
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

2513. Одлука за формирање на работен 

комитет за Европска интеграција..... 3 

2514. Одлука за формирање на Комитет 

за преговори за пристапување на 

Република Северна Македонија во 

Европската Унија............................... 4 

2515. Одлука за формирање на Државна 

делегација за преговори за приста-

пување на Република Северна Ма-

кедонија во Европската Унија.......... 5 

2516. Одлука за формирање на Група за 

преговори за пристапување на Ре-

публика Северна Македонија во 

Европската Унија............................... 5 

2517. Одлука за формирање на Канцела-

рија на Главниот технички прегова-

рач за преговори за пристапување 

на Република Северна Македонија 

во Европската Унија.......................... 7 

2518. Одлука за вршење на работи за 

преговори за пристапување на Ре-

публика Северна Македонија во 

Европската Унија............................... 8 

  Стр. 

2519. Одлука за формирање на работни 

групи за подготовка на Национал-

ната програма за усвојување на 

правото на Европската Унија и под-

готовка на преговарачките позиции 

за преговори за членство во Европ-

ската Унија......................................... 9 

2520. Решение за исправка на Решение за 

именување директор на Управата 

за развој и унапредување на образо-

ванието на јазиците на припадни-

ците на заедниците............................ 27 

2521. Решение за именување членови на 

Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности.................. 27 

2522. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом 

„д-р Русе Бошковски“ -Ростуше....... 27 

2523. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Општа болница - 

Охрид.................................................. 27 

Број 159 1 август 2019, четврток година LXXV 



 Стр. 2 - Бр. 159                                                                                       1 август 2019 
 

  Стр. 

2524. Решение за именување член на 

Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работе-

ње на ЈП за одржување и заштита 

на магистралните и регионалните 

патишта – Скопје ц.о......................... 27 

2525. Решение за именување член на 

Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции и промоција 

на извозот на Република Северна 

Македонија......................................... 28 

2526. Решение за именување член на 

Управниот одбор на Фондот за ино-

вации и технолошки развој............... 28 

2527. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Универзитетски 

стоматолошки клинички центар 

„Свети Пантелејмон“- Скопје........... 28 

2528. Решение за имеување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 

Демир Хисар....................................... 28 

2529. Решение за именување член на 

Управниот одбор на ЈП за одржува-

ње и заштита на магистралните и 

регионалните патишта – Скопје 

Ц.О...................................................... 28 

2530. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Општа болница - 

Велес................................................... 29 

2531. Решение за именување член на 

Управниот одбор на ЈП за стопа-

нисување со државните шуми 

„НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ - П.О. 

Скопје............................................. 29 

2532. Решение за именување член на 

Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни 

зони..................................................... 29 

2533. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Центар за јавно 

здравје - Струмица............................. 29 

2534. Решение за именување член на Од-

борот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавната 

установа Национален парк Мав-

рово, Маврови Анови........................ 29 

2535. Решение за именување член на 

Управниот одбор на Јавно претпри-

јатие за водостопанство „Лисиче“ – 

Велес................................................... 29 

  Стр. 

2536. Решение за именување член на 

Надзорниот одбор за контрола на 

материјално-финансиското работе-

ње на Јавно претпријатие Службен 

весник на Република Северна Ма-

кедонија.............................................. 30 

2537. Решение за разрешување од долж-

носта член на Управниот одбор - 

претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за хемато-

логија - Скопје.................................... 30 

2538. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 

Струмица............................................ 30 

2539. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Општа болница - 

Струмица............................................ 30 

2540. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник 

на основачот на ЈЗУ Универзи-

тетска клиника за хематологија - 

Скопје...........................................  30 

2541. Решение за разрешување од долж-

носта член на Управниот одбор - 

претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за дигес-

тивна хирургија-Скопје..................... 31 

2542. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за дигестивна хирургија-

Скопје.................................................. 31 

2543. Решение за именување член на 

Националната комисија за учеб-

ници..............................................  31 

2544. Решение за именување член на 

Управниот одбор - претставник на 

основачот на Јавната установа од 

областа на здравството за потреби-

те на јавните здравствени установи 

универзитетски клиники, завод и 

ургентен центар – Скопје.................. 31 

2545. Решение за именување претседател 

на Советот на Институтот за акре-

дитација на Република Северна Ма-

кедонија.............................................. 31 

2546. Решение именување член на Над-

зорниот одбор на Развојна банка на 

Северна Македонија.......................... 32 

2547. Решение за именување членови на 

Управниот одбор - претставници на 

основачот на ЈУ Центар за 

традиционална кинеска медицина-

Штип................................................... 32 



1 август 2019  Бр. 159 - Стр. 3 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

2513. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТЕН КОМИТЕТ ЗА 

ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Работен комитет за ев-

ропска интеграција (во натамошниот текст: Работниот 
комитет) како тело во рамките на Владата на Републи-
ка Северна Македонија за координација на спроведува-
њето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација ме-
ѓу Република Северна Македонија и Европската заед-
ница и нејзините земји членки и координација на ак-
тивности поврзани со преговорите за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија. 

 
Член 2 

Задачите на Работниот комитет се: 
- да го следи спроведувањето на Спогодбата за ста-

билизација и асоцијација; 
- да го следи, координира и синхронизира работе-

њето на работните групи за подготовка на Национална-
та програма за усвојување на правото на Европската 
Унија - НПАА и подготовка на преговарачките пози-
ции за преговори за членство во Европската унија; 

- да го следи и координира работењето на сите пот-
комитети и специјалната работна група за реформа на 
јавната администрација, формирани во состав на Коми-
тетот за стабилизација и асоцијација; 

- да ги утврди потребите и да ги координира прио-
ритетите во процесот на превод на европското законо-
давство, синхронизирано со динамиката на процесот на 
пристапните преговори; 

- да ја следи реализацијата на вкупната финансиска 
соработка на Република Северна Македонија со Европ-
ската Унија и билатералната помош од земјите членки 
на Европската Унија; 

- да ја следи и дава насоки на работата на мрежата 
на единиците за европска интеграција во рамки на ми-
нистерствата во функција на поддршка на процесот на 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија и мрежата за спроведување на Ин-
струментот за претпристапна помош и другите фондо-
ви на Европската Унија; 

- да ги следи сите други прашања поврзани со про-
цесот на пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија и нејзините земји членки. 

 
Член 3 

Работниот комитет го сочинуваат претседател на 
Работниот комитет, негов заменик и членови. 

Претседател на Работниот комитет за европска ин-
теграција е заменикот на претседателот на Владата на 
Република Северна Македонија, задолжен за европски 
прашања. 

Заменик на претседателот на Работниот комитет за 
европска интеграција е главниот технички преговарач. 

Членови на Работниот комитет се државните секре-
тари од сите министерства, државниот секретар на Сек-
ретаријатот за европски прашања и претседавач на Ко-
митетот за стабилизација и асоцијација, генералниот 
секретар на Владата на Република Северна Македонија 
и секретарот на Секретаријатот за законодавство, како и 
членовите на Групата за преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија. 

 
Член 4 

Во работата на Работниот комитет учествуваат и 
копретседавачите на поткомитетите за стабилизација и 
асоцијација и специјалната работна група за реформа 
на јавната администрација како и секретарот на Сове-
тот за стабилизација и асоцијација. 

Во работата на Работниот комитет, по проценка на 
претседателот или член на Работниот комитет, а завис-
но од дневниот ред,  може да учествуваат и други рако-
водни лица на органите на државната управа, самостој-
ните органи и управните организации, како и други 
лица. 

 
Член 5 

Работниот комитет има секретар, два заменици на 
секретарот и постојан Секретаријат. 

Државниот секретар на Секретаријатот за европски 
прашања по функција е Секретар на Работниот коми-
тет. 

Замениците на секретарот на Работниот комитет ги 
определува заменикот на претседателот на Владата на 
Република Северна Македонија, задолжен за европски 
прашања, а постојан секретаријат е Секретаријатот за 
европски прашања. 

Секретарот на Работниот комитет, неговите замени-
ци и постојаниот Секретаријат му помагаат на претсе-
дателот на Работниот комитет во подготвување на сед-
ниците, учествуваат во работата и се грижат за реали-
зација на актите на Работниот комитет. 

 
Член 6 

Работниот комитет работи на редовни месечни сед-
ници, а по потреба и почесто. 

 
Член 7 

Со седниците на Работниот комитет претседава 
претседателот на Работниот комитет. 

Во случај на спреченост на претседателот на Работ-
ниот комитет, со седниците претседава заменикот на 
претседателот на Работниот комитет. 

 
Член 8 

За работата од секоја седница на Работниот коми-
тет, вклучително и за сите заклучоци и отворени пра-
шања, претседателот на Работниот комитет редовно ја 
информира Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 9 

Работниот комитет својата работа и организација 
поблиску ја уредува со Деловник за работа на Работни-
от комитет. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за формирање на Работен 
комитет за европска интеграција при Владата на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 100/08). 
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Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5668/1   Претседател на Владата 

9 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2514. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ПРЕГОВОРИ 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Комитет за преговори за 

пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија (во натамошниот текст:Комитетот) 
како највисоко работно тело на Владата на Република 
Северна Македонија, а за координација на процесот на 
преговори за пристапувањето во Европската Унија. 

 
Член 2 

Комитетот ги разгледува и утврдува предлог – пре-
говарачките позиции на Република Северна Македони-
ја пред нивното усвојување, при што расправа и зазема 
став за најважните прашања кои произлегуваат од пре-
говорите, вклучително и динамиката на преговорите, 
роковите за хармонизација на националното со законо-
давството на Европската Унија, како и потребните фи-
нансиски средства за исполнување на преземените об-
врски со преговорите и за обезбедување на капацитети 
за доследна примена на европското законодавство во 
Република Северна Македонија. 

 
Член 3 

Комитетот го сочинуваат:  
1. Претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија; 
2. Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, задолжен за европски пра-
шања и главен политички преговарач; 

3. Заменикот на претседателот на Владата и минис-
тер за одбрана; 

4. Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија и министер за внатрешни ра-
боти; 

5. Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија, задолжен за економски пра-
шања и за координација со економските ресори; 

6. Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија и министер за политички 
систем и односи меѓу заедниците; 

7. Министерот за надворешни работи; 
8. Министерот за финансии; 

9. Министерот за правда; 
10. Министерот за економија; 
11. Министерот за животна средина и просторно 

планирање; 
12. Министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство; 
13. Министерот за информатичко општество и ад-

министрација и 
14. Главниот технички преговарач. 
По потреба, во работата на Комитетот можат да 

учествуваат и други членови на Владата на Република 
Северна Македонија, членовите на Групата за прегово-
ри за пристапување на Република Северна Македонија 
во Европската Унија, раководителите на работните 
групи за подготовка на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската Унија и подго-
товка на преговарачките позиции за преговори за член-
ство во Европската Унија, како и други релевантни чи-
нители за што одлучува претседавачот на Комитетот, 
во консултација со главниот политички преговарач и 
главниот технички преговарач. 

 
Член 4 

Со Комитетот претседава претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија, а во случај на него-
ва спреченост или отсуство го заменува заменикот на 
претседателот на Владата на Република Северна Маке-
донија задолжен за европски прашања и главен поли-
тички преговарач. 

 
Член 5 

Комитетот се состанува најмалку еднаш пред од-
ржување на секоја Меѓувладина конференција со Ев-
ропската Унија. 

Предлог за свикување на состанок на Комитетот 
може да даде било кој член на Комитетот.  

 
Член 6 

Административно – стручна и оперативно-техничка 
поддршка на Комитетот обезбедуваат Канцеларијата на 
главниот технички преговарач и Секретаријатот за ев-
ропски прашања. 

 
Член 7 

Комитетот има два секретари и два заменици секре-
тари. 

Секретарите и замениците на секретарите ги назна-
чува Владата на Република Северна Македонија на 
предлог на главниот политички преговарач,а по прет-
ходно остварена консултација со главниот технички 
преговарач. 

 
Член 8 

За својата работа Комитетот одговара пред Владата 
на Република Северна Македонија. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за формирање на Коми-
тет за Евро-Атлантски интеграции („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.62/97 и 12/98). 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот наобјавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5668/2   Претседател на Владата 

9 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2515. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 45-а 
од Деловникот за работа на Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДРЖАВНА ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА 
ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Државна делегација за 

преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија (во натамошниот текст: 
Државната делегација). 

 
Член 2 

Државната делегација ги презентира официјалните 
преговарачки позиции и во тие рамки ги води прегово-
рите за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија со институциите на Европ-
ската Унија и државите-членки и обезбедува нивен 
непречен тек во сите области кои се предмет на прего-
ворите. 

Државната делегација ги води преговорите во сог-
ласност со ставовите и преговарачките позиции доне-
сени од страна на Владата на Република Северна Маке-
донија, а за секоја одржана Меѓувладина конференција 
со Европската Унија поднесува детален извештај до 
Владата на Република Северна Македонија најдоцна 15 
дена по завршувањето на конференцијата. 

 
Член 3 

Државната делегација за својата работа одговара пред 
Комитетот за процесот на преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија и 
пред Владата на Република Северна Македонија. 

  
Член 4 

Државната делегација ја сочинуваат: 
1. Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Северна македонија, задолжен за европски праша-
ња и главен политички преговарач – шеф на Државната 
делегација; 

2. Министерот за надворешни работи – заменик 
шеф на Државната делегација; 

3. Главниот технички преговарач; 
4. Шефот на Мисијата на Република Северна Маке-

донија при Европската Унија во Брисел и 
5. Секретарот за преговори. 
По потреба, во работата на Државната делегација 

учествуваат и други членови на Владата на Република 
Северна Македонија, членови на Групата за преговори 
за пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија кои го координираат даденото пог-
лавје, раководителите на работните групи за подготов-
ка на Националната програма за усвојување на правото 
на Европската Унија и подготовка на преговарачките 
позиции за преговори за членство во Европската Унија, 

како и други релевантни чинители, за што одлучува 
шефот на Државната делегација и главен политички 
преговарач, во консултација со главниот технички пре-
говарач. 

 
Член 5 

Шефот на Државната делегација ја предводи деле-
гацијата, ги следи и насочува пристапните преговори 
во сите области кои се предмет на преговорите и ја 
претставува Република Северна Македонија на Меѓу-
владината конференција со Европската Унија. 

Во случај на отсуство или спреченост да учествува 
на Меѓувладината конференција со Европската Унија, 
шефот на Државната делегација го заменува министе-
рот за надворешни работи во функција на заменик шеф 
на Државната делегација и ги извршува должностите 
на главен политички преговарач. 

  
Член 6 

Административно – стручна и оперативно-техничка 
поддршка на Државната делегација обезбедува Секре-
таријатот за европски прашања во соработка со Канце-
ларијата на главниот технички преговарач и Министер-
ството за надворешни работи. 

Материјалите за Меѓувладината конференција со 
Европската Унија ги подготвува Секретаријатот за ев-
ропски прашања во соработка со Канцеларијата на 
главниот технички преговарач и Министерството за 
надворешни работи. 

  
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5668/3   Претседател на Владата 

9 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2516. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 45-а 
од Деловникот за работа на Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРУПА ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА 
ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Група за преговори за 

пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија (во натамошниот текст: Преговарач-
ката група) како експертско-техничко тело на Владата 
на Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

Главниот технички преговарач со Преговарачката 
група ги води преговорите за пристапување на Репуб-
лика Северна Македонија во Европската Унија за сите 
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поглавја и во сите фази на преговорите на техничко 
ниво, а го следи и спроведувањето на преземените об-
врски од преговорите и се грижи за севкупната дина-
мика на усвојувањето на законите во контекст на прис-
тапувањето. 

Членовите на Преговарачката група ја следат рабо-
тата на работните групи за подготовка на Национална-
та програма за усвојување на правото на Европската 
Унија и подготовка на преговарачките позиции за пре-
говори за членство во Европската Унија (во натамош-
ниот текст: работните групи), а врз основа на добиени-
те усогласени материјали преку Секретаријатот за ев-
ропски прашања, ги утврдуваат преговарачките пози-
ции и ги доставуваат до главниот политички прегова-
рач, кој ги предлага за усвојување на Комитетот за пре-
говори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија, а потоа на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија. 

Главниот технички преговарач и Преговарачката 
група ги вршат работите од ставовите 1 и 2 на овој 
член во согласност со Преговарачката рамка и прегова-
рачките позиции донесени од страна на Владата на Ре-
публика Северна Македонија и насоките на шефот на 
Државната делегација и главен политички преговарач. 

 
Член 3 

Преговарачката група ја сочинуваат: главниот тех-
нички преговарач, најмногу четири заменици на глав-
ниот технички преговарач, членови задолжени за одре-
дени поглавја од преговорите – преговарачи, шефот на 
Мисијата на Република Северна Македонија при Ев-
ропската Унија и претставник на Канцеларијата на 
главниот технички преговарач при Европската Унија 
во Брисел и Секретарот за преговори. 

Во работата на Преговарачката група може да учес-
твува и главниот политички преговарач. 

 
Член 4 

Членовите на Преговарачката група ги назначува 
Владата на Република Северна Македонија на заеднич-
ки предлог од шефот на Државната делегација за пре-
говори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија (во натамошниот текст: 
Државната делегација) и главен политички преговарач 
и главниот технички преговарач.  

За својата работа членовите на Преговарачката гру-
па одговараат пред главниот политички преговарач и 
главниот технички преговарач. 

За својата работа Преговарачката група одговара 
пред Комитетот за преговори за пристапување на Ре-
публика Северна Македонија во Европската Унија и 
пред Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 5 

Со Преговарачката група раководи главниот тех-
нички преговарач, а во случај на негово отсуство или 
спреченост го заменува еден од замениците на главни-
от технички преговарач кој тој ќе го определи. 

Главниот технички преговарач ги води преговорите 
за пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија на техничко ниво за сите поглавја од 
преговорите. 

Главниот технички преговарач ги извршува долж-
ностите во Владата на Република Северна Македонија, 
како и во рамките на Мисијата на Република Северна 
Македонија при Европската Унија во Брисел. 

Со цел непречено извршување на ангажманот, глав-
ниот технички преговарач е упатен и акредитиран како 
член на дипломатскиот персонал во Мисијата на Ре-
публика Северна Македонија при Европската Унија во 
Брисел со статус кој соодветствува на статусот на дип-
ломатското звање специјален претставник.  

Главниот технички преговарач го назначува Влада-
та на Република Северна Македонија. 

 
Член 6 

При вршењето на работите од член 5 став 2 од оваа 
одлука, главниот технички преговарач, во непосредна 
соработка со Секретаријатот за европски прашања: 

- ги координира задачите на работните групи пов-
рзани со пристапните преговори; 

- ја координира работата на работните групи при 
подготовката на аналитичкиот преглед и степенот на 
усогласеност на националното законодавство со право-
то на Европската Унија;  

- координира со изработката и ги одобрува извеш-
таите за спроведување на аналитичкиот преглед и сте-
пенот на усогласеност на националното законодавство 
со правото на Европската Унија; 

- координира со изработката и ги одобрува извеш-
таите за текот на пристапните преговори;  

- координира со подготовката и одобрува мислења, 
ставови и анализи поврзани со пристапните преговори; 

- координира со активностите за подготовка на ра-
ботните групи поврзани со пристапните преговори во 
одделни поглавја;  

- во соработка со главниот политички преговарач ги 
утврдува потребните материјали за Државната делега-
ција, а ги одобрува изработените материјали за Прего-
варачката група и 

- координира со процесот на комуникација и разме-
на на материјали помеѓу Државната делегација и Пре-
говарачката група и структурата за преговори на Ев-
ропската Унија. 

 
Член 7 

За заменици на главниот технички преговарач се 
назначуваат: 

- еден претставник по предлог на заменикот на 
претседателот на Владата на Република Северна Маке-
донија задолжен за европски прашања, шеф на Држав-
ната делегација и главен политички преговарач; 

- еден претставник по предлог на министерот за 
надворешни работи и заменик шеф на Државната деле-
гација; 

- до два претставници по предлог на главниот тех-
нички преговарач. 

Замениците на главниот технички преговарач, по 
овластување на главниот технички преговарач, се за-
должени за координација и водење на техничките пре-
говори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија на едно или на група поглав-
ја од преговорите. 

 
Член 8 

Секретарот за преговори го назначува главниот по-
литички преговарач, во координација со главниот тех-
нички преговарач. 

 
Член 9 

Главниот технички преговарач во име на Прегова-
рачката група остварува комуникација со: 

- органите на државната управа и други државни 
органи и институции; 

- институциите на Европската Унија; 
- институциите од државите членки на Европската 

Унија и државите во процес на пристапување; 
- деловната заедница и стопанските комори, синди-

катите, академската заедница, граѓанското општество и 
- други засегнати страни. 
Главниот технички преговарач во име на Прегова-

рачката група ја информира пошироката јавност за ак-
тивностите во врска со преговорите за пристапувањето 
на Република Северна Македонија во Европската 
Унија. 
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Главниот технички преговарач за спроведување на 
активностите од ставовите 1 и 2 на овој член се ко-
ординира со шефот на Државната делегација и главен 
политички преговарач, Секретаријатот за европски 
прашања и Министерството за надворешни работи. 

 
Член 10 

Преговарачката група подготвува и доставува до 
Владата на Република Северна Македонија извештаи 
за статусот на преговорите по секој одржан состанок 
на меѓувладината конференција на техничко ниво, нај-
доцна 15 дена по завршувањето на состанокот, како и 
извештаи на барање на Главниот политички прегова-
рач и на барање на Владата на Република Северна Ма-
кедонија. 

Преговарачката група може по потреба и по свое 
видување да изготви и да достави до Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на разгледување и усвојува-
ње извештај или информација за одредено конкретно 
прашање или аспект на преговорите. 

Преговарачката група доставува до Владата на Ре-
публика Северна Македонија сумарен полугодишен из-
вештај во јули, а годишен извештај за својата работа и 
за текот на преговорите, најдоцна до истекот на првиот 
квартал во годината што следува. 

 
Член 11 

Кога е тоа потребно, а со цел да се решат одредени 
сложени прашања кои се однесуваат на задачите на 
Преговарачката група, главниот технички преговарач 
може на шефот на Државната делегација и главен по-
литички преговарач да му предложи ангажирање  на 
експерти кои поседуваат искуство и експертиза за со-
одветните прашања поврзани со преговорите и заед-
ничките политики на Европската Унија, само во случа-
ите кога расположивата експертиза во администрација-
та не е доволна или не може да одговори на бараното 
ниво на квалитет. 

Ангажирањето на правните и физичките лица од 
став 1 на овој член се одобрува од Владата на Републи-
ка Северна Македонија на предлог на главниот поли-
тички преговарач, по остварена консултација со глав-
ниот технички преговарач. 

 
Член 12 

Административно – стручна и оперативно-техничка 
поддршка на Преговарачката група обезбедуваат Сек-
ретаријатот за европски прашања, Канцеларијата на 
главниот технички преговарач и Министерството за 
надворешни работи. 

 
Член 13 

Преговарачката група за својата работа и за работа-
та на работните групи донесува Деловник за работа. 

 
Член 14 

Средствата за работа на Преговарачката група се 
обезбедуваат од буџетот на Генералниот секретаријат 
на Владата на Република Северна Македонија. 

Средствата за покривање на трошоците за ангажи-
рање на експертите од член 11 од оваа одлука се обез-
бедуваат од Владата на Република Северна Македо-
нија. 

 
Член 15 

При формирањето на Преговарачката група се по-
читува начелото на соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5668/4   Претседател на Владата 

9 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2517. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ГЛАВ-
НИОТ ТЕХНИЧКИ ПРЕГОВАРАЧ ЗА ПРЕГОВО-
РИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕ-
ВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Канцеларија на Главниот 
технички преговарач за преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија. 
 

Член 2 
Канцеларијата на главниот технички преговарач да-

ва административно – стручна и оперативно-техничка 
поддршка во работата на главниот технички прегова-
рач. 

Канцеларијата на главниот технички преговарач е 
во рамките на Канцеларијата на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија.  

Канцеларијата на главниот технички преговарач е 
организирана во две работни единици: работна едини-
ца во Владата на Република Северна Македонија и ра-
ботна единица во рамките на Мисијата на Република 
Северна Македонија при Европската Унија во Брисел. 

 
Член 3 

Работната единица на Канцеларијата на главниот 
технички преговарач во рамките на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија:  

- му помага на главниот технички преговарач во ре-
ализирање на прашањата поврзани со неговата работа; 

- помага во остварување на соработката на главниот 
технички преговарач со главниот политички прегова-
рач; 

- помага во остварување на соработката на главниот 
технички преговарач и другите засегнати страни и ра-
боти во поддршка на неговата транспарентност и от-
четност; 

- подготвува мислења, ставови и анализи поврзани 
со пристапните преговори за потребите на главниот 
технички преговарач, во координација со Секретарија-
тот за европски прашања и главниот политички прего-
варач; 

- заедно со Секретаријатот за европски прашања и 
Министерството за надворешни работи обезбедува ад-
министративно – стручна и оперативно-техничка под-
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дршка на Комитетот за преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија, 
Државната делегација за преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија и 
Групата за преговори за пристапување на Република 
Северна Македонија во Европската Унија; 

- ги спроведува насоките и заклучоците на Владата 
на Република Северна Македонија поврзани со прис-
тапните преговори, а во врска со работата на главниот 
технички преговарач и 

- извршува други задачи на барање на главниот тех-
нички преговарач. 

 
Член 4 

Работната единица на Канцеларијата на главниот 
технички преговарач во рамките на Мисијата на Репуб-
лика Северна Македонија при Европската Унија во 
Брисел: 

- остварува комуникација за преговарачката струк-
тура на оперативно ниво со претставниците во инсти-
туциите и преговарачите на Европската Унија и 

- остварува координација и дистрибуцијата на реле-
вантни материјали и документи во преговарачкиот 
процес двонасочно, помеѓу Групата за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија од едната страна и преговарачката 
структура на Европската комисија од другата страна и 

- извршува други задачи на барање на главниот тех-
нички преговарач. 

 
Член 5 

Со Канцеларијата на главниот технички преговарач 
раководи Раководител на Канцеларијата кој го назна-
чува главниот технички преговарач. 

 
Член 6 

Внатрешната организација на Канцеларијата на 
главниот технички преговарач е уредена со актот за 
внатрешна организација на Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Северна Македонија. 

 
Член 7 

Средствата за работа на Канцеларијата на главниот 
технички преговарач се обезбедуваат од Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Северна Маке-
донија. 

Средствата за вршење на работите на Канцеларија-
та на главниот технички преговарач може да се обезбе-
дат и од финансиска поддршка од Европската Унија, 
односно од други донатори и извори, во согласност со 
законите и подзаконските акти, како и меѓународните 
договори ратификувани во согласност со Уставот на 
Република Северна Македонија. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45- 5668/5   Претседател на Владата 

9 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2518. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 

15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСТА-
ПУВАЊЕ НА  РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА  

ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Работите во врска со преговорите за пристапување 

на Република Северна Македонија во Европската Уни-
ја ги вршат Секретаријатот за европски прашања, 
Канцеларијата на главниот технички преговарач и Ди-
ректоратот за Европска Унија при Министерството за 
надворешни работи, кои го сочинуваат Секретаријатот 
за преговори за пристапување на Република Северна 
Македонија во Европската Унија (во натамошниот 
текст: Секретаријатот за преговори). 

 
Член 2 

Секретаријатот за преговори дава администра-
тивно–стручна и оперативно-техничка поддршка на 
Комитетот за преговори за пристапување на Република 
Северна Македонија во Европската Унија, Државната 
делегација за преговори за пристапување на Република 
Северна Македонија во Европската Унија и Групата за 
преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија. 

 
Член 3 

Секретаријатот за преговори го координира Секре-
тар за преговори кој има заменик. 

Секретарот и заменикот ги назначува главниот по-
литички преговарач, во координација со главниот тех-
нички преговарач, од редовите на административните 
државни службеници од Секретаријатот за европски 
прашања. 
 

Член 4 
Секретарот за преговори за работата на Секретари-

јатот за преговори и потребните ресурси за работа со-
работува и се координира со државниот секретар на 
Секретаријатот за европски прашања. 

 
Член 5 

Секретарот за преговори е член на Државната деле-
гација за преговори за пристапување на Република Се-
верна Македонија во Европската Унија и член на Гру-
пата за преговори за пристапување на Република Се-
верна Македонија во Европската Унија. 

Секретарот за преговори за потребите на главниот 
политички преговарач, Државната делегација за прего-
вори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија и Групата за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија: 

- ги координира задачите на Секретаријатот за пре-
говори; 

- координира со подготовката на мислења, ставови 
и анализи поврзани со пристапните преговори, а во 
поддршка на работата на Државната делегација за пре-
говори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија и Групата за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија; 

- ги координира работите за подготовка на потреб-
ните материјали за Државната делегација за преговори 
за пристапување на Република Северна Македонија во 



1 август 2019  Бр. 159 - Стр. 9 

 
 
Европската Унија и Групата за преговори за пристапу-
вање на Република Северна Македонија во Европската 
Унија; 

- координира со процесот на комуникација и разме-
на на материјали помеѓу Државната делегација за пре-
говори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија и Групата за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија. 

 
Член 6 

Секретарот за преговори за својата работа одговара 
пред главниот политички преговарач и главниот тех-
нички преговарач, како и пред Владата на Република 
Северна Македонија. 

 
Член 7 

Секретаријатот за преговори врши: 
- поддршка на работата на Државната делегација за 

преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија, Групата за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија и работните групи за подготовка на 
Националната програма за усвојување на правото на 
Европската Унија и подготовка на преговарачките по-
зиции за преговори за членство во Европската Унија; 

- прибирање на материјали и придонеси од вклуче-
ните тела и институции во изработката на извештаи за 
текот на пристапните преговори;  

- поддршка на работните групи за подготовка на 
Националната програма за усвојување на правото на 
Европската Унија и подготовка на преговарачките по-
зиции за преговори за членство во Европската Унија во 
подготовката на мислења, ставови и анализи поврзани 
со пристапните преговори, како и подготовка на мис-
лења, ставови и анализи во поддршка на работата на 
главниот политички преговарач, главниот технички 
преговарач, Државната делегација за преговори за 
пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија и Групата за преговори за пристапу-
вање на Република Северна Македонија во Европската 
Унија; 

- техничка поддршка на активностите на работните 
групи во одделни поглавја;  

-техничка поддршка на состаноците на Државната 
делегација за преговори за пристапување на Република 
Северна Македонија во Европската Унија и Групата за 
преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија и 

- ажурирање и чување на сите релевантни докумен-
ти и бази на податоци поврзани со пристапните прего-
вори.  

Секретаријатот за преговори, по потреба врши и 
други работи и работни задачи кои ќе му ги доверат 
шефот на Државната делегација за преговори за прис-
тапување на Република Северна Македонија во Европ-
ската Унија и главен политички преговарач, како и 
главниот технички преговарач во рамките на своите 
надлежности. 

 
Член 8 

Средствата за работа на Секретаријатот за прегово-
ри се обезбедуваат од буџетот на Секретаријатот за ев-
ропски прашања. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45- 5668/6   Претседател на Владата 

9 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2519. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика 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 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 45-а од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“                  
бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 
15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 9 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОД-
ГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ 
ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО  

ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, како помошни тела на Работниот 

комитет за европска интеграција, се формираат работ-
ни групи за подготовка на Националната програма за 
усвојување на правото на Европската Унија и подго-
товка на преговарачките позиции за преговори за член-
ство во Европската Унија (во натамошниот текст: Ра-
ботните групи). 

 
Член 2 

Работните групи: 
- ги планираат активностите и определуваат пред-

лог-приоритети за превод и усогласување со правото 
на Европската Унија; 

- го подготвуваат делот од Националната програма 
за усвојување на правото на ЕУ (во натамошниот 
текст: НПАА) кој се однесува на поглавјето за кое се 
надлежни и го усогласуваат со другите делови од 
НПАА, како и со приоритетите за користење на стран-
ска помош; 

- прават проценка на трошоците и потребните ре-
сурси за градење на капацитетите за спроведување на 
преземените обврски од преговорите; 

- го следат и редовно го ажурираат делот од НПАА 
кој се однесува на поглавјето за кое се надлежни; 

- прават проценка на потребните ресурси (човечки, 
материјални, технички и др.) за градење на капацитети-
те за спроведување на законодавството; 

- поднесуваат извештаи за спроведувањето на соод-
ветните поглавја од Националната програма за усвоју-
вање на правото на Европската Унија до Работниот ко-
митет за европска интеграција и до Групата за прегово-
ри за пристапување на Република Северна Македонија 
во Европската Унија; 

- даваат препораки за предлозите на законите и на 
подзаконските акти со кои се врши усогласување со 
правото на Европската Унија кои спаѓаат во нивното 
поглавје до предлагачот, до Секретаријатот за европ-
ски прашања и до Групата за преговори за пристапува-
ње на Република Северна Македонија во Европската 
Унија; 

- ги подготвуваат нацрт-преговарачките позиции на 
Република Северна Македонија во процесот на прего-
варање со Европската Унија и ги поднесуваат до Гру-
пата за преговори за пристапување на Република Се-
верна Македонија во Европската Унија, како и до глав-
ниот политички преговарач и главниот технички пре-
говарач за натамошно постапување; 



 Стр. 10 - Бр. 159                                                                                       1 август 2019 
 

- вршат стручна консултација за терминологија при 
подготовка на националната верзија на правото на Ев-
ропската Унија во поглавјето за кое се надлежни и 

- вршат и други работи кои како насоки ги добиваат 
од Групата за преговори за пристапување на Република 
Северна Македонија во Европската Унија или од 
Државната делегација за преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во Европската Унија. 

 
Член 3 

За секое поглавје за преговори  се образува посебна 
работна група. 

За политичкиот, економскиот и административниот 
критериум за пристапување во членство во Европската 
Унија се образуваат посебни работни групи. 

За стручна консултација за терминологија за право-
то на Европската Унија се образува посебна работна 
група. 

За секоја работна група од ставовите 1, 2 и 3 на овој 
член се определува институција носител на ниво на 
поглавје од која се определува раководителот на работ-
ната група. 

За секое подрачје во рамките на поглавјето се опре-
делува институција носител на ниво на подрачје од ко-
ја се определува одговорното лице по подрачје. 

 
Член 4 

Се формираат следните работни групи: 
1. Работна група – Поглавје 1: СЛОБОДНО ДВИ-

ЖЕЊЕ НА СТОКИ, за која група институција носител 
е Министерството за економија, а во која ќе учествува-
ат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за култура 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за здравство 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за економија - Биро за метрологија 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Институт за акредитацијана Република Северна 

Македонија. 
Подрачја на работната група: 
- ОПШТИ ПРИНЦИПИ за кое подрачје институци-

ја носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- Министерство за култура 
- Министерство за правда 
- Министерство за економија - Биро за метрологија 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за економија - Државен инспекто-

рат за техничка инспекција 
- Агенција за лекови и медицински средства 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за економија, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство  
- Министерство за култура 
- Министерство за економија - Биро за метрологија 

- Министерство за економија-Државен пазарен 
инспекторат 

- Министерство за економија - Државен инспекто-
рат за техничка инспекција 

- Министерство за здравство - Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 

- Институт за стандардизација на Република Север-
на Македонија 

- Институт за акредитација на Република Северна 
Македонија 

- Агенција за храна и ветеринарство 
- Агенција за лекови и медицински средства. 
- СТАР ПРИОД НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДИ за кое подрачје институција носител е 
Министерството за економија, а во кое ќе учествуваат 
и претставници на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија - Биро за метрологија 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Агенција за лекови и медицински средства 
- Агенција за храна и ветеринарство 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија. 
- НОВ И ГЛОБАЛЕН ПРИОД НА ЗАКОНОДАВ-

СТВОТО ЗА ПРОИЗВОДИ за кое подрачје институци-
ја носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија - Биро за метрологија 
- Агенција за лекови и медицински средства 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Институт за акредитација на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ПРОЦЕДУРАЛНИ МЕРКИ за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за економија, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за култура. 
2. Работна група – Поглавје 2: СЛОБОДНО ДВИ-

ЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ, за која група институција 
носител е Министерството за труд и социјална поли-
тика, а во која ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за труд и социјална политика - 

Државен инспекторат за труд 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Северна Македонија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија. 
Подрачја на работната група 
- ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ НА ТРУД (ОПШТИ 

ПРИНЦИПИ) – ЕУРЕС за кое подрачје институција 
носител е Министерството за труд и социјална поли-
тика, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за труд и социјална политика-

Државен инспекторат за труд 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Северна Македонија 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија 
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- Агенција за вработување на Република Северна 
Македонија 

- ЕУРЕС за кое подрачје институција носител е Ми-
нистерството за труд и социјална политика, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за здравство  
- Министерство за финансии-Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за труд и социјална политика - 

Државен инспекторат за труд 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Северна Македонија 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија. 
- КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА СОЦИЈАЛ-

НО ОСИГУРУВАЊЕ за кое подрачје институција но-
сител е Министерството за труд и социјална политика, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за здравство 
- Министерство за финансии-Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за труд и социјална политика - 

Државен инспекторат за труд 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Северна Македонија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија. 
- ЕВРОПСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ за кое подрачје институција носител 
е Министерството за здравство, а во кое ќе учествуваат 
и претставници на следните институции: 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за здравство 
- Министерство за надворешни 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија 
- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Северна Македонија. 
3. Работна група – Поглавје 3: ПРАВО НА ОСНО-

ВАЊЕ И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ, за која 
работна група институција носител е Министерството 
за економија, а во која ќе учествуваат и претставници 
на следната институција: 

- Комисија за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија. 

Подрачја на работната група 
- ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ за кое подрачје институ-

ција носител е Министерството за економија, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Централен регистар на Република Северна Маке-
донија  

- Министерство за правда. 
- СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ за кое 

подрачје институција носител е Министерството за 
економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за правда  
- Министерство за здравство  
- Министерство за транспорт и врски  
- Министерство за труд и социјална политика  
- Министерство за образование и наука  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање  
- Министерство за култура 

- Министерство за информатичко општество и ад-
министрација 

- Министерство за финансии 
- Агенција за супервизија на осигурувањето  
- Агенција за катастар на недвижности 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ за кое подрачје институ-

ција носител е Министерството за транспорт и врски, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следната инс-
титуција: 

- Агенција за пошти. 
- ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИО-

НАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ за кое подрачје институ-
ција носител е Министерството за образование и наука, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за економија  
- Министерство за правда  
- Министерство за финансии  
- Министерство за здравство  
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство  
- Министерство за транспорт и врски  
- Министерство за труд и социјална политика  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање  
- Министерство за култура  
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за одбрана 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за труд и социјална политика-

Државен инспекторат за труд 
- Министерство за образование и наука-Биро за раз-

вој на образованието 
- Агенција за храна и ветеринарство 
-  Центар за стручно образование и обука. 
4. Работна група – Поглавје 4: СЛОБОДНО ДВИ-

ЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ, за која работна група институ-
ција носител е Министерството за финансии, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за финансии – Државен девизен 

инспекторат  
- Централен регистар на Република Северна Маке-

донија  
- Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Северна Македонија 
- Комисија за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија. 
Подрачја на работната група 
- ДВИЖЕЊА НА КАПИТАЛ И ИСПЛАТИ за кое 

подрачје институција носител е Министерството за фи-
нансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија  
- Министерство за правда 
- Министерство за финансии – Државен девизен 

инспекторат  
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство  
- Централен регистар  на Република Северна Маке-

донија. 
- СИСТЕМИ НА ИСПЛАТА за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за финансии, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Северна Македонија 
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- Комисија за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија. 

- СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ за кое под-
рачје институција носител е Министерството за финан-
сии - Управа за финансиско разузнавање, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за правда  
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ка полиција  
- Министерство за финансии-Управа за финансиско 

разузнавање. 
5. Работна група – Поглавје 5: ЈАВНИ НАБАВКИ, 

за која работна група институција носител е Министер-
ството за финансии, а во која ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Државен завод за ревизија. 
Подрачја на работната група 
- ОПШТИ ПРИНЦИПИ за кое подрачје институци-

ја носител е Министерството за финансии – Биро за 
јавни набавки, а во кое ќе учествуваат и претставници 
на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија  
- Државна комисија за жалби по јавни набавки 
- Државен завод за ревизија. 
- КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО-

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО за кое подрачје институ-
ција носител е Министерството за економија, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Министерство за финансии  
- Министерство за финансии - Биро за јавни на-

бавки 
- Генерален секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија  
- Државна комисија за жалби по јавни набавки 
- Државен завод за ревизија. 
- ДОДЕЛУВАЊЕ ЈАВНИ ДОГОВОРИ за кое под-

рачје институција носител е Министерството за финан-
сии – Биро за јавни набавки, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за финансии  
- Министерство за економија 
-  Државен завод за ревизија  
- Државна комисија за жалби по јавни набавки. 
- ПРАВНИ ЛЕКОВИ за кое подрачје институција 

носител е Државната комисија за жалби по јавните на-
бавки, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за финансии - Биро за јавни набав-
ки  

- Државен завод за ревизија 
- Државна комисија за жалби по јавни набавки. 
6. Работна група – Поглавје 6: ПРАВО НА ТРГОВ-

СКИ ДРУШТВА, за која работна група институција 
носител е Министерството за економија, а во која ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда  
- Централен регистар на Република Северна Маке-

донија  
- Комисија за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија. 
Подрачја на работната група  
- ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА за кое под-

рачје институција носител е Министерството за еконо-
мија, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за финансии  

- Министерство за економија  
- Централен регистар на Република Северна Маке-

донија  
- Комисија за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија 
- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
- СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА за кое подрачје 

институција носител е Министерството за финансии, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за економија  
- Централен регистар на Република Северна Маке-

донија 
- Комисија за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија 
- Институт за овластени ревизори на Република Се-

верна Македонија 
- Совет за унапредување и надзор на ревизија. 
7. Работна група – Поглавје 7: ПРАВО НА ИНТЕ-

ЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, за која работна група 
институција носител е Државниот завод за индустрис-
ка сопственост, а во која ќе учествуваат и претставни-
ци на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  

- Министерство за образование и наука  
- Министерство за економија  
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат  
- Министерство за внатрешни работи  
- Министерство за култура  
- Министерство за правда 
- Министерство за финансии - Царинска управа  
- Генерален секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија  
- Комисија за заштита на конкуренцијата  
- Академија за судии и јавни обвинители. 
Подрачја на работната група  
- АВТОРСКО И СРОДНИ ПРАВА за кое подрачје 

институција носител е Министерството за култура, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Државен завод за индустриска сопственост  
- Министерство за правда  
- Министерство за внатрешни работи  
- Министерство за економија  
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за култура 
- Министерство за економија-Државен пазарен 

инспекторат 
- Државен завод за индустриска сопственост. 
- ПРАВА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ за 

кое подрачје институција носител е Државниот завод 
за индустриска сопственост, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за култура  
- Министерство за економија  
- Министерство за правда  
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство. 
- СПРОВЕДУВАЊЕ за кое подрачје институција 

носител е Државниот завод за индустриска сопстве-
ност, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за правда  
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат  
- Министерство за внатрешни работи  
- Министерство за финансии - Царинска управа  
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- Академија за судии и јавни обвинители  
- Агенција за лекови и медицински средства 
- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 
8. Работна група – Поглавје 8: ПОЛИТИКА ЗА 

КОНКУРЕНЦИЈА, за која работна група институција 
носител е Министерство за економија, а во која ќе 
учествуваат и претставници на следната институција: 

- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
Подрачја на работната група 
- АНТИТРAСТОВИ ВКЛУЧУВАЈЌИ И СПОЈУВА-

ЊА за кое подрачје институција носител е Комисијата 
за заштита на конкуренцијата, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија  
- Министерство за транспорт и врски  
- Министерство за правда 
- Министерство за внатрешни работи 
- Комисија за заштита на конкуренцијата 
- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција 

носител е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за економија  
- Министерство за финансии  
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за образование и наука. 
- ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА за кое подрачје институција 

носител е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за економија  
- Министерство за транспорт и врски 
- Агенција за електронски комуникации  
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија 
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги 
- Агенција за цивилно воздухопловство 
- Агенција за пошти 
- Агенција за регулирање на железничкиот сектор. 
9. Работна група – Поглавје 9: ФИНАНСИСКИ УС-

ЛУГИ, за која работна група институција носител е 
Министерството за финансии, а во која ќе учествуваат 
и претставници на следните институции:  

- Народна банка на Република Северна Македонија   
- Министерство за внатрешни работи 
- Комисија за хартии од вредност на  Република Се-

верна Македонија. 
Подрачја на работната група 
- БАНКИ И ФИНАНСИСКИ КОНГЛОМЕРАТИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следната институција: 

- Народна банка на Република Северна Македонија. 
- ОСИГУРУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИС-

КО ОСИГУРУВАЊЕ за кое подрачје институција носи-
тел е Агенција за супервизија на осигурувањето, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Агенција за супервизија на капитално финансира-

но пензиско осигурување – МАПАС 
- Агенција за супервизија на осигурувањето. 
- ИНФРАСТРУКТУРА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПА-

ЗАРИ за кое подрачје институција носител е Минис-
терство за финансии. 

- ПАЗАРИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ИН-
ВЕСТИЦИСКИ УСЛУГИ за кое подрачје институција 
носител е Министерство за финансии, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следната институција: 

- Комисија за хартии од вредност на Република Се-
верна Македонија. 

10. Работна група – Поглавје 10: ИНФОРМАТИЧ-
КО ОПШТЕСТВО И МЕДИУМИ, за која работна гру-
па институција носител е Министерството за информа-
тичко општество и администрација, а во која ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции:  

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедницитe 

- Дирекција за заштита и спасување. 
Подрачја на работната група 
- ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОР-

МАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ за кое подрачје институци-
ја носител е Министерството за информатичко општес-
тво и администрација, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за економија - Државен пазарен 
инспекторат 

- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Агенција за електронски комуникации 
- Комисија за заштита на конкуренцијата 
- Дирекција за заштита на личните податоци 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Центар за управување со кризи 
- Дирекција за заштита и спасување. 
- УСЛУГИ НА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 

за кое подрачје институција носител е Министерството 
за информатичко општество и администрација, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за финансии 
- Министерство за економија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за култура 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Дирекција за заштита на личните податоци. 
- АУДИОВИЗУЕЛНА ПОЛИТИКА за кое подрачје 

институција носител е Министерството за информатич-
ко општество и администрација, а во кое ќе учествува-
ат и претставници на следните институции: 

- Министерство за култура 
- Агенција за аудио и аудио-визуелни медиумски 

услуги 
- Агенција за филм на Република Северна Македо-

нија 
- Државен завод за индустриска сопственост 
- ЈРП Национална радио телевизија 
- ЈП Национална радиодифузија. 
11. Работна група – Поглавје 11: ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, за која работна група институ-
ција носител е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, а во која ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Државен инспекторат за земјоделство 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
Подрачја на работната група 
- ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА за кое подрачје 

институција носител е Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
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- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  - Државен инспекторат за шумарство и 
ловство 

- Министерство за здравство - Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 

- Агенција за катастар на недвижности 
- Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој 
- Биро за стокови резерви 
- Управа за хидрометеоролошки работи 
- Управа за водостопанство. 
- ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ за 

кое подрачје институција носител е Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- РУРАЛЕН РАЗВОЈ за кое подрачје институција 

носител е Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставни-
ци на следните институции: 

- Министерство за финансии  
- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО за кое подрачје 

институција носител е Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Агенција за финансиска поддршка на земјодел-
ството и руралниот развој. 

- ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ за кое подрачје инс-
титуција носител е Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за финансии  
- Агенција за финансиска поддршка на земјодел-

ството и руралниот развој 
- Државен завод за индустриска сопственост. 
12. Работна група – Поглавје 12: БЕЗБЕДНОСТ НА 

ХРАНАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА 
ПОЛИТИКА, за која работна група институција носи-
тел е Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, а во која ќе учествуваат и претставници 
на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Агенција за храна и ветеринарство 
- Дирекција за радијациона сигурност. 
Подрачја на работната група 
- ОПШТО за кое подрачје институција носител е 

Агенција за храна и ветеринарство, а во кое ќе учеству-
ваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за здравство 
- Министерство за финансии-Царинска управа  
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Дирекција за радијациона сигурност. 

- ВЕТЕРИНАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје 
институција носител е Агенција за храна и ветеринар-
ство, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
- СТАВАЊЕ НА ПАЗАР НА ХРАНА, НУС-ПРО-

ИЗВОДИ И ДОБИТОЧНА ХРАНА за кое подрачје 
институција носител е Агенција за храна и ветеринар-
ство, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА за кое 

подрачје институција носител е Агенција за храна и ве-
теринарство, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  

- Министерство за здравство 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

за кое подрачје институција носител е Агенција за хра-
на и ветеринарство, а во кое ќе учествуваат и претстав-
ници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје 

институција носител е Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Управа за семе и саден материјал 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водос-
топанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
13. Работна група – Поглавје 13: РИБАРСТВО, за 

која работна група институција носител е Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а 
во која ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за внатрешни работи 
- Агенција за храна 
- Хидробиолошки завод – Охрид. 
Подрачја на работната група 
- УПРАВУВАЊЕ, ИНСПЕКЦИЈА И КОНТРОЛА 

НА РЕСУРСИ И ФЛОТИ за кое подрачје институција 
носител е Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, а во кое ќе учествуваат и претставни-
ци на следните институции: 

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија 
на пристаништата 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Министерство за економија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за финансии-Царинска управа. 
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- СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ за кое подрачје 
институција носител е Агенција за храна и ветеринар-
ство, а во кое ќе учествуваат и претставници на следна-
та институција: 

- Министерство за финансии. 
- ПАЗАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институ-

ција носител е Агенција за храна и ветеринарство, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија 
на пристаништата 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за земјоделство 

- Министерство за економија 
- Министерство за финансии  
- Министерство за финансии-Царинска управа. 
14. Работна група – Поглавје 14: ТРАНСПОРТНА 

ПОЛИТИКА, за која работна група институција носи-
тел е Министерството за транспорт и врски, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање. 
Подрачја на работната група 
- ПАТЕН СООБРАЌАЈ за кое подрачје институција 

носител е Министерството за транспорт и врски, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за транспорт и врски - Државен 

инспекторат за транспорт 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Јавно претпријатие за државни патишта. 
- ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за транспорт и 
врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за транспорт и врски-Државен 
инспекторат за транспорт 

- Агенција за регулирање на железничкиот сектор. 
- ВНАТРЕШЕН ВОДЕН СООБРАЌАЈ за кое под-

рачје институција носител е Министерство за тран-
спорт и врски – Капетанија на пристаништата, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следната институ-
ција: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- КОМБИНИРАН СООБРАЌАЈ за кое подрачје 
институција носител е Министерството за транспорт и 
врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ната институција:  

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање. 

- ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ за кое подрачје инсти-
туција носител е Министерството за транспорт и врски, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следната 
институција: 

- Агенција за цивилно воздухопловство. 
- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција 

носител е Министерството за транспорт и врски, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следната инсти-
туција: 

- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
- САТЕЛИТСКА НАВИГАЦИЈА за кое подрачје 

институција носител е Министерството за транспорт и 
врски, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Агенција за цивилно воздухопловство  
- Дирекција за заштита и спасување. 
15. Работна група – Поглавје 15: ЕНЕРГЕТИКА, за 

која работна група институција носител е Министер-
ството за економија, а во која ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за финансии 
- Центар за управување со кризи 
- Дирекција за заштита и спасување. 
 Подрачја на работната група 
- БЕЗБЕДНОСТ ПРИ СНАБДУВАЊЕ за кое под-

рачје институција носител е Министерството за еконо-
мија, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија задолжен за економски 
прашања и за координација со економските ресори 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Центар за управување со кризи 
- Дирекција за заштита и спасување 
- Комисија за заштита на конкуренцијата 
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија 
- Агенција за енергетика на Република Северна Ма-

кедонија 
- Дирекција за задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати. 
- ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕНЕРГИЈА за кое под-

рачје институција носител е Министерството за еконо-
мија, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за транспорт и врски 
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија. 
- ДРЖАВНА ПОМОШ за кое подрачје институција 

носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
- ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за економија, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија 

- Агенцијата за енергетика на Република Северна 
Македонија. 
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- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ за кое подрачје 
институција носител е Министерството за економија, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за транспорт и врски  
- Агенцијата за енергетика на Република Северна 

Македонија 
- Комисија за заштита на конкуренцијата 
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија. 
- НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за економија, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Дирекција за радијациона сигурност. 
- НУКЛЕАРНА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ОД 

РАДИЈАЦИЈА за кое подрачје институција носител е 
Дирекцијата за радијациона сигурност, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за економија 
- Министерство за одбрана 
- Дирекција за радијациона сигурност 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија. 
16. Работна група – Поглавје 16: ДАНОЦИ, за која 

работна група институција носител е Министерството 
за финансии, а во која ќе учествуваат и претставници 
на следните институции: 

- Министерство за финансии - Управа за јавни при-
ходи 

- Министерство за финансии - Царинска управа. 
Подрачја на работната група 
- ИНДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ за кое подрачје 

институција носител е Министерство за финансии, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за финансии - Управа за јавни при-
ходи 

- Министерство за финансии - Царинска управа. 
- ДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ за кое подрачје 

институција носител е Министерство за финансии, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следната инсти-
туција: 

- Министерство за финансии - Управа за јавни при-
ходи. 

- АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА И МЕЃУ-
СЕБНА ПОМОШ за кое подрачје институција носител 
е Министерство за финансии – Управа за јавни при-
ходи, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за финансии-Царинска управа. 

- ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И КОМПЈУТЕРИ-
ЗАЦИЈА за кое подрачје институција носител е Минис-
терство за финансии – Управа за јавни приходи, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за финансии-Царинска управа. 
17. Работна група – Поглавје 17: ЕКОНОМСКА И 

МОНЕТАРНА УНИЈА, за која работна група институ-
ција носител е Министерството за финансии, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за економија. 
Подрачја на работната група 
- МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА за кое подрачје инс-

титуција носител е Народна банка на Република Север-
на Македонија, а во кое ќе учествуваат и претставници 
на следната институција: 

- Министерство за финансии. 
- ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за финансии, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за економија 
- Комисија за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија. 
18. Работна група – Поглавје 18: СТАТИСТИКА, за 

која работна група институција носител е Државен за-
вод за статистика, а во која ќе учествуваат и претстав-
ници на следните институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за финансии 
- Министерство за економија 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за правда 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија. 
Подрачја на работната група 
- СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА за кое 

подрачје институција носител е Државен завод за ста-
тистика, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Министерство за финансии. 
- КЛАСИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРИ за кое подрач-

је институција носител е Државен завод за статистика. 
- СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ за кое подрачје 

институција носител е Државен завод за статистика, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за здравство 
- Министерство за финансии 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за правда 
- Министерство за финансии-Царинска управа. 
19. Работна група – Поглавје 19: СОЦИЈАЛНА ПО-

ЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ, за која работна група 
институција носител е Министерството за труд и соци-
јална политика, а во која ќе учествуваат и претставни-
ци на следната институција: 
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- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедниците 

- Министерство за економија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Министерство за образование и наука. 
Подрачја на работната група 
- ТРУДОВО ПРАВО за кое подрачје институција 

носител е Министерство за труд и социјална политика, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за труд и социјална политика - 
Државен инспекторат за труд 

- Министерство за економија 
- Министерство за финансии 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија. 
- ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА за кое 

подрачје институција носител е Министерство за труд 
и социјална политика, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за здравство 
- Министерство за труд и социјална политика - 

Државен инспекторат за труд 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- ЈЗУ Институт медицина на трудот на Република 

Северна Македонија 
- Државен инспекторат за техничка инспекција. 
- СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ за кое подрачје институ-

ција носител Министерство за труд и социјална поли-
тика, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за труд и социјална политика - 
Државен инспекторат за труд 

- Агенција за вработување на Република Северна 
Македонија. 

- ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕ И ЕВРОП-
СКИОТ СОЦИЈАЛЕН ФОНД за кое подрачје институ-
ција носител е Министерство за труд и социјална поли-
тика, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за финансии 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за образование и наука-Центар за 

стручно образование и обука 
- Министерство за образование и наука-Биро за раз-

вој на образованието 
- Министерство за образование и наука-Центар за 

образование на возрасни 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност. 
- СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ за кое подрачје 

институција носител е Министерство за труд и социјал-
на политика, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедниците - Управа за развој и унапредување на обра-
зованието на јазиците на припадниците на заедниците 

- Министерство за образование и наука 
- Министерство за економија 
- Министерство за правда 
- Министерство за здравство 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за супервизија на капитално финансира-

но пензиско осигурување. 

- СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА за кое подрачје инсти-
туција носител е Министерство за труд и социјална по-
литика, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 
на Северна Македонија 

- Фонд за здравствено осигурување на Република 
Северна Македонија 

- Агенција за супервизија за капитално финансира-
но пензиско осигурување – МАПАС 

- Агенција за вработување на Република Северна 
Македонија. 

- АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА И ЕДНАКВИ МОЖ-
НОСТИ за кое подрачје институција носител е Минис-
терство за труд и социјална политика, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедниците - Управа за развој и унапредување на обра-
зованието на јазиците на припадниците на заедниците 

- Министерство за здравство 
- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедницитe 
- Народен правобранител на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Комисија за заштита од дискриминација 
- Агенција за остварување на правата на заедни-

ците. 
20. Работна група – Поглавје 20: ПРЕТПРИЈАТИЈА 

И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА, за која работна група 
институција носител е Министерството за економија, а 
во која ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за правда 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за финансии 
- Министерство за образование и наука 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Северна Македонија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Северна Македонија 
- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
Подрачја на работната група 
- ПРИНЦИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУС-

ТРИСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција но-
сител е Министерството за економија, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа 
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- Министерство за финансии 
- Министерство за образование и наука 
- Дирекција за технолошки индустриски развојни 

зони 
- Државен завод за индустриска сопственост 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Северна Македонија 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Северна Македонија 
- Комисија за заштита на конкуренцијата 
- Фонд за иновации и технолошки развој. 
- ИНСТРУМЕНТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИН-

ДУСТРИСКА ПОЛИТИКА за кое подрачје институци-
ја носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за образование и наука 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за транспорт и врски 
- Дирекција за технолошки индустриски развојни 

зони 
- Државен завод за индустриска сопственост. 
- ПОЛИТИКИ ПО СЕКТОРИ за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за економија, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Агенција за промоција и поддршка на туризмот. 
21. Работна група – Поглавје 21: ТРАНС-ЕВРОП-

СКИ МРЕЖИ, за која работна група институција носи-
тел е Министерството за транспорт и врски, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за финансии 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање. 
Подрачја на работната група 
- ТРАНС-ЕВРОПСКИ ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
транспорт и врски, а во кое ќе учествуваат и претстав-
ници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за локална самоуправа-Државен 

инспекторат за локална самоуправа 
- Министерство за транспорт и врски-Државен 

инспекторат за транспорт 
- Јавно претпријатие за државни патишта. 
- ТРАНС-ЕВРОПСКИ ЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за транспорт и врски 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање. 

22. Работна група – Поглавје 22: РЕГИОНАЛНА 
ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЈА НА СТРУКТУРНИ 
ИНСТРУМЕНТИ, за која работна група институција 
носител е Министерството за финансии, а во која ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за локална самоуправа 
- Секретаријат за европски прашања 
- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
Подрачја на работната група 
- ПРАВНА РАМКА за кое подрачје институција но-

сител е Министерството за финансии, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за локална самоуправа-Биро за ре-

гионален развој 
- Министерство за локална самоуправа-Државен 

инспекторат за локална самоуправа 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
- ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА за кое подрачје 

институција носител е Министерството за финансии, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за економија 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа - Биро за ре-

гионален развој. 
- АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ за кое под-

рачје институција носител е Министерството за финан-
сии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следни-
те институции: 

- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за економија 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа - Биро за ре-

гионален развој 
- Секретаријат за европски прашања 
- Министерство за правда 
- Министерство за образование и наука 
- министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за внатрешни работи. 
- ПРОГРАМИРАЊЕ за кое подрачје институција 

носител е Секретаријат за европски прашања, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-
дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерството за финансии  
- Министерство за транспорт и врски 
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- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за економија 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за локална самоуправа 
- Секретаријат за европски прашања 
- Министерство за правда 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за внатрешни работи 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
- СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за финансии, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Секретаријат за европски прашања 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
- ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА 

за кое подрачје институција носител е Министерството 
за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Секретаријат за европски прашања 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
23. Работна група – Поглавје 23: ПРАВОСУДСТВО 

И ТЕМЕЛНИ ПРАВА, за која работна група институ-
цијата носител е Министерството за правда, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следната институ-
ција: 

- Министерство за внатрешни работи 
Подрачја на работната група 
- СУДСТВО за кое подрачје институција носител е 

Министерството за правда, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Врховен суд на Република Северна Македонија 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија,  
- Основно јавно обвинителство за гонење на орга-

низиран криминал и корупција 
- Совет на јавни обвинители на Република Северна 

Македонија 
- Државно правобранителство на Република Север-

на Македонија 
- Академија за судии и јавни обвинители 
- Судски совет на Република Северна Македонија 
- Управен суд на Република Северна Македонија 
- Судски буџетски совет. 
- АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА за кое под-

рачје институција носител е Министерството за правда, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ка полиција 
- Министерство за финансии - Биро за јавни на-

бавки 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Јавно обвинителство Република Северна Македо-

нија,  
- Основно јавно обвинителство за гонење на орга-

низиран криминал и корупција 

- Државна комисија за спречување на корупција 
- Државен завод за ревизија 
- Агенција за заштита на правото на слободен прис-

тап до информации од јавен карактер 
- Основен суд Скопје I 
- Академија за судии и јавни обвинители. 
- ТЕМЕЛНИ ПРАВА за кое подрачје институција 

носител е Министерството за правда, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Комисија за односи со верските заедници и рели-

гиозни групи 
- Министерство за здравство 
- Министерство за правда-Управа за извршување на 

санкции 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за култура 
- Министерство за финансии 
- Народен правобранител на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за остварување на праватa на заедниците  
- Дирекција за заштита на лични податоци  
- Агенција за заштита на правото на слободен прис-

тап до информации од јавен карактер 
- Биро за застапување на Република Северна Маке-

донија пред Европски суд за човекови права 
- Комисија за заштита од дискриминација. 
- ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ЕУ за кое подрачје 

институција носител е Министерството за правда, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за труд и социјална политика. 
24. Работна група – Поглавје 24: ПРАВДА, СЛО-

БОДА И БЕЗБЕДНОСТ, за која работна група институ-
цијата носител е Министерството за внатрешни работи, 
а во која ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за надворешни работи 
Подрачја на работната група 
- МИГРАЦИЈА за кое подрачје институција носи-

тел е Министерството за внатрешни работи, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за здравство 
- Министерство за правда 
- Министерство за образование и наука 
- АЗИЛ за кое подрачје институција носител е Ми-

нистерството за внатрешни работи, а во кое ќе учеству-
ваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за здравство 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за надворешни работи 
- Управен суд на Република Северна Македонија 
- ВИЗНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институција 

носител е Министерството за надворешни работи, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за правда. 
- НАДВОРЕШНИ ГРАНИЦИ И ГРАНИЦИ НА 

ШЕНГЕН – ЗОНАТА за кое подрачје институција но-
сител е Министерството за внатрешни работи, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 
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- Национален координативен центар за гранично 
управување 

- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за финансии-Царинска управа 
- Министерство за транспорт и врски. 
- СУДСКА СОРАБОТКА ВО КРИВИЧНИ И ГРА-

ЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ за кое подрачје институција но-
сител е Министерството за правда, а во кое ќе учеству-
ваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за надворешни работи 
- Врховен суд на Република Северна Македонија 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија. 
- ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА И БОРБА ПРОТИВ 

ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ за кое подрачје инсти-
туција носител е Министерството за внатрешни работи, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање 
- Министерство за финансии – Управа за финансис-

ка полиција 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија 
- БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ за кое подрачје 

институција носител е Министерството за внатрешни 
работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за одбрана 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање 
- Министерство за финансии – Управа за финансис-

ка полиција 
- Национален координатор за борба против терори-

зам и насилен екстремизам 
- Агенција за национална безбедност  
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија  
- Дирекција за радијациона сигурност. 
- БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ДРОГА за кое 

подрачје институција носител е Министерството за 
внатрешни работи, а во кое ќе учествуваат и претстав-
ници на следните институции: 

- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за здравство 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија 
- Агенција за лекови и медицински средства. 
- ЦАРИНСКА СОРАБОТКА за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за финансии – Ца-
ринска управа, а во кое ќе учествуваат и претставници 
на следната институција: 

- Министерство за внатрешни работи. 
- ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ЕВРОТО за кое подрач-

је институција носител е Министерството за внатреш-
ни работи, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање 
- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија. 
25. Работна група – Поглавје 25: НАУКА И ИСТРА-

ЖУВАЊЕ, за која работна група институција носител е 
Министерството за образование и наука, а во која ќе 
учествуваат и претставници на следната институција: 

- Министерство за информатичко општество и ад-
министрација. 

Подрачја на работната група 
- ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ за кое подрач-

је институција носител е Министерството за образова-
ние и наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за финансии 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за здравство 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за одбрана 
- Фонд за иновации и технолошки развој 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност 
- Државен завод за индустриска сопственост 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Северна Македонија. 
- РАМКОВНИ ПРОГРАМИ за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за образование и на-
ука, а во кое ќе учествуваат и претставници на следни-
те институции: 

- Министерство за локална самоуправа 
- Фонд за иновации и технолошки развој 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност 
- Државен завод за индустриска сопственост 
- Агенција за поддршка на претприемништвото на 

Република Северна Македонија. 
- ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОСТОР за кое 

подрачје институција носител е Министерството за об-
разование и наука, а во кое ќе учествуваат и претстав-
ници на следната институција: 

- Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Северна Македонија. 

26. Работна група – Поглавје 26: ОБРАЗОВАНИЕ И 
КУЛТУРА, за која работна група институција носител 
е Министерството за образование и наука, а во која ќе 
учествуваат и претставници на следните институции, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедницитe 

- Министерство за труд и социјална политика. 
Подрачја на работната група 
- ОБРАЗОВАНИЕ за кое подрачје институција но-

сител е Министерството за образование и наука, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за образование и наука - Државен 

просветен инспекторат 
- Министерство за образование и наука - Биро за 

развој на образованието 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедниците 
- Министерство за образование и наука - Државен 

испитен центар 
- Агенција за вработување на Република Северна 

Македонија 
- Центар за стручно образование и обука 
- ЈУ Центар за образование на возрасните 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност. 
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- МЛАДИ за кое подрачје институција носител е 
Министерството за образование и наука, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедниците 

- Агенција за млади и спорт 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност. 
- КУЛТУРА за кое подрачје институција носител е 

Министерството за култура, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за култура  
- Агенција за филм на Република Северна Македо-

нија. 
- ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за образование и 
наука, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедницитe 

- Министерство за финансии 
- Секретаријат за европски прашања 
- Национална агенција за европски образовни прог-

рами и мобилност. 
27. Работна група – Поглавје 27: ЖИВОТНА СРЕ-

ДИНА, за која работна група институција носител е 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, а во која ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Дирекција за радијациона сигурност. 
Подрачја на работната група 
- ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО за кое 

подрачје институција носител е Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство - Управа за хидрометеоролошки работи  
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Државен инспекторат за животна средина 
- Министерство за правда 
- Министерство за економија 
- Министерство за здравство 
- Генерален секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија 
- Дирекција за заштита и спасување 
- Центар за управување со кризи. 
- KВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за животна среди-
на и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Управа за хидрометеоролошки работи 

- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Државен инспекторат за животна средина 
- Министерство за транспорт и врски 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за цивилно воздухопловство. 

- УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД за кое подрачје инс-
титуција носител е Министерството за животна среди-
на и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Државен инспекторат за животна средина 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА за кое подрачје инсти-

туција носител е Министерството за животна средина и 
просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Управа за хидрометеоролошки работи 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Управа за водостопанство 

- Министерство за здравство - Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Државен инспекторат за животна средина 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство-Фитосанитарна управа 
- Министерство за економија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Агенција за храна и ветеринарство 
- Центар за управување со кризи. 
- ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за животна среди-
на и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за шумарство и 
ловство 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Управа за животна средина 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Државен инспекторат за животна средина 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
- КОНТРОЛА НА ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВА-

ЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ за кое подрачје 
институција носител е Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
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- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Државен инспекторат за животна средина 

- Дирекција за заштита и спасување 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Институт за акредитација на Република Северна 

Македонија 
- Центар за управување со кризи. 
- ХЕМИКАЛИИ за кое подрачје институција носи-

тел е Министерството за животна средина и просторно 
планирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за здравство - Државен санитарен и 
здравствен инспекторат 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Фитосанитарна Управа 

- Министерство за труд и социјална политика - 
Државен инспекторат за труд 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Управа за животна средина 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Државен инспекторат за животна средина 

- Министерство за здравство 
- Министерство за економија 
- Агенција за храна и ветеринарство 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Дирекција за заштита и спасување 
- Институт за стандардизација на Република Север-

на Македонија 
- Центар за управување со кризи. 
- ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
животна средина и просторно планирање, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Управа за семе и саден материјал 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Фитосанитарна управа 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Управа за животна средина 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Државен инспекторат за животна средина 

- Институт за јавно здравје на Република Северна 
Македонија 

- Агенција за храна и ветеринарство. 
- БУЧАВА за кое подрачје институција носител е 

Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Управа за животна средина 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање-Државен инспекторат за животна средина 
- Министерство за економија-Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за економија-Државен инспекторат 

за техничка инспекција 

- Акционерско друштво во државна сопственост М-
НАВ 

- Агенција за цивилно воздухопловство. 
- ШУМАРСТВО за кое подрачје институција носи-

тел е Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, а во кое ќе учествуваат и претставници 
на следните институции: 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство - Државен инспекторат за шумарство и 
ловство 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Управа за животна средина 

- Министерство за животна средина и просторно 
планирање-Државен инспекторат за животна средина. 

28. Работна група – Поглавје 28: ЗАШТИТА НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 
за која работна група институција носител е Министер-
ството за економија, а во која ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за здравство 
- Дирекција за радијациона сигурност. 
Подрачја на работната група 
- ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ за кое под-

рачје институција носител е Министерството за еконо-
мија, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за образование и наука 
- Министерство за здравство 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
- ЈАВНО ЗДРАВСТВО за кое подрачје институција 

носител е Министерството за здравство, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за здравство 
- Министерство за здравство - Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- Институт за јавно здравје на Република Северна 

Македонија 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија 
- Агенција за храна и ветеринарство. 
29. Работна група – Поглавје 29: ЦАРИНСКА 

УНИЈА, за која работна група институција носител е 
Министерството за финансии – Царинска управа, а во 
која ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за финансии. 
Подрачја на работната група 
- ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОБЛАСТА НА ЦАРИНА 

за кое подрачје институција носител е Министерството 
за финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за економија 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за култура 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за култура-Управа за заштита на 

културно наследство 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за здравство. 
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- АДМИНИСТРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН КАПА-
ЦИТЕТ за кое подрачје институција носител е Минис-
терството за финансии – Царинска управа, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за економија 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија - Државен пазарен 

инспекторат 
- Министерство за култура 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за здравство-Државен санитарен и 

здравствен инспекторат 
- Министерство за култура-Управа за заштита на 

културно наследство 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство-Државен инспекторат за земјоделство 
- Агенција за лекови и медицински средства 
- Државен завод за индустриска сопственост 
- Агенција за храна и ветеринарство 
- Дирекција за радијациона сигурност. 
30. Работна група – Поглавје 30: НАДВОРЕШНИ 

ОДНОСИ, за кое подрачје институција носител е Ми-
нистерството за економија, а во која ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 
- Министерство за финансии 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за култура 
- Министерство за труд и социјална политика 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Агенција за супервизија на осигурување 
- Македонска банка за обнова и развој. 
- ЗАЕДНИЧКА ТРГОВСКА ПОЛИТИКА за кое 

подрачје институција носител е Министерството за 
економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за финансии. 
- БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ СО ТРЕТИ ЗЕМЈИ 

за кое подрачје институција носител е Министерството 
за економија. 

- Министерство за надворешни работи 
- Министерство за финансии. 
- РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА за кое подрачје институ-

ција носител е Министерството за надворешни работи, 
а во кое ќе учествуваат и претставници на следните 
институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за финансии. 
- ХУМАНИТАРНА ПОМОШ за кое подрачје инс-

титуција носител е Министерството за надворешни ра-
боти, а во кое ќе учествуваат и претставници на след-
ните институции: 

- Министерство за економија 
- Центар за управување со кризи 
- Дирекција за заштита и спасување. 
31. Работна група – Поглавје 31: НАДВОРЕШНА, 

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАНБЕНА ПОЛИТИКА, за ко-
ја работна група институција носител е Министерство-
то за надворешни работи, а во која ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за одбрана 
- Министерство за внатрешни работи. 
Подрачја на работната група 
- ЕБОП за кое подрачје институција носител е Ми-

нистерството за надворешни работи, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за одбрана 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за финансии-Управа за финансиско 

разузнавање 
- Национален координатор за борба против терори-

зам и насилен екстремизам 
- Агенција за национална безбедност  
- Центар за управување со кризи 
- Дирекција за заштита и спасување 
- ЗНБП за кое подрачје институција носител е Ми-

нистерството за надворешни работи, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за одбрана 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за економија 
- Министерство за правда 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање Министерство за финансии - Царинска 
управа 

- Министерство за здравство 
- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Дирекција за безбедност на класифицирани ин-

формации 
- Национален координатор за борба против терори-

зам и насилен екстремизам 
- Агенција за национална безбедност. 
32. Работна група – Поглавје 32: ФИНАНСИСКА 

КОНТРОЛА, за која работна група институција носи-
тел е Министерството за финансии, а во која ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за финансии 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ка полиција 
- Министерство за финансии  
- Генерален секретаријат на Влада на Република Се-

верна Македонија 
- Државен завод за ревизија 
- Агенција за финансиска поддршка во земјодел-

ството и руралниот развој 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
Подрачја на работната група 
- JАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРО-

ЛА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИJА за кое подрачје инс-
титуција носител е Министерството за финансии, а во 
кое ќе учествуваат и претставници на следните инсти-
туции: 

- Министерство за финансии - Управа за финансис-
ка полиција 

- Државен завод за ревизија. 
- ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ 

НА ЕУ за кое подрачје институција носител е Минис-
терството за финансии, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за финансии - Управа за финансис-
ка полиција 

- Министерство за внатрешни работи 
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за 

претпристапна помош. 
33. Работна група – Поглавје 33: ФИНАНСИСКИ И 

БУЏЕТСКИ ОДРЕДБИ, за која работна група институ-
ција носител е Министерството за финансии, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Министерство за финансии 
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- Министерство за култура  
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Генерален секретаријат на Влада на Република Се-

верна Македонија 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија. 
Подрачја на работната група 
- ТРАДИЦИОНАЛНИ СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
финансии, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Министерство за финансии – Царинска управа 
- Министерство за финансии-Управа за јавни при-

ходи 
- Државен завод за статистика 
- Фонд за здравствено осигурување на Република 

Северна Македонија. 
34. Работна група – Поглавје 34: ИНСТИТУЦИИ, 

за која работна група институција носител е Канцела-
ријата на претседателот на Владата на Република Се-
верна Македонија. 

35. Работна група – Поглавје 35: ДРУГИ ПРА-
ШАЊА, за која работна група институција носител е 
Секретаријатот за европски прашања, а во која ќе учес-
твуваат и претставници на Канцеларијата на претседа-
телот на Владата на Република Северна Македонија. 

36. Работна група  - ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ, 
за која група институција носител е Секретаријатот за 
европски прашања, а во која ќе учествуваат и претстав-
ници на следните институции: 

- Кабинет на Претседателот на Република Северна 
Македонија 

- Канцеларија на претседателот на Владата на Ре-
публика Северна Македонија 

- Кабинет на претседателот на Собрание на Репуб-
лика Северна Македонија 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедниците. 

Подрачја на работната група:  
- ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО 
36..1. СОБРАНИЕ за кое подрачје институција но-

сител е Собранието на Република Северна Македонија.  
36..2. ВЛАДА за кое подрачје институција носител 

е Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за финансии 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедницитe. 
36..3. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА за кое под-

рачје институција носител е Министерството за инфор-
матичко општество и администрација, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Генерален секретаријат на Владата на Република 
Северна Македонија 

- Министерство за правда 
- Министерство за правда - Државен управен 

инспекторат 
- Министерство за финансии 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедницитe. 
36..4. ПРАВОСУДСТВО за кое подрачје институ-

ција носител е Министерството за правда, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Врховен суд на Република Северна Македонија 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија 
- Совет на јавни обвинители на Република Северна 

Македонија 
- Државно правобранителство на Република Север-

на Македонија 

- Академија за судии и јавни обвинители 
- Судски совет на Република Северна Македонија 
- Судски буџетски совет. 
36..5. АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА за кое 

подрачје институција носител е Министерството за 
правда, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следните институции: 

- Државна комисија за спречување на корупцијата  
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за финансии - Управа за јавни при-

ходи 
- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ко разузнавање 
- Министерство за финансии - Управа за финансис-

ка полиција 
- Јавно обвинителство на Република Северна Маке-

донија 
- Основно јавно обвинителство за гонење на орга-

низиран криминал и корупција 
- Државен завод за ревизија 
- Агенција за заштита на правото на слободен прис-

тап до информации од јавен карактер 
- Основен суд Скопје I. 
- ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА НЕМНО-

ЗИНСКИ ЗАЕДНИЦИ за кое подрачје институција но-
сител е Министерството за правда, а во кое ќе учеству-
ваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда 
- Министерство за правда - Управа за извршување 

на санкции 
- Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедницитe 
- Министерство за труд и социјална политика  
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за надворешни работи 
- Генерален секретаријат на Владата на Република 

Северна Македонија  
- Народен правобранител на Република Северна 

Македонија  
- Агенција за заштита на правото на слободен прис-

тап до информации од јавен карактер  
- Агенција за унапредување на правата на заедни-

ците. 
- РЕГИОНАЛНИ ПРАШАЊА И МЕЃУНАРОДНИ 

ОБВРСКИ за кое подрачје институција носител е Ми-
нистерството за надворешни работи, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за внатрешни работи 
- Министерство за животна средина и просторно 

планирање 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за правда 
- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за финансии 
- Центар за управување со кризи. 
37. Работна група - ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ, 

за која група институција носител е Кабинетот на заме-
никот на претседателот на Владата на Република Се-
верна Македонија задолжен за економски прашања и за 
координација со економските ресори, а во која ќе учес-
твуваат и претставници на следната институција: 

- Министерството за економија. 
Подрачја на работната група: 
- МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ, ВКЛУ-

ЧУВАЈЌИ СООДВЕТНА СТАБИЛНОСТ НА ЦЕНИТЕ 
И ОДРЖЛИВИ ЈАВНИ ФИНАНСИИ И НАДВОРЕШ-
НИТЕ СМЕТКИ за кое подрачје институција носител е 
Министерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следната институција: 

- Народна банка на Република Северна Македонија. 
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- ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ И ТРГОВИЈА-
ТА (РАМНОТЕЖА МЕЃУ ПОНУДАТА И ПОБАРУ-
ВАЧКАТА ПРЕКУ СЛОБОДНО ВЗАЕМНО ДЕЈСТВО 
НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ) за кое подрачје институција 
носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Агенција за електронски комуникации 
- Регулаторна комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија. 
- СПОСОБНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР 

ДА ГИ НАСОЧИ ЗАШТЕДИТЕ КОН ПРОДУКТИВНО 
ИНВЕСТИРАЊЕ (БАНКАРСКИ СЕКТОР, НЕБАН-
КАРСКИ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ) за кое под-
рачје институција носител е Министерството за финан-
сии, а во кое ќе учествуваат и претставници на следни-
те институции: 

- Народна банка на Република Северна Македонија 
- Агенција за супервизија на осигурување 
- Комисија за хартии од вредност 
- Агенција за супервизија на капитално финансира-

но пензиско осигурување. 
- ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА И 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ПРИВАТИЗАЦИЈА И СТРУК-
ТУРНИ РЕФОРМИ) за кое подрачје институција носи-
тел е Министерството за финансии, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Централен регистар на Република Северна Маке-

донија. 
- НЕПОСТОЕЊЕ НА ПОЗНАЧАЈНИ БАРИЕРИ ЗА 

ВЛЕЗ (ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ФИРМИ) И ИЗЛЕЗ ОД 
ПАЗАРОТ (СТЕЧАЈ, ЛИКВИДАЦИЈА) за кое подрачје 
институција носител е Министерството за економија, а 
во кое ќе учествуваат и претставници на следните инс-
титуции: 

- Министерство за финансии - Царинска управа 
- Централен Регистар на Република Северна Маке-

донија. 
- ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ, 

ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО РЕГУЛИРАЊЕТО НА ИМОТНИ-
ТЕ ПРАВА, СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ И 
ДОГОВОРИТЕ, И ЕФЕКТИВНОСТА НА СУДСКИОТ 
СИСТЕМ ВО ВРСКА СО ЕКОНОМСКИТЕ ПРАША-
ЊА за кое подрачје институција носител е Министер-
ството за правда, а во кое ќе учествуваат и претставни-
ци на следните институции: 

- Агенција за катастар на недвижности. 
- ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО, ПО СООДВЕТНА 

ЦЕНА, НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ, ВКЛУЧУВАЈЌИ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ИСТРАЖУВАЊЕ И ИДЕН РАЗ-
ВОЈ НА ОВА ПОЛЕ за кое подрачје институција носи-
тел е Министерството за образование и наука, а во кое 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции: 

- Министерство за транспорт и врски 
- Министерство за финансии 
- ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО, ПО СООДВЕТНА 

ЦЕНА, НА ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ, ВКЛУЧУВАЈЌИ 
ИНФРАСТРУКТУРА (ЕНЕРГИЈА, ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ, ТРАНСПОРТ ИТН.) И ИДЕН РАЗВОЈ НА 
ОВА ПОЛЕ за кое подрачје институција носител е Ми-
нистерството за финансии, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за економија 
- Министерство за транспорт и врски 
- Народна Банка на Република Северна Македонија 
- Агенција за странски инвестиции и промоција на 

извозот на Република Северна Македонија. 
- СТЕПЕН И ДИНАМИКА НА ТРГОВСКА ИН-

ТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА СО ЕУ ПРЕД ПРОШИРУ-
ВАЊЕТО (ОВА СЕ ОДНЕСУВА НА ОБЕМОТ И ПРИ-
РОДАТА НА ДОБРАТА ШТО ВЕЌЕ СЕ ТРГУВААТ 

СО ЗЕМЈИТЕ-ЧЛЕНКИ за кое подрачје институција 
носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следната институција: 

- Државен завод за статистика. 
- МСП И УЧЕСТВОТО НА МАЛИТЕ ФИРМИ за 

кое подрачје институција носител е Министерството за 
економија, а во кое ќе учествуваат и претставници на 
следната институција: 

- Државен завод за статистика. 
- СТЕПЕНОТ ДО КОЈ ВЛАДИНАТА ПОЛИТИКА 

И ЗАКОНОДАВСТВОТО ВЛИЈААТ НА КОНКУРЕН-
ТНОСТА ПРЕКУ ТРГОВСКАТА ПОЛИТИКА, ПОЛИ-
ТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЈА, ДРЖАВНАТА ПО-
МОШ, СДИ, ПОДДРШКА ЗА МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ИТН за кое подрачје институција 
носител е Министерството за економија, а во кое ќе 
учествуваат и претставници на следните институции: 

- Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија задолжен за економски 
прашања и за координација со економските ресори 

- Комисија за заштита на конкуренцијата. 
- РЕФОРМИ ВО СЕКТОРИ НАСОЧЕНИ КОН 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДУКТИВНОСТА И КОН-
КУРЕНТНОСТА (ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗ-
ВОЈ, СЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛУЧУВАЈЌИ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА 
БАЗА) за кое подрачје институција носител е Минис-
терството за економија, а во кое ќе учествуваат и прет-
ставници на следните институции: 

- Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

38. Работна група – АДМИНИСТРАТИВНИ КА-
ПАЦИТЕТИ, за која работна група институција носи-
тел е Генералниот секретаријат на Владата на Републи-
ка Северна Македонија, а во која ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за политички систем и односи меѓу 
заедницитe 

- Министерство за информатичко општество и ад-
министрација. 

Подрачја на работната група 
- ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА - РЕФОРМА НА 

ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА за кое подрачје инс-
титуција носител е Генералниот секретаријат на Влада-
та на Република Северна Македонија, а во кое ќе учес-
твуваат и претставници на следните институции: 

- Министерство за правда 
- Кабинетот на заменикот на претседателот на Вла-

дата на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и за координација со економските 
ресори 

- Министерство за локална самоуправа 
- Министерство за информатичко општество и ад-

министрација 
- Агенција за администрација 
- ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПА-

ЦИТЕТИ Генералниот секретаријат на Владата на Ре-
публика Северна Македонија, а во кое ќе учествуваат и 
претставници на следните институции: 

- Министерство за информатичко општество и ад-
министрација 

- Секретаријат за европски прашања 
- Агенција за администрација. 
39. Работна група – СТРУЧНА КОНСУЛТАЦИЈА 

ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА ПРАВОТО НА ЕВРОП-
СКАТА УНИЈА, за која работна група институција но-
сител е Секретаријатот за европски прашања, а во која 
ќе учествуваат и претставници на следните институ-
ции:  

- Секретаријат за законодавство 
- Раководители на сите работни групи 
- Институт за македонски јазик. 
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Член 5 
Работните групи ги сочинуваат: 
- член на Групата за пристапување на Република 

Северна Македонија во Европската Унија; 
- раководител на работната група; 
- заменик на раководителот на работната група; 
- членови; 
- секретар на работната група и  
- заменик на секретарот на работната група. 

 
Член 6 

Во сите работни групи од член 4 од оваа одлука, 
членуваат претставници на Секретаријатот за европски 
прашања, Секретаријатот за законодавство, Министер-
ството за надворешни работи, Министерството за фи-
нансии, Министерството за информатичко општество и 
администрација и Државниот завод за статистика. 

Во работните групи за кои како институција носи-
тел е утврден Секретаријатот за европски прашања, 
покрај раководителот и заменик на раководителот на 
работната група, се одредува и дополнителен претстав-
ник во работната група од Секретаријатот за европски 
прашања. 

Во сите работни групи, претставникот на Секрета-
ријатот за европски прашања е секретар на работната 
група. 

Членовите на работните групи можат да бидат од: 
државните органи, службите на Владата на Република 
Северна Македонија, министерствата и другите органи 
на државната управа и управни организации, правните 
лица на кои им е доверено вршење на јавни овласту-
вања, регулаторните тела, правосудните органи, едини-
ците на локалната самоуправа, деловната заедница и 
стопанските комори, синдикатите, академската заедни-
ца и граѓанското општество, како и други засегнати 
страни. 

 
Член 7 

Предлог за определување на составот на работните 
групи даваатглавниот политички и главниот технички 
преговарач, а по претходна консултација со раководно-
то лице на институцијата носител на поглавјето, однос-
но надлежниот министер. 

Предлог за определување на претставниците на де-
ловната заедница и стопанските комори, синдикатите, 
академската заедница, претставници на граѓанскиот 
сектор и другите засегнати страни во работните групи 
даваатглавниот политички и главниот технички прего-
варач, а по претходна консултација со раководното ли-
це на институцијата носител на поглавјето, односно 
надлежниот министер. 

Членовите на работните групи ги определува заме-
никот на претседателот на Владата задолжен за европ-
ски прашања и главен политички преговарач со реше-
ние, а по предлог на главниот технички преговарач, 
согласно ставовите 1 и 2 на овој член. 

 
Член 8 

Со работата на работната група раководи раководи-
тел на работната група на кого му помагаат заменикот 
на раководителот на работната група, секретарот на ра-
ботната група и заменикот на секретарот на работната 
група. 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија задолжен за европски праша-
ња и главен политички преговарач во согласност со 
главниот технички преговарач, а по претходна консул-
тација со раководниот орган на институцијата носител 
за работата на работната група и предлага на Владата 
на Република Северна Македонија определување на ра-
ководител на работната група и заменик на раководи-
телот на работната група, како и заменик на секретарот 
на работната група. 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-
лика Северна Македонија задолжен за европски праша-
ња и главен политички преговарач во согласност со 
главниот технички преговарач, од редот на вработени-
те во Секретаријатот за европски прашања и предлага 
на Владата на Република Северна Македонија опреде-
лување на секретарот на работната група. 

 
Член 9 

Раководителот на работната група раководи со ра-
ботната група во соработка со членот на Групата за 
преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија задолжен за координаци-
јата на преговорите во соодветното поглавје и Секрета-
ријатот за европски прашања. 

Раководителот на работната група е одговорен за 
својата работа пред главниот политички преговарач, 
главниот технички преговарач и пред раководителот на 
институцијата носител определена со член 4 од оваа 
одлука. 

 
Член 10 

Работата на работните групи поблиску  се уредува 
со Деловник за работа кој го донесуваГрупата за прего-
вори за пристапување на Република Северна Македо-
нија во Европската Унија, најдоцна две недели по фор-
мирањето на работната група. 

 
Член 11 

За својата работа работните групи одговараат пред 
главниот политички преговарач, главниот технички 
преговарачи и пред раководителот на институцијата 
носител определена со член 4 од оваа одлука. 

Групата за преговори за пристапување на Републи-
ка Северна Македонија во Европската Унија ја следи 
работата на работните групи врз основа на извештаи за 
работата на работните групи. 

 
Член 12 

При работата на работните групи, Секретаријатот 
за европски прашања во координација со Групата за 
преговори за пристапување на Република Северна Ма-
кедонија во Европската Унија: 

- ја координира и управува работата на работните 
групи преку обезбедување на насоки кои го определу-
ваат извршувањето на главните задачи на работните 
групи наведени во член 2 од оваа одлука; 

- утврдува временска рамка, содржина, методоло-
гии и алатки за подготовка на НПАА и други прегледи; 

- ја следи работата на работните групи врз основа 
на извештаите од работните групи за спроведување на 
НПАА; 

- врши контрола на квалитетот на добиените мате-
ријали од работните групи, и во соработка со работни-
те групи, врши корекција во содржината и форматот, 
согласно дадените насоки и методолошки упатства; 

- ја чува целокупната документација подготвена од 
страна на работната група во  електронска форма; 

- врши консултација со донаторите во врска со пла-
нирањето и спроведувањето на странска помош за под-
дршка на приоритетите на НПАА; 

- дава мислење по усогласеноста на приоритетите 
на НПАА со националните стратешки програми. 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за образување на работни 
групи за подготовка на националната програма за усво-
јување на правото на Европската Унија и подготовка 
на преговарачките позиции за преговори за членство во 
Европската Унија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 137/09 и 66/15). 
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Член 14 
При формирањето на работните групи се почитува 

начелото на соодветна и правична застапеност на при-
падниците на заедниците. 

 
Член 15 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-5668/7 Претседател на Владата 

9 јули 2019 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2520. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 
110/2019) и член 97 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македо-
нија, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАП-
РЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИ-
ЦИТЕ  НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

 
1. Во решението за именување директор на Управа-

та за развој и унапредување на образованието на јази-
ците на припадниците на заедниците, бр. 24-5824/1 од 
24 јули 2019 година се врши исправка така што во точ-
ка 1 на решението наместо зборовите:„Министерство 
за образование и наука“ треба да стои „Министерство 
за политички систем и односи меѓу заедниците“. 

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5824/2   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2521. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 
124/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности, се именуваат: 
- Даниел Пауновски 
- Блажо Настов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24-5897/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2522. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ“ – 

РОСТУШЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“ –
Ростуше, се именува Зинија Фејзули. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5899/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2523. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - ОХРИД 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Општа болница - Охрид, се именува 
Томислав Секулоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5900/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2524. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на        
24 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА – СКОПЈЕ Ц.О. 

 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта – Скопје ц.о, се именува Маја Сре-
зоска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24-5901/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2525. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Северна Македонија, се именува Драган Каров-
ски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24-5902/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2526. 

Врз основа на член 29 и член 30 од Законот за ино-
вациската дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 
6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 24 
јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ  

РАЗВОЈ 
 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за инова-

ции и технолошки развој се именува Александар 
Стефановски, со мандат од три години. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5903/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година  на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2527. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА 
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ 
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“-  

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинич-
ки центар „Свети Пантелејмон“ - Скопје, се именува 
Стефанија Ташевска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5905/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2528. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТ-
СТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

– ДЕМИР ХИСАР 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом – Демир Хисар, се име-
нува Николче Мијаковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5906/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2529. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 24 
јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МА-
ГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА –  

СКОПЈЕ Ц.О. 
 
1. За член на Управниот одбор на ЈП за одржување 

и заштита на магистралните и регионалните патишта – 
Скопје Ц.О, се именува Златко Маркоски.   

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5908/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2530. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Општа болница - Велес, се именува Би-
љана Босилкова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5909/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2531. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на        
24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВ-
НИТЕ  ШУМИ „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ” - П.О.  

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на ЈП за стопанису-

вање со државните шуми „НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”-
П.О. Скопје, се именува Лидија Николовска Ташков-
ска.   

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5910/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2532. 

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки  
индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 
139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 
129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 
83/2018), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 

технолошки индустриски развојни зони, се именува 
Виктор Андонов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5911/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2533. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СТРУМИЦА 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица, се 
именува Кире Туџаров. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5912/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2534. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 
146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Ре-
публика Северна Македонија, на седницата одржана на 
24 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ  НА  ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 
 
1. За член на Одборот за контрола на материјално-

финансиското работење на Јавната установа Национа-
лен парк Маврово, Маврови Анови, се именува Илмија 
Шабани. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24-5913/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2535. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 
61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 24 
јули 2019 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО  

„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавно претприја-

тие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се именува 
Анка Милкова-Катарова.   

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5914/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2536. 

Врз основа на член 18 од Законот за објавување на 
законите и другите прописи и акти во „Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-
БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Северна Македо-
нија, се именува Влатко Величковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5915/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2537. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019), Владата на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на        
24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Маријан Стојковски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот на 
ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5916/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2538. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - СТРУМИЦА 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица, се именува 
Мирјана Панчурова. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5917/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2539. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица, се именува 
Гордана Заринска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5918/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2540. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА –  

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематоло-
гија - Скопје, се именува Вероника Кокоромановска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5919/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2541. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 
139/2014, 196/2015, 140/2018 и 98/2019), Владата на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на        
24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. Ана Рандевска се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 
Универзитетска клиника за дигестивна хирургија-
Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5920/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2542. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА  

ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна 
хирургија-Скопје, се именува Сузана Јовановска Илиева. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5921/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2543. 

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за ос-
новно и средно образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010, 
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 
146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018), Владата на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
24 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА 
КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ 

 
1. За член на Националната комисија за учебници 

претставник од редот на основните и средните учи-
лишта, се именува Орхидеја Шурбановска.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24 – 5922/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2544. 

Врз основа на член 42 од Законот за установите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2005, 120/2005 и 51/2011), член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и 
98/2019) и член 12 од Статутот на Јавната установа од 
областа на здравството за потребите на јавните здрав-
ствени установи универзитетски клиники, завод и ур-
гентен центар – Скопје, Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата на одржана на 24 јули 2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВ-
СТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИ-
НИКИ, ЗАВОД И  УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на Јавната установа од областа на здравството 
за потребите на јавните здравствени установи универ-
зитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје, се 
именува Рухан Илази. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5923/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2545. 

Врз основа на член 11 од Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и 83/2018), Владата 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател на Советот на Институтот за акре-

дитација на Република Северна Македонија, се имену-
ва Асим Даил. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 24-5924/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2546. 

Врз основа на член 17 од Законот за Македонската 

банка за поддршка на развојот („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Репуб-

лика Северна Македонија на седницата одржана на 24 

јули 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 

НА РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Надзорниот одбор на Развојна банка 

на Северна Македонија, се именува Соња Петрушева. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на добива-

ње на согласнот од гувернерот на Народна банка на Ре-

публика Северна Македонија, а ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“. 

 

Бр. 24-5926/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2547. 
Врз основа на член 51 од Законот за комплементар-

на и алтернативна медицина („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2015, 39/2016 и 83/2018), 
Владата на Република Северна Македонија на седница-
та одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ 
НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА  

МЕДИЦИНА-ШТИП 
 
1. За членови на Управниот одбор – претставници 

на основачот на Јавната установа Центар за традицио-
нална кинеска медицина-Штип, се именуваат:  

- Мартин Велинов 
- Емилија Вацева 
- Љубица Зафирова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24 – 5927/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

 Цената на овој број е 90 денари. 
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