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Годишниот план за работа на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за 2019 година е 
подготвен согласно Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на 
Република Македонија („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 124/08 и 58/18) и Упатството за начинот на постапување 
на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на стратешкиот план и Годишниот план 
за работа  (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.131/18). 
 
Планот претставува операционализација на мерките и активностите од првата година содржани во Стратешкиот план на 
Генералниот секретаријат 2019-2021 година кои, во континуитет, се во функција на остварување на стратешките приоритети и 
цели на Генералниот секретаријат и  на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија. 
 
Во првиот дел најпрвин е даден краток преглед на програмите и потпрограмите, нивните цели и поврзаноста со стратешките 
приоритети на Владата за 2019 година како и со приоритетните цели на Генералниот секретаријат. Понатаму, програмите се 
разработени преку потпрограми за кои се дадени показателите на успешност, конкретните активности, временската рамка, 
финансиските средства и организациските облици, односно лицата задолжени за нивно спроведување. Во вториот дел од 
Годишниот план е даден преглед на иницијативите на Генералниот секретаријат содржани во Програмата за работа на Владата 
на Република Северна Македонија за 2019 година, а во третиот дел се претставени мерките и активности кои се во надлежност 
само на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија. 
 
Со силна посветеност на вработените во нашата институција подготвени сме успешно да го реализираме овој план и со тоа да 
придонесеме кон остварувањето на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата  - препознатлива по ефикасност, 
ефективност, транспарентност и отчетност во спроведувањето на нејзините политики. 
             

 Скопје,                                                                                                                                                                          Влада на Република Северна Македонија           

март 2019 година                                                                                                                                                                         Генерален секретар   

                

                                                                                                                                                                                                           д-р Драги Рашковски 



1. ПРОГРАМИ  
 
ПРОГРАМА 1 - СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Цел на Програмата: Подготвување на квалитетни и реално спроведливи стратешки планови на буџетските корисници 
согласно барањата на новата правна рамка и подобрена имлементација, евалуација и известување во функција на 
реализација на  стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија. 
 
ПОТПРОГРАМА 1: Поврзување на стратешките приоритети на Владата и Буџетот 
 
ПОТПРОГРАМА 2: Јакнење на административните капацитети за стратешко планирање 
 
ПОТПРОГРАМА 3: Годишна програма за работа на Владата на Република Северна Македонија 
 

Поврзаност со стратешките приоритети на Владата: Република Северна Македонија-членка на НАТО и Европската 
унија  

 
Поврзаност со приоритетните цели на Генералниот секретаријат на Владата: 
 

- подобрување на квалитетот на процесот на стратешко планирање и зајакнување на интеграцијата со буџетскиот 
процес; 

- зголемување на институционалните капацитети за подготвување и спроведување на стратешкиот план, 
евалуација и известување на постигнатите резултати; 

- одржување на дневна комуникација и соработка со организационите единици за стратешко планирање преку 
консултативно советодавни  работни средби; 

- подобрување на координацијата на процесот на подготвување и следење на спроведувањето годишната 
Програма за работа на Владата. 



ПРОГРАМА 2 - АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ И КООРДИНАЦИЈА 
 
Цел на Програмата: Развивање и унапредување на процесот на анализа на политиките и координација на Генералниот 
секретаријат и органите на државната управа, со цел донесување  квалитетни, кохерентни и координирани одлуки на 
Владата; квалитетно спроведување и успешно следење на ИСО стандардите во Владата на Република Северна 
Македонија и унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските 
организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор и 
ефикасно спроведување на ИПА проектите. 
 
ПОТПРОГРАМА 1: Градење институционални капацитети за анализа на политиките и координација 
 
ПОТПРОГРАМА 2: Квалитетно спроведување и успешно следење на ИСО стандардите во Владата на Република      
                                    Северна Македонија 
 
ПОТПРОГРАМА 3: Соработка со граѓанскиот сектор 
 
ПОТПРОГРАМА 4: ИПА проекти 
 

Поврзаност со стратешките приоритети на Владата: Република Северна Македонија - членка на НАТО и Европската 
унија 

 
Поврзаност со приоритетните цели на Генералниот секретаријат на Владата: 

 
- донесување квалитетни и кохерентни одлуки на Владата; 
- обезбедување координација при усогласување на мерките и активностите за остварување на политиките; 
- унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации 

во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор; 



- следење и контрола на квалитетно спроведување на ИСО стандардите; 
- законита и ефикасна имплементација на ИПА проектите на Генералниот секретаријат. 

 
 
 
ПРОГРАМА 4 -  ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ И РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА 
 
Цел на Програмата: Развој на Република Северна Македонија во напредна и глобално конкурентна економија базирана 
на знаење преку континуирана промоција и стимулирање на развојот на конкурентноста и продуктивноста на 
македонската економија, земајќи ги предвид домашните индустрии со висока додадена вредност како моторна сила за 
нејзин развој. 
 
ПОТПРОГРАМА 1: Платформа за мали и средни претпријатија/развој на приватниот сектор како дел од  
                                    Инвестиционата Рамка за Западен Балкан - WBIF (Western Balkan Investment Framework) 
 
ПОТПРОГРАМА 2: План за економски раст 
 
ПОТПРОГРАМА 3: Стратегија за конкурентност на македонската економија и Акциски план за 2016-2020 година 
 
ПОТПРОГРАМА 4: Локална и регионална конкурентност во туризмот 
 
ПОТПРОГРАМА 5: Функционалност на Национален совет за одржлив развој и имплементација на Националната  
                                    стратегија за одржлив развој 
 
ПОТПРОГРАМА 6: Функционалност на Советот за рамномерен регионален развој на Република Северна    
                                    Македонија и воспоставување Систем за координација во планирањето, спроведувањето,    
                                    следењето и оценувањето на политиката за рамномерен регионален развој во Република  



                                    Северна Македонија 
 
ПОТПРОГРАМА 7: Координативни тела за зголемување на соработката на странските инвеститори со домашните  
                                    компании, за анализа на мерките за привлекување на странски инвестиции, анализа на  
                                      состојбата и  консолидирање на натамошните активности во полето на странски инвестиции и   
                                      за координација на мерки за консолидација на енергетиката во Република Северна Македонија 
 
ПОТПРОГРАМА 8: Искористување на можностите на Зелениот климатски фонд 
 

Поврзаност со стратешките приоритети на Владата: Развој на економијата, зголемување на продуктивното 
вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните; Република Северна Македонија – членка на НАТО и 
Европската Унија. 

 
Поврзаност со приоритетните цели на Генералниот секретаријат на Владата: 

- натамошно подобрување на бизнис климата и креирање еднакви можности за економски раст и развој на  сите   
учесници во економските процеси; 

- зголемување на конкурентноста и продуктивноста на македонските компании и 
- зголемување на обемот на странските и домашни инвестиции. 

 
 
 
 
ПРОГРАМА 5 - РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Цел на Програмата: Поголема ефикасност и ефективност во работењето засновано на електронско работење. 
 
ПОТПРОГРАМА 1: Изградба на систем сала 



 
ПОТПРОГРАМА 2: Софтвер и ИКТ услуги 
 
ПОТПРОГРАМА 3: Надградба на ИКТ инфраструктура 

Поврзаност со стратешките приоритети на Владата: Реформи во образованието и инвестирање во иновации и 
информатичка технологија  
 
Поврзаност со приоритетните цели на Генералниот секретаријат на Владата: 

- Оддржување и надградба на информациско - комуникациска инфраструктуратa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ПЛАН ЗА РАБОТА 
   

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

ПРОГРАМА 1: СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ - ,,Република Северна 
Македонија-членка на НАТО и Европската унија“, односно приоритетната цел: Имплементација на реформите во јавните 
финансии во насока на подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на 
Република Северна Македонија и Подобрување на стручноста, ефикасноста, отчетноста на јавната администрација и создавање 
на услужно ориентирани институции со примена на нови технологии, стандарди за квалитет и мерки за сајбер безбедност. 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
Унапредување на координацијата на функционалниот процес на стратешко планирање 

- подобрување на квалитетот на процесот на стратешко планирање и зајакнување на интеграцијата со буџетскиот процес; 
- зголемување на институционалните капацитети за подготвување и спроведување на стратешкиот план, евалуација и 

известување на постигнатите резултати; 
- одржување на дневна комуникација и соработка со организационите единици за стратешко планирање преку 

консултативно советодавни  работни средби; 
- подобрување на координацијата на процесот на подготвување и следење на спроведувањето годишната Програма за 

работа на Владата. 

Цел на програмата: Подготвување на квалитетни и реално спроведливи стратешки планови на буџетските корисници согласно 
барањата на новата правна рамка и подобрена имлементација, евалуација и известување во функција на реализација на  
стратешки приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија. 
Показатели за успешност: 

 - Зголемен број на стратешки планови усогласени со стратешките приоритети, НПАА  и  Фискалната стратегија. 

 
 



ПОТПРОГРАМА 1: Поврзување на процесот на стратешко планирање со буџетскиот процес 
Цел на потпрограмата:  
Показател за успешност: 
- Зголемен број на стратешки програми на 

буџетските корисници во функција на 
стратешките приоритети и цели на 
ВРСМ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Број на стратешки програми за кои се 

обезбедени средства од Владини 
програми. 

Појдовна основа: 
- Од 32 (триесет и 

два) анализирани  
нацрт-стратешки 
планови на 
министерствата и 
другите органи на 
државната управа 
вкупно 123 (сто 
дваесет и три) 
програми се во 
функција на 
стратешките 
приоритети и цели 
на ВРСМ; 

 
-  1 (една) стратешка 

Програма. 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Согласно креираните програми на министерствата и другите органи на 

државната управа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 (една) стратешка Програма 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Подготвување  на 
финалниот текст на 

Стратешкиот  план на 
Генералниот 

Секретаријат на 
ВРСМ за периодот 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Сектор за стратегија, планирање и 
следење/Љиљана Костиќ и  

Сали Сали, државен советник за 
стратешко планирање и следење 



2019-2021 и негово 
објавување  на web 

локацијата на 
Владата 

 2. Подготовување  на 
Годишен план за 
работа за 2019 година 
на ГСВРСМ 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и следење – 

м-р Зоран Милков/Љиљана Костиќ, 
м-р Светомир Рајчиноски и 

Алмир Машовиќ 
 3.  Подготвување на 

Анализа за степенот 
на остварувањето на 
стратешките 
приоритети на 
Владата на РСМ за 
2018 година 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Државен советник за стратешко 
планирање и следење –  

Сали Сали/Раководител на Сектор 
за стратегија, планирање и следење 
–  м-р Зоран Милков/Адем Бајрам 

 4. Подготвување на 
Предлог-одлука за 
утврдување на 
стратешките 
приоритети на 
Владата на РСМ за 
2020 година 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и следење –  

м-р Зоран Милков/Љиљана Костиќ,  
Сали Сали, државен советник за 

стратешко планирање и следење и    
м-р Светомир Рајчиноски 

 5. Подготвување на 
Нацрт-стратешкиот 
план на Генералниот 
секретаријат на 
Владата на РСМ за 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и следење –  

м-р Зоран Милков/Љиљана Костиќ, 
Одделение за стратешко планирање 

и следење 



периодот 2020-2022 

 6. Анализа на Нацрт-
стратешките планови 
на министерствата  и 
другите органи на 
државна управа за 
периодот 2020-2022 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Сектор за стратегија, планирање и 
следење/Љиљана Костиќ и  

Сали Сали, државен советник за 
стртаешко планирање и следење 

 7. Усогласување на 
Нацрт-стратешкиот 
план  на Генералниот 
секретаријат на ВРСМ 
за периодот 2020-
2022 со Буџетот на 
РСМ 

    Буџетска  
Програма 1, 

Потпрограма 10- 
Администрација 

Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и следење –  

м-р Зоран Милков/Одделение за 
стратешко планирање и следење и  

Елена Паговска 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Јакнење на административните капацитети за стратешко планирање 
Цел на потпрограмата: 



Показател за успешност: 
- Зголемен број на организациони облици за 

стратешко планирање, креирање на 
политиките и известување  
(сектор/одделение или постојана работна 
група) за стратешко планирање екипирани 
со административни службеници чија 
основна задача е  стратешкото  планирање. 

Појдовна основа: 
- Во 2018 година на ниво на 

министерства и трите 
секретаријати (Секретаријат 
за европски прашања, 
Секретаријат за 
законодавство и 
Секретаријат за 
спроведување на 
Рамковниот договор) има 16 
(шеснаесет) организациони 
облици за стратешко 
планирање, креирање на 
политики и следење.  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Број на министерства и органи на државна управа 

кои во 2019 година постапиле по Заклучокот на 
Владата за Акцискиот план за спроведување на 
мерките и активностите во функција на зајакнување 
на капацитетите за стратешко планирање, креирање 
на политики и следење. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Работилница во врска со новиот 

циклус на стратешко планирање и   
презентирање на Одлуката за 
утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на РСМ 

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 42-
Стоки и услуги 
2.000 

Раководител на Сектор 
за стратегија, планирање 

и следење –  
м-р Зоран Милков/ 

Љиљана Костиќ,  
Сали Сали, државен 

советник за стратешко 
планирање и следење и 

м-р Светомир Рајчиноски 
 2. Испорака на обуки во 

министерствата и другите органи 
на државната управа 
 

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за стратегија, 
планирање и следење/ 

Љиљана Костиќ и  
Сали Сали, државен 

советник за стратешко 



 планирање и следење 

ПОТПРОГРАМА 3: Годишна програма за работа на Владата на Република Северна Македонија 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Донесена Програма за работа на 

Владата на РСМ согласно 
Методологијата за стратешко 
планирање и подготвување на 
ГПРВРСМ; 
 

- Подготвени и усвоени извештаи за 
спроведување на ГПРВРСМ од страна 
на Владата на РСМ. 

Појдовна основа: 
- Донесена Програма за 

работа на Владата за 2019 
година; 

 

-  Подготвени извештаи за 
степенот на реализација на 
Програмата за работа на 
Владата за 2018 година (за 
периодот јануари - март и 
јануари - јуни). 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Подготвена Предлог-Програма за работа на Владата на РСМ за 

2020 година; 
 
 
 
  
- Подготвени извештаи за степенот на реализација на 

Програмата за работа на Владата за периодот јануари – 
декември 2018 година и за периодот јануари – јуни 2019 година. 
 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Подготвување на  финалниот 

текст на ГПРВРСМ за 2019 година 
и негово објавување на   веб 
локацијата на Владата 

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 
и Билјана Јовановска 

 2. Подготвување на Годишен          
извештај за степенот на 
реализација на  ГПРВРСМ, со 
мониторинг индикатори за 2018 
година 

     Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 



и Билјана Јовановска 
 3. Подготвување  на 

Полугодишен извештај за 
степенот на реализација на 
ГПРВРСМ, со мониторинг 
индикатори за 2019 година 

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 
и Билјана Јовановска 

 4. Подготвување на ажурирана 
Годишна програма за работа на 
ВРСМ за 2019 година  

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 
и Билјана Јовановска 

 5. Подготвување на Законодавна  
Агенда на ВРСМ за 2019 година 
за периодот јануари-јуни и за 
периодот јули-декември  

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 
и Билјана Јовановска 

 6. Подготвување на ГПРВРСМ за 
2020 година  

    Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Раководител на Сектор 
за стратегија, 
планирање и следење – 
м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз 
и Билјана Јовановска 

 

 

ПРОГРАМА 2: АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ И КООРДИНАЦИЈА 



Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ - Република Северна 
Македонија - членка на НАТО и Европската унија, содржан во Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на 
Република Северна Македонија во 2019 година, односно приоритетната цел: Промовирање на европските вредности во процесот 
на пристапување во Европската Унија преку транспарентност и зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор и 
академската заедница. 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа  
Развивање и унапредување на процесот на анализа на политиките и координација  

- донесување квалитетни и кохерентни одлуки на Владата; 
- обезбедување координација при усогласување на мерките и активностите за остварување на политиките; 
- унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во 

процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор; 
- следење и контрола на квалитетно спроведување на ИСО стандардите; 
- законита и ефикасна имплементација на ИПА проектите на Генералниот секретаријат. 

Цел на програмата: Развивање и унапредување на процесот на анализа на политиките и координација на Генералниот 
секретаријат и органите на државната управа, со цел донесување  квалитетни, кохерентни и координирани одлуки на Владата; 
квалитетно спроведување и успешно следење на ИСО стандардите во Владата на Република Северна Македонија и 
унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на 
креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор и ефикасно спроведување на ИПА 
проектите. 
Показатели за успешност: 

 - Создадени функционални капацитети за анализа на политиките и координација. 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Градење институционални капацитети за анализа на политиките и координација 



Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
 
- Создадени институционални капацитети за 

анализа на политиките и координација во 
Генералниот секретаријат. 

Појдовна основа: 
 
- Оценка на квалитетот на 

материјалите што се 
доставуваат за 
разгледување од страна 
на Владата од страна на 
Секторот за седници и 
Секторот за правни 
работи; 
 

- Подготвени 4 (четири) 
Информации за 
постапување по 
обраќањата и 
препораките на 
Народниот правобранител 
во 2018 година. 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- Воспоставување Стручен колегиум од претставници 

на Генералниот секретаријат, Канцеларијата на 
претседателот на Владата, Секретаријатот за 
законодавство, Секретаријатот за европски 
прашања, Секретаријатот за спроведување на 
Рамковниот договор, Министерството за 
информатичко општество и администрација и 
Министерството за финансии; 

 
- Подготвени 4 (четири) Информации за постапување 

по обраќањата и препораките на Народниот 
правобранител во 2019 година. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1.Воспоставување на 

функционален систем на 
анализа на политиките и 
координација 

    Обезбедени во 
Буџетска  Програма 
1, Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за нормативно 
правни работи 
поврзани со седниците 
на Владата/ 
Дејан Јакимовски 

 2. Следење на постапувањето 
по обраќањата и препораките 
на Народниот правобранител 
упатени до Владата, органите 

    Обезбедени во 
Буџетска  Програма 
1, Потпрограма 10-

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана 



на државната управа и други 
органи и организации што 
имаат јавни овластувања и 
подготовка на извештаи за 
информирање на Владата 

Администрација Никодијевиќ-
Филиповска 

 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Квалитетно спроведување и успешно следење на ИСО стандардите во Владата на Република Северна 
Македонија 

Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
 
- Применети закони и други прописи во врска со ИСО 

стандардите; Имплементирани ИСО стандарди - ИСО 
9001 за квалитет и ИСО 14001 за заштита на животна 
средина. 

Појдовна основа: 
 

- Интерни проверки 
на интегрираниот 
систем за 
управување со 
квалитет и заштита 
на животната 
средина (ISO 
9001:2015 и ISO 
14001:2015) 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- Интерни проверки на интегрираниот систем за 

управување со квалитет и заштита на животната 
средина (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015); 
 

- Сертификациона проверка проверки на 
интегрираниот систем за управување со квалитет и 
заштита на животната средина (ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015). 

 
Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Ресертификација, согласно барањата на 
новите верзии на стандардите ISO 9001:2015 и 
ISO 14001:2015 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-

Одделение за 
следење и 
квалитетно 
спроведување на 
ИСО стандардите/ 



Администрација Дарко Настевски 

 2. Контрола (спроведување интерни 
проверки) на интегрираниот систем за 
менаџмент со квалитет и заштита на 
животната средина (QMS/EMS) 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Одделение за 
следење и 
квалитетно 
спроведување на 
ИСО стандардите/ 
Дарко Настевски 

 3. Следење на постапувањето по 
препораките/корективните мерки од 
интерни и екстерни проверки 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Одделение за 
следење и 
квалитетно 
спроведување на 
ИСО стандардите/ 
Дарко Настевски 

 4. Измена и прилагодување на процедурите 
за квалитет (ИСО 9001) и заштита на 
животната средина (ИСО 14001) 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Одделение за 
следење и 
квалитетно 
спроведување на 
ИСО стандардите/ 
Дарко Настевски 

 5. Подготовка на сите потребни документи 
согласно барањата на ИСО стандардите (ИСО 
9001 и ИСО 14001) 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Одделение за 
следење и 
квалитетно 
спроведување на 
ИСО стандардите/ 
Дарко Настевски 

 

 

 



ПОТПРОГРАМА 3: Соработка со граѓанскиот сектор   
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Воспоставен функционален Совет за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор; Воспоставен механизам 
за учество на граѓанскиот сектор во процесот на 
креирање политики; Создадени услови за финансиска 
одржливост на граѓанскиот сектор. 

Појдовна основа: 
- Одржани 8 (осум) 

седници на Советот 
за соработка со и 
развој на 
граѓанскиот сектор 
во 2018 година 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Одржани најмалку 4 (четири) седници на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 2019 
година; 

- Воспоставен Модел за вклучување на граѓанските 
организации во пристапните преговори за членство во 
Европската Унија; 

- Донесена Програма за финансирање на програмски 
активности на здруженија и фондации за 2019 година. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Координирање и следење на 

спроведувањето на Стратегијата 
на Владата за соработка со и 
развој на граѓанскиот сектор, со 
Акциски план 2018-2020 и 
подготовка на извештаи за 
информирање на Владата 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени
е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 

 2. Следење на примената на 
Кодексот на добри практики за 
учество на граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање политики 
и подготовка на извештаи за 
информирање на Владата 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени
е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 

 3. Административно-техничка 
поддршка на Советот за 
соработка со и развој на 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени



граѓанскиот сектор Потпрограма 10-
Администрација 

е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 

 4. Административно-техничка 
поддршка на Комисијата за 
организации со статус од јавен 
интерес 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени
е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 

 5. Административно-техничка 
поддршка на Комисијата за 
распределба на средства од 
Буџетот на РСМ наменети за 
финансирање на програмски 
активности на здруженија и 
фондации 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени
е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 

 6. Одржување на веб-страницата 
на Одделението за соработка со 
невладини организации 
www.nvosorabotka.gov.mk 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделени
е за соработка со НВО/ 
м-р  Сузана 
Никодијевиќ-
Филиповска 
 

 

 

 

 



 
ПОТПРОГРАМА 4: ИПА проекти   
Цел на потпрограмата: 

Показател за успешност: 
- Законита и ефикасна имплементација на ИПА 

проектите на Генералниот секретаријат. 

Појдовна основа: 
- Спроведени 49 

(четириесет и 
девет) 
мониторинг 
посети на 
договорите за 
грант од ИПА 
ТАИБ 2013 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Спроведени мониторинг посети на 13 (тринаесет) 

договори за грант од ИПА ТАИБ 2013 грантовата шема 
„Зголемено учество на граѓанскиот сектор во 
реформите поврзани со интеграцијата во ЕУ“ и 10 (десет) 
договори за грант од ИПА ТАИБ 2013 „Грантова шема за 
имплементација на проекти за зголемување на 
конкурентноста во земјата“ 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Следење на спроведувањето на 15 

договори за грант од ИПА ТАИБ 
2013 грантовата шема „Зголемено 
учество на граѓанскиот сектор во 
реформите поврзани со 
интеграцијата во ЕУ“ 

    Обезбедени во 
Буџетска  
Програма 1, 
Потпрограма 10-
Администрација 

Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделение 
за ИПА/ СПО м-р Сузана 
Никодијевиќ-Филиповска 

 2. Следење на спроведувањето на 10 
договори за грант од ИПА ТАИБ 
2013 „Грантова шема за 
имплементација на проекти за 
зголемување на конкурентноста во 
земјата“ 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/Одделение 
за ИПА/ СПО м-р Сузана 
Никодијевиќ-Филиповска 

 

 



ПРОГРАМА 4: ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ И РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА 
1. Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата: 

Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ  
- Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните 
и 
- Република Северна Македонија – членка на НАТО и Европската Унија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 
2019 година.   

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
Системско подобрување на квалитетот на правната рамка во функција на подобрување на деловната клима 
- натамошно подобрување на бизнис климата и креирање еднакви можности за економски раст и развој на  сите   

учесници во економските процеси; 
- зголемување на конкурентноста и продуктивноста на македонските компании и 
- зголемување на обемот на странските и домашни инвестиции.  

Цел на програмата: Развој на Република Северна Македонија во напредна и глобално конкурентна економија базирана на 
знаење преку континуирана промоција и стимулирање на развојот на конкурентноста и продуктивноста на македонската 
економија, земајќи ги предвид домашните индустрии со висока додадена вредност како моторна сила за нејзин развој. 
Показатели за успешност:  
-раст на реален БДП од 3,2%, намалување на стапката на невработеност на ниво под 20% и раст на просечната нето-плата од 4,5% 
на номинална основа.  

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 1: Платформа за мали и средни претпријатија/развој на приватниот сектор како дел од Инвестиционата 
Рамка за Западен Балкан - WBIF (Western Balkan Investment Framework 



Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Најмалку 2 (две) инвестиции на компании поддржани 

од WBIF во Република Северна Македонија во 2019 
година. 

Појдовна основа: 
- Досега има 4 

(четири) 
инвестиции на 
компании 
поддржани од 
WBIF во Република 
Северна 
Македонија во 2019 
година. 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- 6 (шест) инвестиции на компании поддржани од WBIF 

во Република Северна Македонија во 2019 година. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Фонд за иновации (Enterprise 

Innovation Fund – ENIF) 
    3.997.500,00 Одделение за структурни 

реформи и регулатива/ 
Александар Андоски 

 2. Фонд за експанзија (Enterprise 
Expansion Fund – ENEF) 

     Одделение за структурни 
реформи и регулатива/ 
Александар Андоски 

 3. Компонента за гаранции 
(Guarantee Facility – GF) 

     Одделение за структурни 
реформи и регулатива/ 
Александар Андоски 

 4. Компонента за техничка помош 
(TA Facility) 

     Одделение за структурни 
реформи и регулатива/ 
Александар Андоски 

 

ПОТПРОГРАМА 2: План за економски раст 
Цел на потпрограмата: 



Показател за успешност: 
- Најмалку 100 (сто) поддржани компании во 

2019 година 

Појдовна основа: 
- Во 2018 година беа поддржани 

236 (двесте триесет и шест) 
компании 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 

- 350 (триста и педесет) поддржани компании во 
2019 година 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Мерки за 

поддршка на 
инвестиците (Закон 
за финансиска 
поддршка на 
инвестиции) 

    720.000.000,00 Одделение за меѓународна 
соработка/ 
м-р Маја Бариќ Чочкова 

 2. Мерки за 
поддршка на МСПК 
(Програма за 
поддршка на МСП 
на ФИТР) 

    755.000.000,00 Одделение за меѓународна 
соработка/ 
м-р Маја Бариќ Чочкова 

 

 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 3:  Стратегија за конкурентност на македонската економија и Акциски план за 2016-2020 година 
Цел на потпрограмата: 



Показател за успешност: 
- Минимум 15%, односно 7 (седум) реализирани мерки.  

Појдовна основа: 
- во 2018 година 

се реализирани 
6 (шест) мерки 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- 13 (тринаесет) реализирани мерки во 2019 година 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Реализација на Акциски план на 

Стратегијата за конкурентност на 
македонската економија 

     Одделение за тековни 
економски политики/ 
м-р Дане Јосифовски 

 

 

ПОТПРОГРАМА 4:  Локална и регионална конкурентност во туризмот 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Минимум 20 (дваесет) поддржани 

проекти во 2019 година; 
 
- Раст од 5% на бројот на туристи и 3% на 

број на ноќевања во 2019 година.  

Појдовна основа: 
- Во 2018 година се 

поддржани 14 
(четиринаесет) 
проекти 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- 24 (дваесет и четири) проекти поддржани во 2019 година 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 3 Квартал 4 Финансиски средства Организациски 

облик/лице 
 1. Градење 

капацитети на 
институции за 
спроведување 
политики за локална 
и регионална 

    Обезбедени во рамки на 
ИПА 
Програмата.Кофинансирање 
од национален буџет 
изнесува 188.342.000 ден. 

Одделение за 
меѓународна соработка/ 
м-р Маја Бариќ Чочкова 



конкурентност во 
областа туризам 

 2.  Инфраструктур-ни 
проекти за поддршка 
на туризам 

    Обезбедени во рамки на 
ИПА 
Програмата.Кофинансирање 
од национален буџет 
изнесува 188.342.000 ден. 

Одделение за 
меѓународна соработка/ 
м-р Маја Бариќ Чочкова 

 3. Воспоставување 
организации за 
управување со 
дестинации 

    Обезбедени во рамки на 
ИПА Програмата. 
Кофинансирање од 
национален буџет изнесува 
188.342.000 ден. 

Одделение за 
меѓународна соработка/ 
м-р Маја Бариќ Чочкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 5: Функционалност на Национален совет за одржлив развој и имплементација на Националната стратегија 
за одржлив   
                                     развој 



Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Одржани минимум 2 (две) седници на Националниот 

Совет за одржлив развој во 2019 година. 

Појдовна основа: 
-  Одржана 1 (една) 

седница на 
Националниот 
Совет за одржлив 
развој 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- Одржани 2 (две) седници на Националниот Совет за 

одржлив развој во 2019 година. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Зајакнување на Националниот 

совет за оддржлив развој и 
неговата позиција и улога, 
вклучително и на Техничка 
работна група. 

    Обезбедени 
грант средства  
од донатори 

Одделение за регионален 
и одржлив развој/ 
Сандра Андовска 

 2. Воспоставување на механизам за 
имплементација на Целите за 
одржлив разовј и Агендата на ОН 
2030 

    Обезбедени 
грант средства  
од донатори 

Одделение за регионален 
и одржлив развој/ 
Сандра Андовска 

 3. Имплементација на Целите за 
одржлив разовј и Агендата на ОН 
2030 

    Обезбедени 
грант средства  
од донатори 

Одделение за регионален 
и одржлив развој/ 
Сандра Андовска 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА 6: Функционалност на Советот за рамномерен регионален развој на Република Северна Македонија и 
воспоставување Систем за координација во планирањето, спроведувањето, следењето и оценувањето на политиката за 



рамномерен регионален развој во Република Северна Македонија 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
 
- Одржани минимум 2 (две) седници на Советот за 

рамномерен регионален развој во 2019 година 

Појдовна основа: 
- Во 2018 година 

се одржани 2 
(две) седници на 
Советот за 
рамномерен 
регионален 
развој  

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

- Одржани 4 (четири) седници на Советот за рамномерен 
регионален развој во 2019 година 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 

2 
Кварта

л 3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Консолидација на Советот за 

рамномерен регионален развој на 
Република Северна Македонија и 
зајакнување на неговата позиција 
и улога 

    Национално 
кофинансирање 
+ средства 
обезбедени од 
донатори 
Обезбедени од 
донатори 

12.300.000 

Одделение за тековни 
економски политики/ 
м-р Дане Јосифовски 

 2. Подобрување на капацитетите 
за спроведување на политиката на 
рамномерен регионален развој на 
регионалните единици 

    Национално 
кофинансирање 
+ средства 
обезбедени од 
донатори 

Обезбедени од 

Одделение за тековни 
економски политики/ 
м-р Дане Јосифовски 



донатори 

12.300.000 
 

 

 

ПОТПРОГРАМА 7: Координативни тела за зголемување на соработката на странските инвеститори со домашните 
компании, за анализа на мерките за привлекување на странски инвестиции,  анализа на состојбата и  консолидирање на 
натамошните активности во полето на странски инвестиции и за координација на мерки за консолидација на енергетиката 
во Република Северна Македонија 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Најмалку 100 (сто) поддржани компании во 2019 

година  

Појдовна основа: 
- Во 2018 година беа 

поддржани 236 
(двесте триесет и 
шест) компании 

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
- 350 (триста и педесет) поддржани компании во 2019 

година 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Анализа на мерките за 

привлекување на странски 
инвестиции и предлагање 
решенија кои ќе се однесуваат на 
соработката на странските 
инвеститори со домашните 
компании 

      
Државен советник –  

д-р Љупчо Петкуќески 

 2. Анализа на состојбата и давање       



насоки за консолидирање на 
натамошните активности на 
странски инвестиции 

Државен советник –  

д-р Љупчо Петкуќески 

 3. Координација на мерки за 
консолидација на енергетиката во 
Република Северна Македонија и 
предлагање краткорочни и 
долгорочни активности и обврски 
за нивно спроведување 

     Државен советник –  

д-р Љупчо Петкуќески 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОТПРОГРАМА 8: Искористување на можностите на Зелениот климатски фонд 
Цел на потпрограмата: 



Показател за успешност: 
 
- Најмалку 1 (една) поднесена апликација или 1 (еден) 

одобрен проект во 2019 година. 

Појдовна основа: 
 
- 1 (една) поднесена 

апликација или 1 
(еден) одобрен проект 
во 2018 година. 

Планиран резултат (одредница) на годишно 
ниво: 
- 2 (две) поднесена апликација или 2 (два) одобрени 

проекти во 2019 година. 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Проект: Поддршка за 

менаџирање на ефективен 
национален координативен 
механизам за Зелениот 
климатски фонд 

    9.225.000  + 
Обезбедени 
грант средства 
од донатор- 
Зелен 
климатски 
фонд 

Одделение за тековни 
еконски политики/ 
м-р Даниел Јосифовски 

 2. Развој на проектна 
документација за обезбедување 
поддршка за развој на 
Национален план за адаптација 
кон климатските промени 

     Одделение за тековни 
еконски политики/ 
м-р Даниел Јосифовски 

 3. Развој на проектна 
документација за Предлог-
проект за Приспособување на 
ризикот од климатски промени 
од големи поплави во урбаните 
и рурални области 

     Одделение за тековни 
еконски политики/ 
м-р Даниел Јосифовски 

 4. Развој на проектна      Одделение за тековни 



документација за обезбедување 
поддршка за развој на Програма 
за државата за справување со 
климатските промени и 
поддршка за развој на сектори 
во Министерство за 
земјоделство, шумарсво и 
водостопанство за 
искористување на можностите 
на Зелениот климатски фонд 

еконски политики/ 
м-р Даниел Јосифовски 

 5. Развој на проектна 
документација за Предлог- 
Регионална иницијатива- 
Програма за развој на зелени 
градови 

     Одделение за тековни 
еконски политики/ 
м-р Даниел Јосифовски 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 5: РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата:  



Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ - Реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка 
технологија, содржан во Одлуката за утврдување на стратешки приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 
2019 година   
Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на органот на државната управа 
Континуирано осовременување на информациско-комуникациската инфраструктура 
- Оддржување и надградба на информациско - комуникациска инфраструктуратa.  
Цел на програмата: Поголема ефикасност и ефективност во работењето засновано на електронско работење. 

Показатели за успешност: 
- Поедноставени процеси во работењето;  
- Зголемено ниво на достапност на ИКТ сервисите 
- Зголемено ниво на безбедност на податоците. 

ПОТПРОГРАМА 1: Изградба на систем сала 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Изградена функционална систем сала 

Појдовна основа:  Планиран резултат (одредница) на 
годишно ниво: 
 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Изработка на проект  за систем 

сала  
 
 

   9.000.000,00 Сектор за јавни 
набавки  - Анета 
Стевковска 
/Сектор за 
информатичка 
технологија – 
Стевчо Ќосевски 

 2. Опремување на систем салата 
со содветна постапка за набавка 

     Сектор за јавни 
набавки  - Анета 
Стевковска 



/Сектор за 
информатичка 
технологија – 
Стевчо Ќосевски 

 3. Изградба на систем сала      Сектор за јавни 
набавки  - Анета 
Стевковска 
/Сектор за 
информатичка 
технологија – 
Стевчо Ќосевски 

 

 

ПОТПРОГРАМА 2: Софтвер и ИКТ услуги 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Обезбедена повисока достапност на ИКТ сервисите; 
- Обезбедена поголема искористеност на ИКТ 

сервисите; 
- Обезбедено повисоко ниво на безбедност на 

податоците. 

Појдовна основа:  Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски 

облик/лице 
 1. Објавување на оглас за набавка на 

софтвер и ИКТ услуги 
1.2019 

 
   14.000.000,00 Сектор за јавни набавки  - 

Анета Стевковска /Сектор 
за информатичка 
технологија –  
Стевчо Ќосевски 



 2. Избор на најповолна понуда за 
софтвер и ИКТ услуги 

1.2019 
 

    Сектор за јавни набавки  - 
Анета Стевковска /Сектор 
за информатичка 
технологија –  
Стевчо Ќосевски 

 3. Набавка на софтвер и ИКТ услуги и 
нивно ставање во функција 

1.2019 
 

    Сектор за јавни набавки  - 
Анета Стевковска /Сектор 
за информатичка 
технологија –  
Стевчо Ќосевски 

 

 

ПОТПРОГРАМА 3: Надградба на ИКТ инфраструктура 
Цел на потпрограмата: 
Показател за успешност: 
- Обезбедена дополнителна ИКТ опрема. 

Појдовна основа:  Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: 
 

Мерки  Активности    Временска рамка за спроведување   
Квартал 

1 
Квартал 

2 
Квартал 

3 
Квартал 

4 
Финансиски 

средства 
Организациски облик/лице 

 1. Поврзување и надградба на  
мрежната инфраструктура во 
Генералниот секретаријат 

    5.000.000,00 Сектор за информатичка 
технологија/Стевчо Ќосевски 

 

Б. Иницијативи на органот на државната управа утврдени во Годишната програма за работа на Владата 

Иницијатива 
Временска рамка за подготвување   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал  
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Предлог-одлука за утврдување на      Раководител на Сектор за 



стратешките приоритети на Владата на РСМ 
во 2020 година 

стратегија, планирање и 
следење – м-р Зоран 

Милков/Љиљана Костиќ, 
Сали Сали, државен 

советник за стратешко 
планирање и следење и   

 м-р Светомир Рајчиноски 
2. Анализа за степенот на остварувањето на 
стратешките приоритети на ВРСМ за 2018 
година 

     Државен советник за 
стратешко планирање и 

следење – Сали 
Сали/Раководител на 
Сектор за стратегија, 

планирање и следење –   
м-р Зоран Милков/ 

Адем Бајрам 
3. Извештај за извршена анализа на нацрт-
стратешките планови 2020-2022 година на 
министерствата и органите на државната 
управа 

     Сектор за стратегија, 
планирање и 

следење/Љиљана Костиќ и 
Сали Сали, државен 

советник за стратешко 
планирање и следење 

4. Ажурирана програма за работа на Владата 
за 2019 

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење – м-р Зоран 
Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 
Билјана Јовановска 

5. Законодавна агенда на ВРСМ за период 1.1. 
– 30.06.2019 

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење-м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 



Билјана Јовановска 
6. Законодавна агенда на ВРСМ за период 1.7. 
– 31.12.2019 

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење-м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 
Билјана Јовановска 

7. Предлог програма за работа на Владата на 
РСМ за 2020 година 

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење-м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 
Билјана Јовановска 

8. Извештај за степенот на реализација на  
Програмата за работа на ВРСМ за 2018 година  

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење-м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 
Билјана Јовановска 

9. Извештај за степенот на реализација на  
Програмата за работа на ВРСМ за 2019 година 
(јануари - јуни) 

     Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење-м-р Зоран Милков/ 
Ајсела Меѓедовиќ-Абаз и 
Билјана Јовановска 

10. Извештај за работа на Комисијата за 
организации со статус од јавен интересво 
2018 година 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 

11. Извештај за работа на Советот за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор 
за 2018 година 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 



12. Извештај за спроведените мерки и 
активности од Стратегија на Владата на 
Република Северна Македонија за соработка 
со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски 
план 2018-2020, во 2018 година 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 

13. Информација за постапување по 
обраќањата и препораките на Народниот 
правобранител упатени до Владата на 
Република Северна Македонија, органите на 
државната управа и други органи и 
организации што имаат јавни овластувања 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 

14. Предлог одлука за распределба на 
средствата од Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2019 година наменети за 
финансирање на програмските активности 
на здруженија и фондации 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 

15. Предлог програма за финансирање на 
програмски активности на здруженија и 
фондации за 2019 година 

     Сектор за анализа на 
политиките и 
координација/  
м-р Сузана Никодијевиќ-
Филиповска 

16. Предлог проект за потреба од изградба на 
податочен центар во Генералниот 
секретаријат на Влада на Република Северна 
Македонија 

     Сектор за јавни набавки  - 
Анета Стевковска/Сектор 
за информатичка 
технологија – Стевчо 
Ќосевски 

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на органот на државната управа 

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА : 
Показател за успешност:  
Активност Временска рамка за извршување   



Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

1. Стратешки план на Генералниотг 
секретаријат на ВРСМ 2019-2021 

 

    

Сектор за стратегија, 
планирање и 
следење/Љиљана Костиќ и 
Сали Сали, државен 
советник за стратешко 
планирање и следење 
 

2. Годишен план за работа на Генералниот 
секретаријат на ВРСМ за 2019 година 

 

    

Раководител на Сектор за 
стратегија, планирање и 
следење – м-р Зоран 
Милков/Љиљана Костиќ, 
м-р Светомир Рајчиноски и 
Алмир Машовиќ 

3. Правилник за внатрешна организација на 
Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Северна Македонија усогласен 
согласно одредбите од Законот за вработените 
во јавниот сектор 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

4. Правилник за систематизација на работните 
места во Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија усогласен 
согласно одредбите од Законот за вработените 
во јавниот сектор 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

5. Извештај за реализација на годишниот план 
за вработување за периодот јули-декември  
2018 година 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

6. Годишен план за вработување за  2020 
година 

     Сектор за човечки 
ресурси/Снежана Нешовска 



7. Извештај за реализација на годишниот план 
за вработување за периодот јануари-јуни 2019 
година 

  
 

  Сектор за човечки 
ресурси/Снежана Нешовска 

8. Годишниот план за обуки на 
административните службеници 

     Сектор за човечки 
ресурси/Снежана Нешовска 

9. Извештај за реализација на Планот за обуки 
за административните службеници 

     Сектор за човечки 
ресурси/Снежана Нешовска 

10. Извештајот за полугодишно интервју      Сектор за човечки 
ресурси/Снежана Нешовска 

11. Извештај со ранг-листа на годишни оцени за 
сите оценети административни службеници во 
институцијата за тековната година 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

12. Извештај за работата на Генералниот 
секретаријат на Владата на СРМ, согласно 
Законот за еднакви можности на жените и 
мажите (родова еднаквост). 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

13. Годишен извештај за 
изречените мерки за утврдена дисциплинска и 
материјална одговорност на 
административните службеници за 
претходната година. 

 
    Сектор за човечки 

ресурси/Снежана Нешовска 

14. Годишен план за јавни набавки за 2019 
година 

     Сектор за јавни 
набавки/Анета Стевковска 

15. Внатрешна распределба на Буџет за 2019 
година 

 
    

Сектор за финансиски 
работи /Елена Паговска 
Пелтековски 

16. Годишен финансиски извештај за 2018 
година 

 
 

   
Сектор за финансиски 
работи /Елена Паговска 
Пелтековски 



17. Предлог буџетска пресметка за 2020 година   
 

  
Сектор за финансиски 
работи /Елена Паговска 
Пелтековски 

18. Подготовка на План на архивски знаци за 
2019 година 

   
  Сектор за документација и 

библиотека/ 
Оливер Стефаноски 

19. Подготовка на Листа на архивски материјал 
за 2019 година 

   
  Сектор за документација и 

библиотека/ 
Оливер Стефаноски 

20. Подготовка на Листа на документарен 
материјал со рокови на негово чување за 2019 
година 

   

  Сектор за документација и 
библиотека/ 

Оливер Стефаноски 

21. Подготовка на образец архивски материјал 
за предавање на ДАРМ 

 
    

Сектор за документација и 
библиотека/ 

Оливер Стефаноски 

22. Подготовка на образец за документарен 
материјал за уништување 

 
    

Сектор за документација и 
библиотека/ 

Оливер Стефаноски 
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