ПАТОКАЗ
за реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво
Цели/Акции
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Тековни
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I. МЕДИУМИ: СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
1) Цел: Да се измени и дополни законодавство за клевета, да се подобри судска пракса и да се зајакнат професионалните стандарди
Усогласувње на законодавството за клевета со европските правни стандарди (на пр. максимални износи на парични казни, отстранување на затвор како санкција,
јасни одредби во однос на одбрана, јасни одредби за правни лекови, воведување на право на одговор и преставки).
1 Продолжување на дијалогот меѓу
МП, СЕП
преставниците на новинарите и работната
група за медиуми на Владата во врска со
разговорите за декриминализација на
клеветата, правата од работен однос на
новинарите и дефинирање на
професионални стандарди за вршење на
новинарската професија.

30.06.2012

Одржан состанок на РГ за
медиуми; усогласени измени
на законодавството за клевета

Консултација со експерти од Советот на Европа за измени и дополнувања во законодавството
1 Доставување на измените и
МП
30.06.2012 Доставени измени до Совет
дополнувањата во однос на
на Европа; добиено
законодавството за клевета на мислење до
позитивно мислење
експерти на Совет на Европа
Обезбедување посебни обуки за примена на член 10 од ЕПЧП за сите судии што водат случаи на клевета и вклучување на темата во наставната програма на
Академијата за обука на судии и јавни обвинители (АОСО).
1 Спроведување на обука за член 10 од ЕСЧП АСЈО
30.06.2012 Спроведена обука, број на
засудии кои што водат случаи на клевета
судии кои учествувале на
обуката
2 Спроведување на обука за член 10 од ЕСЧП АСЈО
02.09.2012 Спроведена обука, број на
засудии кои што водат случаи на клевета
судии кои учествувале на
обуката
3 Спроведување на обука за член 10 од ЕСЧП АСЈО
01.12.2012 Спроведена обука, број на
засудии кои што водат случаи на клевета
судии кои учествувале на
обуката

Воведување на практиката за преведување и објавување на релевантни пресуди на Европскиот суд за човекови права што се однесуваат на член 10, вклучувајќи
и анализа на стандарди и препораки што произлегуваат од нив.
1 Избор на релевантни пресуди на ЕСЧП од
член 10 за превод

МП,СЕП, АСЈО

12.04.2012

Избрани 70 релеванти
пресуди за превод

2 Превод на 22 пресуди ЕСЧП што се
однесуваат на член 10

МП,СЕП

20.05.2012

Број на преведени пресуди;
број на ревидирани пресуди

3 Превод на 24 пресуди ЕСЧП што се
однесуваат на член 10

МП,СЕП

30.06.2012

Број на преведени пресуди;
број на ревидирани пресуди

4 Превод на 25 пресуди ЕСЧП што се
однесуваат на член 10

МП

30.09.2012

Број на преведени и
ревидирани преводи на
пресуди
Објавени пресуди; редовност
на консултација и
пребарување
Подготвена и усвоена анализа
со препораки

во рамки на
буџетот на СЕП и
МП
Во рамки на
буџетот на СЕП и
МП
Во рамки на
буџетот на МП

5 Објавување на линкови за преведените
МП,АСЈО
02.09.2012
пресуди на ЕСЧП, на веб страните на АСЈО и
МП
6 Анализа на стандарите содржани во
МП, Биро за
30.06.2012
пресудите и подготовка на препораки
застапување
на РМ пред
ЕСЧП
Работната група за медиуми да дискутира за тоа кои се опциите за зајакнување на етиката и професионалните стандарди во новинарството, вклучувајќи и
основање на само регулаторен механизам.
1 Одржување на состанок на Работната група СЕП,РГ за
за медиуми со цел дискутирање за
медиуми
зајакнувањето на етиката и
професионалните стандарди во
новинарството, вклучувајќи и можноста за
основање на само регулаторен механизам

30.06.2012

Одржан состанок на РГ за
медиуми

СЕП, ЗНМ

2) Цел: Советот за радиодифузија да ја подобри примената на прописи на сопствеништво во медиумите и изменување и дополнување на
законодавството
Преземање чекори за обезбедување на целосна примена на член 11 и членовите 13-20 од Законот за радиодифузија (конфликт на интереси и нелегална
концентрација), вклучувајќи ја и гаранцијата дека се воспоставени потребната извршна надлежност и мерки.

1 Континуирано следење на усогласувањето СРД
на радиодифузерите со членот 11 од
Законот за радиодифузната дејност и
известување за истото до Владата на РМ
(согласно заклучокот на Советот според кој
на радиодифузерите им дава рок до
септември 2012 година да се усогласат со
член 11 на Законот за радиодифузната
дејност)

30.09.2012

Редовните извештаи на СРД
до ЕК за КСА, придонесот кон
извештај на ЕК, содржат
податоци за промените во
сопственичката структура на
радиодифузерите, согласно
членот 11

2 Носење на измени на законската
МИОА,МТВ
легислатива од областа на медиумите со
кои ќе се допрецизираат одредбите кои се
однесуваат на заштита на медиумскиот
плурализам, разновидноста и јавноста на
работата на радиодифузерите (членови 1320 од Законот за радиодифузната дејност

30.12.2012

Измени на законската
легислатива од областа на
медиумите со
допрецизирање на одредбите
кои се однесуваат на заштита
на медиумскиот плурализам,
разновидноста и јавноста на
работата на радиодифузерите

МИОА,МТВ

Преземање чекори за појаснување на обврските и одговорностите на Советот за радиодифузија и неговите членови, како и нивната одговорност доколку не ги
исполнат нивните обврски со изменување и дополнување на законодавството.
1 Носење на измени на законската
МИОА
легислатива од областа на медиумите со
кои ќе се допрецизираат одредбите кои се
однесуваат на обврските и одговорностите
на Советот за радиодифузија, неговите
членови и нивната одговорност доколку не
ги исполнат своите обврски.

30.12.2012

Измени на законската
легислатива од областа на
медиумите со кои ќе се
допрецизираат одредбите
кои се однесуваат на
обврските и одговорностите
на Советот за радиодифузија,
неговите членови и нивната
одговорност доколку не ги
исполнат своите обврски.

Државните органи, органите на јавната администрација, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните институции и правните лица со јавни
овластувања да се обврзат да ги промовираат нивните услуги или активности на не дискриминирачки начин, објективно и транспарентно во согласност со
одредбите утврдени во Законот за јавни набавки и во рамките на годишниот буџет.

1 Со цел транспарентно и отчетно трошење МИОА во
на буџетските средства на институциите ќе соработка со
се разгледа можноста во законските
МТВ
решенија кои се во насока на усогласување
на македонското законодавство со
препораките и стандардите на Советот на
Европа, препораките на Европската
комисија и усогласување со Директивата за
аудиовизуелни медиумски услуги во однос
на медиумското работење да се предложи
одредба со која доколку државните тела
имаат предвидено средства во сопствениот
буџет за информирање и запознавање на
јавноста со своите услуги или активности,
должни се средствата да ги реализираат на
недискриминаторен, објективен и
транспарентен начин, на начин и во
постапка согласно Законот за јавни
набавки.

30.09.2012

Донесена одредба со која
доколку државните тела
имаат предвидено средства
во сопствениот буџет за
информирање и запознавање
на јавноста со своите услуги
или активности, должни се
средствата да ги реализираат
нанедискриминаторен,
објективен и транспарентен
начин, на начин и во постапка
согласно Законот за јавни
набавки.

II. ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА
1) Цел: Да се подобри ефикасноста на правосудството
Преземање на активности за развој на софтвер за судска статистика за да се овозможи соодветно спроведување на Методологијата за судска статистика од 2011
година и да се започне со систематско собирање/анализа на податоци во однос на квалитет и брзина на правосудство (на пр., просечно времетраење на судски
постапки, број на одбиени жалби, итн.)
1 Формирање на Комисија надлежна за
ССРМ
процесот на изготвување на софтверска
апликација за примена на Методологијата

26.04.2012

Формирана комисија

2 Избор на фирма за изработка на софтвер

ССРМ

15.06.2012

Избрана фирма

3 Изработка на софтвер
4 Инсталирање на софтвер

ССРМ
ССРМ

01.10.2012
01.12.2012

Изработен софтвер
Инсталиран софтвер

5 Тестирање на софтвер
6 Обука за корисници

ССРМ
ССРМ

01.02.2013
01.02.2013

Број на спроведени обуки;
број на обучени лица;
добиени сертификати за
обука
7 Генерирање на податоци
ССРМ
31.03.2013 Добиени податоци за
времетраење на постапки,
број на одбиени жалби итн
Намалување на нерешените случаи во Врховниот суд, Управниот суд и Апелационите судови.
1 Одлука на ССРМ за ориентациониот број
ССРМ,МП
на минимум предмети што треба да ги
реши судијата месечно во апелационите,
Управниот суд, Вишиот управен суд и
Врховниот суд на Република Македонија за
2012 година

31.01.2012

Донесена одлука од страна на
ССРМ

2 Одлука на Судскиот совет за времено
упатување на судии во Апелациониот суд
Скопје за период од три месеци (согласно
член 39 од Закон за судови)
3 Одлука на Судскиот совет за времено
упатување на судии во Управен суд, за
период од три месеци (член 39 од Закон за
судови)
4 Намалување на заостатокот на предмети
во Апелационен суд Скопје за период од
три месеци

ССРМ

30.04.2012

Донесена одлука

ССРМ

30.04.2012

Донесена одлука

Апелационен
суд,ССРМ,МП

15.07.2012

Намалување на заостатокот
на предмети во Апелационен
суд Скопје за 30% за период
од три месеци

5 Намалување на заостатокот на предмети
во Управен суд за период од три месеци

Управен
суд,ССРМ,МП

15.07.2012

6 Намалување на заостатокот на предмети
во Врховен суд за период од три месеци

Врховен
суд,ССРМ,МП

15.07.2012

Намалување на заостатокот
на предмети во Управен суд
за 15% за период од три
месеци
Намалување на заостатокот
на предмети во Врховен суд
од 15% до 20% за период од
три месеци

7 Следење и доставување на месечни
извештаи за заостатокот на предмети во
секој суд и давање на предлози за
намалување на заостатокот на предмети

МП

02.09.2012

Месечни извештаи за
заостатокот на предмети

Дефинирање и усвојување на начини за номинирање на извршители подеднакво низ земјата
1 Континуирано објавување на конкурси за
слободни извршителски места

МП, Комора
на
извршители

02.09.2012

Број на објавени конкурси,
извршен избор на нови
извршители

2 Одржување на 3 испитни сесии (април;
јуни и септември) - 30.04.2012; 30.06.2012
и 30.09.2012

МП, Комора
на
извршители

30.09.2012

Број на кандидати кои
успешно ги положиле
испитните сесии

Подобрување на инфраструктурата и опремата на Јавното обвинителство.
1 Завршување на граджените активности на МП,МФ,
зградата на ЈОРМ
ЈОРМ

30.06.2012

Изградена зграда

2 Опремување на зградата на ЈОРМ со
канцелариски мебел

МП,МФ,
ЈОРМ

30.06.2012

Подобрување на опременоста

3 Обезбедување на простор за ОЈО за
организиран криминал и корупција

МП,МФ,
ЈОРМ

30.05.2012

Обезбеден простор

4 Обезбедување на специјализирана опрема МП
во Истражниот центар во ОЈО за
организиран криминал и корупција преку
ИПА 2009 проект „Поддршка во
имплементација на реформата на
кривично правниот систем

30.07.2014

Обезбедено специјализирана 390.000 ЕВРА
опрема

5 Јакнење на кадровските капацитети на
МП,МИОА,
јавните обвинителства за примена на
МФ
новиот ЗКП - избор на 7 јавни обвинители
во ОЈО за гонење на дела од организиран
криминал и корупција, вработување на 16
стручни соработници

30.12.2012

Избор на 7 јавни обвинители
во ОЈО Вработување на 16
стручни соработници

2) Цел: Да се подобри квалитет на правосудство и независноста на судството
Обезбедување на назначувања во судството целосно врз основа на заслуги на сите нивоа со укинување на преодните одредби за назначување на нови судии од
АОСО и забрзување на примената на новите професионални услови за судии од повисок степен (Закон за судовите).

1 Избор на кандидатите кои ја завршиле
почетанта обука во АСЈО согласно
Плановите за избор на ССРМ и СЈО
(30.06.2012 и 30.12.2012)
2 Формирање на Работна група за
подготовка на измени и дополнувања на
Законот за судови

ССРМ,СЈО,
МП

30.12.2012

Избрани кандидати од II, III и
IV генерација

МП,ССРМ,
СЈО,АСЈО

25.04.2012

Формирана Работна група за
подготовка на измени и
дополнувања на Законот за
судови

3 Изготвување на Предлог на Закон за
изменување и дополнување на Закон за
судови, во делот на условите за избор на
судии во повисоките судови со цел
забрзување на примената на новите
професионални услови

МП

31.05.2012

4 Донесување на Закон за изменување и
МП,СРМ
30.06.2012 Донесен Закон за изменување
дополнување на Закон за судови во делот
и дополнување на Закон за
на условите за избор на судии во
судови
повисоките судови со цел забрзување на
примената на новите професионални
услови
Навремено спроведување на стратегијата од 2011 година за број на судии и обвинители и обезбедување на навремен прием на студенти на АОСО за академската
2012/13 година.
1 Започнување со постапка за прием на
АСЈО
18.05.2012 Прием на 29 кандидати во Vкандидати во V- та генерација на
та генерација
слушатели на почетна обука за судии и
јавни обвинители за 2012/2013
2 Почеток на теоретска обука (02.09.2012 АСЈО
01.10.2012 Почетната теоретската обука
октомври 2012)
започнала
Анализа и евалуација на правните одредби кои се однесуваат на дисциплинска постапка и разрешување на судии и обвинители.
1 Информација за примена на одредбите за МП,ССРМ
дисциплинска одговорност и нестручно и
несовесно работење на судиите Закон за
судови и Закон за ССРМ

02.09.2012

Поведени дисциплински
постапки и исход од истите;
најчест основ по кој се
поведуваат; поведени
постапки за разрешување и
исход од истите

2 TAIEX Апликација за експертска помош

МП,ССРМ

30.05.2012

3) Цел: Да се зајакнат антикорупциските мерки и нивна проверлива примена
Измена и дополнување на Законот за судир на интереси и на подзаконските акти со кои се утврдува постапка за систематска проверка на содржина на изјавите
(во насока на тоа што беше направено за анкетните листови).
1 Уредба за начинот на проверката на
ДКСК
31.03.2012 Донесена Уредба за начинот
содржината на изјавите за интереси
на проверка на содржина на
изјави на интереси
2 Започнување со проверка на новопримени ДКСК
изјави за судир на интереси, согласно
Уредбата за начинот на проверката на
содржината на изјавите за интереси

30.04.2012

Проверка на содржината на
изјавите на интереси
поднесени од службените
лица од член 20-а од Законот
за спречување на судир на
интереси, од страна на ДКСК а
согласно Уредбата.

3 План и динамика на проверка на
ДКСК
претходните поднесените изјави за судри
на интереси на избрани и именувани лица

30.04.2012

Донесен план

4 Месечен извештај за извршените проверки ДКСК
и покренати постапки за случаи за судир на
интереси (континуирано)

31.12.2012

доставени месечни извештаи

Обезбедување на целосна усогласеност со Законот за финансирање на политички партии (односно целосен надзор и ревизија од страна на ДЗР -Државен завод
за ревизија).
1 Континуирано унапредување на законската ДЗР,ДКСК,
регулатива за финансирање на политички МП
партии, согласно препораките на ГРЕКО
(30.06.-30.09.2012)

30.09.2012

Постигнување на дополнителни јасни резултати во однос на истрагите, обвиненијата, осудите и казните што може да се користи како показател на
проблематични области, а коишто треба да бидат цел на идни стратегии.

1 Подготовка на Квартални статистички
извештаи за покренати истраги,
обвиненија и пресуди за случаи на
корупција (квартални извештаи)

МП,судови,
обвинителств
а

30.04.2012

Доставени квартални
извештаи до Влада за случаи
на корупција - број на
покренати истраги,
обвиненија и пресуди

4) Цел: Да се зголеми ефикасноста и транспарентноста при управувањето со истражната техника на следење на комуникациите
Измена на соодветното законодавство за посебни истражни мерки, вклучително и во однос на укинување на улогата на министерот за внатрешни работи при
одобрување на посебни истражни мерки.
1 Доставување на измените и
дополнувањата на Законот за следење на
комуникации до ВРМ
2 Доставување на измените и
дополнувањата на Законот за следење на
комуникации на мислење до ЕК и
одржување технички состанок

МВР

30.04.2012

Измените да влезат во
владина процедура

МВР

20.05.2012

Добиено посзитивно мислење
од страна на ЕК

31.07.2012

Усвоен закон

3 Усвојување на измените и дополнувањата МВР,СРМ
на Законот за следење на комуникации од
страна на Собранието

5) Цел: Да се подобри дијалог меѓу заедниците
СИОФА - Секретаријат за спроведување на рамковниот договор (во консултација со граѓанското општество и јавните институции) треба да состави и објави
извештај за анализа и разгледување на состојбата со спроведување на сите политики што произлегуваат од Охридскиот рамковен договор (ОРД).
1 Формирање на меѓу-секторска работна
група задолжена за собирање и
анализирање на материјал по областите
содржани во рамковниот договор

ССРД

17.04.2012

Формирана е меѓу-секторска
работна група

2 Подготовка на Извештај по однос на
состојбата за имплементација на сите
политики што произлегуваат од
Охридскиот рамковен договор

ССРД

30.06.2012

Подготвен е Извештај по
однос на состојбата за
имплементација на сите
политики што произлегуваат
од Охридскиот рамковен
договор

Продолжување со следење и спроведување на заклучоци од Семинарот за Роми од јули 2011 година и последователниот Акциски план на владата, вклучувајќи и
организација на полугодишни состаноци за преглед на напредокот.

1 Организирање на полугодишен работен
состанок за преглед на реализирање на
активностите по однос на поставените
мерки од Акциониот план произлезен од
заклучокот од Семинарот за Роми

МТСП,Минис
тер без
ресор,СЕП

30.09.2012

Одржана работна средба за
ажурирање на последен
статус на мерките од АП

2 Доставување на квартални извештаи до
Владата на РМ за имплементацијата на
активностите од Акциониот план

МТСП,Минис
тер без
ресор,СЕП

31.12.2012

1 Проект за Вклучување на деца Роми во
јавните претшколски установи во
Македонија

МТСП

30.07.2012

Комплетен трансфер на
Учество од 18 ЕЛС МТСП, 18 ЕЛС
планираните средствата од 18 1.912,700 мкд
ЕЛС до 18 ЈОУДГ
Учество на МТСП
5.767,000 мкд.

2 Проект за условени парични надоместоци МТСП,МОН
во средно образование

31.12.2012

Број на Роми средношколци
корисници на надоместокот
преку проектот

3 Проект Поддршка за имплементација на
Стратегијата за Ромите/ИПА-компонента

30.06.2012

Зајакнати капацитети на
37.020,000 мкд
оперативните структури на
национално и локално ниво
Број на поддржани ЛАП во
нивна реализација, ревизија,
изработка

Доставени квартални
извештаи до Влада Број на
реализирани активности и
вклучени лица-Роми во
програмите од Акциониот
план за инклузија на Ромите и
Роми-бегалци
Значително зголемување и одржување на државниот буџет за 2012 година за Стратегијата за Ромите/Декада на Ромите во сите релевантни министерства.

МТСП

Од вкупниот број
на корисници
10.2% се ученици
Роми за кои за
учебната 2011/12
год. се издвоени
финансиски
средства во износ
од 9,528,000 ден.

4 Функционирање на 10 Ромски
информативни центри
5 Стипендирање на 600 ученици Роми

МТСП

31.12.2012

Број на поддржани РИЦ

МТСП

31.12.2012

Реализација на стипендиите 6,720,000 мкд
до учениците
Број на реализирани проекти 10,000,000 мкд

6 Реализација на проекти од комуналната
МТВ
инфраструктура за места населени со Роми
7 Одржување на Буџетот за Ромската Декада МФ
за непречена реализација на стратегијата
за Роми

31.12.2012

континуиран Задржување на буџетот
о

3,500,000 мкд

Обезбедени
буџетски средства
и донации во
износ од
46.990.000 денари

III. РЕФОРМА НА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
1) Цел: Да се подобри управување со човечки ресурси
Анализа на спроведувањето на постојните закони за јавни и државни службеници имајќи ги предвид коментарите на ЕК (фрагментација на државна служба,
времени наспроти трајни вработувања; тестови за нови вработени, период на оценување, итн.) и преточување на наодите во нови законски решенија и
спроведување на применливи постапки за вработување со целосна транспарентност и доследност кон начелото врз основа на заслуги, исфрлање на работни
места предвидени за одредени лица, вклучително и за времен кадар.
1 Изготвување на анализа на
спроведувањето на постојните закони за
јавни и државни службеници имајќи ги
предвид коментарите на ЕК

МИОА,АА,СЗ

15.02.2012

Изготвена анализа на
спроведувањето на
постојните закони за јавни и
државни службеници имајќи
ги предвид коментарите на ЕК

2 Изготвување на предлог текст на новиот
Закон за администрација

МИОА,АА,СЗ

15.05.2012

Изготвен предлог текст на
новиот Закон за
администрација, во кој ќе
бидат инкорпорирани
коментарите од ЕК

3 Јавна расправа по предлог Законот за
администрација и електронско
поставување на ЕНЕР

МИОА,АА,СЗ

15.05.2012

Одржана јавна расправа по
предлог Законот за
администрација; Добивање на
релевантни забелешки и
предлози кои би биле
инкорпорирани во предлог
Законот за администрација

4 Доставување на предлог на Закон за
администрација во Владина процедура

МИОА

30.06.2012

5 Следење на спроведувањето на Законот за МИОА
администрација и доставување на
извештаи до Владата на Република
Македонија

12.04.2012

Комплетирана Владина
процедура за носење на
Закон за администрација
Редовни полугодишни
извештаи доставени до
Владата на РМ

Ефикасна координација на Програмата за вработување на членови на заедниците во согласност со начелото на вработување врз основа на заслуги.
1 Формирање на работна група со
МИОА,ССРД
претставници на МИОА и СРД, за
изготвување на методологија за
вработување на членови на заедниците во
согласност со начелото за вработување врз
основа на заслуги

01.05.2012

Формиран тим кој ќе работи
на изработка на анализа на
сегашната состојба на
вработување и изработка на
методологија за вработување
на членови на заедниците во
согласност со начелото за
вработување врз основа на
заслуги

2 Изработка на анализа на сегашна состојба МИОА,ССРД
на вработување на членови на заедниците

15.06.2012

Изработена анализа на
сегашна состојба на
вработување на членови на
заедниците

3 Изработка и воведување на методологија МИОА,ССРД
за вработување на членови на заедниците
во согласност со начелото за вработување
врз основа на заслуги

02.09.2012

Изработена методологија за
вработување на членови на
заедниците во согласност со
начелото за вработување врз
основа на заслуги;
Методологијата е во примена;
Вработувањето на членови на
заедниците се заснова на
заслуги и реалните потреби на
институциите

2) Цел: Да се подобри рамката за управување со управни постапки
Процена на спроведувањето на постојниот Закон за општа управна постапка и развивање мерки, вклучувајќи ја и можноста за изработка на нова рамка за закон
со која ќе се решат критичните точки утврдени при процената (вклучувајќи ги и постапките пред Управниот суд).
1 Формирање на работна група и
изготвување на анализа на
спроведувањето на постојниот Закон за
општата управна постапка

МИОА

2 Подготовка на Стратегија за донесување на МИОА,остана
нов ЗОУП
ти
министерства
,СЗ,Управен
суд,Виш
управен
суд,ЗЕЛС

31.08.2012

Изготвена анализа на
спроведувањето на
постојниот ЗОУП имајќи ги
предвид коментарите на
СИГМА; резултат - Согласно
анализата, утврдени се
прашањата коишто треба да
бидат предмет на
доуредување во новите
законски решенија

31.12.2012

Усвоена Стратегија за
донесување на нов ЗОУП.
Резултат- Стратегијата за
донесување на нов ЗОУП ќе ги
утврди целите, структурата и
содржината на новиот ЗОУП

3 Изготвување на предлог текст на новиот
Закон за општата управна постапка

МИОА,надле
жни
министерства
,СЗ,комисии
што
одлучуваат
во управна
постапка,Упр
авен суд,Виш
управен суд

31.12.2013

Изготвен предлог текст на
новиот Закон за општата
управна постапка, во кој ќе
бидат инкорпорирани
коментарите од СИГМА

4 Јавна расправа по предлог текстот на
МИОА
новиот Закон за општата управна постапка
и електронско поставување на ЕНЕР

31.03.2014

Одржана јавна расправа по
предлог Законот за општата
управна постапка; резултатДобивање на релевантни
забелешки и предлози кои би
биле инкорпорирани во
предлог Законот за општата
управна постапка

5 Доставување на предлог на Закон за
МИОА
општата управна постапка во Владина
процедура и во Собрание
6 Програма за поддршка за спроведување на МИОА
ЗОУП (vacation legis)

31.07.2014

Донесен нов Закон за општата
управна постапка од страна на
СРМ
Имплементирана програма за
поддршка за спроведување на
ЗОУП; резултат- Подготовка на
институциите за
спроведување на новиот
ЗОУП

01.08.2015

3) Цел: Да се продолжи со процесот на децентрализација
Преземање мерки за да се овозможи целосно спроведување на Законот за регионален развој од 2008 година

1 Континуирано обезбедување на
финансиски средства од Буџетот на РМ за
финансирање на регионалниот развој

АДП,МТВ,МЖ континуиран Изработка на проекти за
СПП,МЛС,МО
о
локални и регионални
Н,МТСП
патишта, проекти за
водоснабдување и одвод на
води, проекти во област на
образование итн.

Со Буџетот на
Република
Македонија за
2012 година се
планирани
средства на ниво
од околу 1% од
БДП
Со учество на единиците на локалната самоуправа, подготовка на анализа на финансиската и правна рамка за спроведување на сите пренесени и
децентрализирани надлежности.
1 Влез во втора фаза од фискалната
МОН,МТСП,М континуиран Сите општини (освен една) се 14.015 милиони
децентрализација
К,МЛС,МВР
о
влезени во втората фаза од
денари во Буџетот
фискалната децентрализација на РМ за 2012
година по основ
на наменески и
блок дотации за
финансирање на
пренесените
надлежности
2 Пораст на приходите од ДДВ

МФ

континуиран Пораст на приходите по основ
о
на ДДВ за финансирање на
општините: 3,7% во 2011
година, 4% во 2012 година и
4,5% во 2013 година.

1.340 милиони
денари во буџетот
на РМ за 2012
година како
дотација од ДДВ
за финансирање
на општините

IV. РЕФОРМА НА ИЗБОРИТЕ
1) Цел: Да се обезбеди доволна одвоеност на државата од партијата
Преземање мерки за да се избегнат слобостите на системот наведени во извештаите на Државниот завод за ревизија во однос на ревизијата на политичките
партии за 2011 година.
1 Континуирано унапредување на законската ДЗР,МП
регулатива за финансирање на политички
партии, согласно препораките на ГРЕКО
(континуирано) (30.06.-30.09.2012)

30.09.2012

Проширување на одредбите за известување за финансирање на кампањи за да се предвидат поефективни механизми за ревизија (ОДИХР).
1 Измени и дополнувања на Изборниот
законик (30.06- 30.09.2012)

МП

30.09.2012

Донесени измени и
дополнувања на Изборниот
законик
2 Измени и дополнување на Законот за
МП
30.09.2012 Донесени измени и
финансирање на политичките партии
дополнувања на Законот за
(30.06 - 30.09. 2012)
финансирање на политичките
партии
Воведување рокови за ревизорски извештаи за финансирање на кампањи пред денот на избори (ОДИХР).
1 Измена на Изборниот законик (30.06 МП
30.09.2012 Донесени измени и
30.09. 2012)
дополнувања на Изборниот
законик
2 Измени и дополнување на Законот за
МП
30.09.2012 Донесени измени и
финансирање на политичките партии
дополнувања на Законот за
(30.06 - 30.09. 2012)
финансирање на политичките
партии
Ревизија на разликите во праговите за донации за кампањи меѓу поединци и правни лица (ОДИХР).
1 Изготвување на компаративна анализа за МП
30.06.2012 Подготвена и усвоена
донации за кампањи меѓу поедници и
компаративна анализа за
правни лица
донации за кампањи меѓу
поединци и правни лица
2 Превземени активности согласно
МП
30.09.2012 Активности согласно
препораките од компаративната анализа
препораките од
компаративната анализа

2) Цел: Да се отстранат пропустите и нејаснотиите во Изборниот законик
Спречување на конфликт на интереси меѓу извршни владини позиции за кои е потребна независност и оние на кандидатите во трка за политичка предност
(ОДИХР, Венециска комисија).
1 Измена на Изборниот законик (30.06 30.09. 2012)

МП

30.09.2012

Донесени измени и
дополнувања на Изборниот
законик
Постапките по жалби и претставки треба да бидат поедноставени (ОДИХР, Венециска комисија).
1 Измена на Изборниот законик (30.06 30.09. 2012)

МП

30.09.2012

Донесени измени и
дополнувања на Изборниот
законик
Проширување на соодветните одредби од Изборниот законик за да се вклучат извршните механизми (ОДИХР).

1 Измена на Изборниот законик (30.06 30.09. 2012)

МП

30.09.2012

2 Измени и дополнување на Законот за
финансирање на политичките партии
(30.06 - 30.09. 2012)

МП

30.09.2012

Донесени измени и
дополнувања на Изборниот
законик
Донесени измени и
дополнувања на Законот за
финансирање на политичките
партии

3) Цел: Да се заврши со деталната ревизија и со прегледот на избирачкиот список
Ревидиран список на починати лица. (ОДИХР)
1 Формирање на Работна група за
ажурирање на Избирачкиот список,
координирана од страна на Државната
изборна комисија

ДИК,МП
Управа за
водење на
матични
книги, МП,
МВР, МНР,
ДЗС
2 Разгледување на анализите, согледувањата ДИК, Управа
и конкретните предлози доставени до
за водење на
Државната изборна комисија од страна на матични
вклучените институции по однос на
книги, МП,
начинот на кој треба да се пристапи кон
МВР, МНР,
проверка на Избирачкиот список.
ДЗС

09.03.2012

Формирана РГ

12.04.2012

Одржан втор состанок на РГ
на кој ќе се дискутира по
предлозите на институциите

3 Утврдување на конкретни мерки и
активности во насока на спроведување на
проверката согласно препораките од
Конечниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР, а врз
основа на добиените мислења односно
предлози од страна на институциите
надлежни за ажурирање на Избирачкиот
список.

ДИК, Управа
за водење на
матични
книги, МП,
МВР, МНР,
ДЗС

07.05.2012

4 Ревидирање на списокот на починати лица ДИК, Управа
и списокот на државјани што живеат во
за водење на
странство.
матични
книги, МП,
МВР, МНР,
ДЗС

30.06.2012

Список на полнолетни лица
кои немаат аплицирано за
вадење на биометриска лична
карта или патна исправа,
Список на полнолетни лица
кои имаат аплицирано за
биометриска лична карта или
патна исправа чие издавање е
во тек, Список на лица за кои
МВР има податоци дека се
наоѓаат надвор од државата
на привремен работа или
престој. Список на сите
полнолетни лица за кои има
податоци дека се наоѓаат на
привремена работа или
престој во странство односно
лица кои во постојниот
Избирачкиот список се
обележани со звездичка,
Список на полнолетни лица
кои имаат извадено
биометриска лична карта или
патна исправа подготвен од
МВР и доставен до ДЗС,
Список на полнолетни лица
кои имаат извадено
биометриска
личнанакарта или
Ревидиран список
починати лица. Ревидиран
список на државјани што
живеат во странство.

V. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
1) Цел: Да се подобри пазарот на трудот и образованието
Развивање на мерки за зголемување на опсегот на активни мерки на пазарот на труд со цел да се олесни влезот на младите во работни односи.

1 Програма за самовработување преку
доделување на грантови

МТСП

31.12.2012

Број на млади лица вклучени 47,800,000 ден.
во програмата (планиран
опфат 230 млади лица)

МТСП, АВРМ, УНДП

2 Програма за самовработување со
кредитирање

МТСП

31.12.2012

Број на млади лица вклучени 28,490,000 ден.
во програмата (планиран
опфат - 154 млади лица)

МТСП, АВРМ

3 Програма за субвенционирање на
вработување

МТСП

31.12.2012

4 Праграми за практиканство

МТСП

31.12.2012

5 Програми за обука (за започнубање на
МТСП
бизнис, обуки за напредни IT вештини,
обуки за побарувани занимања на пазарот
на труд, обуки за познат работодавач)

31.12.2012

6 Проект за поддршка на вработувањето на МТСП
млади лица, долгорочно невработените и
жените - програми за практиканство и
обуки
7 Утврдување на содржината на Проектот за МТСП
поддршка на вработувањето на млади
лица-втора фаза (IPA компонента 4), со
проширување на опфатот на млади лица

31.07.2012

Број на млади лица вклучени
во програмите

АВРМ

01.09.2012

Одобрен е предлог проектот
Отпочнување на активностите
за имплементација на
проектот

МТСП

8 Подготовка на Национален акциски план за МТСП
вработување на млади

31.12.2012

Подготвен и усвоен
национален акциски план за
вработување на млади

МТСП во соработка
со МОТ и другите
релевантни
институции

4,030,000 ден.

Број на млади лица вклучени 5,695,000 ден.
во програмите за
практиканство (планиран
опфат - 833 млади лица)
Број на млади лица вклучени 21,464,450 ден.
во програмите за обуки
(планиран опфат 1,544 млади
лица)

Продолжување на анализата и намалување на стапката на придонесите.
1 Намалување на стапката на придонес за
ПИО на 17,6%;

МФ

01.01.2014

Намалена стапка

МТСП, АВРМ,
Центри за
социјална работа
МТСП, АВРМ,
УСАИД

МТСП, АВРМ, МОН,
ЦСОО, ЦОВ,
АППРМ

2 Намалување на стапката на придонес за
МФ
ПИО на 17,5%; намалување на стапката за
осигурување во случај на невработеност на
1,1%

01.01.2015

Намалена стапка

Зајакнување на регистрацијата на невработени со цел да се добие една општа и пореална слика на пазарот на труд и реалната невработеност.
1 Усвојување на Закон за изменување и
МТСП, ДЗС
дополнување на Законот за вработувањето
и осигурување во случај на невработеност

30.09.2012

Усвоен Закон од страна на
Собранието на РМ

Усвојувањето на
Законот нема
фискални
импликации

МТСП, АВРМ

2 Изменување и дополнување на Законот за МТСП, ДЗС
евиденциите од областа на трудот и
усвојување на Правилникот за водење на
евиденциите во областа на трудот

31.10.2012

Усвоен Закон Донесен
Правилник

Усвојувањето на МТСП, АВРМ
овие законски и
подзаконски акти
нема фискални
импликации

План за зголемување на средствата кои се доделени за образование, со фокус на предучилишно образование и учество на возрасни во доживотно учење.
1 Анализа за позитивните влијанија на пилот МОН, БРО
проектот за Рана социјализација во 7
општини во Република Македонија

24.04.2012

Подготвена анализа

2 Подготовка на програма за воспитнообразовната работа во подготвителната
година за јавните детски градинки

МОН, БРО

24.04.2012

Подготвена програма за
1.900.000 ден
воспитно-образовната работа
во подготвителната година за
јавните детски градинки

3 Вработување на кадар за реализација на
пилот проектот за Рана социјализација

МОН

24.04.2012

14.000.000 ден

4 Подобрување на инфраструктурата преку
Адаптирање на постоечките простории и
изградба на нови простории за
реализација на воспитно-образовната
работа во подготвителната година

МОН

24.04.2012

170.500.000 ден

5 Организирање на настава за средно
МОН, ЦОВ,
24.04.2012
10.000.000 ден
стручно образование за лица со завршено општини
основно образование, во 7 општини во
Република Македонија
6 Организирање на обуки за стекнување на АВРМ, МОН,
24.04.2012
4.000.000 ден
знаења, вештини, способности и
ЦОВ, ДЗС
компетенции за возрасни лица
7 Развој на општински центри за развој на
ЦОВ,МТСП,оп 24.04.2012
човечки ресурси преку: - обука на
штини
советници за кариерен развој во општини
во Република Македонија
8 Зголемување на компетенциите на
МОН,ЦОВ
24.04.2012
2.000.000 ден
наставниот кадар за возрасни преку
организирање на андрагошка обука за
наставници и обучувачи
9 Промоција на образованието на
МОН,ЦОВ
24.04.2012
1.500.000 ден
возрасните и културата на учење преку
организирање на кампања за доживотно
учење
Отпочнување на студија за понуда и побарувачка на работна сила во земјата со цел да се утврдат основните причини за високата и постојана нерамнотежа на
пазарот на трудот– со СБ.
1 Отпочнување на анализа/студија за
МТСП
работната сила, со препораки за
подобрување на состојбите на пазарот на
трудот и подобрување на методологијата
за утврдување на реалната невработеност
во Република Македонија.

31.05.2012

Ангажирање на консултанти
преку Светска банка

Средствата
МТСП (Сектор за
потребни за
труд), експерти од
реализација на
Светска банка
оваа студија ќе
бидат обезбедени
од страна на
Светската банка

2 Спроведување на анализа/студија за
МТСП
работната сила, со препораки за
подобрување на состојбите на пазарот на
трудот и подобрување на методологијата
за утврдување на реалната невработеност
во Република Македонија.

01.06.2013

Подготвена анализа/ студија
Обезбедени препораки за
подобрување на областа

Средствата
МТСП (Сектор за
потребни за
труд), експерти од
реализирање на
Светска банка
оваа студија ќе
бидат обезбедени
од страна на
Светската банка

2) Цел: Да се подобри деловната средина
Постигнување на договор за сеопфатен пристап кон исполнување на економските критериуми и акцискиот план кон постигнување на ФПЕ (Функционална
пазарна економија).
1 а) Постоење на широк консензус во земјата МФ,ЗПВРМ за
за генералната економска политика; б)
економски
Изработка на седмата Претпристапна
прашања
економска програма (ПЕП) за периодот
2013-201. ПЕП претставува официјален
механизам на консултирање на
економските реформи со сите засегнати
страни. Истата претставува (договор)
сеопфатна рамка за исполнувањето на
економските критериуми и значајна алатка
во претпристапниот процес.

31.01.2013

Позитивно мислење од страна
на владините институции,
невладините организации,
синдикатите, високо образовните институции,
МАНУ, стопанските комори,
локалните самоуправи и тн.,
за Претпристапните
економски програми за
периодите 2011-2013 и 2012 –
2014. Формирано е посебно
тело во рамките на ВРМЕкономски совет каде се
дискутираат тековни
економски политики, идни
чекори за подобрување на
економските состојби а во кој
членуваат високи
претставници на повеќе
институции и многу често по
потреба се повикуваат
претставници на сите
релевантни економски
чинители. Усвоена Програма
од страна на Владата на
Република Македонија;

МФ и Кабинетот на
ЗПВРМ за
економски
прашања

2 Макроекономска стабилност (вклучително МФ и
ценовна стабилност, одржливо ниво на
КЗПВРМ
јавните финансии и надворешниот сектор) задолжен за
економски
прашања

континуиран Согласно Извештаите на
о
голем број реномирани
меѓународни институции,
меѓу кои Светската банка,
Меѓународниот монетарен
фонд, Европската банка за
обнова и развој, Виенскиот
институт и други, Република
Македонија многу подобро се
справува со ефектите од
светската економска криза од
2008, како и од ефектите од
должничката криза во
Еврозоната. Имено,
инфлацијата беше во голема
мера контролирана,
остварени се ниски стапки на
буџетски дефицит и државен
долг. Цените се во голема
мера стабилни, што се гледа
преку стапката на инфлацијата
која во последните 10 години,
се движи во просек од околу 23%. Исто така, последните
податоци за финансискиот
сектор од 31.12.2012, особено
Тиер 1 (14,3%) и
коефициентот за адекватност

МФ и КЗПВРМ
задолжен за
економски
прашања

3 Слободно взаемно дејство на пазарните
сили (вклучувајќи ја либерализација на
цените и трговијата)

МФ и
КЗПВРМ
задолжен за
економски
прашања

континуиран Во изминатиот период, се
о
забележува континуирано
проширување на
интегрираноста на Република
Македонија во светските
трговски текови и пораст на
трговската
отвореност.Подобреното
меѓународно
макроекономско окружување
во 2011 година резултираше
со позитивни движења во
надворешниот сектор, при
што извозот на стоки
регистрираше раст од 32.5%, а
увозот забележа раст од
28.4%. Според направените
проекции се очекува
трговската отвореност да
изнесува 113% во 2012, со
тенденција на натамошен раст
во 2013 година на 119%,
додека во 2014 година,
трговска отвореност се
очекува да изнесува околу
123%. Во континуитет
продолжува со
либерализација на

МФ и КЗПВРМ
задолжен за
економски
прашања

4 Слободен влез и излез на пазарот
МЕ
(вклучувајќи ги и прашањата кои се
поврзани со основањето на фирмите, како
и стечајот или ликвидацијата)

континуиран Република Македонија
о
бележи континуиран
напредок согласно
реномираните извештаи на
Светската банка, Светскиот
економски форум и
Фондацијата Херитејџ.
Согласно последниот извештај
Doing Business на Светската
банка за 2012, Република
Македонија е рангирана на
високото 6-то место според
критериумот за отворање на
бизниси, додека пак бележи
континуирано зголемување
во рангот за затварање на
бизнисите. Светската банка во
“Doing Business” за 2012
година, забележува дека
Република Македонија е
лидер во регионот на ЈИЕ по
условите за водење бизнис.

5 Адекватен правен систем (вклучително и
систем на сопственички права,
извршување на закони/договори) и
доволно развиен финансиски сектор

МФ и
КЗПВРМ
задолжен за
економски
прашања

континуиран Република Македонија исто
МФ и КЗПВРМ
о
така има направено
задолжен за
исклучителен напредок.
економски
Согласно последните
прашања
расположливи податоци, над
99% од целата територија на
земјата е опфатена во
катастарот на недвижности.
Во однос на извршувањето на
договорите, се забележува
силен нагорен тренд во
процентот на решавање на
комерцијалните спорови во
судовите и воедно следејќи ги
европските практики
направени се измени во
законите за извршување и
нотаријат, согласно кои
платните налози и се
префрлени од судовите кај
извршителите, со што
значително се зголемува
извршувањето на договорите.
Во однос на развиеноста на
финансискиот сектор,
странските финансиски
институции доминираат во
финансискиот
на на трговските друштва што се неактивни подолг период).
Продолжување со намалување на бариерите за излез од пазарот (справување
со стечајнисистем
постапки
1 Донесување на Закон за измена и
дополнување на Законот за трговски
друштва во насока на воведување
електронска постапка преку
едношалтерскиот систем за автоматско
бришење од трговскиот регистар на
трговските друштва кои не се активни
подолг временски период

МE

30.06.2012

Предлог закон за измена и
дополнување на Законот за
трговските друштва усвоен од
страна на Владата на
Република Македонија до
30.06.2012 година

2 Имплементирано електронско
Централен
спроведување на автоматско бришење од регистар
трговскиот регистар на трговските друштва
кои не се активни подолг временски
период

01.09.2012

Изготвување на преглед на
неактивни трговски друштва
кои треба да се избришат од
трговскиот регистар
.Започнување на постапката
за електронско бришење
Електронско известување до
сите неактивни трговски
друштва и доверители за
покренување постапка на
ликвидација односно стечај, а
во спротивно нивно
автоматско бришење од
трговскиот регистар како
неактивни трговски друштва

Ажурирање и одржување на сеопфатен прирачник за инвеститори. Тој треба да опфати резултати од ИПА проектот за едношалтерски систем за лиценци,
издавање дозволи и овластувања.
1 Изготвување на водич за инвеститори во
Република Македонија

ME

2 Спроведување на проектот
ЗПВРМ за
„Едношалтерски систем за домашни и
економски
странски инвеститори“ обезбеден преку
прашања
грант за а техничка поддршка од Европска
Комисија и имплементација на Акционен
план на Проектот Едношалтерски систем за
домашни и странски инвеститори

01.06.2012

Отпечатен водич за
инвеститори

01.06.2012

Подготвена физибилити
студија и оперативен план за
воспоставување на
Едношалтерски систем за
дозволи и лиценци
Спроведување на
активностите од акцискиот
план според утврдената
динамика

Средства во
4 експерти
висина од 200.000
евра се обезбедни
од Европска
Комисија преку
грант за техничка
поддршка

3 Спроведување на пилот проектЕдношалтерски систем за издавање на
одобренија/ дозволи за градење со цел
идентификување на ризиците, можните
пречки и предизвици во воведувањето на
Едношалтерскиот системот за домашни и
странски инвеститори

МТВ,ЗПВРМ
за економски
прашања

31.12.2012

Воспоставен оперативен
електронски систем за
издавање на одобренија/
дозволи за градење

160.000 евра
обезбедени од
буџетот на МТВ

4 Воспоставување на целосно оперативен и
функционален Едношалтерски систем за
домашни и странски инвеститори кој ќе
нуди можност за обезбедување на сите
потребни лиценци/ дозволи за
започнување и водење на бизнис во РМ од
едно место

Носител на
Едношалтерс
киот систем
сите
институции
кои издаваат
дозвола/лице
нца

01.01.2014

Воспоставен оперативен
Еднопалтерски систем за
домашни и странски
инвеститори, односно систем
за електронско издавање на
лиценци и дозволи

5 Проширување на обемот на услуги кој
Едношалтерскиот систем во иднина би ги
обезбедувал за бизнис секторот, како на
пример: директни консалтинг и правни
услуги, советување, вмрежување,
поврзување со бизнис инкубатори,
тематски работилници и сл.

Носител на
Едношалтерс
киот систем

01.01.2016

Зголем обем на услугите кои
се нудат од страна на
Едношалтерскиот систем.

Во зависност од
изработената
физибилити
студија ќе се
одреди висината
на финансиски
средства и
изворите на
финансирање
Предвидено е
финансиските
средства да се
обезбедат преку
ИПА Компонента 1ТАИБ со
програмска
2012/13 година

Развој на мерки за да се обезбеди целосно спроведување на законодавството за исплата на долгови (враќање на ДДВ, исплата на обврски кон јавни договори) од
страна на јавни институции.
Рационализирање (поедноставување) на постапките за издавање на работни дозволи за странци.
1 Усвојување на Закон за изменување и
МТСП
30.06.2012 Усвоен Закон од страна на
дополнување на Закон за вработување и
Собранието на Република
работа на странци
Македонија
2 Измени и дополнувња на Правилникот за МТСП
30.09.2012 Донесен Правилник
постапките за издавање на работни
дозволи и формата и содржината на
посебните видови на работни дозволи

нема

МТСП

нема

МТСП

3 Анализа на релевантните ЕУ Директиви и
можностите за нивно транспонирање во
делот кој се однесува на Законот за
вработување и работа на странци

МТСП

30.09.2012

Изготвена анализа и утврдени нема
чекори во однос на
транспонирањето на
директивите

МТСП

3) Цел: Да се зајакне креирањето на економската политика и нејзино спроведување
Усогласување на секторското законодавство со ново изменетиот Закон за концесии
1 Информација со предлог заклучоци и
ME
01.05.2012 Усвоена информација со
упатства до сите министерства да извршат
упатства со заклучоци на
анализа на посебните закони со кои се
Влада до 30.04.2012 година
уредува материја на концесии и ЈПП и да
започнат подготовка на нивни измени со
цел усогласување со новиот закон за
концесии и ЈПП
2 Донесување на предлог закони за измена и ME,надлежни
дополнување на законите кои уредуваат
министерства
давање на концесии на добра од општ
интерес и давање договори за јавно
приватно партнерство

01.09.2012

Број на поднесени предлози
за измени на закони во
правец на нивно
усогласување со законот за
концесии и ЈПП

Зајакнување на буџетската независност на МАПАС.
1 Усвојување на Закон за изменување и
МТСП,
30.06.2012 Усвоен Закон од страна на
нема
дополнување на Законот за задолжително МАПАС
Собранието на Република
капитално финансирано пензиско
Македонија
осигурување
2 Именување на Совет на експерти од страна Собрание на
30.09.2012 Именувани членови на
нема
на Собранието на РМ како раководен
Република
Советот на експерти од страна
орган на МАПАС, со што ќе се воспостави Македонија
на Собранието на Република
оперативна независност на ова
Македонија
регулаторно тело
Да се обезбеди, како што е потребно, одговор на ревизорските извештаи од Државниот завод за ревизија.
Зајакнување на административниот капацитет во секој регулаторен орган за транспорт.
1 Зајакнување на административниот
Агенција за
30.09.2012 Објавување на оглас за
капацитет на Агенцијата за цивилно
цивилно
вработување во текот на
воздуховпловство преку вработување на
воздухопловс
месец мај Вработени шест
шест стручни лица.
тво
стручни лица

Од буџетот на
Агенцијата за
цивилно
воздухопловство

МТСП, МАПАС

МТСП, МАПАС

Зајакнување на врската помеѓу стратешкото креирање на политики и годишно буџетско планирање, притоа да се внимава да се доделат буџетски средства за
спроведување на тековни стратегии.
1 Изработка на анализа на одредбите на
МФ, ГС
30.06.2012 Изработена анализа на
МФ,ГС
Законот за буџети кои се однесуваат на
одредбите на Законот за
стратешкото планирање и согледување на
буџети кои се однесуваат на
потребата од изменување и дополнување
стратешкото планирање и
на овој Закон со што ќе се обезбеди
согледување на потребата од
зајакнување на врската меѓу процесот на
изменување и дополнување
стратешкото планирање и буџетскиот
на овој Закон
процес

