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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз  основа  на  член 75  ставови 1  и 2  од  Уставот  на  Република  Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  
 МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

 

Се прогласува Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за 

човекови права,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај 
2009 година. 

 

Бр. 07-2327/1 

21 мај 2009 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД  

 ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

Член 1  

Со овој закон се уредуваат застапувањето, постапувањето и заштитата на интересите на 

Република   Македонија   пред   Европскиот   суд   за   човекови   права,   надлежноста, 

овластувањата, организацијата и раководењето со Бирото за застапување на Република 

Македонија  пред  Европскиот  суд  за  човекови  права,  како  и  други  прашања  кои  се 

однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Македонија пред Европскиот суд 

за човекови права (во натамошниот текст: Судот).  

 

Значење на изразите употребени во овој закон  

Член 2  

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:  

1.  “Државни  органи“  се  органите  на  државната  управа,  управните  организации,  

органите на локалната самоуправа и другите државни органи во Република Македонија;  
 2. “Спогодба за пријателско решавање на предметите“ е изјава со која Владата на  

Република Македонија (во натамошниот текст: Владата) се обврзува да му исплати на  

жалителот определен износ на парични средства или пак, преку домашните судови и  

државните органи, да преземе извршување на определени дејствија, за сметка на што  
жалителот се обврзува да престане со натамошни постапувања и барања пред Судот  
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против Република Македонија  во односниот предмет, со што се постигнува конечно 

решавање на предметот;  

3. “Еднострана декларација“ е изјава со која Владата ја признава сторената повреда на  

Република Македонија и ценејќи ги фактите и околностите на предметот ја изразува  

спремноста на Владата да исплати одреден паричен износ понизок од понудениот во  

спогодбата  за  пријателско  решавање,  со  што  се  постигнува  конечно  решавање  на  

предметот и  

4.  “Податоци“  се  предметите,  судските  списи,  документацијата,  информациите  и  

електронската база на податоци на домашните судови и државните органи од точката 1 на  

овој член.  

Член 3  

(1) Република Македонија пред Судот ја застапува Бирото за застапување на Република 

Македонија пред Европскиот суд за човекови права (во натамошниот текст: Бирото).  

(2) Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда кое ги  
врши  работите  што  се  однесуваат  на  застапувањето  и  постапувањето  на  Република  
Македонија пред Судот и врши други стручни работи од надлежност на Министерството.  

 

II. НАДЛЕЖНОСТ  

Член 4  

Бирото ги врши следниве работи:  

- ja претставува Република Македонија во постапките пред Судот во случаите кога 

Република Македонија е странка во споровите пред Судот,  

- обезбедува соработка на органите на Република Македонија со Судот и со другите 
органи  на  Советот  на  Европа,  по  прашањата  кои  се  однесуваат  на  застапување  на 
Република Македонија пред Судот,  

- подготвува одбрана и непосредно ја застапува Република Македонија во постапките пред 

Судот,  

- по предметите по кои постапува посредува во контактите на Судот со домашните 
судови и државните органи,  

- по предметите по кои постапува, комуницира и презема дејствија  за извршувањето на 

пресудите на Судот, кои се однесуваат на заштитата на човековите права во рамките на 

Советот на Европа,  

- врши увид во судските и управните предмети, како и во секоја друга документација на 
државните органи, согласно со закон,  

-  ракува  со  класифицирани  информации  согласно  со  прописите  за  класифицирани 

информации,  

- по предметите по кои постапува прибавува информации, бара објаснувања и мислења од 

домашните судови и државните органи,  

- во име на Владата, склучува спогодби за пријателско решавање на предметите пред 

Судот,  
- во име на Владата изјавува еднострана декларација,  

- врши постојана анализа на пресудите и праксата на Судот по однос на заштитата на 
човековите  права  и  слободи  загарантирани  со  Европската  конвенција  за  заштита  на 

човековите права и основните слободи (во натамошниот текст: Конвенцијата) и за тоа ги 

известува домашните судови и државните органи,  

- изготвува препораки за можни постапувања на домашните судови и државните органи 
заради  извршување  на  одлуките  на  Судот  во  случај  на  констатирана  повреда  на 
Конвенцијата од страна на домашните судови и државни органи,  
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-  се  грижи  за  обезбедување  на  усогласеност  на  домашното  законодавство  со 

стандардите на Конвенцијата и праксата на Судот,  

- го следи остварувањето на обврските на домашните судови и државни органи кои 

произлегуваат од одлуките на Судот при констатирани повреди на Конвенцијата од страна на 

домашните судови и државни органи,  

-  ја  информира  Владата  за  текот  на  постапките  кои  се  водат  против  Република 

Македонија пред Судот,  

- за   извршувањето   на   пресудите   донесени   од   Судот,   во   координација   со  

Министерството за надворешни работи, доставува информации до Комитетот на министри  

при Советот на Европа, за преземените мерки од Република Македонија,  

- учествува во работата на состаноците на Комитетот на министри кога се разгледуваат 

преземените  мерки  за  извршување  на  пресудите  на  Судот  од  страна  на  Република 

Македонија,  

- по потреба на Владата и предлага формирање на стручни тимови за подготовка на  

одбраната и застапувањето на Република Македонија во постапките пред Судот,  

 - соработува со Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици,  

во постојаната едукација на судиите, јавните обвинители, адвокатите и другите правни  

професии, заради извршување на пресудите и примена на праксата на Судот како извор на  

право и  
- врши и други работи утврдени со закон.  

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ СО БИРОТО  

 

Организација  

Член 5  

Бирото работите од својата надлежност ги извршува преку: - 

директор на Бирото - владин агент,  

- лица овластени од Владата на предлог од владиниот агент и - 

вработените во Бирото.  

Член 6  

(1)  За  вршење  на  определени,  стручни,  административни  и  помошни  работи  од 

надлежност на Бирото се формираат организациони облици.  

(2) Внатрешната организација на Бирото, на предлог на директорот -владиниот агент ја 
утврдува министерот за правда.  

 

Раководење  

 

Член 7  

(1) Со работата на Бирото раководи директор - владин агент (во натамошниот текст: 

владин агент).  

(2) Владиниот агент по предлог на министерот за правда го именува и разрешува 

Владата.  

(3)  Владиниот  агент  се  именува  со  мандат  од  пет  години  со  право  на  повторно 

именување.  

Член 8  

За владин агент се именува лице од редот на раководните државни службеници.  
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Член 9  

(1) Лицето од членот 8 на овој закон покрај општите услови за вработување утврдени во 

Законот за државните службеници треба да ги исполнува и следниве посебни услови:  

 -  да  има  најмалку  осум  години  работно  искуство  на  правни  работи,  по  положен  

правосуден испит,  

- да има активно познавање на еден од службените јазици на Судот  (англиски или 

француски јазик) и  

-  да  има  искуство  во  работењето  од  областа  на  заштитата  и  унапредувањето  на 

човековите  права  и  слободи  утврдени  со  Уставот  на  Република  Македонија  и 

меѓународното право.  

(2) Лицето кое се именува за владиниот агент не смее да врши друга јавна функција, 

професија, ниту да биде член на политичка партија, член на управен одбор, надзорен 

одбор или во кој било друг орган кај друг субјект.  

Член 10  

Владиниот агент за својата работа и за работата на Бирото лично е одговорен пред 

Владата и министерот за правда.  

Член 11  

(1)  Владиниот  агент  ја  раководи,  организира,  координира  и  насочува  работата  на 
Бирото.  

(2) По исклучок, во случај на спреченост на владиниот агент, Владата на предлог на 

владиниот агент од редот на раководните државни службеници во Бирото ќе овласти лице кое 

ќе го заменува пред Судот.  

Член 12  

Владиниот агент презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување на 

вработените во Бирото.  

 

Член 13  

(1) Владиниот агент ги штити интересите на Република Македонија пред Судот, а во 

координација со Министерството за надворешни работи и пред Советот на Европа.  
(2) Владиниот агент пред Судот настапува во име и за сметка на Владата.  

(3)  Владиниот  агент  пред  стапување  на  функцијата  дава  свечена  изјава  пред  

претседателот на Владата на Република Македонија, која гласи:  

"Изјавувам дека во својата работа ќе се придржувам кон Уставот и законите и дека ќе ги 

штитам интересите на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и пред 

органите и телата на Советот на Европа и својата функција ќе ја извршувам совесно, одговорно 

и чесно."  
(4) Владиниот агент ги потпишува пишаните одбрани на Република Македонија кои се 

доставуваат пред Судот, како и писмената и електронската кореспонденција со Судот во име 
на Владата.  

(5)  Владиниот  агент  ги  презема  сите  правни  дејствија  согласно  со  домашното 

законодавството, а по негово барање или по иницијатива на Собраниeто, претседателот на 
Републиката,  Владата  и  министерот  за  правда,  добива  општи  насоки  за  начинот  на 

застапување на интересите на државата.  
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Пристап до информации  

 

Член 14  

(1) Владиниот агент и вработените во Бирото имаат пристап до сите предмети за кои се 
води постапка пред Судот во домашните судови и државните органи и нивните податоци без 
оглед на степенот на нивната тајност.  

(2) Увидот во податоците кои се означени како класифицирани информации, владиниот 

агент и вработените во Бирото од ставот (1) на овој член можат да го вршат согласно со 

прописите за класифицирани информации.  

(3) По извршениот увид во податоците, владиниот агент и лицата овластени од него, 

можат од домашните судови и државните органи да бараат дополнителни информации, 

објаснувања и мислења, во врска со предмети за кои се води постапка пред Судот во 

домашните судови и државните органи и нивните податоци без оглед на степенот на 

нивната тајност.  

(4) Домашните судови и државните органи се должни да соработуваат и на барање на 

владиниот  агент  да  овозможат  непречен  пристап  до  просториите  и  податоците  за 

предмети за кои се води постапка пред Судот во домашните судови и државните органи и 

нивните податоци без оглед на степенот на нивната тајност, како и да достават потребни 
информации и мислења во рокот определен од владиниот агент, заради подготовка на 

навремена и издржана одбрана на Република Македонија пред Судот и органите и телата на 

Советот на Европа.  

 

Член 15  

Податоците до кои ќе дојде владиниот агент во вршењето на функцијата, односно 

вработените  во  Бирото  во  вршењето  на  должностите,  претставуваат  класифицирани 

информации со соодветен степен на тајност, согласно со прописите за класифицирани 
информации.  

 

Легитимација  

Член 16  

(1) Овластувањата за вршење на својата функција владиниот агент, односно за вршење  

на своите должности вработените во Бирото ги докажуваат со службена легитимација.  

(2) Владиниот агент и вработените во Бирото се должни при вршењето на својата  
функција, односно должностите да ја покажат службената легитимација, а на барање на  
овластено лице од домашните судови и државните органи да му дозволат да ја разгледа.  

(3) Формата и содржината на образецот на службената легитимација и начинот на 

нејзиното издавање и одземање ги пропишува министерот за правда.  

 

Престанок и разрешување на функцијата  

Член 17  

(1)  Функцијата владин агент престанува:  

- со завршување на мандатот,  
- со смрт,  

- по сопствено барање,  

- ако ги исполни условите за старосна пензија,  

- ако се утврди дека трајно ја загубил способноста за вршење на функцијата, - 

ако е избран или именуван на друга јавна функција и  
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- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна 

затвор од најмалку шест месеца.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член престанокот на функцијата на владиниот 

агент го утврдува Владата.  

Член 18  

(1) Владиниот агент може да се разреши поради нестручно и несовесно вршење на 

функцијата владин агент.  

(2) Одлуката за разрешувањето од ставот (1) на овој член по предлог на министерот за 

правда ја донесува Владата.  

(3) Против одлуката на Владата од ставот (2) на овој член може да се поведе управен 

спор пред Управниот суд.  

Член 19  

(1) По завршувањето на мандатот, престанок на функцијата по сопствено барање или по 

разрешување од функцијата,   владиниот агент   во рок од 30 дена се распоредува во 

органот, односно институцијата од каде што е именуван на работно место во едно од 

звањата од групата раководни државни службеници, но не пониско од звањето што го 

имал пред да биде именуван за владин агент.  

(2) До распоредувањето согласно со ставот (1) од овој член владиниот агент ќе ја прима 
платата  што  ја  примал  до  престанокот    на  мандатот,  односно  денот  на  неговото 
разрешување.  

 

Поднесување на извештај  

Член 20  

(1) Бирото изготвува годишен извештај за својата работа.  

(2)  Годишниот  извештај  за  претходната  година  преку  министерот  за  правда  се 

доставува до Владата и од Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на март 

во тековната година.  

(3) Годишниот извештај содржи податоци за работата на Бирото, преглед на тековните и  

завршените  предмети  пред  Судот,  преглед  на  досудените  средства  на  жалителите, 

анализи на структурата и карактеристиките на жалбите, анализи на пресудите по области и 

извршување на пресудите на Судот.  

Член 21  

Средствата за работа на Бирото се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.  

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 22  

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Одделението за поддршка на владиниот 

агент при Министерството за правда продолжува да работи како Биро за застапување на 

Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.  

Член 23  

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој закон вработените, средствата, опремата и 

документацијата на Одделението од членот 22 на овој закон ги презема Бирото.  

(2) Вработените од ставот  (1) на овој член продолжуваат да ги вршат работите на  
работните места на кои се затекнати на денот на влегувањето во сила на овој закон, до  
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донесувањето на актот за систематизација на работните места на Министерството за 

правда, согласно со кој ќе бидат распоредени на соодветни работни места.  

 

Член   24  

Постапките за застапување на Република Македонија пред Судот започнати пред денот на 
влегувањето во сила на овој закон ги презема Бирото.  

 

Член 25  

Директорот - владиниот агент Владата ќе го именува во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 26  

Постојниот владин агент продолжува да ја врши функцијата до именување на директор - 

владин агент.  

Член 27  

Бирото ќе започне со работа со денот на именувањето на директор -владин агент.  

 

Член 28  

Актот од членот 16 став (3) на овој закон, актот за организација и работа, како и актот за  
систематизација  на  работните  места  на  Министерството  за  правда,  на  предлог  на 

директорот - владиниот агент, министерот за правда ќе ги донесе во рок од 30 дена од 

денот на именувањето на  директорот - владиниот агент.  

 

Член 29  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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