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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 11 став  10 од Законот за еднакви можности на жените и мажите  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12  и 166/14), министерот за труд и 
социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА 
НА КООРДИНАТОРОТ И ЗАМЕНИК КООРДИНАТОРОТ ЗА ЕДНАКВИ 

МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА 
УПРАВА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за работата на 

координаторот и заменик координаторот за еднакви можности на жените и мажите во 
органите на државната управа.

Член 2
(1) Извештајот на координаторот и заменикот координатор за еднакви можности на 

жените и мажите во органите на државната управа се доставува на образец „Годишен 
извештај за работа на  координаторот и заменик координаторот за еднаквите можности на 
жените и мажите во органите на државната управа“, кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

(2)  Образецот од став (1) на овој член се печати на  хартија во бела боја со формат А4 и 
содржи:

1. Основни информации;
2. Спроведени активности  согласно Законот за еднакви можности на жените и  мажите;
3. Преземени иницијативи во извештајниот период;
4. Соработка со други организации и база на податоци;
5.  Реализирани активности и постигнати резултати согласно стратешките документи од 

областа на родовата еднаквост;
6. Предизвици, добри пракси и научени лекции;
7. Следни чекори;
8. Предлози и сугестии до Министерството за труд и социјална политика.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

        Бр.17-2569/1
  13 март 2015 година Министер,
           Скопје Диме Спасов, с.р.

                                                                                                          
             



Службен весник на РМ, бр. 46 од 23.03.2015 година

2 од 5



Службен весник на РМ, бр. 46 од 23.03.2015 година

3 од 5



Службен весник на РМ, бр. 46 од 23.03.2015 година

4 од 5



Службен весник на РМ, бр. 46 од 23.03.2015 година

5 од 5


