
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16) Генералниот секретаријат на Владата на 

Република Македонија  ја објавува следната: 

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

• Сектор за правни работи 

-  Закон за Владата на Република Македонија 

-  Закон за организација и работа на органите на државната управа 

-  Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер 

-  Деловник за работа на Владата на Република Македонија 

• Сектор за организациони и нормативно правни работи поврзани со седниците 
на Владата 

-  Дневен ред на седница на Влада 

-  Записници од седница на Влада 

-  Заклучоци од седница на Влада 

• Сектор за финансиски прашања 

-  Закон за извршување на буџет 

-  Закон за буџети 

-  Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници 

-  Закон за јавна и внатрешна финансиска контрола 

-  Закон за платен промет 

-  Правилник за користење службен мобилен телефон 

- Упатство за евидентирање на трансакциите од службените платежни картички и 
постапување со придружни документи 

-  Упатство за постапување со влезните фактури 

-  Упатство за благајнчко работење 

-  Упатства за располагање со пригодни репрезентативни подароци набавени со 
средства на буџетот на Владата на Република Македонија 

- Упатство за обезбедување и резервации за сместување во Република Македонија 
со средства од буџетот на Владата на Република Македонија 



- Упатства за реалзирање службени патувања со средства од буџетот на Владата на 
Република Македонија 

- Правилник за користење угостителски услуги на товар на средствата во буџетот 
на Владата на Република Македонија 

• Сектор за јавни набавки 

-  План за јавни набавки 

• Сектор за човечки ресурси 

-  Правилник за внатрешна организација на Генералниот секреатијат на Владата на 
Република Македонија  

-  Правилник за систематизација на работни места во Генералниот секреатијат на 
Владата на Република Македонија 

-  Органограм 

 - Преглед на лица вработени во Генералниот секреатијат на Владата на Република 
Македонија  

• Сектор за анализа на политиките и координација 
- Одделение за соработка со невладини организации  
- Закон за здруженија и фондации 
- Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор  
- Кодекс на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на 

креирање политики 
- Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и 

фондации 
- Одлука за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република 

Македонија и граѓанскиот сектор 
- Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за 

финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и 
фондации од Буџетот на Република Македонија 

- Одлука за распределба на средствата од Буџетот на РМ наменети за 
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации 

- Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите.  
 

• Сектор за стратегија, планирање и следење 
- Стратешки план 

 

 

 



Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија согласно член 8 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на 
Република Македонија бр.13/06, 86/08 и 6/10) за службено лице за посредување со 
информации од јавен карактер го определи: Филип Чавдаревски. 

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен 
карактер што ја изготвило или со која располага Генералниот секретаријат со 
пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може 
да го добијат во архивата на Генералниот секретаријат или да го симнат тука.  

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адреса: 

- Бул. Илинден бр.2 
- 1000 Скопје, Република Македонија 

 

Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се 
поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер на 
телефон: 071/382 – 981. 


