Службен весник на РМ, бр. 82 од 08.07.2008 година
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА
УПРАВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и
работа на органите на државната управа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули
2008 година.
Бр. 07-2727/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И
РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА
Член 1
Во Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен
весник на Република Македонија" број 58/2000 и 44/2002), во членот 5 став (3) во првата
заграда по зборот "дирекции" се додава зборот "архив", а во втората заграда по зборот
"служба" запирката и зборот "архив" се бришат.
Член 2
Во членот 11 по точката 12 се додава нова точка 13, која гласи:
"13. Министерство за информатичко општество;".
Точките 13 и 14 стануваат точки 14 и 15.
Член 3
Во членот 12 став (1) алинејата 4 се брише, а алинејата 5 станува алинеја 4.
Член 4
Во членот 15 алинеја 3 зборовите: "и за цивилната заштита" се бришат.
Алинејата 5 се брише.
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 5 и 6.
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Член 5
Во членот 16 став (1) алинејата 5 се менува и гласи:
"- обезбедувањето на државната граница, контролата на преминување на државната
граница, како и определени работи во врска со утврдувањето и решавањето на граничните
инциденти и другите повреди на границата;".
Член 6
Во членот 17 ставот (3) се менува и гласи:
"Бирото за судски вештачења и Управата за извршување на санкциите имаат својство
на правно лице."
Член 7
Во членот 19 став (2) по алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6, кои гласат:
"- Бирото за јавни набавки,
- Управата за спречување на перење пари финансирање на тероризмот;
- Управата за финансиска полиција;".
Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 7 и 8.
Член 8
Во членот 20 став (1) алинеите 7, 14 и 15 се бришат.
Во ставот (2) алинеите 1, 5 и 6 се бришат.
Алинејата 7 која станува алинеја 4 се менува и гласи:
"- Бирото за метрологија;".
Ставот (3) се менува и гласи:
"Бирото за метрологија има својство на правно лице."
Член 9
Во членот 21 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Управата за хидрометеоролошки работи има својство на правно лице."
Член 10
Во членот 22 став (2) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
"- Дирекција за храна;".
Алинејата 2 станува алинеја 3.
Член 11
По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:
"Член 26-а
Министерството за информатичко општество ги врши работите што се однесуваат на:
- обезбедување и раководење со средствата за финансирање на развојот на
информатичкото општество;
- евиденција, координација и следење на имплементацијата на прифатените проекти за
развој на информатичкото општество во органите на државната управа;
- координација и препораки за имплементација на информационите и комуникациските
системи во органите на државната управа;
- креирање и водење на централен регистар и евиденција на расположливиот хардвер,
софтвер, телекомуникациона опрема и друга информатичка опрема и лиценци во рамките
на органите на државната управа;
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- креирање и водење на централна база на податоци достапна на организационите
облици за информатика на органите на државната управа;
- креирање на политики и давање препораки и насоки за имплементација на стратешки
и оперативни документи за информациски и телекомуникациски технологии;
- организација на оперативна обработка и архивирање на база на податоци и
информации во органите на државната управа;
- координирање на активностите кои се извршуваат од страна на организационите
облици за информатика во органите на државната управа;
- координирање, управување и развој на интегрирана безбедна информатичка и
комуникациска мрежа за потребите на органите на државната управа;
- организирање и координирање на едукација за значењето на развојот на
информатичкото општество и користењето на нејзините придобивки во подигањето на
јавната свест;
- промовирање на користење на електронски услуги;
- иницирање, следење и воведување на меѓународни стандарди во органите на
државната управа во полето на информатиката и телекомуникациите, безбедносни аспекти
и развојот на инфраструктурата;
- воспоставување, развој и користење на бази на податоци и нивно меѓусебно
поврзување и размена на информации на безбеден начин во органите на државната
управа;
- изработка, координирање и следење на реализацијата на плановите за континуирана
едукација и усовршување на кадрите во областа за информатика;
- остварување на техничко и технолошка меѓународна соработка;
- координирање и организирање на специјализации, стручно усовршување и обуки врз
основа на меѓународни и други спогодби и
- други работи утврдени со закон."
Член 12
Во членот 27 став (2) алинеите 1 и 2 и ставот (3) се бришат.
Член 13
Во членот 28 став (2) алинејата 4 и ставот (3) се бришат.
Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој закон Секретаријатот за информатичко
општество продолжува да работи како Министерство за информатичко општество.
Вработените, опремата, документацијата и другите средства од Секретаријатот за
информатичко општество се преземаат од Министерството за информатичко општество.
Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
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