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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија, 
(,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија‘‘ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата 
одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ 

НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО И СЛЕДЕЊЕТО НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на 

државната управа при подготвувањето и следењето на спроведувањето на Годишната 
програма за работа на Владата на Република Македонија (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 22/15), во насловот зборовите „Владата на Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 2 воведната реченица се менува и гласи:
„Министерствата и другите органи на државната управа, како дел од содржината на 

Годишната програма, предлагаат иницијативи согласно електронскиот систем на 
стратешко планирање и подготовка на Годишната програма, со утврдено ниво на 
приоритет и тоа:“.

Член 3
Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:
„Министерствата и другите органи на државната управа, иницијативите за Годишната 

програма ги пополнуваат во електронска форма на Електронскиот систем на стратешко 
планирање и подготовка на Годишната програма за работа на Владата, со следните 
податоци:

- наслов;
- институција;
- вид на иницијатива;
- месец;
- фискални импликации;
- износ;
- извор на фискални импликации;
- ниво на приоритет;
- година;
- стратешки приоритет;
- приоритетна цел;
- НПАА поглавје;
- НПАА подрачје;
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- ЕУ преговори/предвидена или усвоена преговарачка позиција;
- ЕПП број;
- образложение;
- очекувани влијанија;
- одговорно лице (име, презиме, телефонски број, електронска адреса, 

функција/звање).“
Ставот 2 се брише.

Член 4
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:
„Иницијативите се доставуваат во периодот од 1 до 31 октомври во тековната за 

наредната година до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 
Македонија (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат).

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Министерствата и другите органи на државната управа, ја печатат прифатената 

иницијатива од став 1 на овој член, и ја доставуваат до Генералниот секретаријат, во 
периодот од 1 до 15 ноември во тековната за наредната година.

Член 5
Членот 7 се менува и гласи: 
„Реализацијата на Годишната програма се следи преку следните индикатори на 

успешност:
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани 

со конкретен стратешки приоритет на Владата;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) во Годишната програма поврзани 

со конкретна приоритетна цел на Владата;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) содржани во Годишната програма 

по ниво на приоритет:
- висок; 
- среден и 
- низок;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма усвоени 

до крајот на годината;
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) од Годишната програма кои се 

доставени до Владата во планираниот рок (месец);
- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) предложени во Годишната 

програма и вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани на седница на 
Владата, по органи на државна управа;

- вкупен број и процент на материјали (иницијативи) разгледани од страна на Владата, а 
не биле вклучени во Годишната програма.‘‘

Член 6
Во целиот текст на Упатството зборовите ,,Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите ,,Република Северна Македонија“.

Член 7
Образецот -  Иницијатива за Годишна програма за работа на Владата на Република 

Македонија за ________ година,  се брише.
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Член 8
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7779/1 Заменик на претседателот
22 октомври 2019 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
                                                                                                      м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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