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3a cnpeqyBarbe Ha Kopynqiljara eo Cexperaprjaror sa

3aKoHoAaBcrao sa 2022 roAl4Ha

AoKyMeHTor npercraByBa [3jaBa 3a nocBerexocra xa Cexperap[jaror sa

aaxoxoga"creo eo cnpe'{yBabe Ha Kopynqxjara x aKr[BHocrxre Kol4 ke 6xAar

npe3eMeHu 3a cnpeqyBabe Ha Kopynt;lrliara Bo 2022 toAVHa

Cxonie, AexeMBPx 2021 roAxHa





ВОВЕД 

Секретаријатот за законодавство е посветен на одржување на високи правни, 

етички и морални стандарди, почитување на принципите на интегритет, објективност и 

непристрастност и со својот начин на работа се бори против корупцијата и судирот на 

интереси. 

Сите вработени се подеднакво посветени преку промовирање на културата на 

спречување на корупцијата и судирот на интереси да се олесни откривањето на 

случаите на корупција и обезбеди навремено и правилно решавање на таквите случаи. 

4. АНАЛИЗА ЗА РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА КОРУПЦИЈА ВО РАМКИ НА 

ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Секретаријатот за законодавство согласно Законот за Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 

37106, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) надлежен е за 

обезбедување на конзистентноста на правниот систем, усогласеноста на законите и 

другите прописи со Уставот на Република Северна Македонија и со меѓународните 

договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Северна Македонија. 

Во текот на своето редовно работење Секретаријатот за законодавство редовно 

ги анализира ризичните области во рамки на делокругот на работење и има 

воспоставено Регистар на ризици кој редовно се ажурира и различни процедури кои ги 

опфаќаат ризичните области. 

Од аспект на корупцијата, а имајќи го во предвид буџетот со кој располага 

Секретаријатот за законодавство и активностите предвидени во стратешкиот и 

годишниот план на Секретаријатот за законодавство, ризични области за корупција во 

рамки на кои редовно се превземаат мерки за намалување и отстранување на ризикот 

се јавните набавки и вработувањата. 

Во Стратешкиот план на Секретаријатот за законодавство е дефинирана 

Програмата „Стручни правни мислења" која произлегува од стратешкиот приоритет на 

Владата на Република Северна Македонија содржан во Одлуката за стратешки 

приоритети за 2022 година: Владеење на правото, независност на правосудството, 

доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и 

обврзувачка транспарентност.

BOBET

CeKperaplajaror 3a 3aKoHoAaBcrBo e nocBereH Ba oApxqBaEe Ha BlcoK,| npaBHll'

erl,lqxr,r l, MopanHr craBAapa[, noquryBa]be Ha npxHtllinlre Ha lHTerpfier' o6jefi[BHOCT 14

HenpncrpacrHocr t4 co cBojor Hag[H Ha paoora ce 6opt1 nporllB rcpynquiara I cyAl'por Ha

t4HTepec!!.

Cxre Bpa6oreHu ce noAeAHaxBo nocBereHlt npeKy npoMoBl4pabe Ha Kynrypara Ha

cnpeqyBabe Ha (opynqxjara r cyalrpor Ha ltBTepecl4 Aa ce onecHl orKPuEabero Ha

cny,rat re Ha Kopynqxja l,! o6e36eA[ HaBpeMeHo 14 npaBi4'lHo peuaBathe Ha rat(B[Te qnyqar'

I. AHMh3A 3A P],I3],lqHX O6'IACTX 3A KOPYNUUJA BO PAMKh HA

AEIIOKPYTOT HA PAEOTE}bETO HA CEKPETAPUJATOT 3A

3AKOHOTABCTBO

ceKperaptrjaror 3a 3aKoHoaaBcrEo cornacHo 3at(oHor 3a BaaAara Ha Peny6nutKa

MaKeAoHxja (,Cryx(6eH EecHr( Ha Peny6nxKa MaKeAoHrja' 6p 59/00' 26/01 ' 1203' 55/05'

sircd, vitoi,19io8, 82108, 1gt'to, 51t'11, 't5t'13, 27t14, 139/14, 196/15' 14,,'t6 tti 't4u1a

u,Cflpx6en BecHlK Ha Peny6n[Ka CeBepHa MaKeAoHxja'6p 98/19) Ha'qnexeH e 3a

o6e36eAyBaEe Ha KoH3l4creHTHocTa Ha npaBHxor clcreM, ycomaceHogra Ha 3aKoHlre r

apyrrr" nponra, co ysraBor Ha Peny6rxKa CeBepHa MaKeAoHlja x co MeryHapoAHnre

AoroEopl4 parl4$xKyBaH[ Eo cornacHocr co ycraBor Ha Peny6nl,rc CeBepHa Ma(eAoHlja'

BoTeKoTHacBoelopeAoBHopa6oTerbeceKpeTap[jaloT3a3aKoHoAaEcTBopeAoEHo

fviatan|fiy1papu3,tl{tlt1Teo6,lacr}tBopaMxnHaAeIIoKpyroTHapa6oTebe|i|],!Ma
BocnocTaEeHo PerHcTap Ha prcliqx Koj peAoBHo c€ ol(yp[pa ll| pa3ll,t{H[ npoqeAyptl Ko|, r,l

on+artaar px3lr'{H[Te o6nacn .

OA acnefi Ha Kopynqxjara, a lrMaifua ro Bo npeABlA oyueror co Koj pacnonara

CeKperapljaror 3a 3axoHoAaBcrEo r axlaEHocnare npeABlAeH[ Bo crpareuJKl'or l'

i*rrrroi nn"" Ha ceKperapljaror 3a 3aKoHoAaBcrao, pxsx'{H[ o6racrl 3a Kopynqria Bo

paMxx Ha xol, peAoBHO Ce npeB3eMaaT MepK't 3a HaManyBaEe la OTcTpaHyEa]be Ha pl,3xKoT

ce jaBH[Te Ha6aBKu l,l Bpa6oryBarbara'

Bo CrpareuJKttor nnaH Ha CeKperapxjaror 3a 3aKoHoAaBcrEo e AeO[HlpaHa

nporpaMara ,CTpyqHl! npaEHlt Mllcrerba" Koja npoHsneryBa oA crpareuJKl{or nplaopl rer Ha

Bna.qara Ha Peny6nraxa CeBepHa MaKeAoH[ja coApxaH Bo OAryKara 3a crpareuJKl4

npropurer!! 3a 2022 toAt/,ia' BnaaeeEe Ha npaBoro' HegaBrcHocr Ha npaBocyAcrBoro'

AocneAHa x HeceneKTuBHa 6op6a npor[B Kpl4MriHemor u fiopynq[jara co tlll'por€ vl

o68p3yBaqKa rPaHcnaPeHTHocr.



2. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И ФАКТОРИТЕ КОИ ЈА 
ОВОЗМОЖУВААТ КОРУПЦИЈАТА 

Во текот на своето досегашно работење Секретаријатот за законодавство 
успешно управува со ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека 
Секретаријатот за законодавство не се соочил со проблеми поврзани со корупција, 
може да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. Сепак, 
ризикот од појава на корупција како можност треба да биде анализирана со цел да се 
продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото подразбира 
и борба против корупцијата и судирот на интереси. 

Причините кои што би можеле да доведат до корупцијата се всушност 
остварување на материјална или друга корист и злоупотреба на функцијата, јавното 
овластување, службената положба на еден или повеќе вработени при спроведување на 
постапките за јавни набавки или постапките за вработување. 

Условите и факторите кои би можеле да овозможат корупција се одредени 

ситуации и можности при реализирање на постапките за јавни набавки и постапките за 

вработување кои се спроведуваат од страна на вработените како членови на одделни 

комисии, односно доколку не се управува добро со постапките за јавни набавки и 

постапките за вработување би можеле да го зголемат ризикот од корупција. Факторите 

како релативно мал буџет кој економично се планира и реализира, вклучително и 

буџетот наменет за постапките за јавни набавки кои се од мала вредност, високата 

свесност на вработените за совесно работење и нивниот интегритет доведуваат до 

минимизирање на ризикот за корупција. Освен тоа, Секретаријатот за законодавство 

има воспоставено контролни механизми за кои се елаборира насловот што следува. 

3. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА АПАТКИ И КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 

НАДМИНУВАЊЕ НА ДЕТЕКТИРАНИТЕ РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ 

Со цел воведување на превентивни мерки за зголемување на транспарентноста 

на јавните набавки и вработувањата и елиминирање на можноста од нивна злоупотреба 

Секретаријатот за законодавство има воспоставено соодветни алатки и контролни 

механизми. 

Секретаријатот за законодавство постапува согласно Постапката за набавка на 

стоки и услуги со проценета вредност до 1.000 евра без ддв во денарска 
противвредност во Секретаријатот за законодавство бр. 03-1852/1 од 03.05.2019 година, 

Постапка за јавна набавка во Секретаријат за законодавство бр. 03-1853/1 од 03.05.2019 

година и Постапка за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни 

набавки во Секретаријат за законодавство 03-699/2 од 08.02.2019 година. Наведените 

постапки содржат контролни механизми при реализирање на сите активности поврзани 

со набавките. Постапката за јавна набавка во Секретаријат за законодавство како 

контролен механизам ја содржи Изјавата за непостоење на судир на интереси која ја 

потпишуваат секретарот, претседателот и заменик претседателот на комисијата за

2. l,I[EHTXOI,IKYBA}6E HA NPTqUHXTE, YC'IOBXTE 14 OAKTOPI,ITE KOI,I JA
oBo3iio)KyBMT KOPynq!tJATA

Bo reKor Ha cBoero AocerauJHo pa6orebe Ce(perapljaror 3a 3aKoHoAaBcrao
ycneuHo ynpaByBa co ptr3rlKor oA nojaBa Ha Kopynqxja. Co orlleA Ha oaKror AeKa
Cexperapt,|jaror 3a 3aKoHoAaBsrBo He ce cooql4r co npooreMx noapoaHu co Kopynqnja,
Moxe Aa ce KoHcrarhpa AeKa prcx(or oA nojasa Ha Kopynqnja e cBeAeH Ha M[HuMyM. Cena(,
pr43rr(or oA nojaBa Ha Kopynqxja (aKo MoxHocr rpe6a Aa 6xAe aHanrcupaHa co qen Aa ce
npoAorual co Ao6poro, (Ba,][TerHoro x eQx(acHo pa6oreEe, LUro ueiy4pyroro nogpao6tpa
x 6op6a nporuB Kopynqljara I cyAxpor Ha uHrepecla.

['lpn]r4H[Te Kox rlro 611 Moxere Aa AoBeAar Ao Kopynqxjara ce Bcyu]Hocr
ocrBapyBaEe Ha MarepljanHa !ul,| Apyra (oplcr l, 3roynorpe6a Ha OyHKt]ujara, jaBHoro
oBracryBarbe, cnyx(6eHara nonox6a Ha eAeH unI noEe(e Bpa6oreHu npl. cnpoBeAyBarbe Ha
nocranKlre 3a jaBH[ Ha6aBK[ l,trr nocranKrre 3a Bpa6oryBarbe.

yclroal,Te u +arropxre Kolt 6n Moxere Aa oao3Moxar Kopynqlja ce oApeAeHl
curyaql,lx u MoxHocrlr np]i pearl3rpaEe Ha nocranKlre 3a jaBH[ Ha6aaK[ 14 noqranKure 3a
Epa6oryaarbe Kot1 ce cnpoBeAyBaar oA crpaHa Ha Bpa6oreHxre xaKo qneHoBt, Ha oA,qeflH,
KoMl4cl4l4, oAHocHo AoKon(y He ce ynpaByBa Ao6po co nocranxfle 3a jaBHu Ha6aBK[ t1

nocranKxre 3a Bpa6oryBabe 6x Moxene Aa ro grorreMar px3rlKor oA Kopynquja. Oafiopr4re
KaKo peraruBHo Man 6yuer xoj e(oHoMr,r,{Ho ce nnaHxpa l, pearrcnpa, BKnyqltrerHo t,
6yueror HaMeHer 3a nocranKHTe 3a jaBHtti flaOaBKV Kol,r ce oA Merna BpeAHosr, BxcoKara
cBecHocr Ha Bpa6oreHxre 3a coBecHo pa6oTebe u Hl4BHl4or l,rHTerplrer AoEeAyEaar Ao
MlrHlrMr3npar6e Ha plror4Kor 3a Kopynqxja. OcBeH Toa, CeKperap[jaro] 3a 3aKoHoAaBcrBo

lMa BocnocTaEeHo KoHTporrHl{ MexaH[3Ml,r 3a Kol, ce enaooplpa HacloBor uJTo cneAyBa.

3. BOCNOCTABYBA}bE HA AIIATKI/I 14 KOHTPO.IIHI,I II'EXAH1,I31UI1,I 3A
HAIMl,tHyBAtbE HA AETEKTI,|PAHhTE Pt.l3hr.tHh OEnACTtI

Co qer BoBeAyBarbe Ha npeBeHn BHx MepK[ 3a 3rorreMyBabe Ha rpaHcnapeHTHocra
HajaBHl,re Ha6aBKa t1 Bpa6oryBaEara I en[MrHl,ipaEe Ha MoxHocra oA Hr4BHa 3roynorpe6a
Cexperap[jaror 3a 3aKoHoAaBcrEo uMa BocnocraBeHo cooABerH]r anarK, r, KoHrpolHr,r

MeXaHU3Ml,l.

Cexperapljaror 3a 3axoHoAaBcrBo nocTanyBa corflacHo TlocranKara 3a Ha6aBKa Ha

croroi I ycryrta co npoqeHera BpeAHocr Ao 1.000 eBpa 6e3 AAB Bo AeHapcKa
npornBBpeAHocr Bo Cereerapxjaror 3a 3aKoHoAaBqrEo 6p. 03-1852y1 oA 03.05-2019 roArHa,
nocranKa 3ajaBHa Ha6aBKa Bo CeKperapxjar 3a 3aKoHoAaBcrBo 6p. 03-1853/1 oA 03.05.2019
roA[Ha I nocranKa 3a HaqlHor Ha npoqeHyBabe Ha BpeAHocra Ha AoroBopure ga jaBHu

Ha6aBKI Bo CeKperap[jar 3a 3aKoHoAaBcrBo 03-699/2 oA 08.02.20'19 roA[Ha. HaBeAeHxTe
nogTanK[ coApxaT KoHTpoI]Hyt MexaHI3M[ nplt peann3[paEe Ha cuTe aKTuBHocT]l noBp3aHu

co Ha6aBKrre. nocranKara 3a jaBHa Ha6aE(a Bo CeKperapljar 3a 3aKoHoAaBcrBo KaKo

KoHTporeH MexaHx3aM ja coApxu l4sjaBara 3a HenocroeBe Ha cyAup Ha lrHTepe (oja ja
nornuuJyEaar ceKperapor, nperceAareflor u saMeH[( nperceAarenor Ha KoMlrc[jara 3a



јавна набавка и сите членови и заменици на членовите на денот на јавно отворање на 
понудите. 

Секретаријатот за законодавство постапува согласно Постапката за 
вработување на административни државни службеници во Секретаријатот за 
законодавство бр. 01-4483/13 од 01.12.2017 година. При спроведување на постапките 
за вработување сите членови и заменици на членовите на комисијата за селекција 
потпишуваат изјави за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци. 

Секретаријатот за законодавство има донесено и Правилник за спроведување 
на процедури за прием на укажувачи, издвојување и обработка на податоците од 
пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите податоци 

кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите 

за заштита на личните податоци и заштита на класифираните информации бр. 01- 

4302/1 од 30.06.2016 година. 

Во периодот што следува, Секретаријатот за законодавство ќе ги следи и новите 

законски решенија од областа на корупцијата и ќе постапува по истите. 

4. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

СО ОСОБЕН АКЦЕНТ НА ЈАКНЕЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

Почитување на човечкиот дигнитет и интегритет е воспоставен принцип на 

Секретаријатот за законодавство согласно неговиот стратешки план. Согласно 

годишните планови за обуки на вработените, дел од вработените одбираат или имаат 

поминато обука за спречување на корупција, дел од вработените се обучени, а за друг 

дел од нив се планира да се обучат за јавните набавки и судирот на интереси во 

постапките за јавни набавки, а преку секојдневно извршување на работните задачи 

големо внимание се посветува и на јакнење на интегритетот на вработените. Во рамки 

на организационата поставеност на Секретаријатот за законодавство, вработените во 

Секторот за политички систем меѓудругите работни задачи, даваат и стручни правни 

мислења од областа на спречувањето на корупција и судирот на интереси. 

Секретаријатот за законодавство има назначено лице за прием на пријави доставени 

заради заштитно внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита 

на укажувачи, истото е објавено на веб страната на Секретаријатот за законодавство, 

како и лице кое известува за неправилности и сомнежи за измама и корупција и лице за 

координирање на процесот на воспоставување на процесот за управување со ризици 

согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

jaBHa Ha6aB(a t,! cxre qneHoBl4 u 3aMeHllll4 Ha qneHoErre Ha AeHor Ha jaBHo orBoparbe Ha
noHyar4Te.

CeKperapljaror 3a 3aKoHoAaBcrBo nofianyBa corflacHo nocranKara 3a
Bpa6oryBaEe Ha aiqMlHl4crpaTltBHt ApxGtBHx cnyxdeHuql Bo Ce(peTapyjaroT 3a
3a(oHoAaBsrBo 6p. 0144831'13 oA 01j2.2017 roAt4Ha. npli cnpoEeAyBaEe Ha nocranKure
3a Bpa6oryBarbe cuTe qreHoBl, n 3aMeHlqx Ha qneHoBtrTe Ha xoM!4cxjaTa 3a cerreKqlja
noTn[uyaaaT l,3jaBx 3a o6e36eAyBarbe TajHocT 14 3auJTl,rTa Ha o6pa6oTKaTa Ha ruqHlTe
noAaToLlx.

Cerceraprjaror 3a 3axoHoAaBcrBo l4Ma AoHeceHo ll npaBl,nHu( 3a cnpoBeAyBabe
Ha npoqeaypx 3a npleM Ha yKaxqBaq[, [3ABojyBabe 14 o6pa6oTKa Ha noAaToL.lrTe oa
npxjaBrre I npe3eMaEe Mepl(x 3a o6e36eAyBarbe 3auTlTa Ha rt4qHlTe !t Apyrrre noAaToqu
KOX Ce OAHeCyEaaT Ha y(alqBaqx 11 Ha npljaB[ oa yKaxyBaqli, a nplMeHyBaj(l, rx nponuc[Te
3a sauJTyrTa Ha flrqH[re noaaToql, 11 3aurliTa Ha KnaclQ[paHlTe l,H+opMaqt4l4 6p. 01-
4302/'1 oA 30.06.2016 roAuHa.

Bo nepnoAor rlro cneAyBa, CeKperapxjaror 3a 3aKoHoAaBcrBo ke ff cneAr I HoBure
3aKOHCK[ peuJeH[ja OA O6naCTa Ha KopynqyjaTa X ke nocranyBa no l,|cTllTe.

4. JAKHEIbE HA KAnAIII,ITETOT HA CEI(PETAPI,IJATOT 3A 3AKOHOAABCTBO
CO OCOEEH AKI.IEHT HA JAKHE}bE HA I,iIHTETPTTETOT HA BPA6OTEHl4TE

no,]rryaalbe Ha loBeqKnor AurHurer l, uHIerpurer e BocnocraBeH npxHqrin Ha

CeKperapxjaror 3a 3aKoHoAaBsrBo cornacHo HeroBlror crpareuJKl,r nraH. CornacHo
roAr4LJJHlTe nraHoBl,r 3a o6yK[ Ha Bpa6oreHuTe, aer] oa Bpa6oreHfie oa6[paaf unt|. t Maaf
noMuHaro o6y(a 3a cnpegyBarbe Ha Kopynquja, Aen oA BpaooTeHlTe ce o6yqeH[, a 3a Apyr
Aen oA HrlB Ce nnaHlpa Aa ce o6yqaT 3a jaBHlTe Ha6aaKH I cyAxpoT Ha [HTepecli Bo

nocTanKuTe 3a jaBHx Ha6aBKx, a npeKy ceKojaHeBHo r,r3BpLrJyBabe Ha paooTHxTe 3aaaY[
roneMo BHl4MaHlre ce nocBeryBa u Ha jaxHebe Ha rHTerp[TeToT Ha Bpa6oTeHxTe. Bo paMrc1

Ha opraHr3aquoHaTa nocTaBeHocr Ha ce(peTapljaroT 3a 3aKoHoAaEcrBo, BpaooreHl,re Eo

CeKropor aa nornruvK,r crrcreM MeryApyrlre pa6orH[ 3aaa,{t1, AaBaar I crpy'{Hx npaBHll

Mr,rsrerba oA oonacra Ha cnpeqyBarbero Ha Kopynquja I cyarlpor Ha l,lHTepecr.

CeKperap[jaror 3a 3aroHoAaBcrBo liMa Ha3HaqeHo rlrqe 3a npueM Ha npljaB[ AocraBeHt4

3apanu 3auT[THo BHaTpeuJHo x Ha,qBopeLlBo npljaByBar6e cornacHo 3a(oHoT 3a 3allTr,iTa

Ha yKalqBaqll, xcroro e o6jaBeHo Ha Be6 crpaHara Ha CeKperapljaror 3a saKoHoaaBcrBo,
(ako 14 nl,lqe Koe !!3EecryBa 3a Henpaa[rHocrl,t l4 coMHexu 3a [3MaMa ll1 Kopynluja ]1 nuqe 3a

KOOpAlrHXpabe Ba npoqecoT Ha BocnocTaByBaEe Ha npoqecoT 3a ynpaByBarbe co pr43r,lr.lr4

corflacHo 3aKoHor 3a jaBHa BHarpeuJHa +xHaHclcKa KoHTpora.

.i



5. НАВРЕМЕНО ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ ПРАВНИ 

МИСЛЕЊА 

Една од досега препознаените силни страни на Секретаријатот за законодавство 

е навременоста во постапувањето при давање на стручни правни мислења. Предметите 

се изготвуваат во редовните рокови, а многу често и пред крајниот рок за давање на 

стручно мислење, поради тоа што го налага работењето и временскиот карактер на 

одржување на седниците на комисиите, генералниот колегиум и Владата на Република 

Северна Македонија. Од аспект на навременоста во постапувањето при давање на 

стручни правни мислења сите ризици за корупција се исклучени. Секретаријатот за 

законодавство постапува по Упатството за начинот на движење, следење и 

процесуирање на документите кои се оформени како предмети во рамки на 

Секретаријатот за законодавство бр. 03-2596/1 од 19.05.2009 година. 

6. ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, КОДЕКСОТ ЗА ЕТИЧКО 

ОДНЕСУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ 

ФУНКЦИИ ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА КАКО И КОДЕКСОТ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

Во Секретаријатот за законодавство е воспоставена добра пракса на 

почитување на законските прописи, Кодексот за етичко однесување на членовите на 

владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата како и 

Кодексот за административни службеници. При самото вработување на новите 

вработени им се врачува Кодексот за административни службеници, а раководните 

службеници имаат положено испит за административно управување кој како област го 

опфаќа и Кодексот за административни службеници. Професионалноста на 

вработените е на високо ниво, со оглед на тоа што нивното однесување не покажало 

дисциплински неуредности, ниту престапи. 

7. ЗАЈАКНАТА КОНТРОЛА И НАДЗОР НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

Освен погореспомнатите три постапки од областа на набавките, Секретаријатот 

за законодавство во процесот на плаќање има воспоставено Постапка за вршење на 

безготовинско плаќање бр. 01-4483/14 од 01.12.2017 година со посебни контролни листи 

за плаќања поврзани со јавните набавки. 

Секретаријатот за законодавство редовно постапува и по Постапката за ех-роѕї 

контрола бр. 01-4483/15 од 01.12.2017 година заради утврдување на евентуални 

неправилности во работењето и плаќањата поврзани со постапките за јавни набавки 

кои би се пријавиле до лицето за неправилности во Секретаријатот за законодавство.

5. HABPEMEHO nOCTAnyBAlbE npx AABAIbE HA CTpyr{H],l npABHl,t
ncnE]6A

EAHa oA Aocera npeno3HaeHlre crllHt4 crpaH[ Ha Ce(perapxjaror 3a 3aKoHoAaBcrBo
e HaBpeMeHocTa Bo nocTanyBabeTo npl1AaBaEe Ha crpyqHx npaBHu Mt4creEa. npeAMeTure
ce u3roTByBaaT Eo peaoBH[Te poKoBx, a MHory qecTo li npeA (pajH[or pox 3a AaBabe Ha

clpyqHo Mt1cnel6e, nopaAl4 Toa LrJTo ro Hanara pa6oTeEeTo ]i BpeMeHcMor (apaKTep Ha

oApxqBarbe Ha ceAHlr.[,iTe Ha KoMr4crrlTe, reHepanHlor Konefl4yM n BraaaTa Ha Peny6nxKa
CeBepHa MaKeAoHUja. OA acneKr Ha HaBpeMeHocra Bo nocranysarbero npl1 AaBabe Ha

crpyqHl/| npaBHx Mr4cneEa c[Te px3xqx 3a Kopynqxja ce ll|cxlly'leHt,!. ceQeTapnjaToT 3a

3aKOHOAaBCTBO nOGTanyBa nO ynarCrEOIO 3a HaIIHOT Ha ABl,Xetbe, GneAe]be l4

npoqecylpabe Ha AoKyMeBTxTe Kov ce oQopMeH[ l(aKo npeAMeTx Bo paM([ Ha

CeKperaplijaror 3a 3aKoHoAaBcrBo 6p. 03-2596/1 oA '19.05.2009 roAlHa.

5. noqrryBAlbE HA 3AKOHCK]4TE nPOnXCX, KOAEKCOT 3A ETr,r'{KO
OAHECYBAI$E HA qnEHOBhTE HA BIAAATA ti'l HOctilTEnhTE HA JABHI,'I

OYHKI.IhI,I I,IMEHYBAHI4 OA CTPAHA HA BNAATATA KAKO h KOAEKCOT 3A
AAiil,t H l,lCTPATl,l BH l,l CnyXEEH t4 ll14

Bo CeKperapljaror 3a 3a(oHoAaEcrBo e BocnocraBeHa Ao6pa npaKca Ha

nogxryBabe Ha 3aKoHcKl4Te npon[c[, KoAe(cor 3a erlqKo oaHecyBaEe Ha '{neHoBl,4Te Ha

BnaAara $ Hocrrerure Ha jaBHu QyH(qlx xMeHyBaHr! oA crpaHa Ha BnaAara KaKo r
KoAeKcor 3a aAMrHncrpar[BHl,l cny)6eHuqt1. npl, caMoro Bpa6oryBabe Ha HoB[Te

Bpa6oreH[ !!M ce BparyEa KoAeKcor 3a aAMxHr,tcrparlBHx crp(6eHxqx, a paxoBoAHlre

cnlDGeHllll1 l,rMaar nonoxeHo ]lcnrtT 3a aAMlHxcrparxBBo ynpaByBaEe Koj (aKo o6r]acr ro

on$a(a t4 KoAeKcor 3a aAMnHricrparlBHvt cnyx6exrqu. npoQecxoHarHocra Ha

BpaooTeHxTe e Ha aucoKo Hl,,tBo, co ornea Ha roa LllTo HllBHoTo oaHecyBarbe He no(axaro

Alrclltlnll ll HcK,l HeypeAHocTl,l, H]!ry npecrann.

7. 3AJAKHATA KOHTPONA 1,l HAI3OP HA JABHI,TTE HAEABKI,'I

OcBeH ooropecnoMHarxre rpl,| nocranK,i oA o6racra Ha Ha6aB(xTe, CeKperapujaror

3a 3axoHoAaBcrBo Bo npoqecor Ha nnaltaEe rMa BocnocraBeHo nocranKa 3a EpueBe Ha

6e3roroBr4Hc(o nrartabe 6p. 01-4483/14 oA 01.'12.2017 rcAnHa co noce6HI KoHrponHr nrfil,
3a nlla(alba noEp3aHx co jaBHlre Ha6aBK[.

Ce(peraprjaror 3a 3a(oHoAaBcrBo peAoBHo nocranyEa ri no nocranxara 3a ex-post
(oHrpona 6p. U44A3n5 oA 01.12.2017 roAuHa 3apaAr yrBpAyBabe Ha eaeHryanHn

HenpaBrlHocru Bo pa6oTerbeTo t, nna(arbaTa noBp3aH]l co nocranK'iTe 3a jaBHr Ha6aBKa

(ol,| 6!4 ce npt4jaBrre Ao r[qero 3a HenpaBxrHoc[4 Eo CeKperapljaror 3a saKoHoAaacrBo.



8. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Пристап до реализацијата на јавните средства обезбедени во буџетот на 

Секретаријатот за законодавство е достапен на следната веб адреса со пребарување 

по институции: Пиро:/ореп.Ппапсе.доу.тк. 

На веб страницата на Секретаријатот за законодавство НИр-/Лмилм.52.д0ч.тк.се 

обезбедени следните податоци: 

- Буџет на Секретаријатот за законодавство 

- Годишна сметка 

- План за јавни набавки 

- Стратешки план на Секретаријатот за законодавство 

- Годишен ппан за работа на Секретаријатот за законодавство 

- Стратегија за управување со ризици на Секретаријатот за законодавство 

- Транспарентност и отчетност за месечни трошоци на секретарот 

- Тековни огласи 

- Контакт за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитно 

внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита на укажувачи 

- Контакт за овластено лице за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер. 

9. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ 

НА ИНТЕРЕСИ ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

Заради спречување на корупцијата и судирот на интереси, Секретаријатот за 

законодавство ќе ги преземе следните активности: 

9.1. Воспостави пропорционални мерки за спречување на корупцијата и судирот 

на интереси врз основа на детална проценка на ризикот, заради што на вработените 

минимум еднаш на две години ќе им се обезбеди обука за начинот на спречување на 

корупцијата и судирот на интереси. 

9.2. Веднаш ќе ги разгледува сите случаи за сомневање за корупцијата и судирот 

на интереси или вистински настаната корупција и судир на интереси со цел 

подобрување на системот на внатрешни контроли.

8. TPAHCNAPEHTHOCT h OTqETHOCT HA CEKPETAPhJATOT 3A
3AKOHOTABCTBO

npxcran Ao pean[3aqhjara Ha jaEHfie cpeAcrBa o6e36eAeH[ Bo 6yueror Ha

CeKperapljaror 3a 3aKoHoAaBcrEo e AocraneH Ha cneAHara Ee6 aApeca co npe6apyBabe
fl o r,rHcrxryqxl,l; https://open.fi nance.gov.mk.

Ha Be6 crpaHlqara Ha CeKperapxjaror 3a 3a(oHoAaBcrBo http:/Avww.sz.gov.mk.ce

o6e36eAeHn cneAHlre noAarollr4:

- Eyuer Ha ceeerap[jaror 3a 3aKoHoAaBcrBo

- foAxLuHa cMerKa

- nraH 3a jaBHn Ha6aBKx

- CTpareuJK[ nraH Ha CeKperapljaror 3a 3a(oHoAaBcrBo

- foA[uJeH nnaH 3a pa6ora Ha CeKperapljaror 3a 3a(oBoAaBcrBo

- CTpareruja 3a ynpaByBalbe co pra3l,ql, Ha CeKperaplja]or 3a 3axoHoAaBcrBo

- TpaHcnapeHTHocr I orlerHocr 3a MeceqHx rpotloq[ Ha ceKperapor

- TeKoBHl,t offtacH

- KoHTafi 3a oBrracreHo n!!qe 3a npueM Ha npxjaB[ AocraBeHll 3apaAll 3auJrHTHo

BHaTpeuJHO X HaABOpeUHO npt1jaByAarbe cornacHo 3axoHoT 3a 3auTnTa Ha yKaxyBaqu

- KoHrafi 3a oBnacreHo nnqe 3a cro6oaeH np[cran ao uH+opMa4,ilre oa jaBeH

KapaKTep.

9. NTAHI,|PAH}I AKTI4BHOCTh 3A CNPEqYBA}bE HA KOPYNqTJATA 1,I CYAI,IPOT

HA I,IHTEPECI.t BO CEKPETAP'IJATOT 3A 3AKOHOEABCTBO

3apaAx cnpeqyBabe Ha Kopynqlljara I cyAllpor Ha [HTepeclt, CeKperapujaror 3a

3aKOHOAaBCTBO tie rlt npe3eMe creaHure aKTl4BHocTl,l:

9.1. BocnocraBl nponopqxoHanHt1 MepM 3a cnpeqyBaEe Ha Kopynqxjara l, cyArpor

Ha uHTepec[ Bp3 ocHoBa Ha AeranHa npoqeHKa Ha pu3xxor, 3apaax uJTo Ha Bpa6oreH[Te

MllHr,rMyM eAHaUJ Ha ABe roArHl,t lte xM ce o6e36ean o6yKa 3a HaguHor Ha cnpeqyBabe Ha

(opyaqljaTa I cyAr4poT Ha l1HTepecu.

9.2. BeAHau l(e rx pa3rneAyBa cxre cryqa[ 3a coMHeBabe 3a Kopynquiara u cyArpor
Ha r4HTepecr y.nt aucft HcKl HacraHaTa (opynqrja li cyalrp Ha [HTepec[ co qen

noao6pyBarbe Ha clcTeMor Ha BHaTpeuJHl, (oHTponr.



9.3. Ќе спроведува политика на нулта толеранција за корупцијата и судирот на 

интереси и ќе воспостави јак систем за контрола во спречувањето и откривањето на 

корупцијата и судирот на интереси, до најголем можен степен, како и за намалување на 

нивниот ефект, доколку се случат. 

9.4. Во декември 2022 година ќе се подготви Годишен план за спречување на 

корупцијата за 2023 година, кој ќе содржи и прилог на извештај за реализацијата на 

активностите од годишниот план за 2022 година, врз основа на претходно направена 

анализа за неговото спроведување. 

Секретаријат за законодавство 

Lek ретар 

ta Пејчиновска\Миладиновска 
SIS ге 

si Në BES 
nga sy MSs. | 
QA уў ПА 4 

KSI ee Ne ENO 

Ke pu (OER

9.3. ke cnpoae4yaa nor[4rlKa Ha Hynra rorepaHq[ja 3a Kopynqr,jara !1 cyAvpor Ha

uHTepec!! v (e BocnocraB[ ja( crcreM 3a KoHTpora Bo cnpe\ryBaEero I orKpl{Babero Ha

Kopynqljara 14 cyar4por Ha }lHTepecl1, Ao HajroneM MoxeH creneH, xaKo u 3a HaManyBaEe Ha

HuBH}lor e+eKr, AoKorKy ce cny.rar.

9.4. Bo AeKeMBp[ 2022 toAu1a l(e ce noArorBt foAuueH nnaH 3a cnpeqyBarbe Ha

Kopynqljara 3a 2023 toAVHa, roj rie coApxx I npHror Ha ,3BeuJTaj 3a peanu3aqujara Ha

aKT[BHOCTrre OA rOAlLrJHl,lOT nnaH 3a 2022 tOAVHa, 8p3 OCHOBa Ha nperXOAHO HanpaBeHa

aHarrl43a 3a HeroaoTo cnpoBeAyBa$e.

CeKperapxrar 3a 3a[oHoAaBctso



ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

- Секретаријат за законодавство – 

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

- Sekretariati i Legjislacionit- 

 

Годишен план 

 за спречување на корупцијата во Секретаријатот за 
законодавство за 2022 година 

 

Plani vjetor 

për parandalimin e korrupsionit në Sekretariatin e 

Legjislacionit për vitin 2022 

 

Документот претставува изјава за посветеноста на Секретаријатот за 
законодавство во спречување на корупцијата и активностите кои ќе бидат 

преземени за спречување на корупцијата во 2022 година 

 

Dokumenti paraqet deklaratë për angazhimin e Sekretariatit të Legjislacionit në 

parandalimin e korrupsionit dhe aktivitetet që do të ndërmerren për parandalimin e 

korrupsionit në vitin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, Декември 2021 година 

Shkup, dhjetor 2021 



ВОВЕД 

HYRJE 

Секретаријатот за законодавство е посветен на одржување на високи правни, 

етички и морални стандарди, почитување на принципите на интегритет, објективност и 

непристрастност и со својот начин на работа се бори против корупцијата и судирот на 

интереси. 

Sekretariati i Legjislacionit angazhohet për ruajtjen e standardeve të larta ligjore, 

etike dhe morale, duke respektuar parimet e integritetit, objektivitetit dhe paanshmërisë dhe 

me mënyrën e tij të punës lufton kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Сите вработени се подеднакво посветени преку промовирање на културата на 

спречување на корупцијата и судирот на интереси да се олесни откривањето на 

случаите на корупција и обезбеди навремено и правилно решавање на таквите 

случаи. 

Të gjithë punonjësit janë të angazhuar në mënyrë të barabartë duke promovuar 

kulturë të parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesit për të lehtësuar zbulimin e 

rasteve të korrupsionit dhe për të siguruar zgjidhjen në kohë të duhur të rasteve të tilla. 

 

1. АНАЛИЗА ЗА РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА КОРУПЦИЈА ВО РАМКИ НА 

ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

ANALIZA PËR ZONAT TË RREZIKUT PËR KORRUPSION BRENDA 

FUSHËVEPRIMIT TË SEKRETARIATIT TË LEGJISLACIONIT 

 

Секретаријатот за законодавство согласно Законот за Владата на Република 

Македонија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) надлежен е за 

обезбедување на конзистентноста на правниот систем, усогласеноста на законите и 

другите прописи со Уставот на Република Северна Македонија и со меѓународните 

договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Северна Македонија. 

Sekretariati i Legjislacionit në pajtim me Ligjin e Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 

37/06, 115 /07, 19/08, 82/ 08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16 dhe 

140/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonia së Veriut” nr. 98/19), është 

kompetente për sigurimin e konsistencës së sistemit juridik, përputhshmërisë së ligjeve dhe 

rregullave tjera me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me marrëveshjet 

ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut. 

https://members.slvesnik.com.mk/ConsolidationDetails.aspx?Id=ad9f5866-b558-49da-ab0a-ad84bc69a23e
https://members.slvesnik.com.mk/ConsolidationDetails.aspx?Id=ad9f5866-b558-49da-ab0a-ad84bc69a23e
https://members.slvesnik.com.mk/ConsolidationDetails.aspx?Id=ad9f5866-b558-49da-ab0a-ad84bc69a23e


Во текот на своето редовно работење Секретаријатот за законодавство 

редовно ги анализира ризичните области во рамки на делокругот на работење и има 

воспоставено Регистар на ризици кој редовно се ажурира и различни процедури кои ги 

опфаќаат ризичните области. 

Gjatë punës së tij të rregullt, Sekretariati i Legjislacionit rregullisht i analizon fushat e 

rrezikut brenda fushëveprimit të veprimtarisë dhe ka krijuar Regjistër të rreziqeve që 

përditësohet rregullisht dhe procedura të ndryshme që mbulojnë fushat e rrezikut. 

Од аспект на корупцијата, а имајќи го во предвид буџетот со кој располага 

Секретаријатот за законодавство и активностите предвидени во стратешкиот и 

годишниот план на Секретаријатот за законодавство, ризични области за корупција во 

рамки на кои редовно се превземаат мерки за намалување и отстранување на ризикот 

се јавните набавки и вработувањата. 

Nga pikëpamja e korrupsionit, a duke marrë parasysh buxhetin në dispozicion të 

Sekretariatit të Legjislacionit dhe aktivitetet e parashikuara në planin strategjik dhe vjetor të 

Sekretariatit të Legjislacionit, fushat e rrezikut për korrupsionin në kuadër të të cilave 

rregullisht ndërmerren masa për zvogëlimin dhe eliminimin e rrezikut janë prokurimi publik 

dhe punësimi. 

Во Стратешкиот план на Секретаријатот за законодавство е дефинирана 

Програмата „Стручни правни мислења" која произлегува од стратешкиот приоритет на 

Владата на Република Северна Македонија содржан во Одлуката за стратешки 

приоритети за 2022 година: Владеење на правото, независност на правосудството, 

доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и 

обврзувачка транспарентност.  

Me Planin Strategjik të Sekretariatit të Legjislacionit është përcaktuar Programi 

“Opinionet Profesionale Juridike”, i cili rrjedh nga prioriteti strategjik i Qeverisë së Republikës 

së Maqedonisë së Veriut, të vendosur në Vendimin për Prioritetet Strategjike për vitin 2022: 

sundimi i ligjit, gjyqësor i pavarur, luftë konsistente dhe joselektive kundër krimit dhe 

korrupsionit me transparencë të gjerë dhe detyruese.    

 

2. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И ФАКТОРИТЕ КОИ ЈА 

ОВОЗМОЖУВААТ КОРУПЦИЈАТА 

 

IDENTIFIKIMI I SHKAQETVE, KUSHTEVE DHE FAKTORËVE QË   

E MUNDËSOJNË KORRUPSIONIN 

Во текот на своето досегашно работење Секретаријатот за законодавство 

успешно управува со ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека 

Секретаријатот за законодавство не се соочил со проблеми поврзани со корупција, 

може да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. 

Сепак, ризикот од појава на корупција како можност треба да биде анализирана со цел 

да се продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото 

подразбира и борба против корупцијата и судирот на интереси. 



Gjatë punës së deritanishme, Sekretariati i Legjislacionit ka menaxhuar me sukses 

rrezikun e korrupsionit. Duke pasur parasysh faktin se Sekretariati i Legjislacionit nuk është 

përballur me probleme lidhur me korrupsionin, mund të konstatohet se rreziku i korrupsionit 

është reduktuar në minimum. Megjithatë, rreziku i korrupsionit si mundësi duhet analizuar 

për të vazhduar punën e mirë, cilësore dhe efikase, që ndër të tjera nënkupton luftën kundër 

korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Причините кои што би можеле да доведат до корупцијата се всушност 

остварување на материјална или друга корист и злоупотреба на функцијата, јавното 

овластување, службената положба на еден или повеќе вработени при спроведување 

на постапките за јавни набавки или постапките за вработување. 

Shkaqet që mund të çojnë në korrupsion janë në fakt realizimi i përfitimit material apo 

tjetër dhe shpërdorimi i detyrës, autoritetit publik, pozitës zyrtare të një ose më shumë 

punonjësve gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit publik apo procedurave të punësimit. 

Условите и факторите кои би можеле да овозможат корупција се одредени 

ситуации и можности при реализирање на постапките за јавни набавки и постапките за 

вработување кои се спроведуваат од страна на вработените како членови на одделни 

комисии, односно доколку не се управува добро со постапките за јавни набавки и 

постапките за вработување би можеле да го зголемат ризикот од корупција. Факторите 

како релативно мал буџет кој економично се планира и реализира, вклучително и 

буџетот наменет за постапките за јавни набавки кои се од мала вредност, високата 

свесност на вработените за совесно работење и нивниот интегритет доведуваат до 

минимизирање на ризикот за корупција. Освен тоа, Секретаријатот за законодавство 

има воспоставено контролни механизми за кои се елаборира насловот што следува. 

Kushtet dhe faktorët që mund të mundësojnë korrupsionin janë situata dhe mundësi 

të caktuara gjatë zbatimit të procedurave të prokurimit publik dhe procedurave të punësimit 

që kryhen nga punonjësit si anëtarë të komisioneve të veçanta, respektivisht nëse 

procedurat e prokurimit publik nuk menaxhohen mirë dhe procedurat e punësimit mund të 

rrisin rrezikun e korrupsionit. Faktorë të tillë si buxheti relativisht i vogël që planifikohet dhe 

zbatohet ekonomikisht, duke përfshirë buxhetin e dedikuar për procedurat e prokurimit publik 

me vlerë të ulët, ndërgjegjësimi i lartë i punonjësve për punë të ndërgjegjshme dhe integriteti 

i tyre çojnë në minimizimin e rrezikut të korrupsionit. Përveç kësaj, Sekretariati i 

Legjislacionit ka krijuar mekanizma kontrolli për të cilët shtjellohet kreu në vijim. 

 

3. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА АЛАТКИ И КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 

НАДМИНУВАЊЕ НА ДЕТЕКТИРАНИТЕ РИЗИЧНИ ОБЛАСТИ 

 

KRIJIMI I MJETEVE DHE MEKANIZMAVE TË KONTROLLIT PËR TEJKALIMIN E 

ZONAVE TË DETEKTUARA TË RREZIKUT 

 

Со цел воведување на превентивни мерки за зголемување на 

транспарентноста на јавните набавки и вработувањата и елиминирање на можноста 

од нивна злоупотреба Секретаријатот за законодавство има воспоставено соодветни 

алатки и контролни механизми. 



Me qëllim të vendosjes së masave parandaluese për rritjen e transparencës së 

prokurimit publik dhe punësimit dhe eliminimin e mundësisë së keqpërdorimit të tyre, 

Sekretariati i Legjislacionit ka krijuar mjetet dhe mekanizmat e duhur të kontrollit. 

Секретаријатот за законодавство постапува согласно Постапката за набавка на 

стоки и услуги со проценета вредност до 1.000 евра без ддв во денарска 

противвредност во Секретаријатот за законодавство бр. 03-1852/1 од 03.05.2019 

година, Постапка за јавна набавка во Секретаријат за законодавство бр. 03-1853/1 од 

03.05.2019 година и Постапка за начинот на проценување на вредноста на договорите 

за јавни набавки во Секретаријат за законодавство 03-699/2 од 08.02.2019 година. 

Наведените постапки содржат контролни механизми при реализирање на сите 

активности поврзани со набавките. Постапката за јавна набавка во Секретаријат за 

законодавство како контролен механизам ја содржи Изјавата за непостоење на судир 

на интереси која ја потпишуваат секретарот, претседателот и заменик претседателот 

на комисијата за јавна набавка и сите членови и заменици на членовите на денот на 

јавно отворање на понудите. 

Sekretariati i Legjislacionit vepron në pajtim me Procedurën për prokurimin e 

mallrave dhe shërbimeve me vlerë të parashikuara deri në 1.000 euro pa TVSH në vlerë 

ekuivalente në denarë në Sekretariatin e Legjislacionit nr. 03-1852/1, datë 5.3.2019, 

Procedura e prokurimit publik në Sekretariatin e Legjislacionit nr. 03-1853/1, datë 5.3.2019 

dhe Procedura për mënyrën e vlerësimit të vlerës së kontratave të prokurimit publik në 

Sekretariatin e Legjislacionit 03-699/2, datë 2.8.2019. Procedurat e përmendura përmbajnë 

mekanizma kontrolli gjatë realizimit të të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me prokurimin. 

Procedura për prokurimin publik në Sekretariatin e Legjislacionit si mekanizëm kontrollues 

përmban deklaratën për mosekzistencën e konfliktit të interesit e cila nënshkruhet nga 

sekretari, kryetari dhe zëvendëskryetari i komisionit për prokurim publik dhe të gjithë 

anëtarët dhe zëvendësit e tij të anëtarëve në ditën e hapjes publike të ofertave. 

Секретаријатот за законодавство постапува согласно Постапката за 

вработување на административни државни службеници во Секретаријатот за 

законодавство бр. 01-4483/13 од 01.12.2017 година. При спроведување на постапките 

за вработување сите членови и заменици на членовите на комисијата за селекција 

потпишуваат изјави за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци. 

Sekretariati i Legjislacionit vepron në pajtim me Procedurën e punësimit të 

nëpunësve administrativë shtetërorë në Sekretariatin e Legjislacionit nr. 01-4483/13, datë 

1.12.2017. Gjatë zbatimit të procedurave të punësimit, të gjithë anëtarët dhe zëvendësit e 

anëtarëve të komisionit përzgjedhës nënshkruajnë deklarata për të garantuar 

besueshmërinë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale. 

Секретаријатот за законодавство има донесено и Правилник за спроведување 

на процедури за прием на укажувачи, издвојување и обработка на податоците од 

пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните и другите 

податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи 

ги прописите за заштита на личните податоци и заштита на класифираните 

информации бр. 01-4302/1 од 30.06.2016 година.  



Sekretariati i Legjislacionit e ka miratuar edhe Rregulloren për zbatimin e 

procedurave të pranimit të denoncuesve, ndarjen dhe përpunimin e të dhënave nga 

paraqitja dhe marrja e masave për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale dhe të tjera 

në lidhje me denoncuesit dhe raportet e denoncuesve, si dhe zbatimin e rregullave për 

mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtjen e informacionit të klasifikuar nr. 01-4302/1, 

datë 30.6.2016. 

Во периодот што следува, Секретаријатот за законодавство ќе ги следи и 

новите законски решенија од областа на корупцијата и ќе постапува по истите. 

Në periudhën në vijim, Sekretariati i Legjislacionit, do të ndjekë zgjidhjet e reja ligjore 

në fushën e korrupsionit dhe do të veprojë sipas tyre. 

 

4. ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

СО ОСОБЕН АКЦЕНТ НА ЈАКНЕЊЕ НА ИНТЕГРИТЕТОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

FORCIMI I KAPACITETEVE TË SEKRETARIATIT TË LEGJISLACIONIT ME 

THEKS TË VEÇANTË NË FORCIMIN E INTEGRITETIT TË PUNONJËSVE 

 

Почитување на човечкиот дигнитет и интегритет е воспоставен принцип на 

Секретаријатот за законодавство согласно неговиот стратешки план. Согласно 

годишните планови за обуки на вработените, дел од вработените одбираат или имаат 

поминато обука за спречување на корупција, дел од вработените се обучени, а за друг 

дел од нив се планира да се обучат за јавните набавки и судирот на интереси во 

постапките за јавни набавки, а преку секојдневно извршување на работните задачи 

големо внимание се посветува и на јакнење на интегритетот на вработените. Во рамки 

на организационата поставеност на Секретаријатот за законодавство, вработените во 

Секторот за политички систем меѓудругите работни задачи, даваат и стручни правни 

мислења од областа на спречувањето на корупција и судирот на интереси. 

Секретаријатот за законодавство има назначено лице за прием на пријави доставени 

заради заштитно внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита 

на укажувачи, истото е објавено на веб страната на Секретаријатот за законодавство, 

како и лице кое известува за неправилности и сомнежи за измама и корупција и лице 

за координирање на процесот на воспоставување на процесот за управување со 

ризици согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. 

 Respektimi i dinjitetit dhe integritetit njerëzor është një parim i vendosur i Sekretariatit 

të Legjislacionit në pajtim me planin e tij strategjik. Sipas planeve vjetore të trajnimit të 

punonjësve, disa nga punonjësit zgjedhin ose kanë kryer trajnime për parandalimin e 

korrupsionit, një pjesë e punonjësve janë trajnuar dhe një pjesë tjetër e tyre planifikohet të 

trajnohet për prokurimin publik dhe konfliktin e interesit në procedurat e prokurimit publik dhe 

nëpërmjet kryerjes së përditshme të detyrave të punës i kushtohet vëmendje e madhe 

forcimit të integritetit të punonjësve. Në kuadër të strukturës organizative të Sekretariatit të 

Legjislacion, punonjësit e Sektorit të sistemin politik, përveç detyrave të tjera, japin edhe 

opinione ligjore profesionale në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të 

interesave. Sekretariati i Legjislacionit ka caktuar një person për pranimin e raporteve të 



dorëzuara me qëllim të raportimit mbrojtës të brendshëm dhe të jashtëm në pajtim me Ligjin 

e Mbrojtjes së Denoncusve, i njëjti është publikuar në uebfaqen e Sekretariatit të 

Legjislacionit, si dhe një person i cili raporton për parregullsi dhe dyshime për mashtrim dhe 

korrupsion dhe një person për koordinimin e procesit të krijimit të procesit të menaxhimit të 

rrezikut në pajtim me Ligjin e Kontrollit të Brendshëm Publik Financiar. 

 

5. НАВРЕМЕНО ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ ДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ ПРАВНИ 

МИСЛЕЊА 

 

VEPRIMI NË KOHË NDAJ DHËNIES SË OPINIONEVE PROFESIONALE 

JURIDIKE  

 

Една од досега препознаените силни страни на Секретаријатот за 

законодавство е навременоста во постапувањето при давање на стручни правни 

мислења. Предметите се изготвуваат во редовните рокови, а многу често и пред 

крајниот рок за давање на стручно мислење, поради тоа што го налага работењето и 

временскиот карактер на одржување на седниците на комисиите, генералниот 

колегиум и Владата на Република Северна Македонија. Од аспект на навременоста во 

постапувањето при давање на стручни правни мислења сите ризици за корупција се 

исклучени. Секретаријатот за законодавство постапува по Упатството за начинот на 

движење, следење и процесуирање на документите кои се оформени како предмети 

во рамки на Секретаријатот за законодавство бр. 03-2596/1 од 19.05.2009 година. 

Një nga pikat e forta të njohura deri tani të Sekretariatit të Legjislacionit është afati 

kohor në dhënien e opinioneve profesionale ligjore. Lëndët përgatiten brenda afateve të 

rregullta dhe shumë shpesh edhe para afatit për dhënien e opinioneve profesionale, për 

faktin se këtë e kërkon funksionimi dhe karakteri kohor i mbajtjes së seancave të 

komisioneve, kolegjiumit të përgjithshëm dhe Qeverisë së Republika së Maqedonisë së 

Veriut. Nga pikëpamja e afateve kohore të procedimit gjatë dhënies së opinioneve 

profesionale juridike, të gjitha rreziqet e korrupsionit janë të përjashtuara. Sekretariati i 

Legjislacionit vepron sipas Udhëzimit për mënyrën e lëvizjes, ndjekjen dhe përpunimin e 

dokumenteve që janë krijuar si lëndë në kuadër të Sekretariatit të Legjislacionit nr. 03-

2596/1, datë 19. 5. 2009. 

 

6. ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ, КОДЕКСОТ ЗА ЕТИЧКО 

ОДНЕСУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ВЛАДАТА И НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ 

ФУНКЦИИ ИМЕНУВАНИ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА КАКО И КОДЕКСОТ ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

RRESPEKTIMI I RREGULLAVE LIGJORE, KODIT TË SJELLJES ETIKE PËR 

ANËTARËT E QEVERISË DHE BARTËSIT E FUNKSIONEVE PUBLIKE TË 

EMËRUAR NGA QEVERIA SI DHE KODIT PËR NËPUNËSIT ADMINISTRATIVË 

 



Во Секретаријатот за законодавство е воспоставена добра пракса на 

почитување на законските прописи, Кодексот за етичко однесување на членовите на 

владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата како и 

Кодексот за административни службеници. При самото вработување на новите 

вработени им се врачува Кодексот за административни службеници, а раководните 

службеници имаат положено испит за административно управување кој како област го 

опфаќа и Кодексот за административни службеници. Професионалноста на 

вработените е на високо ниво, со оглед на тоа што нивното однесување не покажало 

дисциплински неуредности, ниту престапи. 

Në Sekretariatin e Legjislacionit është vendosur një praktikë të mirë e respektimit të 

rregulloreve ligjore, Kodit të sjelljes etike të anëtarëve të qeverisë dhe bartësve të zyrave 

publike të emëruar nga qeveria, si dhe Kodit të nëpunësve administrativë. Në momentin e 

punësimit, punonjësve të rinj u jepet Kodi i nëpunësve administrativë, a zyrtarët udhëheqës 

e kanë dhënë provimin për udhëheqës administrativ, i cili mbulon si fushë Kodin e 

nëpunësve administrativë. Profesionalizmi i punonjësve është në nivele të larta, duke qenë 

se sjellja e tyre nuk ka treguar ndonjë parregullsi apo shkelje disiplinore. 

 

 

7.  ЗАЈАКНАТА КОНТРОЛА И НАДЗОР НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

 

KONTROLLI I PËRFORCUAR DHE MBIKËQYRJA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Освен погореспомнатите три постапки од областа на набавките, Секретаријатот 

за законодавство во процесот на плаќање има воспоставено Постапка за вршење на 

безготовинско плаќање бр. 01-4483/14 од 01.12.2017 година со посебни контролни 

листи за плаќања поврзани со јавните набавки. 

Përveç tre procedurave të sipërpërmendura në fushën e prokurimit, Sekretariati i 

Legjislacionit në procesin e pagesës ka vendosur Procedurën për kryerjen e pagesës pa 

para të gatshme nr. 01-4483/14, datë 1.12.2017, me lista kontrolluese të veçanta për 

pagesat lidhur me prokurimin publik. 

Секретаријатот за законодавство редовно постапува и по Постапката за ex-post 

контрола бр. 01-4483/15 од 01.12.2017 година заради утврдување на евентуални 

неправилности во работењето и плаќањата поврзани со постапките за јавни набавки 

кои би се пријавиле до лицето за неправилности во Секретаријатот за законодавство. 

Sekretariati i Legjislacionit rregullisht vepron sipas Procedurës për kontroll ex-post nr. 

01-4483/15, datë 1.12.2017, me qëllim të konstatimit të parregullsive të mundshme në 

operacionet dhe pagesat lidhur me procedurat e prokurimit publik, që do t'i raportoheshin 

personit për parregullsi në Sekretariatin e Legjislacionit. 

 

 

 

 



8. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО 

 

TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA E SEKRETARIATIT TË 

LEGJISLACIONIT 

Пристап до реализацијата на јавните средства обезбедени во буџетот на 

Секретаријатот за законодавство е достапен на следната веб адреса со пребарување 

по институции: https://open.finance.gov.mk. 

Qasja në realizimin e mjeteve publike të parapara në buxhetin e Sekretariatit të 

Legjislacionit, është i qasshëm në adresën e mëtejshme të internetit, duke kërkuar sipas 

institucioneve: https://open.finance.gov.mk. 

На веб страницата на Секретаријатот за законодавство http://www.sz.gov.mk.се 

обезбедени следните податоци:  

Faqja e internetit të Sekretariatit të Legjislacionit http://www.sz.gov.mk.  janë siguruar 

këto të dhëna: 

- Буџет на Секретаријатот за законодавство 

  Buxheti i Sekretariatit të Legjislacionit 

- Годишна сметка 

  Llogari vjetore 

- План за јавни набавки 

  Plani i prokurimit publik 

- Стратешки план на Секретаријатот за законодавство 

  Plani Strategjik i Sekretariatit të Legjislacionit 

- Годишен план за работа на Секретаријатот за законодавство 

  Plani vjetor i punës së Sekretariatit të Legjislacionit 

- Стратегија за управување со ризици на Секретаријатот за законодавство 

  Strategjia për Menaxhimin e Rrezikut të Sekretariatit të Legjislacionit 

- Транспарентност и отчетност за месечни трошоци на секретарот 

   Transparencë dhe llogaridhënie për shpenzimet mujore të sekretarit 

- Тековни огласи 

  Shpalljet vijuese 

- Контакт за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитно 

внатрешно и надворешно пријавување согласно Законот за заштита на укажувачи 

https://open.finance.gov.mk/
http://www.sz.gov.mk/


Kontakt për person të autorizuar për pranimin e raporteve të dorëzuara me qëllim të 

raportimit mbrojtës të brendshëm dhe të jashtëm në pajtim me Ligjin e Mbrojtjes së 

Denoncuesve 

- Контакт за овластено лице за слободен пристап до информациите од јавен 

карактер. 

Kontakt për personin e autorizuar për qasje të lirë në informacione me karakter publik. 

  

9. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА И СУДИРОТ 

НА ИНТЕРЕСИ ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT DHE 

KONFLIKTIN E INTERESIT NË SEKRETARIATIN E LEGJISLACIONIT 

 

Заради спречување на корупцијата и судирот на интереси, Секретаријатот за 

законодавство ќе ги преземе следните активности: 

Për të parandaluar korrupsionin dhe konfliktin e interesit, Sekretariati Legjislacionit, 

do të ndërmarrë aktivitetet e mëtejme: 

9.1. Воспостави пропорционални мерки за спречување на корупцијата и судирот 

на интереси врз основа на детална проценка на ризикот, заради што на вработените 

минимум еднаш на две години ќе им се обезбеди обука за начинот на спречување на 

корупцијата и судирот на интереси. 

Vendosi masa proporcionale për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, 

bazuar në vlerësimin e detajuar të rrezikut, në mënyrë që punonjësit të pajisen me trajnime, 

se si të parandalojnë korrupsionin dhe konfliktin e interesit të paktën një herë në dy vjet. 

9.2. Веднаш ќе ги разгледува сите случаи за сомневање за корупцијата и 

судирот на интереси или вистински настаната корупција и судир на интереси со цел 

подобрување на системот на внатрешни контроли. 

Menjëherë do t’i shqyrtojë të gjitha rastet e dyshuara të korrupsionit dhe konfliktit të 

interesit ose korrupsionit dhe konfliktit të njëmendt të interesit me qëllim përmirësimin e 

sistemit të kontrolleve të brendshme. 

9.3. Ќе спроведува политика на нулта толеранција за корупцијата и судирот на 

интереси и ќе воспостави јак систем за контрола во спречувањето и откривањето на 

корупцијата и судирот на интереси, до најголем можен степен, како и за намалување 

на нивниот ефект, доколку се случат. 

Do të zbatojë politikë të zero tolerancës për korrupsionin dhe konfliktin e interesit dhe 

do të vendosë një sistem të fortë kontrolli në parandalimin dhe zbulimin e korrupsionit dhe 

konfliktit të interesit, në masën më të madhe të mundshme, si dhe për të zvogëluar efektin e 

tyre, nëse ato ndodhin. 



9.4. Во декември 2022 година ќе се подготви Годишен план за спречување на 

корупцијата за 2023 година, кој ќе содржи и прилог на извештај за реализацијата на 

активностите од годишниот план за 2022 година, врз основа на претходно направена 

анализа за неговото спроведување. 

Në dhjetor 2022 do të përgatitet Plani vjetor të parandalimit të korrupsionit për vitin 

2023, i cili do të përmbajë edhe shtojcë të raportit për zbatimin e aktiviteteve të Planit vjetor 

për vitin 2022, bazuar në analizën e bërë më parë të zbatimit të tij. 

 

     Секретаријат за законодавство 

          Sekretariati i Legjislacionit 

                   Секретар  

                Sekretaresha 

Лила Пејчиновска Миладиновска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог / Shtojca 

 

Извештај за Годишен план 

за спречување на корупцијата во Секретаријатот за 
законодавство за 2021 година 

 

Raporti i Planit vjetor 

të parandalimit të korrupsionit në Sekretariatin e 

Legjislacionit për vitin 2021 

 

 

Во текот на 2021 година Секретаријатот за законодавство успешно управува со 

ризикот од појава на корупција. Со оглед на фактот дека Секретаријатот за 

законодавство во 2021 година не се соочил со проблеми поврзани со корупција, би 

можело да се констатира дека ризикот од појава на корупција е сведен на минимум. 

Сепак, ризикот од појава на корупција како можност го анализира со цел да се 

продолжи со доброто, квалитетното и ефикасно работење, што меѓудругото 

подразбира и борба против корупцијата и судирот на интереси. 

Gjatë vitit 2021, Sekretariati i Legjislacionit me sukses e menaxhon rrezikun e 

paraqitjes së korrupsionit. Duke pasur parasysh faktin se Sekretariati i Legjislacionit nuk u 

përball me asnjë problem lidhur me korrupsionin në vitin 2021, mund të konkludohet se 

rreziku i korrupsionit është reduktuar në minimum. Megjithatë, ai e analizon rrezikun e 

korrupsionit si një mundësi për të vazhduar punën e mirë, cilësore dhe efikase, e cila ndër të 

tjera nënkupton luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Со Годишниот план за спречување на корупцијата во Секретаријатот за 

законодавство за 2021 година, Секретаријатот за законодавство успешно ги 

идентификува можните ризични области за појава на корупција. Соодветно ги 

идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата. 

Исто така, воспоставени се и соодветни алатки и механизми за спречување на 

корупцијата и канали за известување, односно пријавување на корупцијата.  

Me Planin vjetor të parandalimit të korrupsionit në Sekretariatin e Legjislacionit për 

vitin 2021, Sekretariati i Legjislacionit me sukses i identifikon fushat e mundshme të rrezikut 

për shfaqjen e korrupsionit. Në mënyrë përkatëse i identifikon shkaqet, kushtet dhe faktorët 

që e mundësojnë korrupsionin. Gjithashtu, janë krijuar mjete dhe mekanizma të 

përshtatshëm për parandalimin e korrupsionit dhe kanalet e raportimit, përkatësisht 

raportimit të korrupsionit.  



Транспарентноста на Секретаријатот за законодавство постојано се подобрува 

преку редовно ажурирање на содржината на web страницата http://www.sz.gov.mk.  

Transparenca e Sekretariatit të Legjislacionit është duke u përmirësuar vazhdimisht 

përmes përditësimit të rregullt të përmbajtjes së uebfaqes http://www.sz.gov.mk. 

Секретаријатот за законодавство и понатаму ќе продолжи со праксата на 

управување со ризиците, вклучително и ризикот од појава на корупција, да ги следи 

новите законски решенија од областа на корупцијата, да ги ревидира интерните 

процедури по потреба и да постапува и презема мерки соодветно на ниво на 

новонастанатата состојба. 

Sekretariati i Legjislacionit do të vazhdojë me praktikën e menaxhimit të rrezikut, 

duke përfshirë rrezikun e korrupsionit, do të ndjekë zgjidhjet e reja ligjore në fushën e 

korrupsionit, do të rishikojë procedurat e brendshme sipas nevojës dhe do të veprojë e 

marrë masat në pajtim me rrethanat në nivelin e situatës së re. 

 

       

  Секретаријат за законодавство 

       Sekretariati i Legjislacionit 

                   Секретар  

     Sekretaresha 

Лила Пејчиновска Миладиновска 
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