваат замениците на членови кои присуствуваат на седниците во случај 
на спреченост  na членовите на Интер-ресорската група. 

Член 9 

Членот на Интер-ресорската група има право и должност  no овластување на 

координаторот на Интер-ресорската rpyna, a во согласност Co насоките и ставовите 

na Интер-ресорската група да ја претставува Интер-ресорската група во земјата и 

странство. 

3. Секретар на Интер-ресорската група 

Член 10 
(1)Административно-текничките работи на Интер-ресорската група ги врши 

лице определено од Министерството за труд и социјална политика (во 
натамошниот текст: секретар на Интер-ресорската  rpyna).  

(2) Секретарот на Интер-ресорската група:му помага на координаторот на 
Интер-ресорската група во подготвувањето и организирањето на седниците  na 
Интер-ресорската група; 

(3) ги доставува поканите и други материјали до членовите на Интер 
ресорската  rpyna  
(4)води записник од седниците на Интер-ресорската група и го доставува до 

членовите на разгледување; 
(5) се грижи за стручно-организационите прашања и за унапредување на 

работата на Интер-ресорската група; 
(6) My  помага  na  координаторот на Интер-ресорската група во 

спроведувањето на одредбите на овој деловник. 
(7)Ha барање на координаторот и/или членовите на Интер-ресорската 

група обезбедува акти, извештаи, нацрт-закони, буџети и слични 
документи од институциите. 

III. НАЧИН  HA PAbOTA HA  ИНТЕР-РЕСОРСКАТА ГРУПА 

1.Работни тела на Интер-ресорската група 
Член 11 

(1) За остварување на работите од својата надлежност Интер-ресорската 
rpyna  формира постојани и привремени работни тела 
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Член 14 
Предлогот на дневниот ред за седница на Интер-ресорската група го 

утврдува координаторот на Интер-ресорската група. 

Член 15 
(1) Поканата за седница на Интер-ресорската група и предлогот на 

дневниот ред со материјалите предложени за дневниот ред се доставуваат 
најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на седницата. 

(2) Ho  исклучок, во случај на итност, седницата на Интер-ресорската 
група може да се свика усно, телефонски или електронска пошта, без 
наведување на предлог на дневниот ред и без доставување на материјали. 

4. Работа и одлучување на седниците на Интер-ресорската група 

Член 16 
(1)Интер-ресорската група може да расправа и одлучува кога на седницата 

се присутни повеќе од една третина од членовите на Интер-ресорската група. 
(2) Координаторот на Интер-ресорската група ја отвора седницата. 
(3)Интер-ресорската  rpyna no  утврдување на дневниот ред на седницата, 

што  ro  предлага координаторот на Интер-ресорската група, пристапува кон 
усвојување на записникот од преткодната седница на Интер-ресорската група. 

(4) Членовите на Интер-ресорската група имаат право да дадат забелешки 
на записникот писмено пред седницата или усно на самата седница. По 
забелешките на записникот одлучува Интер-ресорската група. 

(5) Записникот  ro  потпишуваат координаторот и секретарот на Интер- 
ресорскатагрупа. 

Член 17 
(1)Интер-ресорската група работи врз основа на утврдениот дневен ред. 
(2) Ha  почетокот на расправата  no  точките од дневниот ред предлагачот 

може да даде кратко усно образложение  no  материјалот. 
(3) Координаторот на Интер-ресорската група може да предложи да се 

ограничи времетраењето на излагањето и дискусиите  no  одделни материјали. 
Интер-ресорската  rpyna  одлучува за ограничување на времетраењето на 
излагањето и дискусиите  Co  мнозинство гласови од присутните членови. 

(4) По завршување на расправата  no  секое прашање за кое е расправано на 
седницата, Интер-ресорската група донесува заклучоци. Заклучоците ги 
ф м ј р џіаторот на Интер-ресорската група. 	 +38923106 212  

и социјална политика на 	 ул. „4аме руев бр.14, Скоп је 	 v~,w,mtsp.gov.mk  
e-mai1: mts mts ov.mk Р@ РЅ 
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социјална политика. Членовите на Интер-ресорската група се гри ~кат извештаите 
да се објават и на веб страниците на институциите или организациите кои ги 
претствуваат. 
За важни прашања поврзани со родовата еднаквост или за промоција на 
активностите и иницијативите на Интер-ресорската група, истата испраќа 
соопштенија до јавноста и до медиумите и свикува прес-конференции. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДГА 

Член 21 
Co  денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи 

Деловникот за работа на Интер-ресорската консултативна и советодавна група за 
еднакви можности на жените и мажите од февруари 2013 година. 

Член 22 
Овој деловник влегува во сила со денот на донесувањето. 

Бр. 	 
	 година 

Скопје 

КООРДИНАТОР 
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