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 ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули
2005 година.
Бр. 07-2678/1
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 59/2000 и 12/2003), во членот 39 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:
“(2) Во однос на Генералниот секретаријат, генералниот секретар ги има правата и
должностите на функционер кој раководи со орган на државната управа, а неговата работа
се утврдува со Деловникот.
(3) За својата работа и за работата на Генералниот секретаријат, генералниот секретар
им одговара на претседателот на Владата и на Владата.”
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) На генералниот секретар на Владата, Владата му именува заменик.”
Член 2
По членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40-б, кои гласат:
“Член 40-а
(1) Се основа Генерален секретаријат како стручна служба на Владата.
(2) Генералниот секретаријат обезбедува координација и стручна поддршка за потребите на Владата, претседателот на Владата, неговите заменици, како и на членовите на Владата во остварувањето на нивните надлежности; остварува соработка и координација со
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министерствата и другите органи на државната управа и за прашањата за стратешките приоритети на Владата и посебно за спроведувањето на Рамковниот договор, го координира предлагањето, донесувањето и следењето на извршувањето на Годишната програма за работа на Владата; ги обезбедува неопходните информации и стручни совети и мислења во врска со креирањето и анализа на политиките на Владата; оперативно ја следи и известува Владата за остварувањето на заклучоците на Владата; обезбедува ефикасна подготовка и одржување на седниците
на Владата и на нејзините работни тела, обезбедува информации за јавноста; ги координира
активностите во врска со спроведување на реформата на јавната администрација остварува соработка со Стручната служба на Собранието на Република Македонија, на Претседателот на
Република Македонија и со стручните служби на други органи на државната власт, како и невладините организации и други правни лица; остварува управување со процесот на работењето,
врши други стручни и логистички работи утврдени со Деловникот, како и други работи кои ќе
ги определи претседателот на Владата и Владата.
Член 40-б
(1) За вршење на работите поврзани со европските прашања и обезбедување на координација на органите на државната управа и другите органи и институции, како и за вршење
на други стручни работи од оваа област, се основа Секретаријат за европски прашања.
(2) Секретаријатот за европски прашања ги врши работите што се однесуваат на: обезбедување на координација и усогласување на работата на органите на државната управа и другите органи и институции, за подготвување на Република Македонија за членство во Европската унија,
вклучително и за преговори за членство во Европската унија; обезбедување на координација на
активностите за спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација склучена меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки и другите договори склучени меѓу Република Македонија и Европската унија, како и на работните тела формирани во рамките на склучената спогодба и другите договори со Европската унија; обезбедување на координација на процесот на подготвување на Македонската верзија на aquis communitaire (правото на
Европската унија); обезбедување на координација заради усогласување на работата на претставниците на Република Македонија во институциите и телата на Европската унија; обезбедување
на координација заради усогласување на работата на Република Македонија како држава членка
на Европската унија; обезбедување на координација на странската помош од Европската унија и
нејзините земји членки и другата странска помош поврзана за реформите комплементарни на
процесот на интегрирање на Република Македонија во Европската унија; информирање на јавноста за активностите поврзани со процесот на европска интеграција и европските прашања; како и
други работи поврзани со Европската унија кои ќе ги определи Владата.
(3) Со Секретаријатот за европски прашања раководи членот на Владата задолжен за
европски прашања кој ги има правата и должностите на функционер кој раководи со орган на државната управа.”
Член 3
Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) За своите потреби Владата може да основа и други самостојни или заеднички
стручни и други служби.”
Член 4
Во членот 42 по зборовите: “Секретаријатот за законодавство” се додаваат зборовите:
“Генералниот секретаријат, Секретаријатот за европски прашања”, а на крајот точката се
заменува со запирка и се додаваат зборовите: “доколку со овој закон поинаку не е определено”.
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Член 5
Владата ќе ги усогласи со овој закон, актите што се однесуваат на Генералниот секретаријат како стручна служба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Генералниот секретаријат и Секретаријатот за европски прашања, новите акти за организација и систематизација на работните места во согласност со овој закон ќе ги донесат
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 7
Вработените, опремата, инвентарот, документацијата и средствата за работа на Секторот за европска интеграција на Генералниот секретаријат, ги презема Секретаријатот за
европски прашања.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ‘‘Службен весник
на Република Македонија’’
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