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20202793752

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 11 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, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.98/19), Претседателот на Владата на Република Северна 
Македонија, на 22 септември 2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за формирање на Канцеларија на Претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.9/03, 15/07, 20/12 и 
156/2016) и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.6/20), по членот 3, се 
додаваат  пет нови члена 3-а, 3-б, 3-в, 3-г и 3-д кои гласат:

“Член 3-а
Во Канцеларијата заради подобра координација и реализација на надлежностите, се 

формираат Секретаријати и тоа,
- Секретаријат за организација и администрација на работата на претседателот на 

Владата на Република Северна Макдедонија;
- Секретаријат за комуникации и јавни политики;
- Секретаријат за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на 

програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки 
проекти;

Со секретаријатите раководат секретари кои ги именува и разрешува претседателот на 
Владата на Република Северна Македонија.

Секретарите на секретаријатите за својата работа му одговараат на претседателот на 
Владата.

Во работата на секретарот на секретаријатот, му помагаат помошници секретари, кои 
што ги именува и разрешува претседателот на Владата.

Помошниците секретари, за својата работа, му одговараат на претседателот на Владата 
и на секретарот. 

Платата на секретарот и на помошниците секретари ја определува претседателот на 
Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република 
Северна Македонија.

Член 3-б
Секретарот за организација и администрација на работата на претседателот на Владата 

на Република Северна Македонија  ги врши следните работи: 
- обезбедува стручна, административна, оперативна, техничка и логистичка поддршка;
- обезбедува правна поддршка, разгледува правни прашања и постапува по претставки 

и предлози;
- врши координација со службите за безбедност;
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- го следи и анализира остварувањето на правата на граѓаните низ институциите; 
- комуницира со граѓани и со претставници на заинтересирани групи и правни 

чинители и организира прием на странки;
- ја координира соработката на претседателот на Владата со државните органи, јавни 

претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија и други правни лица;
Секретарот за комуникации и јавни политики ги врши следните работи:  
- јa подготовува и реализира Комуникациската стратегија на Владата на Република 

Северна Македонија;
- обезбедува информирање на јавностa за активностите на претседателот на Владата и 

Владата;
- обезбедува координација на Пи-ар активностите на претседателот на Владата, 

Владата, министерствата и други органи на државната управа;
- ја следи реализацијата на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република 

Северна Македонија;
- ги иницира, координира и ја следи реализацијата на кампањите од јавен интерес;
- организира и ја следи организацијата на настани и ги координира протоколарните 

активности на претседателот на Владата и на Владата;
- предлага мерки и иницијативи во сфери на јавните политики;
- ја координира и помага работата на ресорните советници на претседателот на Владата 

кои обезбедуваат анализи и предлози за јавни политики;
- ја координира работата на портпаролите и на Секторот за односи со јавност при 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија;
Секретарот за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата 

за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти ги врши 
следните работи:  

- го известува претседателот на Владата за остварувањето на надлежностите на 
органите на државната управа;

- го известува претседателот на Владата  за работата на правните лица основани од 
Владата и им дава поддршка во реализација на нивните програмски цели и активности; 

- го следи предлагањето, донесувањето и извршувањето на Годишната програма за 
работа на Владата на Република Северна Македонија; 

- го известува Претседателот на Владата за реализација на заклучоците на Владата, за 
проблемите со кои се соочуваат институциите и дава предлози и предлага иницијативи за 
промени во законската регулатива за нивно надминување; 

- го известува претседателот на Владата за активностите во врска со реформата на 
јавната администрација;

- го известува претседателот на Владата за статусот на усогласеноста на националното 
законодавство со законодавството на Европската Унија;

Член 3-в
Секретарите на секретаријатите му помагаат на претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, во вршењето на неговите права и должности кои произлегуваат од 
Уставот, законите и Деловникот за работа на Владата.

Работата на секој од секретарите ќе биде уредена со Правилникот за внатрешна 
организација на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија. 

Секретарите на секретаријатите се должни да  го почитуваат и афирмираат принципот 
на меѓусебна соработка. 
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Во вршењето на работи од својот делокруг, секој од секретарите остварува соработка и 
највисоко ниво на писмена кореспонденција со Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Северна Македонија, Службата за општи и заеднички работи и други органи на 
државната управа.

Член 3-г
Советниците на претседателот на Владата се распределуваат во еден од 

секретаријатите, соодветно на нивниот делокруг на работа, и за својата работа му 
одговараат на претседателот на Владата. 

Член 3-д
Вработените и ангажираните лица во Канцеларијата на претседателот на Владата, 

содветно на нивниот делокруг на работи и работни задачи ќе извршуваат работи и 
работни задачи во содветниот секретаријат”.

Член 2
Во член 5 зборовите “член 3” се заменуваат со зборовите “членовите 3 и 3-а став 1.”

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 08-1562/1 Претседател на Владата
22 септември 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.


