Република Македонија
Влада на Република Македонија
Секретаријат за европски прашања

СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГЛАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИТЕ ОД
ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ

Скопје, септември 2008 година

I. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ СООДВЕТНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИТЕ
ОБВРСКИ ОД СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈАИ АСОЦИЈАЦИЈА.
Надлежна: Влада на Република Македонија
Учесници: Секретаријат за европски прашања, Министерство за
надворешни работи, Министерство за транспорт и врски, сите
министерства
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:
1. Електронски комуникации
o Носител – Министерство за транспорт и врски
М1: Владата на Република Македонија ќе понуди
договор за укинување на концесиските договори на
концесионерите во определена временска рамка
•

Рок: 15.05.2008 година

Статус: Реализирано.
Концесиските договори се укинати со Законот за изменување и
дополнување на Законот за електронски комуникации.
М2: Во случај да не дојде до ваква спогодба, МТВ ќе
предложи измени и дополнувања на ЗЕК со кој ќе се
овозможи прекин на концесиските права на
концесионерите.
•

Рок: 15.05.2008 година

Статус: Реализирано.
Донесени се измените на ЗЕК. ЕК претходно се изјасни дека
Генералниот директорат на ЕК за информатичко општество
смета дека законот е во согласност со ССА.
М3: Целосна примена на членот 95 на САА од аспект на
целосоно спроведување на основните мерки за
заштита на конкуренција во членот 146 од Законот
за електронски комуникации1.
•

1

Рок: 15.05.2008

Статус: Реализирано.
Правилниците со кои се имплементираат мерките за заштита на конкуренција се
донесени и објавени во Службен весник бр. 112 од 4.9.2008
1. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени
во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на
нивното објавување
2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и
користење на специфични мрежни средства
3. Парвилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на
изнајмени линии
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4. Правилник за обезбедување на минимален
пакет на изнајмени линии
5. Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за
активностите поврзани со интерконекција и/или пристап

2. Да се одбегнат ситуации кои не се во согласност со ССА
o Носител – Влада на Република Македонија, сите
предлагачи на акти до Владата, Секретаријат за
европски прашања, Секретаријат за законодавство
M1:

Задолжителна проверка на сите предлог акти од
аспект на усогласеност со ССА (задолжителна
Изјава за усогласеност со правото на ЕУ и нејзина
проверка од страна на Секретаријатот за
законодавство)
•

Рок: континуирано

Статус: Се спроведува
А1:

Да се укине дискриминаторна наплата на
надоместоци
за
користење
на
патната

Статус: Во тек на реализација.
Одржан е технички сотанок на 13 август 2008 со Европската комисија за усогласување и за
дополнителни појаснувања од ЕК. Предложено е привремено решение да се изедначи
системот на пресметување за странски и домашни возила и да биде врз основа на времето
на користење на јавните патишта за кои не се наплаќа патарина. Се очекува одговор од ЕК.
инфраструктура за странски возила2

3. Да се назначи претседавач на Комитетот за стабилизација и
асоциација
o Носител – Секретаријат за европски прашања
Статус: Реализирано.
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II. ДА СЕ ПРОМОВИРА КОНСТРУКТИВЕН И СЕОПФАТЕН ДИЈАЛОГ,
ОСОБЕНО ВО ОНИЕ ОБЛАСТИ ВО КОИ СЕ БАРА КОНСЕНЗУС
ПОМЕЃУ СИТЕ ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ, ВО РАМКИТЕ НА
ДЕМОКРАТСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ3.

Надлежна: Влада на Република Македонија
Учесници:
Собрание на Република Македонија, Претседател на
Република Македонија, политички партии
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:
1. Кохабитација Претседател на Влада и Претседател на држава
(континуирани средби)
o Носител: Претседател на Влада на Република
Македонија, Претседател на Република Македонија
M1:

Продолжување со воспоставената практика за
одржување на средби на почетокот од месецот

Рок: континуирано
Статус: Се реализира.
2. Консензус во Собрание околу прашањата за имплементација на
Рамковен
договор;
Имплеметација/Функционирање
на
Бадинтеровиот принцип
o Носител – Комитет за односи меѓу заедниците Собрание на Република Македонија
M1: Фукционирање на Комитетот за односи меѓу
заедниците врз основа на утврдениот Деловник
за работа. Утврдена агенда за работа на
Комитетот како и негов придонес во законските
решенија кои произлегуваат од Рамковниот
договор.
А1: Свикување на седница на Комитетот и
утврдување на агенда за работа
•

Рок: март, 2008 година

•

Функционалноста на Комитетот треба да
се покаже во континуитет

Статус: Во тек.
Планираните мерки и активности кои се однесуваат на работата на Собранието на Република
Македонија се усогласени на состанок одржан кај Претседателот на Собранието на Република Македонија
3
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Претседателот на Собранието г. Вељаноски на состанокот со
новиот претседател на Комитетот разговараше за остварување
на надлежностите на Комитетот и му предложи веднаш да ја свика
правата седница, на која и претседателот на Собранието
учествувше во насока на остварување на надлежностите на
Комитетот. 4
3. Воспоставување на редовна комуникација и соработка во
Собранието - Редовни средби со координаторите на
пратеничките групи
o Носител - Претседател на Собранието на Република
Македонија
M1:

Претседателот на Собранието на Република
Македонија секој понеделник ќе свикува
редовна консултативна средба со кординаторите
на политичките партии, како и пратенците кои не
се дел од политички парии во врска со агендата
за работа на Собранието; спроведувањето на
точките од Акциониот план и реиницирање на
постапката за донесување нов Деловник на
Собранието на РМ.
- Кога се работи за подготвката на дневниот
ред, да учествува и претставник на Владата
(за објаснување на важноста на точките)

Статус: Во тек.
Владата на РМ ќе определи претставник кој ќе присуствува на
координативните средби кај претседателот на Собранието
4. Интензивирање на консултациите во Собранието (кон нов
Деловник за работа на Собранието)
M1:

По разгледувањето на прашањето за новиот
Деловник на редовната координација, Комисијата
за мандатно-имунитетни прашања да одржи
средба на која ќе биде ставен Нацрт Деловникот за работа на Собранието. Поради
фактот што во процедура се два деловници,
треба да се изврши усогласување и да се добие
еден пречистен усогласен текст. Исто така, ќе се
состави листа со спорни точки кои ќе бидат
доставени
на
политичките
партии
за
усогласување.
•

4

Рок: март 2008 година

Согласно информациите добиени од Кабинетот на претседателот на Собранието.
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•

Деловникот
консензуално

да

биде

донесен

Статус: Донесен.

5. Акциски план за функционирање на Собранието на Република
Македонија
o Носител – Претседател на Собранието на Република
Македонија, координатори на пратенички групи
M1:

Предвидени се мерки и активности со
финансиски импикации во насока на реализација
на Акциониот план. Се предвидува во почетокот
на март да се пристапи кон формирање
Буџетски совет на Собранието на Република
Македонија со кој ќе се зајакне финансиската
автономија на Собранието на РМ и конкретно ќе
има за задача да ги предвиди и алоцира
потребните средства за реализација на
Акциониот план, кои ќе бидат доставени до
Владата на РМ со цел вклучување на буџетските
импликации во ребалансот на буџетот и буџетот
за наредната година.
•

Рок: 15.03.2008

Статус: Реализирано [формиран Буџетски совет, започна со
функционирање].
M2:

Реализација на останатите мерки и активности
од Акциониот план за подобрување на статусот
на парламентот и поефикасни законодавни и
контролни механизми; зајакнување на ресурсите
за работа, транспарентноста и отчетноста.
•

Конкретни резултати до 15.09.2008 година

Статус: Во тек.
По редовната координација со координаторите на пратеничките
групи на 1 септември 2008, претседателот на Собранието на
Република Македонија донесе одлука за формирање работна група за
изготвување на Закон за Собранието, во рок од 60 дена. Во
одлуката е наведено дека покрај нормирањето на поединечните
рокови за претседателот на Собранието и претседателот на
Републиката треба да биде вградено и разработено и следново:
- нормирањето на финансиската автономија на Собранието на
Република Македонија (Буџетски совет);
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- нормирањето на автономијата на организацијата и одговорноста
на обезбедувањето на Собранието на Република Македонија воспоставување на посебна служба;
- нормирањето на типовите јавни сослушувања во врска со
законите кои се постапка на донесување во Собранието и
следењето на нивната имплементација;
- нормирање на Собранискиот канал и предусловите за јакнење на
транспарентноста на работата на Собранието;
- зајакнувањето на законодавниот капацитет на пратениците и
- и други решенија со кој се зајакнува вкупниот парламентарен
капацитет.
6. Функционирање на Национален совет за евроинтеграции
M1:

Формирање на Сектор за ЕУ во рамките на
Собранието на РМ, кој ќе служи како стручно
тело на Националниот совет за евроинтеграции,
како и Комисијата за европски прашања.
•

Рок: 15.03.2008

Статус: Во тек.
Предвиден е со Правилникот за систематизација на Службата на
Собранието. Со Ребалансот на Буџетот на РМ одобрени се
средства за вработување на 11 извршители, државни службеници во
Националниот совет за евроинтеграции.
М2: Функционирање на Советот
Деловникот и Планот за работа
•

согласно

Континуирано

Статус: Реализирано.
Во претходниот состав на Собранието Советот одржа три
седници.
Националниот совет за евроинтеграции закажа состанок на
15.9.2008 на кој ќе се разгледуваш степенот на реализација на
главните приоритети од Партнерството за пристапување.
7. Преземање мерки во врска на Извештајот на Анкетната комисија
за инцидентите во Собранието
o

Носител – Претседател на Собранието на Република
Македонија, координатори на пратенички групи
M1: Извештајот ќе биде ставен на дневен ред на
пленарна седница.
- За ова прашање ќе се расправа на втората
редовна средба на претседателот со
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координаторите на пратеничките групи, на
почетокот на март.
•

Рок: 01.04.2008 година

Статус: Нереализирано.
Кабинетот на претседателот на Собранието извести за
спроведувањето на соодветната одредба на новиот Деловник, како
и за одлуката на претседателот на Собранието за основање
работна група за изготвување закон за Собранието од 1 септември
2008 година, во која е предвидено дека треба да биде вградена и
разработена автономијата на организацијата и одговорноста на
обезбедувањето на Собранието на Република Македонија воспоставување на посебна служба.
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III. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ЕФЕКТИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПОЛИЦИЈА.
Надлежно: Министерство за внатрешни работи
Учесници: Влада на Република Македонија, Министерство за
локална самоуправа, заедници на едниците за локалната
самоуправа
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:
1. Назначување на преостанатите командири на полициски
станици (во согласност со законот, во соработка со
општините)
o Носител - МВР
M1: Избор на преостанатите командири на полициски
станици.


Рок: 31 мај, 2008 година

Статус: Реализирано.
2. Правилник за полициско работење – дисеминирање, обуки и
запознавање со неговата содржина на сите припадници на
полицијата
o Носител - МВР
M1: Изработка на Акциски план за спроведување на
обуки/семинари за запознавање на сите
полициски службеници со содржината на
Правилникот за вршење на полициските работи


Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Реализирано.
Доставен детален преглед.
М2: Реализација на обуките


Рок: 15 мај, 2008 година – обуките се
комплетираа во првата половина од
јуни

Статус: Реализирано.
Завршени се сите фази (6) на обука предвидени со Акцискиот план.
Со обуката се опфатени полициски службеници од Полициските
станици од општа надлежност (обука за практична примена на
Правилникот поминале 3034 припадници на полицијата).
3. Акционен план за човечки ресурси (да содржи алокација на
средства)
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o Носител - МВР
M1: Изработка на Стратегијата за човечки ресурси


Рок: крај на јуни, 2008 година

Статус: Реализирано.
M2: Акциски план со утврдени буџетски средства


Рок: крај на јули, 2008 година- нов
датум 10 јуни

Статус: Реализирано.
4. Врз основа на Стратегијата за реформа на полицијата
изработка/презентација на план/проекции за зголемување на
правичната застапеност
o Носител - МВР
M1:

Доставување на детална информација за
состојбата со правичната застапеност во сите
организациони облици и на сите нивоа во
полицијата (со акцент на раководните нивоа)

•

Зголемување на вкупната застапеност од 1.5%
во 2008

•

Зголемување на вкупната застапеност од 1% во
2009

•

Зголемување на вкупната застапеност од 1% во
2010.

•

Создавање на перспективи за унапредување до
средно ниво.


Информација
за
зголемување
на
вкупната застапеност за 2008 година до
крај на месец април, 2008 година

Статус: Реализирано.
Доставени се детални информации од страна на МВР за правична
застапеност (статус август 2008), со податоци за правичната
застапеност (80% Македонци, 15,6 Албанци, 1,8 Срби, 0,57 Турци,
0,63 Роми, 1,42 Останати) и на раководните позиции: од вкупно 1223
старешински работни места 193 се пополнети со припадници на
заедниците.
5. Воспоставување на кохерентен (in-service) систем за обуки на
полицијата особено за обука на припадниците на граничната
полиција (конкретен план на обуки)
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o Носител – МВР и МОН
M1: Изработка/презентација на Годишен план за
обуки во полицијата
Статус: Реализирано.
M2: Изработка/презентација на Програма за основна
обука на припадниците на граничната полиција
Статус: Реализирано
M3: Изработка на План за специјализирани обуки за
припадниците на граничната полиција
Статус: Реализирано
M4:

Донесување на Закон за изменување и
дополнување на Законот за внатрешни работи и
на Законот за полициска академија

Статус: Реализирано.
Донесен е Законот за основање на високообразовна установа Факултет за безбедност во состав на Универзитетот Св.Климент
Охридски-Битола (Сл.весник на Р. Македонија,бр.81/08.) и Законот за
изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
(Сл.весник на Р. Македонија, бр. 84/08).
M5: Формирање на Центар за обука во МВР


Рок: 30 јуни, 2008 година

Статус: Во тек на реализација
Центарот е формиран, донесен е делбен биланс, извршено е
преземање на вработените, во тек е реализацијата на делбениот
биланс
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IV.
ДА
СЕ
ОСТВАРАТ
КОНТИНУИРАНИ
РЕЗУЛТАТИ
ВО
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СУДСКИТЕ РЕФОРМИ И ДА СЕ ЗАЈАКНЕ
НЕЗАВИСНОСТА И ЦЕЛОКУПНИОТ КАПАЦИТЕТ НА ПРАВОСУДНИОТ
СИСТЕМ. ДА СЕ ЗАВРШИ СО РЕФОРМИТЕ ВО ОБВИНИТЕЛСТВОТО
И ДА СЕ ЗАВРШИ НАЗНАЧУВАЊЕТО ВО СУДСКИОТ СОВЕТ.
Надлежна: Министерство за правда
Учесници: ЈОРМ,Судови,ССРМ, АОСО
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:
1. Целосна функционалност на Апелационен суд во Гостивар и
Управен суд во Скопје (да имаат решени предмети, итн)
o Носител – Министерство за правда
M1: Доопремување на Управниот суд во Скопје и
Апелациониот суд во Гостивар
(компјутери и
принтери)
Статус: Реализирано
Завршено е опремувањето на Управниот суд (мебел, 30 компјутери,
20 принтери, 3 нетпринтери, 3 копири, сервер и воспоставена е
ЛАН мрежа) и
Апелациониот суд (обезбедени се компјутери,
принетри и
2 возила), со што е обезбедена нивна целосна
функционалност.
M2:

Вработување на 24 судски службеници/друг
персонал во Управен суд

Статус: Реализирано.
На 04.03.2008 година распишан е оглас за вработување на 22 државни
службеници. Извршен е избор на 18 лица, кои започнаа со работа. Во
Управниот суд сега се вработени и работат вкупно 26 лица. На
22.08.2008 год. од страна на АДС е објавен оглас за вработување на
уште 5 нови лица.
M3: Вработување на 16 судски службеници/друг
персонал во Апелационен суд во Гостивар
Статус: Реализирано
M4:

Проширување на систематизацијата
Управниот суд за 3 нови судии и нивен избор

на

Статус: Реализирано
M5:

Месечни известувања на МП за работата на
Управниот суд и Апелациониот суд Гостивар
(број на решени предмети, прилив на нови
предмети, заостаток)
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Статус: Се реализира
Управен суд - на 01.01.2008г. како нерешени предмети се заведени
5804 (преземени од Врховен суд), во периодот јануари - август 2008 г.
примени се 4692 нови предмети. Од вкупно 10496 предмети, заклучно
со 31.08.2008 год. решени се вкупно 1898, додека 8598 предмети се
нерешени. Управниот суд посебно обрати внимание на решавање на
заостанатите предмети, и досега ги реши сите стари предмети до 2005
год.
Апелационен суд Гостивар - по однос на обемот на работа заклучно со
31.07.2008 год. вкупно во работа биле заведени 3256 предмети, од кои
заклучно со јули 1671 се решени, додека 1585 предмети останеле
нерешени.

M6: Донесување на Закон за судска служба


Рок: 30 jуни, 2008 година

Статус: Реализирано
Почнува да се применува од 01.01.2009 година.
2. План за обуки на Академијата за судии и обвинители
o Носител – Академија за судии и јавни обвинители
M1:

Реализација на планот за иницијални обуки на
кандидатите за судии и обвинители

Статус: Реализирано.
При крајот на јули Академијата заврши со процесот на избор на нови
слушатели на иницијалната обука која ќе започне на 15 септември 2008
година (конечната листа има 27 кандидати).
M2: Реализација на планот за континуирана обука на
судиите и обвинителите/Календари за 2008
година


Рок: согласно плановите

Статус: Реализирано
3. Да се заврши со усогласувањето на законите кои треба да се
усогласат со Законот за прекршоци (кој овозможува управен
орган да изрекува прекршоци и да формира прекршочни
комисии)
o Носител – Министерство за правда
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M1:

Завршување
на
усогласувањето
на
преостанатите
закони
кои
предвидуваат
прекршоци со Законот за прекршоци


Рок: крај на јуни, 2008 година.

Статус: Реализирано
M2:

Доставување на План за обуки за примена на
Законот за прекршоци и нивна реализација


Рок: 15.04.2008 година

Статус: Делумно реализирано
Планот е донесен. Обуките ќе започнат на 18-19 септември.

M3:

Донесување на Упатство од страна на
Врховниот суд/Апелационите судови за ажурно
постапување на судовите по прекршочните
предмети кои се застарени (носење на решенија
за застареност со што истите бе се избришале
од евиденциите за заостатокот на предмети)


Рок: 31 мај 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
Претседателот на Врховниот суд со допис се обратил до судовите, со
насока да постапат по прекршочните предмети кои се застарени во
насока на донесување на Решенија за застареност и истовремено
нивно бришење од евиденциите за остатокот на предмети.
4. Да се прикаже дека функционира ИТ центарот за правосудство и
дека се користи информациониот систем во судовите - да
профункционира собирањето на податоци кои би овозможиле на
МП да ги креира своите политики и да го анализира
спроведувањето на законите
o Носител - МП
M1: Попис на хардвер и софтвер во судови и јавни
обвинителства


Рок: крај на февруари, 2008 година

Статус: Реализирано
Заради дефинирање на тендерот за судски Document management
System, извршен е попис на компјутерска и периферна опрема во
судовите и ЈО.
M2: Унифицирање на номенклатурите
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Рок: крај на јуни, 2008 година

Статус: Реализирано.
За потребите на новиот Автоматизиран информатички систем за
управување со судски предмети, со поддршка на Проектот на УСАИД и
во соработка со судовите, се собрани сите постоечки варијации на
судски номенклатури кои постојат во Интегрираниот судски
информациски систем (ИСИС), со што е развиен унифициран систем
на номенклатури.
M3: Генерирање на извештаи со податоци во пилот
одделенија


Рок: 15 септември, 2008 година

Статус: Во тек на реализација
Во рамки на проектот на УСАИД, завршена е тендерската постапка и
избран е најповолен понудувач. На 27.08.2008 год. се потпиша Договор
за набавка на софтверска апликација, инсталација, тренинг, тестирање
и одржување на Автоматизиран информатички систем за управување
со судски предмети (ACCMIS). До крајот на 2008 год. избраната фирма
ќе ја развие, тестира и испорача финалната верзија на ACCMIS.
Акциониот план за ACCMIS опфаќа: финализирање и тестирање на
апликацијата (од 1 септември до 31 декември 2008); активности за
имплементација на апликацијата (од 1 јануари до 30 април 2009);
Гаранциски период е со важност од 16 јануари 2009 до 15 јануари 2011
година и Платен пост гаранциски период и одржување (во период од
пет години) е предвиден да започне од 16 јануари 2011 до 15 јануари
2016.
M4: Обука за користење на СИС апликацијата заради
електронско
водење
на
уписниците
и
електронска распределба на предметите за сите
вработени во судските писарници (уписничари)
Статус: Реализирано.
M5: Обука за користење на СИС на сите судски
службеници


Рок: крај на 2008 година

Статус: Се реализира
Завршен е тендер за спроведување на обука на 800 судски службеници
и во тек е избор на најповолен изведувач на обуката.
M6: Обука на сите судии за користење на СИС


Рок: во тек на 2009 година

Статус: Се реализира
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Министерството за правда во соработка со Академијата за обука на
судии и јавни обвинители, спроведува анкета до секој судија и
обвинител со цел да се утврдат нивните познавања од ИТ областа
(Windows, Word, Excel, Internet, e-mail, Power Point и др), како и
утврдување на познавањата за користење на апликацијата Судски
информациски систем. По извршената анализа на добиените податоци
од анкетата, ќе се утврди план и програма за обука на судиите и
јавните обвинители, која предвидено е да се реализира во периодот
декември 2008-декември 2009 година, во рамки на Академијата за
обука на судии и јавни обвинители и во ИТ Центарот на
Министерстовто за правда.
M7: Распределба на 150 компјутери за судските
писарници


Рок: 15 март, 2008 година

Статус: Реализирано.
M8: Воведување на интернет во судовите


Рок: 30 септември, 2008 година

Статус: Во тек на реализација.
На 15.08.2008 год. распишан е тендер за воведување на интернет во
судовите на 36 локации и 1420 персонални компјутери, истовремено и
инсталирање на анти вирус заштита на 1420 работни станици и 32
сервери. Истовремено на секоја од 36 локации, ќе се инсталира PROXY
– FIREWALL сервери за додатна заштита од Интернет напади. Со
реализацијата на оваа активност би се овозможило брзо и ефикасно
пронаоѓање на бараните податоци и пристап до податоците и би се
олеснила и комуникацијата помеѓу судовите.
M9: Вработување на информатичари во секој од
судовите со проширена надлежност (вкупно 7)


Рок: 31 декември 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
Завршена е постапката за вработување и вработени се 3
информатичари во ОС Струга и Апелациониот суд Скопје и во ОС
Гостивар (кој ќе започне од 1 септември 2008), додека за
преостанатите 4 информатичари во ОС Кочани, ОС Скопје 2 Скопје,
Апелациониот суд Штип и ОС Куманово, од страна на АДС објавен е
јавен оглас за вработување на 22.08.2008 год.





Реализација на 10 времени вработувања
за полнење на ЛДБИС базата



Рок: 30 јуни, 2008 година

(Покажување на функционалност на системот во
одделни судови до крајот на 2008 година)
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Статус: Реализирано.
Изготвена е ЛДБИС апликацијата во ИКТ Центарот. Со средства од
Буџетот на Министерството за правда привремено се вработени 10
нови извршители за ЛДБИС базата за период од 8 месеци. Извршена е
обука на 13 вработени од ИТ центарот, со 4 Microsoft системски и
програмерски семинари во траење од 60 работни денови.
5. Досие на постигнувања во функционирањето на Судскиот совет
o Носител – Судскиот совет на Република Македонија
М1: Избор на судии согласно Законот
Статус: Се реализира.
Судскиот совет заклучно со Август 2008 година има извршено избор на
115 судии и 12 претседатели на судови.
M2:

Започнување со примена на Правилникот за
оценување на работата на судиите

Статус: Нереализирано.
Заради примена на Правилникот, од страна на ССРМ усвоени се
Обрасци за следење и оценување на работата на судиите како и
Упатства за нивно пополнување. Обрасците се објавени во Службен
весник на РМ и истите се доставени до сите судови.
M3: Започнување со употреба на новите канцеларии
на Судскиот совет
Статус: Реализирано.
M4: Редовно известување за бројот на судиите
разрешени поради нестручно и несовесно
работење и бројот на кривичните пријави против
судиите (заедно со нивниот нивниот исход)


Конкретни резултати до крај на јуни,
2008 година

Статус: Се реализира.
Од 01.01.2008 год. до 31.08.2008 год. пред Судскиот совет се покренати
вкупно 39 постапки, од кои за нестручно и несовесно вршење на
судиската функција се покренати 32 постапки против судии и 1
постапка против Претседател на суд, и 7 дисциплински постапки. Од
нив завршени се 18 постапки, кои резултираа со 8 разрешени судии и 1
Претседател на суд поради нестручно и несовесно работење, 10 судии
поднеле оставка по сопствено барање и 6 постапки се сопрени како
неосновани. 21 постапки сеуште се во тек.
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6. Формирање на Советот на јавни обвинители
o Носител – Министерство за правда, Совет за јавни
ибвинители
M1: Избор на новите членови на Советот на јавни
обвинители


Рок: 31.03.3008

Статус: Реализирано.
Изборот на новите членови на Советот се изврши на 31.07.2008.
M2: Започнување со работа на новиот Совет на јавни
обвинители


Рок: 31.03.3008

Статус: Реализирано.
Советот ја одржа својата конститутивна седница на 04.08.2008, на која
се избра претседател и заменик претседател на Советот од редот на
членовите. На конститутивната седница се формираа 3 работни групи,
надлежни за донесување на подзаконските акти. Втората седница се
одржа на 22.08.2008 год., на која согласно Законот за Совет на јавни
обвинители беше донесен Деловник за работа, како и Правилник за
организација и систематизација на работи и работни задачи во Советот
на Јавни обвинители. Воедно на седницата беше донсена Одлука за
престанок на функцијата на 7 јавни обвинители (2 јавни обвинители во
ЈОРМ, 1 јавен обвинител во ВЈО Скопје, 1 јавен обвинител во ОЈО
Кочани, 1 јавен обвинител во ОЈО Прилеп, 1 јавен обвинител во ОЈО
Скопје и 1 Јавен обвинител на ОЈО Кавадарци) поради исполнување на
условите за стекнување на право за остварување на старосна пензија.
Третата седница се одржа на 01.09.2008 год. на која беа донесени
Правилници согласно Законот за Јавно обвинителство. На 12.08
Советот ќе ја одржи својата четврта седница
M3: Започнување со избор на јавни обвинители од
страна на новоформираниот Совет


Рок: 31.05.2008

Статус: Во тек на реализација
Советот ја усвои Одлуката за утврдување на потребниот број на јавни
обвинители во сите јавни обвинителства, како и Одлуката за избор на
јавни обвинители во јавното обвинителство за организиран криминал и
вишото јавно обвинителство во Гостивар. Изборот на нови јавни
обвинители ќе се изврши по стапувањето во сила на Законот за измена
и дополнување на Законот за јавно обвинителство.
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7. Соодветно да се поддржи зајакнатата улога на јавните
обвинители во предистражната постапка и следењето на
комуникациите
o Носител – Министерство за правда, Министерство за
внатрешни работи, Јавно обвинителство на РМ
M1:

Донесување на измените на Законот
кривична постапка (со кои се предвидува
точно определени кривични дела во врска
корупцијата да биде овозможена употребата
специјалните истражни мерки)

за
за
со
на

Статус: Реализирано.
M2:

Донесување на одлука за изградба на модел за
база на податоци за истраги и негова
имплементација


Рок: 30 април, 2008

Статус: Делумно реализирано.
Во рамки на Твининг проектот ќе се изработи план за имплементација
на база на податоци за истраги. За испораката на планот за
имплементација на база на податоци за истраги предвидени и
извршени беа следните активности: анализа на ИТ потребите во
смисла на хардвер и софтвер, структура, логистика и процедурите за
развој на новата база на податоци и испораката на нацрт Планот за
мониторинг на податоци. Во наредниот период се очекува и
подготовката и испораката на финалниот План за мониторинг на
податоци. Развојот на базата на податоци за истраги ќе биде
подджрана со средства од ИПА за судство каде една од компонентите
е и формирањето на база на податоци за истраги во организиран
криминал и корупција. Започнувањето на проектот се очекува за првиот
квартал на 2009 година а неговата финализација за крајот на 2009
година.
M3:

Конституирање на Јавното обвинителство за
гонење на организиран криминал и корупција
(просторно сместување)


Рок: 31 јули, 2008

Статус: Нереализирано.
Распишан е оглас за прибирање на податоци за обезбедување на
простор за новото ОЈО за гонење на организиран криминал
8. Потполнување на празните места во Уставниот суд
o Носител
–
Собрание
на
Република
Претседател на Република Македонија

Македонија,

M1: Информација за потполнување на празните
места во Уставниот суд
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Рок: 31 март 2008 година

Статус: Реализирано.
M2: Избор на нови членови на Уставниот суд


Рок: 30 април 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
На седницата на 31.07.2008 избран е Уставниот судија кој се бира од
страна на Собранието.
Се очекува Претседателот на Република Македонија да предложи
двајца судии.

20

V.
ДА
СЕ
ОСТВАРАТ
КОНТИНУИРАНИ
РЕЗУЛТАТИ
ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ОД ОБЛАСТА НА АНТИКОРУПЦИЈА.
Надлежна: Министерство за правда
Учесници: Министерство за внатрешни работи, Министерство за
финансии, Државна комисија за спречување на корупцијата,Јавното
обвинителство, Судови
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ:
1. Изработка на буџетски импликации на Акцискиот план на
Владата за борба против корупцијата
o Носител - СЕП, МП, МФ
M1:

МФ и СЕП да ги утврдат средствата кои се
обезбедени од Буџетот за 2008


Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Реализирано.
M2: МФ, МП
импликации за АП.


и

СЕП

да

изработат

фискални

Рок: 15.04.2008 година

Статус: Реализирано.
М3: Обезбедување на средства со ребалансот
на Буџетот за 2008
o Рок: 30 јуни, 2008 година
Статус: Реализирано.
2. Да се прикажат резултати од соработката помеѓу органите
со посебни овластувања
o Носител - МП, ЈОРМ, МВР и други органи со посебни
овластувања
М1:

На месечно ниво надлежните институции ДКСК
да ја известуваат за конкретни резултати во
соработка во случаи поврзани со корупција и
информации за статусот на случаи поврзани со
корупција.

Статус: Се реализира.
M2:

Да се известува за соработката која се
остварува преку офицери за врска
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Статус: Нерализирано.
M3:

МВР, ЈО и МП да доставуваат усогласени и
проверени статистички податоци по однос на
поднесени
кривични
пријави,
покренати
обвиненија и донесени пресуди

Статус: Делумно реализирана.
M4: ДКСК треба да изврши компилација на сите
извештаи и еднаш месечно да доставува
информација до СЕП.
3. Да се прикаже подобрување во функционирањето на базите
на податоци (поврзување, размена на податоци) кај овие
органи
o Носител - МП, ЈОРМ, МВР
M1: Утврдување на планираните чекори во поглед на
воспоставување на база на податоци (ЈО, МВР,
МП) за поврзување меѓу институциите


Рок: 15.04.2008 година

Статус: Реализирано.
M2: Да се изложи план со конкретни чекори во поглед
на поврзување на базите на податоци помеѓу
органите со посебни овластувања (носител МВР)
Статус: Реализирано.
УО се состана на 5.09.2008 и беше избран Проектен менаџер и
проектни лидери по компоненти.
4. Да се пополнат правните празнини во законодавството за
финансирање на политичките кампањи
o Носител – МП
M1:

Усвојување изменувања и дополнувања на
Изборниот законик во делот на финансирање
на политички кампањи


Рок: 15 септември, 2008 година

Статус: Нереализирано.
Според заклучок на ВРМ подготовен е АП за спороведување на
препораките на ОБСЕ/ОДИХР по парламентарните избори 2008 година
во кој ќе бидат вклучени измени по однос на финансирање на
политичките кампањи.
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5. Да се ревидира законодавството за употреба на
специјалните истражни мерки во делот на кривичните дела
поврзани со корупцијата (во моментов е дозволена нивна
примена само за кр. дела со одредена висина на казната
затвор)
o Носител – Министерство за правда, Министерство за
внатрешни работи
M1:

Усвојување на измените и дополнувањата на
Законот за кривична постапка (во собраниска
процедура) за употреба на специјални истражни
меки за кривични дела поврзани со корупција
(член 142 став 2) - да се дозволи примена на
специјални истражни мерки и за дела за кои е
предвидена казна затвор и под 4 години и без да
се бара постоење на организирана група од
најмалку 3 лица.


Рок: 1 март 2008

Статус: Реализирано.
Измените на Законот за кривична постапка се усвоени (Службен весник
на Република Македонија, бр.83/08)
M2:

Да се разгледа потребата од измени и
дополнувања на Законот за следење на
електронски комуникации


31 март 2008 година

Статус: Реализирано.
Измените и дополнувањата на Законот за следење на комуникации се
усвоени (Сл. весник на РМ, бр.110/08)
6. Да се донесе програма за конфликт на интереси
o Носител –
корупцијата
M1:

Државна

комисија

за

спречување

на

Донесување на Програма за конфликт на
интереси


Рок до 31.05.2008

Статус: Реализирано.
7. Резултати од примена на новите измени на Законот за
спречување на корупцијата во врска со имотната и
материјалнaта состојба
o Носител - УЈП, ДКСК, МФ
M1: Измени на законот за УЈП со цел да им се дадат
посебни
овластувања.
Со
законската
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интервенција се овозможува ДКСК во соработка
со УЈП да вршат проверка на имотноматеријалната состојба.


Рок: 30 април, 2008 година

Статус: реализирано
Законот за изменување и дополнување на Законот за УЈП e усвоен од
страна на Собранието (Сл. весник на РМ, бр.81/08)
M2: Треба да се изработи и план за примена за
законот, да се дефинираат неколку активности на
УЈП со ДКСК (формирање на работна група,
интерни правилници, или меморандум за
методологијата).


Рок: 31.05. 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
Формирана е работна група и донесен е документот “Критериуми за
начинот на определување на Анкетни листови кои ке бидат предмет на
проверка “ кој е интерен правилник во кој е утврдена методологијата за
соработка помеѓу ДКСК и УЈП. Усвоен е Правилник за начинот на
постапување со анкетните листови на службените лица (Сл.весник на
РМ, бр. 89/08). Потребно е поврзување на базите на податоци на ДКСК
и УЈП. УЈП веќе има спремна интерконекциска точка со која може да се
поврзат со ДКСК. ДКСК преку странска помош обезбеди хардвер и
софтвер, а електронското поврзување треба да биде функционално од
октомври 2008 година. ДКСК треба да набави уште 2 UPS система за
непрекинато напојување на серверите.
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VI. ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ДЕКА ВРАБОТУВАЊЕТО И НАПРЕДОКОТ ВО
КАРИЕРАТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НЕМА ДА БИДАТ
ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИЧКА ВМЕШАНОСТ, ДОПОЛНИТЕЛНО ДА СЕ
ЗАЈАКНЕ СИСТЕМОТ НА НАПРЕДУВАЊЕ ВО КАРИЕРАТА
ЗАСНОВАН НА ЗАСЛУГИ И ЦЕЛОСНО ДА СЕ СПРОВЕДЕ ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ.
Надлежна: Влада на Република Македонија
Учесници:
Министерство за правда,
службеници, Министерство за финансии:

Агенција

за

државни

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Функционирање на системот заснован на заслуги во
согласност со Законот/Целосно имплементирање на Законот
за државни службеници
M1: Доследно спроведување на системот на работни
места - редовно известување
o Носител: Агенција за државни службеници
Статус: Се реализира.
M2: Изработка на Упатство за примената на Главата
IV


Рок: 30.04.2008

o Носител:
Агенција
за
Министерство за финансии

државни

службеници,

Статус: Реализирано.
Упатството за поблиските критериуми за доделување на парична награда на
државните службеници е објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 77/2008 од
27.06.2008 година. Упатството за примена на додатокот на плата за кaриера
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на државните службеници е донесено и објавено е на интернет страницата на
АДС.
Правилникот за формата и содржината на образецот за евидентирање на
работните часови поминати на работа под посебни услови е објавен во
„Службен весник на РМ“ бр.98/2008 од 04.08.2008 година.

M3: Целосна примена на Главата IV од ЗДС „Систем
на плати и надоместоци на плати на државните
службеници“


Рок: 30.06.2008

o Носител: Министерство за правда, Агенција за државни
службеници
Статус: Делумно реализирано. АДС подготви преглед, по звања, на
резултатите од спроведеното оценување за 2006 година, како основа за
процена на потребните средства за наградување на државните службеници
(А3/М1).

Од 1.08. стапи во сила делот за додаток за кариера, (20 милиони МКД,
обезбедени со ребалансот на Буџетот), а од 1.01.2009 треба да стапи
во сила целата глава, односно системот на парична награда. За
реализација на овој додаток потребните средства треба да се
предвидени во Буџетот на РМ за 2009 година.
M4: Анализа на Законот за државни службеници


Рок: 30.06.2008

Статус: Реализирано.
o Носител: Агенција за државни службеници
M5: Анализа на спроведеното оценување за 2007


Рок: 30.06.2008

Статус: Реализирано.
Анализата е подготвена и доставена. Досега се доставени извештаи за
оценување од 51 органи на централна власт, од вкупно 53.
2. Целосно да се екипираат Одделенијата за раководење со
човечки ресурси во органите на државна управа
o Носител: Oргани на државна управа
M1: Сите органи на државната управа во новите акти
за организација и систематизација да формираат
одделенија за човечки ресурси


Рок: 6.03.2008

Статус: Делумно реализирано.
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Преостануваат уште три органи кои треба да формираат вакви
одделенија, додека од пет органи се на одобрување во АДС.
M2:

Анализа на екипираноста на одделенијата, со
преглед на звањата и профилот на вработените
во тие одделенија


Рок: 15.04.2008

o Носител: Агенција за државни службеници
Статус: Реализирано.
M3: Kадровско зајакнување на одделенијата
o Носител: Влада на Република Македонија, органи на
државната управа


Рок: 30 септември, 2008 година

Статус: Во тек на реализација.
M4: Обука за раководителите на ОЧР
o Носител: Агенција за државни службеници


Рок: 31 декември, 2008 година

Статус: Во тек на реализација.
Материјалите и програмите за обука се подготвени. Првата обука е
планирана да биде спроведена кон средината на септември 2008 год.
3. Соодветно да профункционира системот за наградување
предвиден во законот
o Носител: Министерство за финансии
M1: МФ да направи проценка
обезбедување на средствата


за

начинот

на

Рок: 25.02.2008

o Носител:
Агенција
за
Министерство за финансии

државни

службеници,

Статус: Реализирано.
Врз основа на добиените податоци од АДС за оценети државни службеници
во 2006 година со "се истакнува", Министерството за финансии направи
пресметки за потребните средства Упатството за примена на додатокот на
плата за кaриера на државните службеници е донесено и објавено е на
интернет страницата на АДС.

M2: Oтпочнување
наградување


со

примена

Рок: 15.09.2008

Статус: Делумно реализирано.
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на

системот

за

Упатството за критериумите за доделување парична награда на државните
службеници е објавено во Сл. весник на РМ бр. 77/2008. Со средствата
обезбедени од ребалансот во износ од 20 милиони мкд додатокот на кариера
започна да се применува од 1ви септември за платата од август, а целиот
систем на кариера треба да започне со примена на 1.01.2009

4. Правилно унапредување во службата
o Носител: Агенција за државни службеници
M1: Преглед на унапредувањата во 2007 година
спротивно на Законот за државни службеници


Рок: 01.03.2008

o Носител: Агенција за државни службеници
Статус: реализирано (постои преглед и за 2005-2006 година).
M2:

Преглед на унапредувањата во 2008 година
спротивно на Законот за државни службеници


Рок: јуни и септември, 2008 година

o Носител: Агенција за државни службеници
Статус: Реализирано.
5. Да се обезбеди систем за континуирана обука на сите
државни службеници
o Носител – АДС, МФ
M1:

МФ и АДС да ја разгледаат можноста за
зголемување на буџетот на АДС и пооделните
буџети на буџетските корисници кој се однесува
на програмата за обуките. Треба да се најде
системско решение за финансирање на обуките
(предлог - 0,5 % од платите)


Рок: 30.06.2008 година

Статус: Во тек на реализација. .
Во буџетот за 2009 година, во рамките на можностите на буџетот, е
предвидена посебна буџетска програма за обука кај секој буџетски корисник
во која ќе се алоцираат средства за обука на државни службеници. Во
буџетскиот циркулар за 2009 година, МФ дава насока за буџетските корисници
да утврдат посебна буџетска програма за обука на државните службеници.

M2: Сите органи од член 3, став 2 од ЗДС, до АДС да
достават ДС-3 образец за обука на секој државен
службеник со цел ажурирање на базата на АДС
која се однесува на обуките на државните
службеници


Рок: 15.03.2008 година
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o Носител: сите органи од член 3 став 2 ЗДС
Статус: Реализирано.
M3: Органите од член 3 став 2 од ЗДС до АДС да ги
достават Годишните програми за обука за 2008
(со утврдени целни обуки за секоја категорија на
службеници (модули)
o Носител: сите органи од член 3 став 2 ЗДС


Рок: 15.03.2008 година

Статус: Реализирано.
M4: Донесување на Стратегија за обука 2009-2011
 Рок: 15.09.2008 година
o Носител: АДС
Статус: Во тек.
На владина седница на.12.09.2008.
M5: Обука на сите вклучени државни службеници за
ИПА инструментот


Носител: СЕП



Рок: 15.09.2008 година

Статус: Се реализира.
Досега се одржани вкупно 26 програми за обука на државни службеници и
останати лица од РМ кои земаат учество во одредени фази од
спроведувањето на ИПА инструментот, а вкупниот број на учесници изнесува
приближно 1050 лица.
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VII. ДА СЕ НАМАЛАТ ПРЕЧКИТЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И
ОСОБЕНО ДА СЕ ОБРНЕ ВНИМАНИЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА КАЈ МЛАДИТЕ
И КАЈ ЛИЦАТА ШТО СЕ НЕВРАБОТЕНИ НА ПОДОЛГ ПЕРИОД.
Надлежна: Влада на Република Македонија
Учесници: МТСП, МOН, АВРМ, МФ
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
1. Пропорционалност на минималото здравствено осигурување

o Носител: Министерство за здравство
M1: Закон за изменување и дополнување на Законот за
здравствено осигурување
•

Законот да се донесе до крај на март,
2008 година

•

Практична примена да започне од
месец април, 2008 година

•

Рок: 31.04.2008 година

Статус: Реализирано.
Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено
осигурување е донесен од страна на Собранието на РМ и објавен е во
„Службен весник на РМ” бр. 82/08 од 8 јули 2008 година. Со овие измени,
минималната основица за придонерсот за здравствено осигурување е
намалена од 65% на 50% од просечната месечна нето плата во РМ. Оваа
одредба ќе се применува од aвгуст 2008 година.
2. Пониско минимално
осигурување
o

ниво

за

придонесите

за

здравствено

Носители: МТСП, МФ
M1: Постепено намалување во согласност со препораките
од ММФ. Планирано е намалување од 65%-50% во
интервал од една година
M2: МТСП и МФ да подготват план за реализација и да го
достават до СЕП

•

Рок: 15.03.2008 година

Статус: реализирано.
Намалувањето на минималната основица за плаќање на придонеси за
социјално осигурување ќе се уреди со донесувањето на Законот за придонеси
од задолжителното социјално осигурување, кој е во фаза на подготовка и
усогласување меѓу надлежните министерства. Законот ќе стапи на сила од
01.01.2009 година, односно од тој датум минималната основица ќе се намали
од сегашните 65%, за придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и
придонесот за осигурување во случај на невработеност на 50% од просечната
плата. Минималната основица за придонесот за здравствено осигурување е
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веќе намалена на 50%, со неодамнешните измени во Законот за здравствено
осигурување.

3. Активни мерки за вработување, особено за младата популација (ќе
се следат)
o

Носител – МТСП, Агенција за вработување
M1:

Реализација и спроведување на Оперативната
програма за активните мерки за вработување

Статус: Се реализира.
На 06.08.2008 АВРМ достави Извештај за реализација на ОП за 2007 и
нивната одржливост во 2008. Извештајот е усвоен на Влада на РМ. На
12.08.08 беше доставена и Информација за статусот и резултатите од
реализацијата на ОП 2008.
4. Да се завршат подготовките за Long-Life Learning
o

Носител – МОН
M1: МОН (Агенција за мобилност) да достави план со
мерки и активности

•

Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
5. Да се донесе план за стручно образование и обука (поврзан со
состојбата на пазарот на труд)
o

Носител – МОН
M1: МОН да достави предлог – план

•

Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Реализирано.
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VIII. ДА СЕ ЗАЈАКНЕ ОПШТАТА ДЕЛОВНА КЛИМА СО ДОПОЛНИТЕЛНО
ПОДОБРУВАЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО, ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
НЕЗАВИСНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ И НАДЗОРНИ ТЕЛА, ЗАБРЗУВАЊЕ
НА ПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА
ИМОТНИТЕ ПРАВА.
Надлежна институција: Влада на Република Македонија
Институции учесници: МЕ, МП, ДЗГР
ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
1. Да се постави рамката за систематска РИА (Regulatory Impact
Assessment)
o

Носител – ГС- Сектор за економска политика
Процесот на РИА ќе ги опфати сите закони, освен законите кои ќе
бидат ставени во итна процедура. Правната рамка и процедурите
ќе бидат финализирани и одобрени од Владата на РМ до крајот
на 2008 година. Дополнителните материјали, како на пример
Прирачникот за РИА, ќе бидат донесени на почетокот од месец
април 2008 година. Рок: 30 април 2008
М1: Стандарден модел за обука за трошоци за РИА
службеници во сите министерства



Рок: 31.03.2008 година

Статус: Реализирано.
M2:

Дводневен семинар за РИА службеници во сите
министерства по однос на правната рамка за РИА –



Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Реализирано.
M3: РИА пилот и дополнителни работилници и семинари
за сите министерства во согласност со развој на РИА
процесот



Рок:
април – декември,
година
Статус: Во тек на реализација (рокот се уште трае)
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M4: Работилница за граѓаните и бизнис заедницата

 Рок: април - декември, 2008 година
Статус: Во тек на реализација (рокот се уште трае)
Утврден е пилот проект за РИА- Закон за судски такси (рок: во текот на
септември).
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2. Спроведувањето на вториот и третиот пакет на Регулаторна
гилотиња5

o Носител – ГС – Сектор за економска политика


Рок: 15.09. 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
3. Натамошно поедноставување на постапката за престанок на фирми
(натамошно усовршување на едношалтерски систем)
o

Носител – МЕ
M1: Акционен план за реализација на делот од Законот за
трговски друштва што се однесува на стечај.


o

Рок: 31.03.2008 година

Носител – МЕ

Статус: Реализирано.

M2: Со новите промени во Едношалтерскиот систем, да се
поедностават
процедурите за затворање на фирма, како и предлог за
доброволна ликвидација на фирми.




Рок: 30.04.2008 година
Конкретни резултати и примена на
мерките до крај на јули, 2008 година

Статус: Делумно реализирано.
Донесени промените на законите, но потребно е следење на примената.
Собранието на Република Македонија на 7.07 2008 година го донесе Законот
за измена и дополнување на Законот за трговските друштва, („Службен
весник на РМ" бр.87/2008),
4. Поедноставување на царинските процедури за малите и средни
компании (понатамошно усовршување)
o

Носител – ЦУ
•

Информација за примена на
процедури до 15.05.2008 година

поедноставените

Статус: Во тек на реализација.
5. Да се унапреди независноста на регулаторните и надзорните тела
o

Носител – ГС-Сектор за економска политика, МФ
М1: Финансиска независност

5

Дополнителна мерка побарана од Делегација на Европска Комисија
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Статус: Се реализира.
Извршени промени на законите за буџет и извршување на буџетот (со
важност од 2009).
M2: Aдминистративен капацитет
Статус: Се реализира.
М3: Транспарентност при поставување раководен кадар и
вработување
Статус: Се реализира.
6. Катастар (регистрација од 80% до крај 2008), да се продолжи со
плановите за електронски катастар (воспоставување)
o

Носител - ДЗГР
M1: Донесување на Закон за катастар на недвижности.


Рок: крај на март, 2008 година

Статус: Реализирано.
М2: Донесување 24 подзаконски прописи од Законот за
катастар на недвижности


Во рок од шест месеци од
влегување во сила на Законот да
се направат подзаконските акти

Статус: Во тек на реализација.
M3: Според планот за востановување катастар на
недвижности, до крај на 2008 година катастар на
недвижности треба да биде востановен на 80 % од
територијата на Република Македонија, односно треба
да биде запишан целиот имот во урбаните подрачја, а
до крај на 2009 година ќе останат претежно ридско-

Статус: Реализирано.
Во функција на востановување на катастар на недвижности на целата територија на
Република Македонија, заклучно со 04.09.2008 година со објавување во „Службен весник на
Република Македонија„ на решение за стапување во примена на катастар на недвижностите
опфатени се 79,24% од целата територија на Републиката.
Во период 05.09.2008 година до 11.09.2008 година , објавени во Службен весник на РМ се 10
КО , што во проценти изнесува 79,51% од територијата на РМ.
планинските делови.
o

Електронски катастар
M1: Подготовка на податоците од катастарскиот оператор
од 29-те одделенија за катастар на недвижности во РМ
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o Рок: 31 jануари 2008 година
Статус: Реализирано.
M2: Објава на податоците на web страната на ДЗГР (тест
период)

o Рок: 29 февруари 2008 година
Статус: Реализирано.
M3: Развој на модул за електронска наплата и безбедност
преку интернет

o Рок: 31 март 2008 година
Статус: Реализирано.
M4: Ставање во официјална употреба на проектот за web
презентација (објава) и web сервисот за податоците за
хипотеки за Република Македонија

o Рок: 30 април 2008 година
Статус: Реализирано.
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