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BNMA }IA PENYENXKA MAXEAOHTIJA*1THSffis/L-
--2J-lll0l3-zo-roA.CKONJE

roAlflllEH nnAH :lA PAEOTA 3A 2019 TOAIHA

CEKPETAPI4JAT 3A 3AKOHOAABCTBO

r. nForPAMl.t

nporpaMa 1: AABAIbE HA CTPyqHl4 Ml4CrlEtbA

nporpaMara ",qaBalbe Ha crpyqHh Mrc.nerua" npousaeryea o4:

1. CrpareuJR oT npxopi4rer Ha BnaAaTa xa Peny6rnxa MaKeAoHraja coApxaH Bo OMyxara 3a

crpareuJxx npxopr4rerll 3a 2019 ro4rxa

- Peny6auxa MaxeAoxuja - q.reHKa Ha HATO r E8poncxara ytuja.

CTpareuxHre npxopxrerx r qenr xa Cexperap'1jaror 3a 3aKoHoAaBcr8o noBp3aHx co oBaa nporpaMa ce:

tlo4o6pexa crpyqHa noAAprxxa nph noArorByBalrero Ha Mxcrelba

-HaapeMeHo r xBarr4TeTHo noAroTEyBabe Ha Mrcrelba;

- iaKHelbe Ha KanaqHTerxre Ha opraHxre Ha ApxaBara Bo Ae/lor Ha ycornacyBalbero Ha 3aKoHoAaacrgoro
Ha Peny6rnxa Maxe4oHrja co 3aKoHoAaBcrBoro xa Eeponcxara yHlrja npeky AaBalbe Ha crpyqHll
Mlcrelba no AocTaEeHx npeAno3l-l Ha 3axoHr4 A Apytn nponacy. n aKfu;

- eQexueaa n eQnxacxa copa6orxa co Baa4ara xa Peny6nuxa MaxeAoHxja;

- 3ajaxHyBalbe Ha rHTepHara H excrepHara copa6orxa 3apaAtl yHanpeAyBalbe Ha (Barlreror Bo

pa6oreruero;

- 3ajaxHyBalbe Ha xHcr[ryqHoHanHo poAoBo oAroBopHr,t xanaqrTe Ha ApyrrTe opraHx Ha ApxaBHaTa
ynpaBa;

- o6y,lyaare xa epa6orexrre cor.nacHo nraHor 3a rHTepHr x excrepun o6yxu;

- oApxyBalbe xa ceprrQrqnpaxlor d4creM 3a ynpaByBalbe co KBarrirer cornacHo craHAapAor l,lCO

9001:2015.

n porpaMa 2: "hHOOPMATl.li{I(ATA I,IHOPACTPyKTPA"

nporpaMara "hxQopa,rauvxara raxQpacrpyrrypa" npon:neryaa o4:

1. CTpareuJxxor nproplareT Ha BIaAara Ha Peny6nrxa MaxeAoHhja coApxaH Bo OAryxara 3a crpareuJxx
np!|opxrerr :a 2019 ro4raxa - PeoopMx eo o6paaoaaxrero 11 HHBecrxpalbe Bo xHoaaqhx 14

rlQopuarrrxa rexHoronaja.

Crpareurxrre npr oparera u qenx Ha CexpeTapx.iaror 3a 3axoHoAaBcTBo noBp3aHh co oBaa nporpaMa ce:

Koxrrxyrpaxa xa4rpa46a xa rxQopararr,rxara rx$pacrpyxrypa

- crpyqHa H .norHcrr,t'{Ka l4T noAApulxa 3a nopraror e-BnaAa x eneKrpoHct{}4oT crcreM 3a jaBHtt Ha6aBxH,



- ИТ поддршка во осовременување, содржинско збогатување и перманентно ажурирање на Веб 

локацијата на  Секретаријат за законодавство на Владата на Република Македонија; 

-унапредување на внатрешниот систем на информирање на Секретаријат за законодавство; 

-одржување на систем за заштита на податоци и побрз проток на податоци. 

 
2. ПЛАН ЗА РАБОТА 

А. Програми и потпрограми од стратешкиот план на органот на државната управа 
 

 

ПРОГРАМА: ДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ МИСЛЕЊА 

 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Програмата "Давање на 

стручни мислења"  произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на Република 

Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година  

„Република Македонија  - членка на НАТО и Европската унија“ 

 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: 
Подобрена стручна поддршка при подготвувањето на мислења и тоа навремено и 
квалитетно подготвување на мислења; јакнење на капацитетите на органите на 
државата во делот на усогласувањето на законодавството на Република Македонија со 
законодавството на Европската унија преку давање на стручни мислења по доставени 
предлози на закони и други прописи и акти; ефективна и ефикасна соработка со 
Владата на Република Македонија и зајакнување на интерната и екстерната соработка 
заради унапредување на квалитетот во работењето. 
 

Цел на програмата: Секретаријатот за законодавство преку оваа програма има за цел 

да ја оствари својата функција во обезбедувањето на методолошкото единство во 

подготвувањето на законите и другите прописи од аспект на нивно стручно правно 

концепирање согласно правниот систем и номотехничко оформување на текстовите 

на законите и другите прописи што ги подготвуваат министерствата и другите органи 

на управата преку давање стручни правни мислења до истите 

Показатели за успешност: Број на изготвени стручни мислења на Секретаријат за 
законодавство на месечно и годишно ниво 
 



  

ПОТПРОГРАМА 1: ДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ МИСЛЕЊА 

 

Цел на потпрограмата: Секретаријатот за законодавство преку оваа програма има за цел да ја оствари својата функција во 
обезбедувањето на методолошкото единство во подготвувањето на законите и другите прописи од аспект на нивно стручно 
правно концепирање согласно правниот систем и номотехничко оформување на текстовите на законите и другите прописи што 
ги подготвуваат министерствата и другите органи на управата преку давање стручни правни мислења до истите. 

Показател за успешност: Број на изготвени стручни мислења на Секретаријат за законодавство на 

месечно и годишно ниво 

 

Појдовна 
основа: 
 
5000 

Планиран 
резултат 
(одредница) 
на годишно 
ниво: 
 
6000 

Мерки Активности Временска рамка за спроведување   

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Кварта
л 

4 

Финансиски 

средства 

Организациски 
облик/лице 

Давање на 

стручни 

мислења 

-давање стручна помош на 

органите на државната 

управа и управните 

организации и учествува во 

изготвување на законите и 

другите прописи;-

проучување на прашања од 

областа на правниот систем 

и давање по истите стручни 

мислења и предлози на 

Владата на Република 

Македонија по тие 

прашања;-водење  грижа за 

објавување на прописите и 

другите акти на министрите 

кои раководат со 

министерствата и 

функционерите         кои 

раководат со други органи 

на управата и управните 

организации во „Службен 

весник на Република 

Македонија";-давање 

стручни мислења за 

усогласеноста на 

националното законодавство 

со законодавството на 

Европската Унија како и по 

прописите на општините за 

кои Министерството за 

локална самоуправа тоа ќе 

го побара;-давање мислење 

по иницијативи за оценка на 

уставноста и законитоста на 

законите и другите прописи 

односно решенија на 

Уставниот суд на Република 

Македонија за поведување 

на постапка за оценување на 

уставноста и законитоста на 

законите и другите прописи. 

 

Во 

континуитет 

Во 

континуит

ет 

Во 

континуит

ет 

Во 

континуите

т 

Обезбедени во 

програмата: 

„Администрација“ 

Сектор за финансиски 

систем и економска 

политика и Сектор за 

политички систем, 

човечки ресурси и 

одржлив развој 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА: ИНФОРМАТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Стратешкиот приоритет 

на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети 

за 2019 година – Реформи во образованието и инвестирање во иновации и 

информатичка технологија. 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа: 

Стратешките приоритети и цели на Секретаријатот за законодавство поврзани со оваа 

програма се: 

Континуирана надградба на информатичката инфраструктура  

- стручна и логистичка ИТ поддршка за порталот е-влада и електронскиот систем за 
јавни набавки; 

- ИТ поддршка во осовременување, содржинско збогатување и перманентно 
ажурирање на Веб локацијата на  Секретаријат за законодавство на Владата на 
Република Македонија; 

-унапредување на внатрешниот систем на информирање на Секретаријат за 

законодавство; 

-одржување на систем за заштита на податоци и побрз проток на податоци. 

 

Цел на програмата: Целта на оваа програма е да се обезбеди непречено и безбедно 

функционирање на хардвер и софтвер во Секретаријатот за законодавство. 

 

Показатели за успешност: Надградена информатичка инфраструктура. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 1:  ИНФОРМАТИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Цел на потпрограмата:  Целта на оваа програма е да се обезбеди непречено и безбедно 

функционирање на хардвер и софтвер во Секретаријатот за законодавство. 

Показател за успешност:  Надградена информатичка инфраструктура. 

 

Појдовна 
основа: 
 
Стратегиј
ата за 
ИКТ во 
Секретар
ијатот за 
законода
вство 
2018-
2019 
година 

Планиран 
резултат 
(одредница) 
на годишно 
ниво: 
 
100% 
Реализација 
на  
Стратегијата 
за ИКТ 2018-
2019 година 

Мерки Активности Временска рамка за спроведување   

Квартал 

1 

Квартал 

2 

Квартал 

3 

Квартал 

4 

Финансиски 

средства 

Организациски 
облик/лице 

- Набавка на 

потребен 

хардвер и 

софтвер 

- Одржување 

на хардвер и 

софтвер 
 

 

 - Јавна набавка на 

информатичка опрема 

- Тековно одржување на 

хардвер  

- Набавка на антивирус 
 

 

Јануари 

2019 година 

 

Во 

континуитет 

 

 

 

 

Во 

континуитет 

 

 

 

Во 

континуитет 

 

 

 

Во 

континуитет 

Декември 

2019 година 

350.000 денари 

Обезбедени во 

програмата: 

„Администрација 

 

35.000 денари  

Обезбедени во 

програмата: 

„Администрација“ 

Виш соработник за 

управување со бази на 

податоци и соработник 

за управување со бази 



5. 14Hxq]l.iarH8n Ha opraHor Ha ApxaBHara ynpaBa yrBpAeHx 8o foA]ltllHara nporpaMa 3a pa6ora Ha

BnaAara

B. MeprN H arcrt,tBHocrr,r KoH npo[3neryBaar oa pa6orara ua opnaxor Ha apxaBHara ynpaBa

olll|c It ItE,l HA ]lEP(A',rA: Pca,rrrrrrplrse ua rerog[oro pa6orerr,e ra cerperapuiaror ']a larollolascrso

Ilo|ta3aTe.l ra vcflerl|tocr: Ilroa6orena dvfirutloHtJfia afla.1rta,6poj l|8 pea.]lrrtrpaHu Bpa6oIJBaBa rI 9/o ||a
nealrrrrnsrrr ieBHr rt6asrr Bo onHoc tla [laurrDattrre
\ rir rIBHocl BDeuclrcNa DatrNa ta ntapurJBaILe

IiBapraJ
I

Kaapra.r liBapra.l
3

liBapra.l
l

@ll allcltcrirr
cDc_rctBa

Opral|xrauI|cNx
.}6.rxrJlrIue

,l3pa6orxa Ha oyHKqLoHarHa aHarli3a Anpn,/t/Maj

2019

frM 3a ,i3pa6orxa
(a oyHxr.{xoHarHa
aBaIr3a co

nopApr!rc oA

HaABOpeUIHl.l

excfleprr

Hoao Bpa6oryEarbe Ha Aae nxqa co

taalbe noMraA copa6oiHrx

qexeMBpx

2019

06e36eAeHx 8o

nporpaMala:

^ 
nr!.uL,-^2,,,.i'

JMeneHve 3a

/npaByEalbe co

roBeqxh pecypcrr

YHanpeAyBatbe Ha ABe apa6oreHla nxqa

80 3Batbe COBeTHUX

qexeMBph

2019

36ea6e4etu eo

lporpaMara:

^ ^r./Ul,-^.1'ui,

oA,qeneHne 3a

ynpaByBalbe co
qoBe'{(, pecypcu

lasHa Ha6a8fia Ha l4T onPeMa laHyapu

2019

06er6e4err eo

nporpaMaTa:

,,AAMrHxcrpaqxja

(oMrclija 3a jaBHa

ra6aBt(a

laaHa Ha6aaxa Ha Me6e, laHyap,

2019

o6e36eAeHu Bo

nporpaMaTa:

,,MMHHrcrpaql.ja

KoMrcrja 3a jaBHa

Ha6aBxa

laBHa Ha6aB(a Ba ycryrx 3a ron./lx

Hanrffoqr.r

Mapr 2019 C6er6ep,eHx Bo

nporpaMara:

,AAMr,rHxcrpaqnja

KoMxcxja 3a jaBHa

Ha6aBxa

laBHa Ha6aBxa Ha ropr.tEo 3a cryx6eHoro

narHr'lxo MoropHo ao3Erlo

Maj 2019 06e36eAeHq Bo

nporpaMara:

{oMxcrja 3a jaBBa

{a6aBka

laBHa Ha6aBxa Ha ycryrx 3a yxoph'{ysa$e

Ha cnyx6eHh aecHvq, 2019

O6e36eAeHn 8o

nporpaMara:

,,AAMrl H xcrpa qt1ra

KoMncnja 3a jaBHa

Ha6aB(a
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