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ВОВЕД 
 

Со стекнувањето на кандидатскиот статус за членство во ЕУ, Република Македонија се подготвува за пристапување кон 
Унијата со зголемен политички ангажман и интензивиран реформски процес.  

Акцискиот план за Европско партнерство 2005 година е документ кој се надоградува на минатогодишниот Акциски план за 
Европското партнерство 2004. Истовремено, овој план е дел од Национална програма на Република Македонија за усвојување на 
acquis, која е во финална фаза на подготовка.   

Мерките предвидени во Акцискиот план со цел да се исполнат приоритетите на Европското партнерство 2005 се изградени 
врз основа на Мислењето за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија и Аналитичкиот извештај. 

Имајќи предвид дека 2006 година е исклучително важна за Република Македонија, со оглед на тоа што успешното 
спроведување на краткорочните приоритети може да доведе до започнување на преговорите за членство во Европската унија, 
Владата одлучи веднаш по објавувањето на Мислењето и Предлогот на Одлуката на Европското партнерство да пристапи кон 
подготовка на овој Акциски план, со цел што понавремено и понасочено да се одговори на клучните приоритети од Партнерството. 
Оттаму, приоритетите во овој Акциски план за Европско партнерство 2005 се утврдени претежно како краткорочни – оние што се 
очекува да бидат исполнети за една до две години. Програмата на Владата за 2006 година е целосно конзистентна со овој Акциски 
план.  

Севкупно, приоритетите (краткорочни и среднорочни) од Европското партнерство за Република Македонија, вклучуваќи ги и 
плановите за неопходните ресурси ќе бидат содржани во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) чие 
конечно усвојување се планира од страна на Владата на РМ во мај 2006 година. 

Остварувањето на Акцискиот план ќе се следи на редовна основа, преку изградена база на податоци. Надлежните субјекти ја 
имаат обврската да известуваат за сите промени настанати во статусот на мерките и активностите. Владата на Република 
Македонија ја започнува секоја своја седница со пресек на реализацијата на мерките од Акцискиот план. Извештаи за напредокот 
ќе се подготвуваат на месечна основа.  

Заложбата на Република Македонија да се стекне со датум за отпочнување на преговори за членство во ЕУ до крајот на 2006 
година, ја поставува рамката за интензивиран внатрешен процес на реформи, со јасна приоретизација и фокусираност на 
ресурсите, за што треба да придонесе и овој документ.        
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ОДЛУКА НА СОВЕТОТ 

од 30 јануари 2006 

за принципите, приоритетите и условите содржани во Европското 
партнерство со Република Македонија∗ со која престанува да важи Одлуката 2004/518/ЕЗ 

 
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, 

имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница, 

имајќи ја предвид Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 533/2004 за основање на Европски партнерства во рамките на Процесот на стабилизација и 
асоцијација, а посебно член 2 од неа1, имајќи го предвид предлогот на Комисијата, со оглед на тоа што: 

 (1) Солунскиот Европски совет од 19-20 јуни 2003 го поддржи воведувањето на Европското партнерство како средство за реализација на 
европските перспективи на земјите од Западен Балкан во рамките на Процесот на стабилизација и асоцијација; 

 (2) Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 533/2004 со која во член 2 се утврдува дека Советот треба да одлучи за принципите, приоритетите и 
условите што треба да се содржат во Европските партнерства, како и за сите последователни измени; 

(3) Советот на 14 јуни 2004 година го усвои првото Европско партнерство со Република Македонија2. Потребно е да се обновува Европското 
партнерство со цел да се определат новите приоритети за натамошна работа врз основа на заклучоците од Мислењето за барањето на Република 
Македонија за членство во Европската унија. 

 (4) Регулативата (ЕЗ) бр. 533/2004 посочи дека следењето на Европското партнерство ќе се обезбеди во рамките на механизмите утврдени 
согласно процесот на стабилизација и асоцијација; 

 (5) со цел да се подготви за натамошна интеграција во Европската унија, Република Македонија треба да подготви план што ќе содржи рокови 
и конкретни мерки за исполнување на приоритетите од Европското партнерство. 

(6) Одлуката 2004/518/ЕЗ оттука престанува да важи, 

 

                                                 
∗ Секретаријатот за европски прашања интервенираше во текстот при што референцата Former Yugoslav Republic of 
Macedonia е заменета со уставното име Република Македонија 
1 OJ L 86, 24.03.2004, стр. 1. 
2 Одлука на Советот 2004/518/ЕЗ од 14 јуни 2004 година принципите, приоритетите и условите содржани 
во Европското партнерство со Република Македонија (OJ L 222, 23.06.2004, стр. 20). 
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ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАTA ОДЛУКА: 

Член 1 

Во согласност со член 1 од Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 533/2004, принципите, приоритетите и условите во Европското партнерство за 
Република Македонија се утврдени во Анексот кон него, којшто е составен дел на оваа Одлука. 

Член 2 

Спроведувањето на Европското партнерство се проверува со механизмите утврдени со 

Процесот на стабилизација и асоцијација, видливи во годишните извештаи доставени од 

Комисијата 
 
Член 3 

Одлуката 2004/518/ЕЗ престанува да важи 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила третиот ден по нејзиното објавување во Службениот 
весник на Европската унија. 
 
Брисел, 30 јануари 2006, 

За Советот 

Претседател 

У.ПЛАСНИК 
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АНЕКС 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 

ЕВРОПСКО ПАРТНЕРСТВО 2005 
 
1. ВОВЕД 
Европскиот совет го поддржи воведувањето на Европското партнерство како средство за реализација на европските перспективи 
на земјите од Западен Балкан во рамките на Процесот на стабилизација и асоцијација. 
Советот на 14 јуни 2004 година го усвои првото Европско партнерство со Република Македонија. Потребно е да се обновува 
Европското партнерство со цел да се определат новите приоритети за натамошна работа врз основа на 
заклучоците од Мислењето за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија. Второто Европско партнерство 
ги определува новите приоритети за дејствување. 
Новите приоритети се приспособени согласно конкретните потреби на земјата и нејзините фази на подготовка, а истите ќе се 
обновуваат согласно потребите. Европското партнерство исто така обезбедува насоки за финансиска помош на земјата. 
Република Македонија треба да подготви план што ќе содржи рокови и конкретни мерки за исполнување на приоритетите од 
Европското партнерство. 
 
2. ПРИНЦИПИ 
Процесот на стабилизација и асоцијација продолжува да биде рамка за европскиот тек на земјите од Западен Балкан, сè до 
нивното идно пристапување. Главните приоритети определени за Република Македонија се однесуваат на нејзиниот капацитет да 
ги исполни критериумите утврдени на Советот од Копенхаген од 1993 година и условите утврдени за процесот на стабилизација и 
асоцијација, видливи во условите кои Советот ги определи во неговите Заклучоци од 29 април 1997 година и 21-22 јуни 1999 
година, содржината на последната Декларација на Самитот во Загреб од 24 ноември 2000 година и Агендата од Солун. 
 
3. ПРИОРИТЕТИ 
Приоритетите наведени во ова Европско партнерство се избрани врз основа на реални очекувања дека земјата може да ги исполни 
или значително да ги унапреди во текот на следните години. Се направи разграничување помеѓу краткорочните приоритети, кои се 
очекува да се исполнат во текот на една до две години и среднорочните приоритети, кои се очекува да се исполнат во текот на три 
до четири години. Приоритетите се однесуваат и на законодавството и на неговото спроведување опфатено со Европското 
партнерство.  
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Земајќи го предвид фактот дека трошоците што се бараат за спроведување и примена на acquis се значителни, како и сложеноста 
на барањата на ЕУ во одредени области, Европското партнерство не ги вклучува сите важни задачи во оваа фаза. Идните 
Партнерства ќе ги вклучат дополнителните приоритети во согласност со напредокот што ќе го постигне земјата. 
Во рамките на краткорочните приоритети, главните приоритети се определени и групирани заедно на почетокот на делот 3.1. 
Редоследот на главните приоритети не означува рангирање по нивната важност. 
 
3.1. Краткорочни приоритети 
Главни приоритети 
- Да се обезбеди навремено спроведување на препораките на ОБСЕ-ОДХИР во однос на изборниот процес за следните избори 
- Да се донесе Законот за полиција. 
- Да се донесат измените на Уставот потребни за спроведување на реформите во судскиот систем во согласност со препораките на 
Венециската комисија. Последователно донесување и спроведување на мерките потребни за зајакнување на независноста на 
судиите (преку реформирањето на Судскиот совет и системот на нивниот избор), зајакнување на системот на обуки за судиите и 
јавните обвинители, подобрување на управувањето со предмети и намалување на заостанатите предмети. 
- Да се поедностават постапките на регистрација и издавање на дозволи за трговски друштва, меѓу другото, преку спроведување на 
„едно шалтерскиот“ систем за регистрација на трговските друштва. 
- Да се обезбеди соодветно спроведување на обврските преземени со Спогодбата за стабилизација и асоцијација, посебно во 
областа на електронски комуникации и царина 
 
Политички критериуми 
 
ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО 
- Да се консолидира владеењето на правото на целата територија, посебно преку навремено спроведување на реформите на 
органите за спроведување на законот. 
 
Избори 
- Да се отстранат недостатоците утврдени при изборниот процес и да се овозможи слободен и фер процес на следните 
парламентарни избори. 
- Да се гонат сторителите на измами и неправилности. 
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Јавна администрација 
- Да се обезбеди целосно спроведување на Законот за државните службеници, деполитизирање на вработувањето и 
напредувањето во кариерата на државните службеници и другите лица од јавната администрација и воведување систем на 
кариера заснован на заслуги. 
- Да се подобри транспарентноста на администрацијата. 
- Да се донесе и да спроведе Закон за пристап до информациите од јавен карактер. 
- Да се обезбеди ефикасно спроведување на Кодекс на етичко однесување на државните службеници. 
- Да се обезбеди соодветна соработка на сите државни органи со Народниот правобранител и да се подобри следењето на 
неговите препораки. 
- Да се воспостават транспарентни и одговорни локални администрации и да се развијат внатрешните контроли и ревизии при 
управувањето со децентрализираните фондови. 
 
Правосуден систем 
- Да се обезбеди навремено спроведување на Стратегијата и на Акцискиот план за реформа во правосудството со цел зајакнување 
на неговата независност, зголемување на ефикасноста на судовите, како и зајакнување на целокупниот капацитет на правосудниот 
систем. 
- Да се подобри извршувањето на граѓанските предмети и да се воспостави ефикасен систем на доставување на судските покани.  
 
Политика на антикорупција 
- Да се обезбеди целосно спроведување на препораките на Групата на држави против корупција (ГРЕКО). 
- Да се подобри транспарентноста при донесувањето на јавните одлуки и при управувањето со државните средства (вклучувајќи го 
и земјиштето во државна сопственост, концесиите и јавните набавки). 
- Да се спроведат препораките на Државната комисија за спречување на корупцијата како и натамошно подобрување на 
координацијата и соработката помеѓу институциите задолжени за примена на законот. 
- Да се прегледаат дискреционите права на одредени јавни службеници и да се донесат јасни прописи во однос на конфликтот на 
интереси. 
- Да се обезбеди спроведување на донесеното законодавство за финансирање на политичките партии и за контрола на средствата 
на функционерите, како и да се наметнат ефикасни санкции во случај на прекршоци. 
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- Да се одреди степенот на феноменот на корупција во главните области на јавниот живот со цел да се воспостават ефикасни 
превентивни мерки и мерки на откривање. 
- Да се засили капацитетот на полициските инспектори и обвинителите за справување со случаите на корупција. Да се обезбеди 
соодветна координација помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Јавниот обвинител. 
 
Охридски рамковен договор 
- Да се обезбеди ефикасно спроведување на законската рамка усвоена во согласност со Рамковниот договор , меѓу другото, 
особено во однос на промовирање на мерките за градење меѓуетничка доверба. 
- Да се заокружи потребната законска рамка за спроведување на процесот на децентрализација и да се обезбеди општините да 
имаат потребни средства за спроведување на новите надлежности. 
- Да се донесе и почне со спроведување на Среднорочен стратешки план за правична застапеност на заедниците во јавната 
администрација (вклучувајќи го и судството) и јавните претпријатија. 
 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА 
- Да се обезбеди целосна усогласеност со Европската конвенцијата за човекови права, Конвенцијата за спречување на тортура, 
нечовечко и понижувачко однесување или казнување, и со другите релевантни меѓународни конвенции. 
- Да се зајакне соработката помеѓу Министерството за внатрешни работи и Народниот правобранител. 
- Да се донесе Законот за следење на комуникациите. 
- Да се обезбеди целосно спроведување на прописите што се однесуваат на етиката, внатрешната контрола и професионалните 
стандарди во сите органи за спроведување на законите, судството и администрацијата во затворите. 
- Да се подигне свеста кај полицијата, судиите, обвинителите и другите органи задолжени за спроведување на законите за нивните 
обврски во однос на човековите права и да се обезбеди дека истите ќе ги спроведуваат во согласност со меѓународните стандарди. 
- Да се обезбеди целосно спроведување на уставниот принцип за одделување на религиозните заедници и групи од државата и да 
се ревидира законодавната рамка за религиозните заедници и групи. 
- Да се спроведе новиот Закон за радиодифузија со цел да се гарантира независноста на медиумите и квалитетот на услугата што 
ја обезбедуваат. 
- Да се унапреди почитувањето и заштитата на малцинствата во согласност со Европската конвенција за човековите права и 
принципите утврдени со Рамковната конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства во согласност со 
најдобрата пракса на земјите-членки на ЕУ. 
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- Да се обезбеди натамошно унапредување на пристапот во образованието за сите етнички заедници. 
 
РЕГИОНАЛНИ РАБОТИ И МЕЃУНАРОДНИ ОБВРСКИ 
- Да се обезбеди регионална соработка и добрососедски односи , особено преку интензивирањето на напорите за изнаоѓање на 
компромисно и меѓусебно прифатливо решение за проблемот со името со Грција, во рамките на Резолуциите 817/93 и 845/93 на 
Советот за Безбедност при Обединетите Нации. 
- Да се склучат и спроведат спогодби со соседните земји, имено за слободна трговија, прекугранична соработка, борба против 
организираниот криминал, недозволената трговија и криумчарење, соработка во областа на судството, управување со границите, 
животна средина, транспорт и енергија. 
 
Економски критериуми 
- Да се зајакне правната сигурност за економските субјекти. Да се забрзаат законодавните постапки и да се прочистат правата на 
сопственост. Да се преземат одлучувачки чекори во завршувањето на регистрацијата на земјиштето и недвижниот имот. 
- Да се зајакне капацитетот на државата за решавање на економските спорови. 
- Да се обезбедат административни одлуки донесени врз основа на транспарентни прописи, како и ефикасна административна и 
судска ревизија на одлуките донесени врз основа на дискрециони надлежности 
- Да се подобри општата деловна клима, меѓу другото со засилување на спроведувањето и примената на законодавството во 
области како што се ревизијата и корпоративното сметководство. Да се зголеми нивото на привлечност на земјата за домашни и 
странски директни инвеститори. 
- Да се намали должината на стечајната постапка, да се решат заостанатите стечајни постапки и да се намали бројот на останатите 
трговските друштва што се под стечај, но не се сè уште решени. 
- Да се гарантира еднаков однос кон сите даночни обврзници. Да се реши феноменот на толерирање на одредени даночни 
обврзници кои не плаќаат даноци и придонеси за социјално осигурување. Да се елиминираат заостанатите долгови за плаќање на 
даноци и придонеси за социјално осигурување. Да се обезбеди ефикасно гонење на поединци и трговски друштва коишто 
учествувале во „пирамидалните“ програми за избегнување на плаќање данок. 
- Да се заврши либерализацијата на пазарот. Посебно, да се продолжи процесот на приватизација и либерализација на мрежните 
капацитети. 
- Да се работи на решавање на прашањето на невработеноста и да се поддржи отворањето на работни места. Да се осигури брзо 
спроведување на новиот Закон за работни односи и на реформата на Агенцијата за вработување. Да се иницираат дополнителни 
напори за унапредување на отворањето на работни места особено за жените и младите. 
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- Да се зајакнат прудентните стандарди и стандардите за надзор во банкарскиот сектор и осигурителниот сектор. 
- Да се продолжи со усогласувањето на правната рамка за финансискиот сектор и нејзиното брзо спроведување, во интерес на 
достигнување на меѓународните стандарди и пракси. 
- Да се обезбеди натамошно подобрување на управувањето со јавните финансии. Посебно, да се спроведе фискална 
децентрализација и да се продолжи со декомпресија на платната структура на државната администрација. 
 
Способност да се преземат обврските за членство 
Слободно движење на стоки 
- Да се заврши преструктуирањето на постоечките институционални рамки со цел да се овозможи поделба на надлежностите на 
регулаторната функција и фuнкциите за акредитација, стандардизација и доделување на сертификати на производите. 
- Да се забрза стапката на усвојување на европските стандарди. 
- Да се донесе законодавство кое се однесува на именување и нотификација на телата за оценка на сообразноста и да се обезбеди 
функционална инфраструктура за оценка на сообразноста. 
- Да се донесе нов Закон за безбедност на производите. 
- Да се развие структура за надзор на пазарот согласно acquis за слободно движење на стоки. 
- Да се продолжи работа на транспонирање на директивите од Стариот приод и од Новиот и Глобалниот приод. 
 
Слободно движење на капитал 
- Да се обезбеди натамошно зајакнување на рамката за спречување на перење пари, особено со зголемување на свеста помеѓу 
институциите кои поднесуваат извештаи и преку воспоставување на веродостојна евиденција за примена на законот од страна на 
релевантните институции. Да се спроведе Националната стратегија за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот. 
 
Јавни набавки 
- Да се усогласи законодавство за јавни набавки со acquis посебно во комуналниот сектор. 
- Да се обезбеди ефикасен систем за отштета, посебно што се однесува до странките кои може да побараат отштета и да се 
обезбеди продолжување на роковите за поднесување на жалби. 
- Да се подигне свеста на јавниот сектор и да се усогласи со прописите за јавни набавки. 
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- Да се формира Биро за јавни набавки и да се обезбеди доволен персонал и опрема, исто така во однос на неговата улога за 
откривање на корупција. 
 
Право на трговски друштва 
- Да се продолжи со реформи во процесот на регистрација на трговски друштва со цел да се намали сложеноста и должината на 
постапките.  
- Да се обезбеди соодветна примена на барањата за доставување на сметководствени и финансиски извештаи. Да се обезбеди 
спроведување на Меѓународните сметководствени стандарди. 
- Да проработи Комисијата за сметководствени стандарди. 
 
Право на интелектуална сопственост 
- Да се воспостави веродостојна евиденција на спроведување во областа на заштитата на интелектуалните и индустриски права на 
сопственост. Да се обезбеди казните и другите санкции ефикасно да се применуваат и да имаат разубедувачки ефект. За таа цел, 
потребно е да се алоцираат соодветни средства за спроведување на законот, обвинителство и судовите. 
 
Конкуренција 
- Да се воспостави веродостојно досие за спроведување во областа на анти-труст и во областа на контрола на државната помош. 
Да и се доделат на Комисијата за заштита на конкуренцијата ефикасно средства за спроведување на законот, а на Комисијата за 
државна помош да и се обезбеди независност со обезбедување соодветен персонал и простории. 
- Да се воспостави сеопфатен попис и известување за сите мерки за помош што се во сила. 
- Да се обезбеди натамошно усогласување на законодавството со законодавството на ЕУ за конкуренција и со прописите на ЕУ за 
државна помош.  
- Да се подигне свесноста кај владините институции и деловниот сектор. 
 
Финансиски услуги 
- Да се зајакне законската рамка и рамката за супервизија во финансискиот сектор, вклучувајќи и примена на истата, особено во 
однос на осигурителниот сектор и пазарот на хартии од вредност. 
- Да се воспостави независен и соодветно кадровски екипиран орган за супервизија во осигурителниот сектор. 
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Информатичко општество и медиуми 
- Да се прекине прекршувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација со преземање на сите потребни мерки за 
исполнување на обврските за либерализација на секторот за електронски комуникации, вклучувајќи го и донесувањето на сите 
потребни подзаконски акти и дополнително зајакнување на регулаторните тела. 
- Да се обезбедат заштитни мерки за конкуренција од операторите со значителна пазарна моќ. 
- Да се обезбеди дека законодавството за медиумите е во согласност со препораките дадени во мај 2005 година од заедничката 
експертиза на Советот на Европа и Комисијата. 
- Да се обезбеди дека законодавството против клевета ги одразува европските стандарди. 
- Да се засили независноста и административниот капацитет на Советот за електронски медиуми. 
 
Земјоделство и рурален развој 
- Да се забрза процесот за регистрација на земјоделското земјиште во катастарот за недвижен имот. 
- Да се донесе потребното законодавство и да се воспостави соодветна административна структура која може да работи со 
инструментите на ЕУ за рурален развој, вклучувајќи подготовки за формирање на платежна агенција за рурален развој. 
 
Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика 
- Да се продолжи со усогласување на законодавството со acquis. од областа на ветеринарството и фитосанитарната полтика 
- Да се засили капацитетот на ветеринарната служба и на централно и на локално ниво за да се воспостави контролен систем 
компатибилен со оној на ЕУ, посебно за контроли при увозот. Да се засили управувањето и обуката на инспекторите. 
- Да се воспостави систем за идентификација и регистрација на говеда и на други соодветни видови. 
- Натамошно усогласување на системите за контрола на болестите и здравјето на животните со законодавството на ЕУ и 
институционалните потреби, како и со Плановите за акција против заразите за болести од листата-А. 
- Да се подготви програма за надградба на капацитетите за производство на храна со цел да се исполнат барањата на ЕУ. 
 
Сообраќајна политика 
- Да се продолжи усогласувањето со acquis од областа на патен сообраќај, што се однесува до пристап на пазарот, транспорт на 
опасни материи, acquis од областа на социјалната и фискалната политика. 
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- Во железничкиот сектор, да се воспостави регулаторно тело независно од раководството за инфраструктура и железничките 
претпријатија. Да се воспостави тело одговорно за издавање на безбедносни сертификати. Да се усогласи законодавството со 
прописите на ЕУ за транспорт на опасни материи по железница. 
- На полето на авиосообраќајот, да се продолжи со дополнително усогласување на безбедносните прописи и прописите за 
функционирање на пазарот. Да се зајакне административниот капацитет на органот за цивилна воздушна пловидба. 
- Да се склучи Спогодба за заеничка европска воздухопловна област (ЕЦАА) со Протокол со преодни мерки за спроведување на 
законодавството на ЕУ за воздухопловство. 
- Да се продолжи со споредување на Меморандумот за разбирање за развој за основната транспортна мрежа во ЈИЕ. 
 
Енергија 
- Да се започне со усогласување на законодавството на внатрешните пазари за електрична енергија и гас, енергетска ефикасност и 
обновливи извори на енергија со acquis со цел постепено отворање на пазарот за енергија за конкуренција. 
- Да се зајакне независноста на Регулаторната комисија за енергија. 
- Да се почне со спроведување на Договорот за енергетска заедница. 
- Да се зајакне административниот капацитет на сите енергетски сектори. 
 
Оданочување 
- Да се засили административниот капацитет за спроведување на законодавството за даноци и да се бори против одбегнување на 
плаќање данок. 
- Да се преземат структурни мерки за итно реформирање на полицијата за контрола и да се подобри капацитетот за контрола. 
- Да се развие стратегија за ревизија и соодветни системи за ИТ: 
- Да се измени режимот за оданочување за тутунските производи со цел да се стави крај на постоечката дискриминација помеѓу 
домашните и увозните производи. 
- Да се заложи за принципите на Кодот на однесување за деловно оданочување и да се обезбеди дека новите мерки за 
оданочување се во согласност со овие принципи. 
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Статистика 
- Да се засили капацитетот на Државниот завод за статистика со цел да се овозможи навремено спроведување на земјоделскиот 
попис и пописот на стопанството, како и континуиран развој на националните сметки и нивните главни статистики. Да се засили 
собирањето и обработката на земјоделски статистики во согласност со стандардите и методологијата на ЕУ. 
- Да се измени Законот за државна статистика со цел целосно да се усогласи со стандардите на ЕУ и да се создадат соодветни 
услови за спроведување на acquis од областа на статистиката. 
 
Претпријатија и индустриска политика 
- Да се продолжи со спроведувањето на Европската повелба за мали претпријатија. Да се воведе систем на ваучер за обука и 
советодавните услуги. Да се истражат можностите за олеснувања на плаќање на даноци за мали новоосновани трговски друштва. 
Да се подобрат начините за застапувањето и претставување на МСП. 
- Да се воведе систематска оценка на влијанието на новата регулатива врз претпријатија 
- Да се обезбеди почеток и професионално независно управување со гарантен фонд за заеми. 
- Да се обезбеди ефикасна приемна на законодавството за електронски потпис. 
 
Регионална политика и координација на структурни инструменти 
- Да се развие сеопфатна и кохерентна стратегија и предлог-закон за регионален развој. 
- Да се определат структурите на партнерство со што ќе се обезбеди тесна соработка помеѓу релевантните учесници на 
национално и регионални нивоа. 
 
Правда, слобода и безбедност 
- Да се донесе и спроведе законот за надзор на границата вклучувајќи ги и одредбите од Стратегијата за интегрирано управување 
со границите и Законот за странци. Да се спроведе Акцискиот план за интегрирано управување со границите. Да се подготви пишан 
прирачник во согласност со Шенген прирачникот за да се користи на сите премини за контрола на границата. 
- Да се развијат главни бази на податоци за управување со границата и да се обезбеди нивната поврзаност. Да се надгради 
опремата за анализа на документи и надзор на границата. Да се воведат исправи за лична идентификација и патни исправи со 
висок квалитет. Да се обезбеди дополнителна обука на персоналот кој е пренесен од Министерството за одбрана врз основа на 
повеќегодишната програма за обука. 
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- Да се продолжи со спроведување на Акцискиот план за реформа на полицијата. Да се обезбеди соодветно финансирање и обука. 
Да се зајакне координацијата и соработката и меѓу полициските тела и помеѓу полицијата и другите тела надлежни за примена на 
законот.  
- Да се развие и да се спроведе сеопфатна стратегија за човечките ресурси и обуки за полицијата. Да се надгради опремата 
посебно во специјализираните полиња на истрагата. 
- Да се продолжи со спроведување на комплет на мерки за акција за борба против организираниот криминал. Да се создаде 
интегриран систем на криминалистичко разузнавање за меѓу - ресорска употреба во борбата против организираниот криминал, 
вклучувајќи недозволена трговија со луѓе, оружје и дроги. 
- Да се развие Национална стратегија за дроги во согласност со Стратегијата на ЕУ за дроги 2005-2012 и добро организирана 
единица специјализирана за извршување на тајни задачи и да се обезбеди обука за водење на политика за криминалистичко 
разузнавање. Да се обезбедат соодветни ресурси за заштита на сведоци. Да се зајакне капацитетот истражување на 
компјутерскиот криминал. 
 
Животна средина 
- Да се подобри спроведувањето на законодавството и следењето на животната средина. 
- Да се зајакне инспекторатот за животна средина и другите тела надлежни за примена на законодавството. Да се воспостави 
веродостојна евиденција за примена на законодавството. Да се обезбеди дека казните и другите санкции ефикасно се применуваат 
и имаат разубедувачки ефект. 
- Да се зајакне административниот капацитет на национални и локални нивоа и да се почне со подготовка на стратешки планови 
вклучувајќи и финансиски стратегии.  
- Да се развие стратегија за инвестирање во животната средина врз основа на проценетите трошоци за усогласување. 
 
Царинска унија 
- Да се усогласи нивото на општи царински давачки со acquis. Да се укинат посебните давачки од 100 евра за секое барање 
поднесено за намена на тарифните квоти, со оглед на тоа дека тие се во спротивност со acquis и ги прекршуваат одредбите од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација. 
- Да се зголеми административниот капацитет за спроведување на законодавството од областа на царината и борбата преку 
граничниот криминал. 
- Да се преземат сите потребни мерки за соодветно спроведување на прописите за потекло. 
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- Натамошно приближување на законодавството и постапките со acquis, посебно во областа на транзит, поедноставени постапки и 
тарифните квоти. 
 
Надворешни односи 
- Да се пристапи кон склучување на идната регионална спогодба за слободна трговија во Југоисточна Европа. 
 
Финансиска контрола 
- Да се донесе и спроведе конзистентно законодавство за целото поле на внатрешна контрола со која се опфаќаат сите релевантни 
аспекти на одговорност на раководството, независна внатрешна ревизија, усогласување на централно ниво, како и спречување на 
измама. 
- Да се развие стратегија за јавна внатрешна финансиска контрола (ПИФЦ) или документ како основа за спроведување на 
среднорочните приоритети поврзани со внатрешна контрола на јавниот сектор. 
- Да се заврши формирањето на функционално независните единици за внатрешна ревизија во институциите на централната власт 
и да се формираат такви единици на ниво на општините. Да се зајакне улогата за координација на Министерството за финансии. Да 
се обезбеди соодветен персонал, обука и опрема. 
- Да се формира одделение за хармонизација на управувањето и контролата на финансиите во Министерството за финансии. 
- Да се развијат ефикасни системи за управување, следење, контрола и ревизија потребни за спроведување на програмите во 
согласност со пред-пристапните инструменти на ЕУ под услови на децентрализирано спроведување. 
- Да се засили оперативната и финансиската независност на Државниот завод за ревизија и да се обезбеди следење на 
заклучоците во нивните извештаи. 
 
3.2 Среднорочни приоритети 
Политички критериуми 
ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО 
 
Јавна администрација 
- Да се обезбеди натамошно развивање на администрацијата за спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација. 
- Да се обезбеди натамошно унапредување на активно учество на граѓанското општество, вклучувајќи ги и социјалните партнери во 
процесот на донесување на одлуки. 
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Правосуден систем 
- Да се обезбеди целосно спроведување на стратегијата и акцискиот план на реформата во судството. Да се обезбеди независност 
и ефикасност на судството. 
- Да се постигнат мерливи резултати во унапредувањето на функционирањето на прасудството, при тоа зголемувајќи ја стапката на 
извршување на граѓански предмети. 
- Да се обезбеди натамошно развивање на Академијата за обука на судии и обвинители. 
- Да се обезбеди натамошно развивање на капацитетот на правосудниот систем со цел да се справи со организираниот и 
економскиот криминал. 
- Да се обезбеди соодветна опрема и ИТ поддршка за судовите. 
 
Политика на антикорупција 
- Да се обезбеди натамошно спроведување на стратегијата за борбата против корупцијата и засилување на иницијативата за 
зголемување на свеста во администрацијата и меѓу пошироката јавност. Да се обезбеди ефикасно спроведување на мерките и 
законодавството донесено за борба против корупцијата. 
- Да се развие методологија и работа со систем за собирање и размена на разузнавачки податоци и заеднички пристап до базите 
на податоци. 
Охридски рамковен договор 
- Да се заврши процесот на децентрализација и натамошно спроведување на стратегијата за еднаква застапеност на малцинствата 
во јавната администрација ијавните претпријатија. 
 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА 
- Да се обезбеди натамошно унапредување на почитување на човековите права од страна на органите за спроведување на 
законот, и во одделенијата за притвор и затворите 
 
Економски критериуми 
- Да се обезбеди натамошно подобрување на деловната клима. Посебно, да се заврши регистрацијата на целото земјиште и 
недвижен имот како и соодветно да се зајакне катастарот. Да се обезбеди извршување на правата на кредиторите во рамките на 
транспарентна правна рамка. Натамошно подобрување на условите за инвеститорите. 
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- Да се подобри квалитетот на управување паралелно со одржување на стабилни јавни финансии. 
- Да се преземат чекори за интеграција на неформалниот сектор во формалната економија, посебно за целосно да ги вклучи 
вработените во системот за социјално осигурување и да ја елиминира нелојалната конкуренција од нерегистрираните трговски 
друштва. 
- Да ја унапреди структурната промена и разнообразноста на економските активности со цел подобро да се остварат 
компаративните предности на земјата. 
- Да се продолжи со регионалната економска интеграција. Дa се модернизира транспортната и комуникациската инфраструктура. 
Да се прошири трговската интеграцијата на земјата во регионот. 
- Да се намали релативно високата стапка на удел во непродуктивните расходи при тоа зголемувајќи го финансирањето во 
образованието, инфраструктурата и истражувањето и развојот. 
- Да се модернизира образовниот систем. Да се усогласи квалитетот на образовниот систем со европските стандарди. Да се 
модернизираат наставните планови и програми на средното и високото образование. Да се зголемат напорите за 
формирање на модерно стручно образование и систем на обука. 
- Да се обезбеди натамошно подобрување на управувањето со јавните финансии. Посебно, да се спроведе фискална 
децентрализација и да се продолжи со декомпресија на платите на платната структура на државните службеници. 
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Способност да се преземат обврските за членство 
 
Слободно движење на стоки 
- Да се забрзаат напорите за станување на полноправна членка во ЦЕН и ЦЕНЕЛЕК и на Европскиот институт за 
телекомуникациски стандарди (ЕТСИ). ДА се гарантира соодветно ниво на персонал во Институтот за стандардизација. 
- Да се зајакне административниот капацитет потребен за ефикасен надзор над пазарот. 
- Да се воведат клаузули во законодавството за взаемно признавање. 
Слободно движење на работници 
- Да се развие доволен административен капацитет за спроведување на прописите на Заедницата за координација на програмите 
за социјално осигурување. 
 
Право на основање претпријатија и слобода на давање услуги 
- Да се донесе законодавство за признавање на странски професионални квалификации и да се создадат административни 
структури и процедури за оваа намена. 
- Да се донесе поштенска политика врз основа на Директивите од областа на поштата вклучувајќи го основањето на независно 
национално регулаторно тело на полето на поштенските услуги. 
 
Право на трговски друштва 
- Да се обезбедат високи стандарди во ревизорската професија. 
 
Конкуренција 
- Да се обезбеди натамошно подобрување на досието за спроведување во областите на анти-труст и контрола на државната 
помош. 
 
Информатичко општество и медиуми 
- Да се транспонира и да се спроведе рамката на ЕУ за информатичко општество и медиуми. 
- Да се донесе законодавството за електронска трговија и условен пристап до услугите. 
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- Да се продолжи процесот на усогласување на Европската конвенција за прекугранична телевизија и Директивата за телевизија 
без граници. 
- Да се обезбеди натамошно зајакнување на административниот капацитет на регулаторите тела. 
 
Земјоделство и рурален развој 
- Да се развие глобална стратегија за рурален развој. 
- Да се надгради капацитетот на администрацијата во областа на земјоделството и целосната подготовка за спроведување и 
практична примена на механизмите за управување на Заедничката земјоделска политика, посебно Интегрираниот 
административен и контролен систем (ИАКС) и Платежната агенција. Да се обезбеди функционирање на Системот за 
идентификација на земјишни парцели (ЛИПС). 
- Да се воспостави регистар за лозја и негово функционирање. 
 
Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика 
- Да се обезбеди натамошно усогласување на законодавството со acquis во врска со трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 
(ТСЕ) и животински нус-производи, имплементација и контрола на примената и да се воспостави потребниот систем за собирање и 
третман. 
- Да се воспостави соодветно екипиран надлежен орган за здравје на растенијата и обезбедување на соодветни лабораториски 
капацитети за фитосанитарните служби. Натамошно усогласување на фитосанитарното законодавство со acquis. 
 
Сообраќајна политика 
- Да се продолжи со работата во насока на целосно усогласување со acquis во областа на патниот сообраќај. Да се продолжи со 
работата на усогласување со acquis од областа на железницата (прв и втор пакет аранжман за железници интероперабилност). Да 
се достигне целосна усогласеност со законодавството од областа на воздухопловството. Да се обезбеди засилена примена на 
соодветното законодавство. 
- Да се обезбеди натамошно спроведување на Меморандумот за разбирање за развој за основната транспортна мрежа во ЈИЕ. 
 
Енергија 
- Да продолжи со спроведување на Договорот за енергетска заедница. 
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- Да се работа во насока во усогласување со acquis во врска со нуклеарната енергија и зајакнување на административниот 
капацитет во секторот. 
 
Оданочување 
- Да се обезбеди целосно усогласување на законодавството за оданочување со acquis, вклучувајќи ново законодавство (на пример 
Директивата за енергија).  
- Да се продолжи со реформа на администрацијата за оданочување и да се обезбеди нејзино правилно функционирање 
- Да се продолжи со подготовките за обезбедување на меѓусебно поврзување со компјутеризираните системи на Европската унија. 
- Да се подобри транспарентноста и размената на информации со земјите-членки на ЕУ со цел во примената на мерките со кои се 
спречува одбегнувањето на плаќање даноци. Во овој контекст размената на информации со земјите членки на ЕУ може да се 
заснова на моделот на спогодба за размена на информации на ОБСЕ. 
 
Статистика 
- Да се определат статистичките региони што се компатибилни со НУТС и да се почне со изработката на статистички регионални 
податоци. 
- Да се создаде регистар на фарми врз основа на пописот во земјоделството и да се решат преостанатите недостатоци кај 
земјоделските статистички податоци. 
- Натамошен развој на макроекономските и социјалните статистички податоци. 
- Да се развијат сигурни деловни статистички податоци врз основа на статистичкиот деловен регистар и пописот на стопанството. 
 
Социјална политика и вработување 
- Да се обезбеди натамошно усогласување со законодавството на ЕУ на полето на професионалното здравје и безбедност, 
трудовото право и анти-дискриминацијата, и зајакнување на соодветните административни структури. 
- Да се засили Инспекторатот за труд во однос на персонал и опрема за да се овозможи примена на ефикасни и разубедувачки 
санкции. 
- Да се развие и спроведе сеопфатна стратегија за вработување во која се вклучуваат сите релевантни учесници со цел 
понатамошно учество во Европската стратегија за вработување, поврзано со градење на капацитети за анализа, спроведување и 
оценка. 
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Претпријатија и индустриска политика 
- Да се подготви и спроведе стратегија за индустријата која води кон развој и иновации. 
- Натамошен развој на механизмите за поддршка на МСП и да се подобри пристапот на МСП до финансиските услуги. 
 
Регионална политика и координација на структурни инструменти 
- Да се обезбеди јасна поделба на надлежностите и ефикасна координација меѓу министерствата со цел да се развие сеопфатна и 
кохерентна стратегија за регионален развој 
- Да се воспостави партнерска структура со која се обезбедува тесна соработка помеѓу релевантните учесници на национално и 
регионално ниво. Да се вклучат социо-економските и други партнери. 
- Да се обезбеди дека назначените управни и платежни органи постепено ќе ги градат нивните капацитети. 
- Да се изработат и спроведат планови за развој за национално и регионално ниво. 
- Да се засилат постапките за управување и контрола на финансиите и да се воспостават соодветни системи за следење и 
евалуација.  
- Да се формира национална агенција за регионален развој. 
- Да се развијат капацитети за подготовка и управување со проекти во согласност со структурните и кохезионите фондови, и на 
централно ниво и на ниво НУТС III. 
 
Правда, слобода и безбедност 
- Да се заврши спроведувањето на Стратегијата за интегрирано управување со границите. 
- Да се заврши спроведувањето на Акцискиот план за реформа на полицијата. Да се продолжи со надградба на опремата и 
засилена обука. Натамошен развој на системот за управување со човекови ресурси. 
- Да се обезбеди натамошен развој на интегриран систем за контраразузнавање. Да се засилат можностите за водење на 
специјални истраги во борбата против организираниот криминал вклучувајќи недозволена трговија со луѓе, оружје и дроги. 
- Да се направат оперативни постапките за азил кои се целосно во согласност со меѓународните и европските стандарди, 
вклучувајќи и реформиран систем на жалби. Да се засилат административните капацитети со донесување на стратешки план за 
административни структури како и насоки за обработка на случаите за азил. Да се засили поддршката и управувањето со 
постапките. Да се засили приемниот капацитет и развој на централни бази на податоци за странци кои покриваат азил, миграција и 
визи. 
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- Да се развие и спроведе политиката за миграција вклучувајќи враќање на активна политика која е во согласност со стандардите 
на ЕУ и е ефикасна во борбата против нелегалната миграција и второстепените миграциски движења. 
 
Наука и истражување 
- Да се започне со изработка и примена на целосна поширока интегрална политика за истражување. 
- Да се засилат капацитетите за истражување и технолошки развој со цел да се обезбеди успешно учество во рамковните програми 
на Заедницата. 
 
Животна средина 
- Да се интегрираат барањата за заштита на животната средина во другите секторски политики, посебно преку развивање на 
оценките за влијание врз животната средина. 
- Да се зголемат инвестициите во инфраструктурата на животната средина, со посебен акцент на собирање на отпадните води и 
нивен третман, доставување на вода за пиење, справување со загадувањето на воздухот и управување со отпад. 
 
Заштита на потрошувачите и здравјето 
- Да се продолжи со усогласување со acquis за мерки поврзани со безбедност. 
 
Царинска унија 
- Да се обезбеди целосно усогласување на законодавството и постапките од областа на царината со законодавството и 
стандардите на ЕУ и целосно спроведување на овие постапки на целата територија. 
- Да се обезбеди постојано зајакнување на Царинската управа и обезбедување на нејзино соодветно функционирање со цел да се 
достигнат стандардите на ЕУ.Целосно спроведување на Стратешкиот план 2004-2008. 
- Да се продолжи со подготовките со цел да се обезбеди поврзаност со компјутеризираните системи на ЕУ. 
 
Надворешна безбедносна и одбранбена политика 
- Да се обезбеди дека „Водечките принципи на ЕУ што се однесуваат на аранжманите помеѓу државата, како дел од Статутот од 
Рим на Меѓународниот кривичен суд и Соединетите Држави во врска со условите за предавање на лица на Судот“, донесени на 30 
септември 2002, се целосно земени предвид. 
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Финансиска контрола 
- Да се развијат и спроведат принципите за децентрализирана одговорност на раководството и функционална независност на 
внатрешната ревизија во согласност со меѓународно прифатените стандарди и најдобрите практики на ЕУ, следејќи го моделот на 
Европската унија за јавна внатрешна финансиска контрола (ПИФЦ), преку кохерентно законодавство и соодветен институционален 
капацитет. Да се обезбеди дека процесот насочен кон постигнување кон овој модел го управува Министерството за финансии во 
кои има улога на координатор и усогласувач. 
- Да се обезбеди натамошно јакнење на оперативните капацитети и функционална како и финансиска независност на Државниот 
завод за ревизија.  
- Да се развијат постапки и административни капацитети со цел да се обезбеди ефикасна заштита на финансиските интереси на 
ЕЗ. 
 
4. ПРОГРАМИРАЊЕ 
Помошта на Заедницата во согласност со процесот за стабилизација и асоцијација на земјите од Западен Балкан ќе се обезбеди 
согласно постоечките финансиски инструменти, посебно Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 2666/2000 од 5 декември 2000 година за 
помош на Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Сојузна Република Југославија и Република Македонија3. Соодветно оваа 
Одлука нема финансиски импликации. Република Македонија може да има пристап до финансирање од хоризонталните програми 
наменети за повеќе земји. 
 
5. УСЛОВЕНОСТ 
Помошта на Заедницата во согласност со процесот за стабилизација и асоцијација на земјите од Западен Балкан е условена од 
натамошниот напредок за исполнување на критериумите од Копенхаген како напредокот при исполнување на конкретните 
приоритети од ова Европско партнерство. Доколку не се успее да се почитуваат овие услови тоа ќе доведе до Советот да преземе 
соодветни мерки врз основа на член 5 од Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.2666/2000. Помошта на Заедницата исто така ќе биде 
предмет на условите определени со Заклучоците на Советот од 29 април 1997 година и 
21-22 јуни 1999 година, посебно во однос на преземањето на примателот да спроведе демократски, економски и институционални 
реформи. 
 

                                                 
3 OJ L 306, 7.12.2000, стр.1, Регулатива последно изменета со Регулативата (ЕЗ) бр. 2112//2005 (OJ L 344, 27.12.2005, стр.23): 
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6. СЛЕДЕЊЕ 
Спроведувањето на Европското партнерство ќе се следи преку механизмите утврдени согласно процесот за стабилизација и 
асоцијација, видливо во годишните извештаи доставени од Комисијата.  
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СЗ Секретаријат за законодавство 
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ДБКИ Дирекција за безбедност на класифицирани информации 
ДЗГР Државен завод за геодетски работи 
ДЗИС  Државен завод за индустриска сопственсот 
ДЗКИ Дирекција за безбедност на класифицирани информации 
ДЗЛП Дирекција за заштита на лични податоци 
ДЗР Државен завод за ревизија 
ДЗС Државен завод за статистика 
ДИК Државна изборна комисија 
ДИТ Државниот инспекторат за труд 
ДКБПД Меѓуресорска државна комисија за борба против илегалното производство,трговија и злоупотреба на дрога 
ДКСК Државна комисија за борба против корупција 
ДРС Дирекција за радијациска сигурност  
ДСЗИ Државен санитарен и здравствен инспекторат 
МФ_ДСПП Дирекција за спречување на перење на пари 
ЕАР Европска агенција за реконструкција 
ЕИ Економски институт 
ЕКЧП Европска конвенција за човекови права 
ЕЛС Единици на локалната самоуправа 
ЕСМ Електростопанство на Македонија 
ЕУ Европска унија 
ЗЕЛС Заедница на локалната самоуправа 
ЗСМ Здружение на судии на Македонија 
ИАРМ Институт за акредитација на република Македонија 
ИК Изборни комисии 
ИОР Институт за овластени ревизори 
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ИСРМ Институт за стандардиазација на Република Македонија 
ИЦ Информатички центар 
ЈО Јавно обвинителство 
ЈП “Дризла“ ЈП “Дризла“ 
КЖС Комисија за железнички сообрајќај 
КЗК Комисија за заштита на конкуренција 
КИ Комора на извршители 
КИТ Комисија за информатичка технологија 
КТ_АПСП Координативно тело за АПСП 
КТАСП Координативно тело за авторско и сродни права 
КХВ Комисија за хартии од вредност 
МK Министерство за култура 
МВР Министерство за внатрешни работи 
МВР_ГП Министерство за внатрешни работи - гранична полиција 
МЕ Министерство за економија 
МЕ КДП Комисија за државна помош 
МЕ_БМ Биро за метрологија 
МЕ_ДПИ Државен пазарен инспекторат 
МЕ_ОЗП Одделение за заштита на потрошувачите 
МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање 
МЗ Министерство за здравство 
МЗ_БЛ Биро за лекови 
МЗ_ДХ Дирекција за храна 
МЗШВ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
МЗШВ_ВУ Ветеринарна управа 
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МЗШВ_УВ Управа за води 
МЗШВ_ФУ Фитосанитарна управа 
МЛС Министерство за локална самоуправа 
ММФ Меѓународен монетарен фонд 
МНР Министерство за надворешни работи 
МО Министерство за одбрана 
МОН  Министерство за образование и наука 
МП Министерство за Правда 
МП_УИС Управа за извршување на санкции 
МРТ Македонска радио телевизија 
МСП Мали и средни претпријатија 
МТВ Министерство за транспорт и врски 
МТСП  Министерство за труд и социјална политика 
МУ Монополска Управа 
МФ Министерство за финансии 
МФ_УЈП Управа за јавни приходи 
МФ_ФП Финансиска полиција 
МФ_ЦУ Царинска управа 
НАПВ Национален акционен план за вработување 
НБРМ   Народна банка на Република Македонија 
НП Народен правобранител 
ОПД Оперативна програма за децентрализација 
ОПМ Организација на потрошувачите на Македонија 
ПА  Полициска Академија 
ПзС  Пакт за стабилност 
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Претседател на СРМ  претседател на Собранието на Република Македонија 
ПСЈИЕ Пакт за стабилност на Југоисточна Европа 
РД Рамковен Договор 
РЗЗЗ Републички завод за здравствена заштита 
РКЕ Регулаторна Комисија за енергетика 
С Судови 
СЕП Секретаријат за европски прашања 
СРД  Совет за радиодифузија 
СРМ Собрание на Република Македонија 
ССРМ Судски совет на Република Македонија 
ССА Спогодба за стабилизација и асоцијација 
УТ Управа за телекомуникации 
УЦВП Управа за цивилна воздушна пловидба 
ФЗО Фонд за здравствено осигурување 
ФМРП Фонд за магистрални и регионални патишта 
ФПИОМ Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија 
ФПО Фонд за пензиско осигурување 
ЦЕИ Централно европска иницијатива 
ЦКЕС Центар за континуирана едукација на судии 
ЦР Централен регистер 

 



 

 

 
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕВРОПСКО ПАРТНЕРСТВО 2005 

- МАТРИЦА НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ - 
 

 
 
 
 
 
Објаснување на матрицата: 
 
 
Поглавје Приоритет 

бр. 
Мерка 
бр. 

Акти
внос
т.бр 

Мерка/активности Рок Надлежна 
институција 

Коментар/ Активни проекти (на ниво на 
приоритет) 

Индикатори 

xxx xxx     Приоритет дефиниран во ЕП 2005        

  xxx Mxx   Предлог мерка за приоритеот xxx        

  xxx Mxx Axx Предлог активност за мерката Мxx        

 
 
 
 
 

 
 



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

0.0 Главни 
приоритети

1 Да се обезбеди навремено спроведување на препораките 
на ОБСЕ-ОДХИР во однос на изборниот процес за 
следните избори

0.0 Главни 
приоритети

1 М1 Донесување на изборниот законик со вградување на 
препораките на ОБСЕ

2006/I МП в. Поглавје 1.1.0 

0.0 Главни 
приоритети

1 М2 Зајакнување на изборната администрација 2006/I МП, ДИК в. Поглавје 1.1.0 

0.0 Главни 
приоритети

2 Да се донесе Законот за полиција. в. Поглавје 1.1.2

0.0 Главни 
приоритети

2 М1 Донесување на Законот за полиција 2006/I МВР в. Приоритет 169

0.0 Главни 
приоритети

3 Да се донесат измени на Уставот потребни за 
спроведување на реформите во судскиот систем во 
согласност со препораките на Венециската комисија. 
Последователно донесување и спроведување на мерките 
потребни за зајакнување на независноста на судиите 
(преку реформирањето на Судскиот совет и системот 
на нивниот избор), зајакнување на системот на обуки за 
судиите и јавните обвинители, подобрување на 
управувањето со предмети и намалување на 
заостанатите предмети.

в. Пошироко мерки и активности под 
приоритет 1.1.2 - правосуден систем

0.0 Главни 
приоритети

3 М1 Донесување на измените на Уставот 2005/IV МП

0.0 Главни 
приоритети

3 М2 Донесување на законот за судскиот совет 2006/II МП в. Приоритет 17, мерка М5

0.0 Главни 
приоритети

3 М3 Профункционирање на Академијата за обука на судии и 
обвинители

2006/I МП в. Приоритет 17, меркa М2

0.0 Главни 
приоритети

3 М4 Унапредување на системот на управување во судовите 2006/IV МП, ВСРМ в. Приоритет 17, мерки М4, М17, М18, М19

0.0 Главни 
приоритети

3 М5 Спроведување на активности за намалување на 
заостанатите предмети 

2006/IV МП, ВСРМ в. мерки и активности под приоритет 18

АКЦИСКИ ПЛАН 
ЗА ЕВРОПСКОТО ПАРТНЕРСТВО 2005
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

0.0 Главни 
приоритети

4 Да се поедностават постапките на регистрација и 
издавање на дозволи за трговски друштва, меѓу другото, 
преку спроведување на „едношалтерскиот“ систем за 
регистрација на трговските друштва.

0.0 Главни 
приоритети

4 М1 Активирање на едношалтерскиот систем 2006/I в. Приоритет 85, мерка М1

0.0 Главни 
приоритети

5 Да се обезбеди соодветно спроведување на обврските 
преземени со Спогодбата за стабилизација и асоцијација, 
посебно во областа на електронски комуникации и царина

0.0 Главни 
приоритети

5 М1 Либерализација на пазарот на електронски комуникации 2006/I в. Приоритет 98

0.0 Главни 
приоритети

5 М2 Измена на Правилникот за висината на надоместокот за 
царински услуги во врска со укинувањето на општиот 
надоместок за царинска услуга од 19 евра, како и  
надоместок од 100 евра за секое поднесено барање за 
распределба на тарифна квота

2006/I МФ в. Приоритет 189

1.1 Демократија и 
владеење на 
правото

6 Да се консолидира владеењето на правото на целата 
територија, посебно преку навремено спроведување на 
реформите на органите за спроведување на законот.

1.1 Демократија и 
владеење на 
правото

6 М1 Спроведување на Акцискиот план за реформа на 
полицијата 

2006/IV МВР в. Приоритет 169

1.1 Демократија и 
владеење на 
правото

6 М2 Зајакнување на соработката меѓу органите за 
спроведување на законите 

2006/IV конт. МВР, ЈО, МФ в. Приоритет 169, мерка М4 и приоритет 
172

1.1 Демократија и 
владеење на 
правото

6 М3 Зајакнување на надзорната функција на државата 2006/IV конт. ВРМ

1.1 Демократија и 
владеење на 
правото

6 М3 А1 Зајакнување на инспекциските органи 2006/IV конт. ВРМ кадровско и техничко зајакнување на 
инспекциите, број на извршени инспекции, 
изречени и реализирани казни

1.1.0 Избори 7 Да се отстранат недостатоците утврдени при 
изборниот процес и да се овозможи слободен и фер 
процес на следните парламентарни избори.
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.0 Избори 7 М1 Имплементација на препораките на ОБСЕ-ОДИХР во 
новиот изборен законик

2006/I МП анализа на усогласеност со препораките

1.1.0 Избори 7 М1 А1 Идентификација на места (ИМ) каде континуирано се 
регистрирани проблеми при спроведување на изборите

2006/II ДИК идентификувани ИМ

1.1.0 Избори 7 М1 А2 Преземање на мерки за јакнење на свеста во овие средини 2006/II ДИК, ВРМ Податоци за спроведени активности

1.1.0 Избори 7 М2 Формирање на новата изборна администрација 2006/II СРМ
1.1.0 Избори 7 М2 А1 Формирање на ДИК согласно новиот закон 2006/I СРМ Формирана ДИК
1.1.0 Избори 7 М2 А2 Формирање на изборните комисии 2006/II ДИК Формирани Изборни комисии
1.1.0 Избори 7 M3 Зајакнување на изборната администрација 2006/II ДИК, ВРМ
1.1.0 Избори 7 M3 А1 Зајакнување на стручната служба на ДИК 2006/I ДИК (МФ одобрило вработување на 4 лица) број и капацитет на стручната служба

1.1.0 Избори 7 M3 А2 Обезбедување ново просторно сместување за ДИК 2006/I ВРМ обезбеден простор за работа на ДИК
1.1.0 Избори 7 М4 А2 Едукација на изборните органи 2006/II ДИК
1.1.0 Избори 7 М4 А1 Донесување програма за обука 2006/II ДИК донесување на програмата
1.1.0 Избори 7 М4 А1 Спроведување на обуката 2006/II, 

2006/III
ДИК број, содржина, опфатени лица и резултати од 

обуките
1.1.0 Избори 7 М5 Подготовки за спроведување на изборите 2006/II ДИК
1.1.0 Избори 7 М5 А1 Определување единствени стандарди на изборниот 

материјал
2006/II ДИК определени стандари на изборни материјали, 

квалитет на стандардизираните материјали

1.1.0 Избори 7 М5 А2 Донесување упатства и правилници согласно законот 2006/II ДИК донесени упатства
1.1.0 Избори 7 М5 А3 Донесување кодекс за набљудување на изборите 2006/II ДИК донесен кодекс
1.1.0 Избори 7 М5 А4 Проверка на интегритетот на базата на податоци за 

избирачкиот список
2006/II ДИК утврден интегритет на базата

1.1.0 Избори 7 М5 A5 Објавување на избирачкиот список 2006/II МП објавен избирачки список 
1.1.0 Избори 7 М5 А6 Одлуката за правилата за рамноправен пристап во 

медиумското претставување 
2006/II СРМ, СРД даден предлог од СРД, донесена и објавена 

одлука од СРМ
1.1.0 Избори 7 M6 Информирање на јавноста за изборите 2006/II, 

2006/III
ДИК

1.1.0 Избори 7 M6 А1 Информирање на јавноста за новиот закон 2006/II ДИК објавување преку медиуми, веб страна
1.1.0 Избори 7 M6 А2 Информирање на јавноста за начинот на спроведување на 

изборите 
2006/II ДИК објавување преку медиуми, веб странач 

објавување описи на избирачки места
1.1.0 Избори 7 М7 Спроведување на изборите 2006 ДИК во зависност од датумот на изборите
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1.1.0 Избори 7 М7 А1 Донесување одлука за распишување на изборите 2006 претседател на 
СРМ

во зависност од датумот на изборите објавена одлука

1.1.0 Избори 7 М7 А2 Извршување на законските надлежности на изборните 
органи на денот на изборите

2006 ДИК, ИК во зависност од датумот на изборите начин на спроведувањ ена изборите, број на 
жалби

1.1.0 Избори 7 М7 А3 Надзор над прописите за изборна кампања во медиумите 2006 СРД во зависност од датумот на изборите извештаи, казни

1.1.0 Избори 7 М7 А4 Објавување на резултатите од изборите 2006 ДИК во зависност од датумот на изборите утврдување на резултатите во законски 
определените рокови

1.1.0 Избори 7 М7 А5 Поднесување извештај за спроведените избори до 
Собранието 

2006 ДИК во зависност од датумот на изборите поднесен извештај во законски определените 
рокови

1.1.0 Избори 7 М7 А6 Објавување финансиски извештај за изборните кампањи 2006 учесници во 
изборите

во зависност од датумот на изборите јавно објавени извештаи, во рок утврден со 
законот

1.1.0 Избори 7 М7 А7 Поднесување и објавување финансиски преглед за 
изборите 

2006 ДИК во зависност од датумот на изборите поднесен финансиски преглед

1.1.0 Избори 7 М8 Конституирање на законодавниот и извршен орган 
согласно изборите

2006 СРМ во зависност од датумот на изборите одржана конститутивна седница

1.1.0 Избори 7 М8 А1 Избор на собраниски функционери и тела 2006 СРМ во зависност од датумот на изборите избрани функционери и тела на собранието

1.1.0 Избори 7 М8 A2 Избор на Влада 2006 СРМ во зависност од датумот на изборите избрана и конституирана нова влада
1.1.0 Избори 8 Да се гонат сторителите на измами и неправилности.

1.1.0 Избори 8 M1 Спроведување на постапките по предметите за 
кривичните дела против изборите и гласањето

2006/II С, ЈО, МВР известувањата во насока на информирање 
на јавноста да се прави пред одржувањето 
на изборите (стари случаи од минатите 
избори со изречени казни) и по 
завршувањето на изборите (број на случаи 
и разрешница)

број на разрешени случаи, исход

1.1.0 Избори 8 M2 Подготовка на органите за спроведување на законот 2006/II ЈО, МВР, С * бр. на обуки
* воспоставени, процедури, упатства

1.1.1 Јавна 
администрација

9 Да се обезбеди целосно спроведување на Законот за 
државните службеници, деполитизирање на 
вработувањето и напредувањето во кариерата на 
државните службеници и другите лица од јавната 
администрација и воведување систем на кариера 
заснован на заслуги.

1.DFID-PAR, NORMAK - PAR, UNDP – 
Поддршка на системот за обука на 
локалната администрација.
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1.1.1 Јавна 
администрација

9 М1 Спроведување на постапките за вработување и 
напредување согласно Законот за државни службеници 

2006/IV АДС, ОДУ спроведени огласи, податоци за нови 
вработувања, податоци за напредувања, 
податоци за обжалени и поништени постапки

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 Имплементација на Акциониот план за човечките 
ресурси во државната управа на Република Македонија 
(состојби, управување, развој и предизвици)                      

2007/I АДС, ВРМ_ГС, 
ОДУ

Да се информира Владата на двапати 
годишно за спроведувањето на Акциониот 
план

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 A1 Донесување на планот 2006/I ВРМ донесен план 

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А2 Утврдување организациони единици за човечки ресурси во 
сите органи на државна управа и воспоставување мрежа за 
соработка и координација на  организационите единици за 
човечки ресурси

2007/I ВРМ_ГС утврден стандардизиран опис на работните 
места во единиците за човечки ресурси, број 
на формирани единици за човечки ресурси,  
воспоставена функционална мрежа за 
соработка и координација на тие единици

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А3 Преиспитување на актите за организација и систематизација
на работните места, во согласност со функционалните 
анализи и стратешките планови 

2007/I ВРМ, ОДУ (задолжително да се предвиди знаењето на 
странски јазик како посебен услов за 
релевантните работни места)

број на донесени акти за систематизација и 
внатрешна организација, усогласени со 
функционалните анализи и стратешките 
планови, со прецизно утврдени описи на 
работните места

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А4 Обезбедување пристап до интернет и електронска пошта за 
сите државни службеници

2007/II ВРМ, ОДУ овозможен пристап до интернет и електронска 
пошта на сите државни службеници

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А5 Воспоставување на механизми за делегирање на 
надлежности на раководните државни службеници

2007/I ОДУ податоци за воспоставените механизми,
нивна имплементација

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М1 А6 Обезбедување на соодветен софтвер за водење на 
персоналната евиденција , како и негово применување во 
органите на државната управа

2007/I ВРМ, ОДУ (почитувајќи ги спецификите на секој орган) воспоставен систем за водење на персонална 
евиденција во сите органи на државната 
управа

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А7 Изработка на Документ за политики за привлекување и 
задржување на млади и високообразовни кадри во 
државната служба

2007/I ОДУ број на вработени млади и 
висококвалификувани кадри во државната 
администрација
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1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А8 Донесување на Уредба за опис на звањата и Уредба за 
изменување и дополнување на Уредбата за начелата за 
внатрешна организација на органите на државната управа   

2007/I АДС донесени Уредби,  подготвени насоки за 
подготовка на систематизациите, како и 
изработка на описите на работните места,  
стандардизиран опис на работните места во 
единиците за човечки ресурси

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М2 А9 Воспоставување на Единица за поддршка на обуката на 
државните службеници во Скопје

2007/I АДС воспоставена Единица за поддршка на 
обуката на државните службеници во Скопје
податоци за функционирање на Единицата

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М3 Анализa на процесот за оценување на државните 
службеници во 2004 година врз основа на доставени 
извештаи до Агенцијата за државни службеници

2006/I ОДУ, АДС доставени извештаи за оценување на 
државните службеници, извршена анализа, 
согледувања од анализата 

1.1.1 Јавна 
администрација

9 М4 Спроведување на Националниот систем за 
координација на обуката и стручното усовршување на 
државните службеници во РМ и подготовка на Програма 
за обука и стручно усовршување на државните 
службеници, со анализа на потребните финансиски 
средства за нејзино спроведување

2006/IV АДС, ОДУ Информација за спроведувањето од 
страна на АДС

мониторинг на обуките и периодични 
извештаи за спроведените обуки; број на 
изведени обуки по област; учесници на 
обуките, доставени програми за обука на 
државните службеници.  

1.1.1 Јавна 
администрација

10 Да се подобри транспарентноста на администрацијата.

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М1 Воспоставување на  електронски систем за 
комуникација на државната управа со граѓаните - 
uslugi.gov.mk

2005/IV         
2006/IV

ВРМ_ГС, КИТ

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М1 А1 Воспоставување на базична мрежна, безбедносна, 
комуникациска, mail и колаборациска инфраструктура, 
управување со промените и конфигурација на 
инфраструктурата

2005/IV  ВРМ_ГС, КИТ

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М1 А2 Воспоставување владин интранет портал (G2G) 2005/IV  ВРМ_ГС, КИТ

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М1 А3 Воспоставување владин интернет портал (G2C/G2B) 2005/IV  ВРМ_ГС, КИТ
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1.1.1 Јавна 
администрација

10 М2 Унапредување на услугите на порталот 2006/IV ВРМ_ГС, КИТ Стандардизација на формулари на порталот 
www.uslugi.gov.mk, Персонализиран пристап 
до информации, Воспоставување на 
Messеnger сервис за директен пристап до 
одговорните лица за секое барање од 
граѓаните, Воспоставување на контакт центар 
(call центар) за граѓаните кои немаат интернет 
пристап 

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М3  Унапредување на  соработката и електронска размена 
на информации меѓу органите на управата

2006/II ВРМ_ГС, ОДУ Зголемување на ефикасноста и ефективноста 
на Генералниот секретаријат, секторот за 
подготовка на седници на Владата и Владата 
во целост, поголема ефикасност на 
министерствата, следење на реализацијата на 
владините заклучоци, подобрена комуникација 
Собрание-Влада

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М3 А1  Развивање на  систем за управување со работни задачи, 
одлуки и информации

2006/II ВРМ_ГС, ОДУ намалување на трошоци на комуникација, 
административни трошоци и трошоци со 
ефикасно искористување на 
ресурсите;зголемување на продуктивноста на 
вработените и зголемување на агилноста на 
органите на државната управа

Реализирање на тимски сајтови за соработка и 
размена на информации со порталот на 
Генералниот секретаријат и следење на 
реализацијата на: програмата на 
министерството, владините 
заклучоци,пратенички прашања; 
Стандардизирање на документите кои се 
разменуваат

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М4 Електронска седница на Владата на Република 
Македонија

2006/II ВРМ_ГС, ОДУ

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М5 Стратегија за соработка со НВО секторот 2006/IV ВРМ_ГС Донесена Стратегија;
содржина на Стратегијата; унапредена 
соработка со невладиниот сектор

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М6 Зајакнување на капацитетите и ресурсите за 
имплементацијата на Законот за управна инспекција 

2006/IV МП број на извршени инспекции; наоди на 
инспекциите

1.1.1 Јавна 
администрација

10 М7 Донесување на нов Закон за здруженија на граѓани и 
фондации

2006/IV МП можност правните лица да можат да 
основаат здруженија и фондации 
(препорака од Аналитичкиот извештај)
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1.1.1 Јавна 
администрација

11 Да се донесе и да се спроведе Закон за пристап до 
информациите од јавен карактер

1.1.1 Јавна 
администрација

11 М1 Донесување на Закон за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер

2006/I МП донесен закон, содржина, податоци за 
имплементација

1.1.1 Јавна 
администрација

11 М1 A1 Донесување подзаконски акти 2006/III МП поврзаност со проектот e-vlada и uslugi.gov.mk донесени подзаконски акти,содржина, 
имплементација

1.1.1 Јавна 
администрација

12 Да се обезбеди ефикасно спроведување на Кодексот на 
етичко однесување на државните службеници.

ОДУ

1.1.1 Јавна 
администрација

12 М1 Спроведување постапки согласно Законот за државни 
службеници 

2006/IV ОДУ број на постапки, исход

1.1.1 Јавна 
администрација

13 Да се обезбеди соодветна соработка на сите државни 
органи со Народниот правобранител и да се подобри 
следењето на неговите препораки.

1.1.1 Јавна 
администрација

13 М1  Унапредување на соработката на државната органи со 
Народниот правобранител

2006/IV конт. ВРМ_ГС, ОДУ                               

1.1.1 Јавна 
администрација

13 М1 А1 Извештаи од страна на органите на управата до Владата по 
однос на препораките на НП на тримесечно ниво

2006/I, 
2006/II, 
2006/III, 
2006/IV

ВРМ, ОДУ редовно доставување на извештаите, анализа 
за постапување по препораките - број на 
претставки по кои се постапува/не се 
постапува;  покренати постапки по извештаите 
поднесени до државните органи; покренати 
постапки во ОДУ поради непостапување 

1.1.1 Јавна 
администрација

14 Да се воспостават транспарентни и одговорни локални 
администрации и да се развијат внатрешните контроли 
и ревизии при управувањето со децентрализираните 
фондови.

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М1 Донесување и спроведување на правилници и други 
акти на единиците на локалната самоуправа во 
согласност со законот за државни службеници

2006/II ЕЛС  донесени правилници, број на поднесени 
жалби против одлуки за извршена 
селекција и унапредување и одлуки по нив; 

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М2 Спроведување на надзор врз спроведувањето на 
законот

2006/II АДС број на извршени инспекции, податоци за 
утврдени неправилности

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М3 Донесување на петгодишна стратегија за обуки 2006/I трипартитен 
комитет

донесена стратегија, содржина на 
стратегија

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М4 Спроведување на обуки согласно Стратегијата за обуки 2006/I - 2010/I трипартитен 
комитет

број, вид, содржина и опфатени учесници 
на обуките

8/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М5 Јакнење на системот на внатрешните контроли и 
ревизии 

2006/IV МФ Види 3.32 Финансиска контрола П.200 M2 број на извршени ревизии; извештаи на 
ревизорите

1.1.1 Јавна 
администрација

14 М5 А1 Формирање на единици за внатрешна ревизија во 
единиците на локалната самоуправа со над 15 000 жители 
(42 единици)

2006/III МФ, ЕЛС број и капацитет на единици, извршени 
ревизии

1.1.1 Јавна 
администрација

15 Да се обезбеди натамошно развивање на 
администрацијата за спроведување на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација.

Среднорочен 
приоритет

1.1.1 Јавна 
администрација

16 Да се обезбеди натамошно унапредување на активно 
учество на граѓанското општество, вклучувајќи ги и 
социјалните партнери во процесот на донесување на 
одлуки.

Среднорочен 
приоритет

1.1.2 Правосуден 
систем

17 Да се обезбеди навремено спроведување на 
Стратегијата и на Акцискиот план за реформа во 
правосудството со цел зајакнување на неговата 
независност, зголемување на ефикасноста на судовите, 
како и зајакнување на целокупниот капацитет на 
правосудниот систем.

Модернизирање на судството – ДПК/УСАИД 
(8.000.000 УСД, јун.2002 – дек.2005, 
продолжен до крајот на 2007) – дисперзиран 
на различен вид активности, од подготовка 
на законодавство до зајакнување на 
институции.
КАРДС 2003 регионален – Востановување 
независно, сигурно и функционално судство 
и унапредување на судската соработка меѓу 
државите од Западен Балкан (5.000.000 ЕУР, 
дек.2004 – јун.2007) – главно се состои од 
обуки, тркалезни маси, работни посети.
КАРДС 2001 – Техничка помош за поддршка 
на формирањето на Институцијата за 
обука на судии и обвинители – фаза I 
(1.100.000 ЕУР, сеп.2004 – сеп.2005) – пред 
завршување е, се адаптира и опремува 
просторот наменет за Академијатa.

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М1 Измени на Уставот на РМ 2005/IV МП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 Донесување на Законот за Академијата за обука на 
судии и обвинители

2006/I МП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 A1 Конституирање на органите на Академијата за обука на 
судии и обвинители 

2006/I АОСО Управен одбор,  Директор, Извршен директор, 
Програмски совет

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 А2 Донесување на актите на Академијата 2006/II АОСО Статут, Деловник за работа на Управниот 
одбор, акти за внатрешна организација и 
систематизација на работните места

Донесени акти - содржина на актите

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 А3 Донесување на Програма за приемен испит, Програма за 
почетна обука, Програма за завршниот испит, Програма за 
постојано стручно усовршување и Програма за обука на 
едукатори

2006/II АОСО Донесување програма - содржина на 
Програмата

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 А4 Прием на кандидати и започнување на спроведување на  
иницијалниот тренинг на кандидатите за судии

2006/III АОСО Започнување на иницијалната обука во 2006/III
Број на примени кандидати

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M2 А5 Избор на судии по завршениот иницијален тренинг 2007/III ДСС

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М3 Закон за изменување и дополнување на Законот за 
судскиот буџет 

2006/I МП Унапредување на финансиската 
самостојнот на судството во 
администрирањето на судскиот буџет и 
утврдување на критериуми за 
финансирање на судството

Утврдување на критериуми за 
финансисрање на судството

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М4 Закон за судовите 2006/II МП Донесен закон

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М4 А1 Измена на Судскиот деловник 2006/II МП Донесени измена на Деловникот, содржина на 
измените

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М4 А2 Донесување на Упатство за начин на преземање на 
предметите

2006/II МП Согласно решенијата на Законот за судови и 
Законот за прекршоци и Законот за управни 
спорови

Донесено упатство, постапување по 
упатството; ефикаснопреземање на 
предметите согласно надлежноста на 
судовите

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М4 А3 Прилагодување на софтверските апликации во судовите 
согласно Законот за судовите и судскиот деловник

2006/III MП, ПИЦ Степен на усогласеност so постапките и 
потребите на корисниците
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М4 А4 Донесување и почетна имплементација на план за 
реорганизација на судовите вклучувајки кадровско 
екипирање

2006/II МП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М5 Закон за Судскиот совет 2006/II МП Усогласување на законот со уставните 
измени во однос на составот, 
надлежностите и изборот на членовите на 
Судскиот совет 

Донесен закон

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М5 А1 Формирање на Судскиот совет согласно новиот закон 2006/III ДСС Советот е формиран и функционира.

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М5 А2 Донесување измена на Деловникот на Судскиот совет 2006/III ДСС Измене одн. Донесен нов деловник на 
Државниот судски совет

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М6 Изземање на управните спорови од надлежност на 
Врховниот суд

2006/III МП Закон за судови; Закон за управна 
спорови

Донесен Закон за судови и Закон за управни 
спорови

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М6 A1 Анализа за реформата на управните постапки 2006/I MП Изготвена анализа, клучни наоди за анализата

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М7 Закон за прекршоците 2006/II МП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М7 A1 Усогласување на законите врз основа на кои орган на 
државната управа или организација и друг  орган, што врши 
јавни овластувања, можат да изрекуваат санкции за сторен 
прекршок

2007/III МП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М8 Донесување на Закон за медијација 2006/IV МП Востановен систем на медијација
Број на лиценцирани медијатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М8 А1 Донесување на Програма за селекција и обука на 
медијатори

2006/IV МП Донесена програма, содржина на програмата

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М8 А2 Спроведување на испит за стекнување на статус на 
медијатор

2006/IV МП Податоци за спроведувањето на испитот, 
стекнат статус на медијатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М8 А3 Донесување на Етички кодекс на медијатори 2006/IV МП Донесен кодекс

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М9 Кадровско доекипирање на Министерството за правда 2006/III МП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 Донесување и имплементација на Законот за 
извршување на санкциите

2005/IV МП, МП_УИС, 
ПУ

Почетокот со работа на Управата за 
извршување на санкциите со нов статус
 

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А1 Донесување на подзаконските акти 2006/I МП_УИС Донесени подзаконски акти

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А2 Кадровско екипирање на УИС, КПУ и ВПД 2006/I МП_УИС Нововработени (преземени) лица во Управата 
за извршување на санкциите, КПУ, ВПД

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А3 Изготвување на идејни проекти и започнување со 
адаптација на објектите на КПУ Штип, Куманово и Струмица

2006/III МП_УИС Изготвени идејни проекти за адаптација на 
КПУ во Штип, Куманово, Прилеп и Струмица.
Започната адаптација на објектите во КПУ 
Штип, Куманово и Струмица

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А4 Адаптирање и санирање на второто крило на КПД Идризово 2006/III МП_УИС Адаптирано и санирано второто крило на КПД 
Идризово

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А5 Отпочнување со редовна работа на Центарот за обука на 
вработените во казнено- поправните установи

2006/IV МП_УИС Обезбеден објект за сместување на Тренинг 
центарот; Отпочнување со редовна работа на 
Тренинг центарот; Спроведени обуки за 
континуирана едукација

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А6 Преселба на малолетничкиот затвор од Охрид во Прилеп 2007/III МП_УИС Преселен малолeтнички затвор од Охрид во 
Прилеп

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М10 А7 ИТ поврзување на Управата за извршување на санкции со 
МП, судовите и обвинителствата

2007/III МП_УИС Постоење на функционален ИТ систем помеѓу 
правосудните институции 

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М11 Предлог за донесување нов Закон за адвокатура 2006/IV МП да се анализира потребата од измени на 
законот во насока на целите поставени во 
стратегијата - категоризација на 
адвокатите (проценка паралелно со 
Законот за судови), зајакнување на 
механизмите за саморегулација на 
Адвокатската комора, користење на 
институтот на надоместок на штета

разгледан закон во прва фаза
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М11 A1 Етички кодекс за адвокати 2007/I АК Донесување на кодексот

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М12 Предлог за донесување нов Закон за вршење нотарски 
работи 

2006/IV МП Анализа на потребите кои произлегуваат 
од Стратегијата за реформа на 
правосудството

Разгледан закон во прва фаза

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М13 Донесување на нов Закон за решавање на судир на 
законите со прописите на другите земји во определени 
односи 

2006/IV МП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М14 Осмислување и спроведување на кампања за 
запознавање на јавноста за заштитата на нивните права 
пред судовите согласно воведените промени во 
судство

2006/IV MП

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М15 Измена на Законот за јавно обвинителство во 
согласност со Уставните измени

2006/III МП донесени измени на законот

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М16 Закон за Совет на јавни обвинители 2006/III МП донесен закон

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М17 Заокружување на процесот на воведување на 
информатичка технологија во правосудните институции

2007/III МП, ВСРМ,  
ДСС, ЈО, 
Пенитенцијарн
и институции

Постоење на функционален интегриран ИТ 
систем во судството и јавното 
обвинителство поврзан со другите 
релевантни институции 

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М17 А1 Опремување и започнување со работа на Центарот за 
информатичка технологија во правосудството

2006/IV МП, ВСРМ

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М17 А2 Надградба на софтверската апликација во судовите со цел 
имплементација на Правосудниот информационен систем

2006/IV МП, ВСРМ средства од Судски буџет функционални импликации

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М17 А3 Развивање и ставање во функција на Информационен 
систем на правна база на податоци

2006/IV МП, ИЦ функционална база / оценка за квалитет

1.1.2 Правосуден 
систем

17 М17 А4 Функционално ИТ поврзување на МП, Управата за 
извршување насанкции, ВСМ, Судскиот совет, судовите и 
јавните обвинителства

2007/III МП податоци за поврзаност на системите и 
овозможена  размена на информација
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M18 Зајакнување на механизмите на следење и планирање конт. МП Доставување на годишни аналитички 
извештаи за имплементацијата на 
Стратегијата за реформа на правосудниот 
систем од страна на Советот за реформа 
на правосудниот систем, Изготвување на 
годишни извештај за намалувањето на 
заостанатите нерешени судски случаи

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M18 А1 Изготвување на автоматизиран инпут за годишните судски 
буџети; генерирање аналитички извештаи 

2006/III ВСРМ од страна на Стручната служба на Судскиот 
буџетски совет

подобро управување со судовите 

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M18 А2 Следење и известување за капиталните инвестиции и 
расходите за сите судови и обезбедување функционална 
анализа за судското работење

2006/III ВСРМ

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M19 Унапредување на системот за водење на статистика во 
судството

2006/III МП, ДЗС Постоење на референтни податоци за 
ефикасност на судство

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M19 A1 Усогласување со Програмата за статистички истражувања 2006/III МП, ДЗС

1.1.2 Правосуден 
систем

17 M19 A2 Ревидирање на Oдлуката за класификација на кривичните 
дела 

2006/III ДЗС Усогласување со измените и дополнувањата 
на ма Кривичниот законик

Ревидирана Одлука за Класификацијата на 
кривични дела 

1.1.2 Правосуден 
систем

18 Подобрување на извршувањето на граѓанските предмети 
и  воспоставување ефикасен систем на доставување на 
судските покани.

* број на заостанати предмети (во однос на 
минатата година)

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 Имплементација на Законот за извршување 2006/IV МП оцена на спроведување на законот

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 А1 Донесување на Закон за претходни и привремени мерки за 
обезбедување на побарувања

2006/II МП донесен закон 

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 А2 Селекција, избор и именување  на извршителите 2006/II МП Активности за извршители:
испит; конкурс; номинација (најмалку 10); 
решенија за работа; започнување со работа

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 А3 Иницијална обука на првоименуваните извршители 2006/II МП Спроведени обуки за првоименуваните 
извршители 

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 А4 Воспоставување на Комора на извршители 2006/II МП Конституирање и почеток со работа на 
Комората на извршителите
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институција
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1.1.2 Правосуден 
систем

18 М1 А5 Подготовка на прирачници и стандарди за работа на 
извршителите

2006/II МП, КИ * донесени прирачници и стандарди

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М2 Воспоставување на организационен облик за вршење 
надзор над работата на извршители и нотари

2006/I МП Донесени правилници за внатрешна 
организација и систематизација на 
работните места во Министерството за 
правда

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М2 А1 Кадровско екипирање 2006/I МП број на вработени, структура

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М2 А2 Обука на вработените 2006/II МП Спроведени први обуки

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М2 А3 Спроведување на анкети на корисниците на услугите на 
извршителите и 

2007/I МП да ја врши организационата единица за 
извршување кој ќе се формира во МП

спроведени анкети и нивни резултати; 
обезбедување повратни информации и насоки 
за работата на извршителите

1.1.2 Правосуден 
систем

18 М2 А4 Годишно известување од страна на МП за бројот на 
извршени предмети и заостатокот од предмети

2007/II МП, КИ поднесени извештаи

1.1.2 Правосуден 
систем

18 M3 Воспоставување на систем за ефективно доставување 
и систем на покани

2007/I МП

1.1.2 Правосуден 
систем

18 M3 А1 Имплементирање на Законот за парнична постапка особено 
во делот на одредбите за доставување/покани

2006/I конт. МП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

19 Да се обезбеди целосно спроведување на стратегијата и 
акцискиот план на реформата во судството. Да се 
обезбеди независност и ефикасност на судството. 

Среднорочен 
приоритет

КАРДС 2002 регионален  - Развивање на 
сигурен и функционален казнено-поправен 
систем, што ги почитува оновните права и 
стандарди, и зголемување на регионалното 
поврзување и соработка  (1.000.000 ЕУР, 
планиран почеток крај на 2005) – сеуште не 
е отпочнат
КАРДС 2006 – Понатамошна 
имплементација на Стратегијата и 
Акциониот план за реформа на 
правосудниот систем ( 2.200.000 ЕУР) – 
сеуште не е одобрено проектното фише, 
исклучително е ориентиран кон подршка на 
развојот на пенитенцијарниот систем; 
предвидени се 0.4 – 06м. ЕУР за техничка 
помош или твининг и 1.4 – 1.6м. ЕУР за 
набавки и изградба (реконструкција на 
затвори)

1.1.2 Правосуден 
систем

20 Да се постигнат мерливи резултати во унапредувањето 
на функционирањето на прасудството, при тоа 
зголемувајќи ја стапката на извршување на граѓански 
предмети.

Среднорочен 
приоритет

1.1.2 Правосуден 
систем

21 Да се обезбеди натамошно развивање на Академијата за 
обука на судии и обвинители.

Среднорочен 
приоритет

КАРДС 2004 – Техничка помош за подршка 
на развојот на Институцијата за обука на 
судии и обвинители – II фаза (1.500.000 ЕУР, 
дек.2005 – дек.2007) – овој проект 
претставува продолжение на КАРДС 2001 
проектот за подршка на Академијата

1.1.2 Правосуден 
систем

22 Да се обезбеди натамошно развивање на капацитетот 
на правосудниот систем со цел да се справи со 
организираниот и економскиот криминал.

Среднорочен 
приоритет

КАРДС 2005 Твининг – Подршка на ЈО: 
Организиран криминал (1.400.000 ЕУР, 
дек.2005 – дек.2007) – ориентиран кон 
јакнење на кпацитетот на Одделението на 
ЈО за борба против организираниот 
криминал и корупција
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.2 Правосуден 
систем

23 Да се обезбеди соодветна опрема и ИТ поддршка за 
судовите.

Среднорочен 
приоритет

КАРДС 2003 E70 Техничка помош за 
реформа на јавната администрација – 
правосудството  III фази(2.300.000 ЕУР, 
сеп.2005 – дек.2006) – ИТ ориентиран
1. Набавки:
- Набавка на хардвер за правосудните 
институции во РМ (900.000 ЕУР) составен 
од три дела:
o Набавка на сервери и персонални 
компјутери (490.000 ЕУР)
o Набавка на принтери и лап-топ (110.000 
ЕУР)
o WAN – Мрежно поврзување на судските 
органи (300.000 ЕУР)
- Опремување на Центарот за 
информатичка технологија во 
правосудството (500.000 ЕУР)
2. Техничка помош – за имплементација на 
Информатичкиот систем за правна база на 
податоци и развој и надградба на 
Правосудниот информатички систем 
(900.000 ЕУР) составена од две компоненти:
o Имплементација на софтвер во јавните 
обвин ителства во РМ и во РСС, како и во 
пенитенцијарните институции, обука на 
вработените во овие институции (300.000 
ЕУР)
o Развивање на правна база на податоци  - 
LDBIS (600.000 ЕУР)

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 Да се обезбеди целосно спроведување на препораките на 
Групата на држави против корупција (ГРЕКО).
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 Спроведување на препораките од извештајот на ГРЕКО 
за  РМ (прв круг на евалуација)

2006/II МП, ВРМ, СРМ Според Извештајот на ГРЕКО од Првиот 
круг на оценка, препораките ii, iii, iv, v, vi, 
vii, viii, x, xii and xiv се задоволително 
спроведени, препораката ix е на 
задоволителен начин спроведена, додека 
препораките i, xi, xiii and xv се делумно 
спроведени, а xvi и xvii не се спроведени. 
Активностите подолу се насочени кон 
делумно спроведените и  неспроведените 
препораки 

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 А1 Формирање меѓуресорско тело за координација на 
активностите против корупцијата 

2006/I ВРМ Препорака XI-оценета како делумно 
спроведена од страна на ГРЕКО /Создавање 
на специјализирано тело или институција 
од мултидисциплинарен карактер кое 
исклучиво или во најголема мера би се 
справувало со борбата против корупцијата/ 

Формирано меѓуресорско тело

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 А2 Создавање на јасно дефинирани услови и постапка за 
именување на јавните обвинители и судиите

2006/I МП Препорака XIII ГРЕКО- оценета како делумно 
спроведена 

промена на Уставот,   воспоставени конкретни 
услови и постапки за именување на јавни 
обвинители и судии 

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 А3 Промена на национално законодавство за да се обезбеди за
процедурата за одлучување за имунитетот на членовите на 
Влада да не одлучува самата Влада 

2006/I МП Препорака XV на ГРЕКО - оценета како 
делумно спроведена

промена на Уставот

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 А4 Воспоставување насоки за пратениците од Собранието и 
особено за членовите на Комисијата за имунитети за 
постапување при одлучување за одземање на имунитет

2006/II СРМ Препорака  XVI на ГРЕКО - оценета како 
неспроведена 

Извршена анализа на одредбите на 
Деловникот на Собранието и Деловникот на 
Комисијата на Собранието за деловнички и 
мандатно-имунитеттни прашања; утврдени 
насоки за постапување:

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М1 А5 Намалување на листата на лица за кои е предвиден 
имунитет- Препорака XVII ГРЕКО- 

2006/I МП реализирана со Уставни амандмани XXIII, 
XXVII, XXX)

опсег на лица со имунитет според 
амандманите на Уставот
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 Спроведување на препораки од Извештајот на ГРЕКО за 
РМ (втор круг на евалуација) 

2007/II МП, МФ_ФП, 
МВР, ЈО, 
МФ_ДСПП, С, 
НП,ВРМ_ГС, 
АДС

За реализација на активностите поврзани 
со препораките на ГРЕКО да се види и :
Препорака III - Приоритет 26; Препорака IV 
и Препорака VIII (слободен пристап до 
информации, е-влада, воспоставување 
современи принципи за јавна 
администрација) - поглавје Јавна 
администрација; Препорака VI 
(специјализација на судови за управни 
предмети) - поглавје Правосуден систем; 
Препорака VII - приоритет 26 и поглавје 
Правда, слобода и безбедност - 
приоритети 169, 172;
Препораки X, XI - поглавје Право на 
трговски друштва
Република Македонија треба да поднесе 
Извештај за имплементацијата на 
препораките на ГРЕКО од Вториот 
евалуационен круг до 30 април 2007 
година.  

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 А1 Подготовка на проект за имплементација на новата законска 
регулатива за конфискација и заплена на приносите од 
криминал и со нив поврзаните прашања, вклучувајќи 
воспоставување насоки и темелна обука на овластените 
службени лица, како и собирање податоци за примената или
неприменувањето на конфискацијата и привремените 
мерки, со цел да се оцени функционирањето на системот во 
практиката

2007/II МП, MФ, МВР, 
ЈО, С

 Препорака I ГРЕКО подготовка и спроведување на проект; оценка 
за функционирањето на системот во 
практиката

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 А2 Обуки на овластени службени лица за конфискација и 
заплена на приносите од криминал

2007/II МП, МФ_ФП, 
МВР, ЈО, 
МФ_ДСПП, С

 Препорака I ГРЕКО број и содржина на спроведени обуки, опфат, 
евалуација
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 A3 Зголемување на свеста на јавноста за Омбудсманот како 
потенцијален механизам кој постапува по претставки во 
врска со корупцијата во јавната администрација

2007/II НП Препорака V - ГРЕКО Според препораките од 
вториот извештај (евалуација) на ГРЕКО, од 
претставките поднесени од граѓаните, ретки 
се оние од областа на корупцијата во јавната 
администрација

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 A4 Да се воведат  одредби во кодекси на однесување за сите 
јавни службеници, за пријавување на сомневања на 
корупција  

2007/II ВРМ_ГС, МП, 
АДС

Препорака IX - ГРЕКО анализа на кодекси
воведување одредби

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 A5 Обука на јавни службеници за пријавување на сомневања за
случаи на корупција 

2007/II ВРМ_ГС, МП, 
АДС

Препорака IX - ГРЕКО број на обуки, опфат, содржина, евалуација

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

24 М2 A6 Анализа за потреба од измена на  Кривичниот законик во 
однос на одговорност на правните лица за кривичното дело 
противзаконско посредување во согласност со член 18 од 
Кривичната конвенција за корупција (ETS 173) (Препорака 
XII - ГРЕКО)

2007/II МП Препорака XII - ГРЕКО воведување на одредба за посредување на 
правно лице

24 М2 А7 Воведување казнена евиденција за правни лица 2007/II МП Препорака XIII - ГРЕКО Воспоставена казнена евиденција
1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 Да се подобри транспарентноста при донесувањето на 
јавните одлуки и при управувањето со државните 
средства (вклучувајќи го и земјиштето во државна 
сопственост, концесиите и јавните набавки).

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 Инкорпорирање на системот на располагање со 
државен имот во системот на јавни набавки 

2006/IV МФ, МТВ в. Поглавје 3.05 Јавни набавки

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 А1 Воведување на јасни и прецизни правила и воедначување 
на постапките, како и одредби за транспарентност во 
доделување на градежно земјиште во државна сопственост 
и располагањето со друг државен имот

2006/IV конт. МФ преиспитување на соодветните одредби во 
Законот за располагање со ствари со државна 
сопственост, Законот за концесии, Законот за 
градежно земјиште, Законот за води, Закон за 
минерални суровини, Закон за јавни набавки

1. извршена анализа на одредбите 
2. воведување јасни процедури
3. објавување на истите
4. број наспроведени постапки, решенија

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 А2 Утврдување методологија за определување на ризични 
елементи ("triggers") за корупција при јавните набавки

2006/IV МФ_БЈН воспоставена методологија
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 А3 Доставување на тримесечни извештаи од страна на БзЈН до 
ДКСК- редовно ажурирање на Единствениот регистар за 
јавни набавки

2006/I
конт

MF_БЈН, ДКСК, Со предивдените измени на Законот за 
спречување на корупција ќе се избрише 
одредбата за доставување на извештаи, 
бидејки обврската се реализира преку 
објавувањето на единствениот регистар.

податоци на редовност во доставувањето на 
извештаите

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 А4 Зајакнување на соработката меѓу Бирото и ДЗР 2006/IV конт. МФ_БЈН, ДЗР одржани меѓусебни средби,взаемно 
известување, доставување на информации, 
материјали за извршени ревизии итн.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

25 М1 А5 Зајакнување на внатрешна ревизија во институции (обука, 
кадровско екипирање)

2006/IV МФ види поглавје Финансиска контрола, 
приоритет 200, мерки М4,М5,М7,М8

1. вработувања
2. спроведени обуки

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 Да се спроведат препораките на Државната комисија за 
спречување на корупцијата како и натамошно 
подобрување на координацијата и соработката помеѓу 
институциите задолжени за примена на законот.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М1 Зајакнување на целокупната соработка и координација 
меѓу надлежните органи за борба против корупција 
(ДКСК, ЈО, МВР, ФП, ДСПП, судство) (препорака VII - 
ГРЕКО)

2006/IV конт МП, МВР, ДКСК, 
ЈО, МФ_ФП, 
МФ_ДСПП, МФ, 
С

1. кадровско доекипирање
2. доопремување со техничка опрема
3. број на спроведени заеднички обуки (со 
симулација на случаи)
4. број на поведени постапки со јасно 
разграничување на улогата на секоја од 
инволвираните страни.
5. размена на информации
6. оствраени средби

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М1 А1 Целосно спроведување на меморандуми за соработка меѓу 
надлежните органи за борба против корупција

2006/IV конт МП

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М1 А2 Надминување на преклопувањата на надлежностите на 
органите надлежни во борба против корупцијата.

2007/I МФ, МВР се однесува особено на преклопувањата на 
надлежностите меѓу полиција, финансиска 
полиција, УЈП и ДСПП, потребно е 
преиспитување на законските одредби и 
нивната имплементација

направена анализа на законските одредби и 
нивното спроведување; поднесени предлози 
за надминување на преклопувањата

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М1 А3 Имплементација на Упатство за соработка  на органите на 
државната управа, јавните претпријатија, јавните установи  
и други правни лица што располагаат со државен капитал со
Државната комисија за спречување на корупцијата

2006/IV конт ВРМ - информација за мислења по однос на правни 
прописи
- размена на податоци
- преглед на информациите за појави на 
корупција доставени до ДКСК
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М2 Вградување на законска обврска за известувања за 
сознанија за корупција во новиот закон за  вршење на 
нотарски работи

2006/IV МП донесување на законот предвидено во  
приоритет  1.1.2 Правосуден систем 
Приоритет 17 М12

воведување на соодветна одредба во 
предвидените измени и дополнувањата на 
законот

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М3 Спроведување на Анексот на Државната програма за 
спречување на корупција (мерки за превенција и 
репресија на корупција на локално ниво) (Препорака III - 
ГРЕКО)

2007/I конт. ЗЕЛС, МЛС Коментар на ДКСК: Потребна е странска 
помош за обезбедување материјални, 
технички и други средства за создавање 
услови во општините за примена на 
мерките.

Oпштинска администрација и локална 
управа
1. континуирана обука за нови и пренесени 
надлежности - дизајнирање на 
специјализирани обуки на локално ниво
2. мониторинг, засилување и 
воспоставување на механизми за поплаки 
и жалби за неефикасност
3. обезбедување на слободен пристап до 
информации од јавен карактер
4. формирање на заеднички управни и 
административни органи и функционирање 
на повеќе заеднички претпријатија 
 Јавен сектор
1. слободен пристап до информации. 
2.вработени и опрема
3. приватизација на јавен сектор
Транспарентност, одговорност и отчетност
1. непосредна комуникација со НВО
2. број на спроведени едукативни 
антикорупциски кампањи и обуки 
3. издавање на билтени, формирање и 
ажурирање на WEB страни на општините 
итн.
4. следење на седниците на локалните 
совети од страна на граѓани, НВО и 
медиуми
5. обука на локалните медиуми за следење 
на работата на општината, јавните служби и 
јавните претпријатија
финансирање на единици на локална 
самоуправа
1. објавување на спроведени јавни набавки
2. нови вработувања на државни ревизори 
и нивна обука
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М3 А1 Зајакнување на соработката меѓу државниот и приватниот 
сектор

2006/IV ДКСК индикаторите се преземени од ОCTOPUS 1. Спроведени презентации; Одржани настани 
за односи со јавноста и контактирани лица
2. анти-корупциски материјали и насоки
3. компании и институции од правниот сектор 
кои се контактирани
4. институции од приватниот сектор кои 
усвојуваат кодекси на однесување или други 
анти - корупциски одредби
5. спроведени анкети за јавното мислење и 
дискусии на целни групи

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

26 М4 Објавување на препораките на ДКСК на веб страна на 
ДКСК

2006/II конт. ДКСК податоци за објавени препораки

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

27 Да се прегледаат дискреционите права на одредени јавни 
службеници и да се донесат јасни прописи во однос на 
конфликтот на интереси.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

27 М1 Спроведување на планот за ограничување на 
дискреционите овластувања на носители на јавни 
овластувања, согласно анализата за дискреционите 
овластувања 

2006/IV конт. ВРМ * укинати дискрециони овластувања во 
однос на детектираните недостатоци
* усогласеност на новодонесените прописи 
со принципот на ограничување на 
дискреционите овластувања

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

27 М2 Донесување на Закон за судир на интереси 2006/II МП изготвен е работен текст, испратен на 
мислење во ТАИЕКС

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 Да се обезбеди спроведување на донесеното 
законодавство за финансирање на политичките партии и 
за контрола на средствата на функционерите, како и да 
се наметнат ефикасни санкции во случај на прекршоци.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М1 Спроведување на Законот за финансирање на 
политички партии 

2006/IV конт. MП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М1 А1 Зајакнување на улогата на ДЗР за ревизија на извештаи на 
политички партии

2006/IV конт. ДЗР 1. остварен обем на планираните ревизии, 
издадени извештаи
2. констатирани неправилности и мерки за 
надминување

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М2 Вградување на обврска за објавување на извештаите 
како и  на финасирањето на изборните кампањи,  на 
партиите на сајтот на ДИК и ДКСК во новото изборно 
законодавство

2006/I МП Изборен закон - со измените предвидено е 
наведување на изворите на финансирање, 
средствата за кампањи и каде се 
потрошени парите.

вградена одредба;
натамошно следење: целовитост во 
објавувањето на извештаите на веб 
страните. 

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М3 Спроведување на прописите за доставување на анкетни 
листови за имотната состојба 

2006/IV конт. ДКСК, МФ_УЈП Зајакнување на капацитетите на ДКСК и 
УЈП (човечки ресурси) и создавање на 
технички услови како и бази на податоци

1. број на доставени пополнети анкетни 
листови од страна на лицата кои се должни 
тоа да го сторат
2. број на пополнети анкетни листови за 
промена во имотната состојба

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М3 А1 Заострување на казнена политика по однос на прекршочни 
пријави по основ на неподнесени и неточни анкетни листови 
за имотната состојба 

2007/I- конт. MП Прашањето да се третира во рамките на 
другите планирани измени на прописи и / или 
имплементација (Закон за спречување на 
корпуција и др. закони)

1. број на поднесени пријави по однос на 
невистинити или нецелосно пополнети анкетни
листови
2. решени случаи

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М3 А2 Зајакнување на УЈП и ДКСК  во функција на евиденција на 
имотот и проверка на анкетните листови за имотната 
состојба

2006/IV МФ_УЈП, ДКСК потреба од кадровско екипирање на УЈП и 
ДКСК 

1. број на вработувања (лица кои работат на 
ова прашање)
2. број на процесуирани и проверени анктени 
листови и резултати од истите

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

28 М3 А3 Креирање и ажурирање на база на податоци во Управата за 
јавни приходи за евиденција на имотот 

2007/I МФ_УЈП, ДКСК 1. креирање на база на податоци за анкетни 
листови

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

29 Да се одреди степенот на феноменот на корупција во 
главните области на јавниот живот со цел да се 
воспостават ефикасни превентивни мерки и мерки на 
откривање.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

29 М1 Одредување на степенот на феноменот на корупција во 
главните области на јавниот живот (полиција, 
образование, здравство, судство, царина итн.)

2006/IV ВРМ Оваа препорака е аналогна на препораката 
број I од Извештајот на ГРЕКО од првиот 
круг на евалуација
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

29 М2 Зголемување на ефикасноста во борбата против 
корупција

2006/IV ДКСК,ЈО, МВР, 
ДЗС, С

индикаторите се преземени од ОCTOPUS 1. извештаи за случаите на корупцијата;
2. започнати / завршени истраги
3. започнати постапки
4. пресуди
5. ссодветност на анти-корупциската 
законска регулатива и направените 
предлози за нејзино подобрување
6. јавното гледиште на феноменот 
корупција
7. согледување за ефективноста на 
истрагите и постапките

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 Да се засили капацитетот на полициските инспектори и 
обвинителите за справување со случаите на корупција. 
Да се обезбеди соодветна координација помеѓу 
Државната комисија за спречување на корупцијата и 
Јавниот обвинител.

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 М1 Зајакнување на капацитетите на органите во борбата 
против корупцијата

2006/IV ВРМ

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 М1 А1 Зајакнување на капацитетот на полицијата во справувањето 
со борбата против корупцијата

2006/IV МВР Види и приорритети 172 и 174 1. број на вработени стручни лица
2. број на остварени обуки, тип на обуки 
(специјализирани), број на учесници
3. обем на набавување и користење на нова 
техничка опрема
4. користење на специјални истражни техники

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 М1 А2 Зајакнување на капацитетот на јавното обвинителство за 
справување со случаите за корупција

2006/IV ЈО Активности: обуки, екипирање со стручни 
соработници и друг кадар, востановување на 
софтвер

1. број на вработени нови стручни 
соработници и друг кадар
2. број на остварени обуки, тип на обуки 
(специјализирани за делата поврзани со 
корупција), број на учесници
3. обем на набавување и користење на нова 
техничка опрема софтвер

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 М1 А3 Зајакнување на капацитетите на  ДКСК 2006/III ВРМ обуки на вработените, обезбедување на 
соодветен простор за работа на ДКСК

1.број на вработени - обезбеден простор           
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

30 М1 А4 Обезбедување на соодветна координација меѓу ДКСК и ЈО 2006/IV
континуирано

ДКСК, ЈО 1. постапување по однос на иницијативи на 
ДКСК од страна на ЈО (поведување на 
постапка или преземање на конкретни мерки).
2. број на разрешени случаи на корупција
3. соработка за прашања од интерес за 
остварување на нивните функции и за 
прашања од заеднички интерес

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

31 Да се обезбеди натамошно спроведување на 
стратегијата за борбата против корупцијата и 
засилување на иницијативата за зголемување на свеста 
во администрацијата и меѓу пошироката јавност. Да се 
обезбеди ефикасно спроведување на мерките и 
законодавството донесено за борба против корупцијата.

Среднорочен 
приоритет

1.1.3 Политика на 
антикорупција 

32 Развивање методологија и работа со систем за 
собирање и размена на разузнавачки податоци и 
заеднички пристап до базите на податоци.

Среднорочен 
приоритет

1.1.4 Рамковен 
договор

33 Да се обезбеди ефикасно спроведување на законската 
рамка усвоена во согласност со Рамковниот договор, 
имајќи во предвид, меѓудругото, унапредување на 
градењето на меѓуетничка доверба.

1.1.4 Рамковен 
договор

33 М1 Издадавање обрасци на возачки исправи и возачки 
исправи на јазиците на заедниците  

2006/II МВР

1.1.4 Рамковен 
договор

33 M2 Обезбедување употребата на јазиците на заедниците во 
Изборниот законик 

2006/I МП со Изборен законик печатење и користење на изборни 
материјали на јазиците на заедниците

1.1.4 Рамковен 
договор

33 M3 Имплементирање на законските одредби за употреба на 
јазиците на заедниците за патните ознаки

2006/IV ЕЛС

1.1.4 Рамковен 
договор

33 М4 Следење на извршувањето на донесените закони во 
функција на спроведување на Рамковниот договор

2006/IV ВРМ_ГС_СРД  Обврска за мониторинг на СРД
повеќе да се следат другите делови на РД;  
да се следи употребата на јазикот, 
стимулирање на употреба на двојазични 
коментари 

 подготовка на извештаи na 6 месечна 
основа
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.4 Рамковен 
договор

33 М5 Враќање на внатрешно раселени лица 2007/I ВРМ Мерка од АП-ЕП 2004 следење на бројот на ВРЛ.Бројот на 
внатрешно раселените лица (ВРЛ) е 
намален од огромниот број од 76 000 по 
кризата во 2001 година, на околу 1 420 во 
2005 година. 

1.1.4 Рамковен 
договор

33 М7 Завршување на обуката и вработување на 100 
кандидати на припадници на заедниците - преведувачи 
и дактилографи 

2006/II ВРМ_ГС_СРД  Де се распределуваат по државните 
органи и судовите- еден дел од нив и во 
локалната администрација
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.1.4 Рамковен 
договор

34 Да се заокружи потребната првана рамка за 
спроведувањето на процесот на децентрализација и 
натамошно спроведување на стратегијата за еднаква 
застапеност на малцинствата во јавната 
администрација и јавните претпријатија.

ТП за имплементација и координација на 
процесот на децентрализација (КАРДС 
2003), 2005/01-2006/01 €  0,9.000. 000 
ТП за МФ за фискална децентрализација-
(КАРДС 2004) 2005/02-2006/02  €  1,000.000  
Функционирање на 
децентрализацијата(MDW) 2004/07-2007/07   
$ 9.5.000.000
ТП за развој на внатрешната ревизија 
КАРДС 2004 2005/02-2006/02    €  1,000.000 
Обуки и развој на капацитетите во 
општинските институции-2004/08-2006/08-
ЕАР € 3.000.000 
Поддршка на системот на обуки за 
општинската администрација-UNDP-
Норвешка-2004/05-2006/05 $ 0.859.000.000 
Развој на општинската администрација-
Холандија-2003-2005/07 € 0,8.000.000 
Програма за општински развој-обуки во 
општинската администрација-Швајцарија 
СДЦ-2004/01- 2005/04 CHF 0,25.000.000 
Проект за развој на општините-2 
компонента-СБ -2003/04-2005/12  
0,34.000.000 
Проект за развој на општините-3 
компонента-СБ 2003/04-2005/12 $ 
0,145.000.000 
Програма за развој на општините-
Општински форум-Швајцарија-СДЦ 2005-
2007  CHF 0,65.000.000         

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М1 Спроведување на програмата и акцискиот план за 
спроведување на процесот на децентрализација 2004-
2007 

2007/I ВРМ, сите 
надлежни 
министерства

степен на реализација на планот според 
рокови

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М1 А1 Доставување на полугодишни извештаи за спроведување  
на процесот на децентрализација 

2006/I конт. МЛС * доставени извештаи
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1.1.4 Рамковен 
договор

34 М2 Донесување на нов Закон за полиција 2006/I МВР Види поглавје 0.0 Главни приоритети, 
приоритет бр. 2

донесен законот

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М3 Донесување на нов Закон за води 2007/I ВРМ Види приоритет бр. 182 донесен законот

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М4 Донесување на нов Закон за пасишта 2006/IV МЗШВ донесен законот

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М5 Обезбедување средства за децентрализацијата 
согласно Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа и донесените подзаконски акти   

2005/IV МФ со Буџетот за 2006 обем на обезбедени средства

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М5 А1 Информирање за резултатите од процесот на фискална 
децентрализација

2006/IV МФ според квалитативни и квантитативни 
индикатори за извршувањето на пренос на 
надлежностите

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М6 Развивање на квалитативни и квантитативни 
индикатори за извршувањето на пренесените 
надлежности

2006/II МЛС

1.1.4 Рамковен 
договор

34 М7 Спроведување на Планот за јавниот долг на општините 2006/IV МФ, ЕЛС обем на јавниот долг:
- процент на намалување во однос на 1 јули 
2005 година

1.1.4 Рамковен 
договор

35 Да се донесе и почне со спроведување на Среднорочен 
стратешки план за правична застапеност на 
малцинствата во јавната администрација (вклучувајќи го 
и судството) и јавните претпријатија.

Децентрализацијата и развој на човечки 
ресурси на Ромската полулација во Битола-
ЕУ 2005/05 - 2007/05 € 0,085.000.000

1.1.4 Рамковен 
договор

35 М1 Донесување на Среднорочна стратегија за правична 
застапеност

2006/I ВРМ донесена Стратегијата, податоци за 
имплементација

1.1.4 Рамковен 
договор

35 М2 Донесување на Годишни програми за правична 
застапеност во органите на државната управа и нивно 
доставување до АДС

2006/III ВРМ
ОДУ

изработени Годишни планови за соодветна 
и правична застапеност и доставени до 
АДС 

1.1.4 Рамковен 
договор

35 М3 Воведување механизми за унапредување на правичната 
застапеност во судството

2006/II МП види поглавје 1.1.3 Правосуден систем, 
приоритет 17, мерка М4

етничка структура на вработени во 
судството

1.1.4 Рамковен 
договор

35 М4 Воведување механизми за унапредување на правичната 
застапеност во јавните претпријатија

2006/IV МП етничка структура на вработени во јавните 
претпријатија

1.1.4 Рамковен 
договор

35 M5 Спроведување на оперативните планови за 
имплементација на стратегијата за Ромите.

2006/IV конт. ОДУ информации за спроведување на 
Стратегијата и оперативните планови
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1.1.4 Рамковен 
договор

36 Да се заврши процесот на децентрализација и 
натамошно спроведување на стратегијата за еднаква 
застапеност на малцинствата во јавната 
администрација и јавните претпријатија.

Среднорочен 
приоритет

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 Да се обезбеди целосна усогласеност со Европската 
конвенцијата за човекови права, Конвенцијата за 
спречување на тортура, нечовечко и понижувачко 
однесување или казнување, и со другите релевантни 
меѓународни конвенции. 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М1 Формирање на меѓуресорско тело на Владата за 
човековите права.

2006/I ВРМ Формирано меѓуресорско тело.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 M2 Зајакнување на одделението за  човекови права во МП. 2006/I МП Да се обезбеди поддршка за работата на 
меѓуресорското тело.

Вработување на 2-3 лица.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 M3 Анализа на реализацијата на препораките добиени по 
изготвувањето на Периодични извештаи по 
ратификуваните меѓународни конвенции за човекови 
права на ОН и Советот на Европа 

2006/IV МП Рамковна Конвенција за национални 
малцинства, Конвенција на ОН за 
спречување на расна дискриминација, 
Меѓународен пакт за грѓански и политички 
права, Конвенција на ОН против тортура и 
друг вид на сурово, нечовечно или 
понижувачко постапување и казнување)

Поднесена на Информација до Влада

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 M4 Следење на судската практика на Судот на човекови 
права - Стразбур

2006/IV МП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М4 А1 Кадрово зајакнување на канцеларијата на владиниот агент 
за следење на судската практика на ЕСЧП

2006/II ВА_ЕСЧП Вработување на 2 лица.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М4 A2 Објавување на предметите и пресудите пред Европскиот 
суд за човекови права во постапките поведени против РМ.

2006/I конт. ВА_ЕСЧП Број на објавени предмети, објавување на 
збирка предмети
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1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М4 А3 Следење и проценка на законските решенија од аспект на 
судската практика на ЕСЧП.

2006/IV конт. МП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М4 А4 Спроведување на специјализирани обуки за судската пракса 
на ЕСЧП по одделни области

2006/IV конт. МП;
АОСО

Број и вид на обуки и учесници. 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М5 Зајакнување на капацитетот на министерствата во 
однос на извештајните обврски што произлегуваат од 
конвенциите на ОН и СЕ

2006/IV МНР

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М5 А1 Обуки на надлежните државни службеници 2006/IV МНР Број на обуки и учесници.                                     
Квалитет на поднесени извештаи.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М6 Анализа на одредбите и спроведувањето на  ЗКП 2006/II МП Прашања на посета на CPT во затворите,  
решение за притвор и практика на користење 
информативни разговор, анализа на 
решенијата за улогата на истражен судија и 
ЈО.

Утврдена потреба од измени во ЗКП.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М7 Анализа на одредбите и спроведувањето на  КЗ 2006/II МП Утврдување на потреба од ревидирање на 
дефиницијата на силување, трговија со 
луѓе

Утврдена потреба од измени во КЗ.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М7 А1 Анализа на практика во врска со клевета 2006/III МП Види и 3.10. Информациско општество и 
медиуми приоритет 101

Детална анализа на случаите за клевета. 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М8 Унапредување на системот за заштита на децата 2006/IV МТСП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М8 А1 Донесување на закон за изменување и дополнување на 
Законот за заштита на децата

2006/IV МТСП Донесен закон

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М8 А2 Програма за развој на остварување на заштитата на децата 
за 2006 година 

2006/II МТСП Донесена програма
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1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 Донесување на подзаконски акти за имплементација на 
Законот за заштита на лични податоци 

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 А1 Правилник за техничките и организациски мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 А2 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на 
централен регистар

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 А3 Правилник за Операциите на Обработка на личните 
податоци што претставуваат посебен ризик за слободите и 
правата на субјкектот на лични податоци

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 А4 Правилник за формата, содржината и начинот на водење на 
евиденција за извршен пренос на лични податоци во други 
држави

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М9 А5 Правилник за начинот на водење на евиденција и образецот 
за евиденцијата на збирки на лични податоци

2006/I ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М10 Институционално зајакнување на ДЗЛП 2006/II ДЗЛП, ВРМ         

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М10 А1 Вработување на нови лица во ДЗЛП 2006/II ДЗЛП, ВРМ Број на нововработени.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М10 А2 Обуки на вработените во ДЗЛП 2006/II ДЗЛП Број на изведени обуки.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М10 А3 Обезбедување на адекватен деловен простор за работа на 
ДЗЛП                 

2006/IV ВРМ Обезбеден простор за работа на ДЗЛП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М11 Измени и дополнување на Законот за служба во 
армијата - бришење на одредбите за хомосексуализам 

2006/I МО Измени во законот.
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1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М12 Усогласување на националното законодавство со 
законодавството на ЕУ на полето на 
антидискриминацијата и еднаквите можности

2006/II MТСП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М3 А1 Донесување на Закон за еднакви можности помеѓу жените и 
мажите                                       

2006/I МТСП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

37 М3 А2 Ревидирање на национален  акционен план  за полова 
еднаквост (усвоен на Влада 1999 г.) 

2006/II МТСП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

38 Да се зајакне соработката помеѓу Министерството за 
внатрешни работи и Народниот правобранител.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

38 М1 Унапредување на соработката меѓу НП и МВР - 
поднесување извештаи до Владата на секои три месеци 

2006/I, 
2006/II, 
2006/III, 
2006/IV

МВР и НП Види и Јавна администрација - Приоритет 
13 М1 А1

Број на постапки на НП за МВР и нивен 
исход.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

39 Донесување на Законот за следење на комуникациите.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

39 М1 Донесување на Законот за следење на комуникациите 2006/IV ВРМ Донесен закон и неговото спроведување
 Број на случаи на употреба.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 Да се обезбеди целосно спроведување на прописите што 
се однесуваат на етиката, внатрешната контрола и 
професионалните стандарди во сите органи за 
спроведување на законите, судството и 
администрацијата во затворите.
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1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 М1 Подобрување на процедурите за откривање и истраги 
на неправилностите и нивно спроведување.

2006/IV МВР, МП-ФП, 
МФ_ЦУ, 
МП_УИС, JO, 
ВСМ

Број на пријавени случаи и дисциплински 
постапки и кривични пријави за 
злоупотреба на функција против 
вработените во полицијата,  затворите и 
судството   

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A1 Зајакнување на капацитетите на Секторот за 
професионални стандарди во МВР за откривање и 
истражување на неправилностите.

2006/IV МВР Број на обуки и учесници; процесуирани 
предмети                                                                

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A2 Доставување полугодишни информации до Владата за 
остварувањето на полицискиот кодекс.

2006/II, 
2006/IV

МВР Доставените информации и нивна содржина

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A3 Донесување и спроведување на програма за обука за 
почитување на човековите права во рамките на Центарот за 
обука на затворската админстрација.

2006/IV МП_УИС Број на обуки и учесници, Инкорпорирање на 
човековите права во образовниот курикулум     

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A4 Доставување полугодишни информации до Владата за 
евидентираните случаи на пречекорување на овластување 
и за преземените дисциплински и кривични постапки од 
страна на сите органи со посебни овластувања надлежни за 
спроведување на законот.

2006/II, 
2006/IV

МВР, МП-ФП, 
МФ_ЦУ, 
МП_УИС, МЗ

Поднесување и квалитет на извештаите.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A5 Донесување на Кодекс на судиите  2006/IV ЗСМ да се утврди потребата од вградување на 
одредби во новиот закон за судови 

Донесен кодекс

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

40 M1 A6 Информирање на јавноста за спроведувањето на 
професионалните стандарди од страна на Јавното 
обвинителство. 

 2006/IV JO во Извештај за работа на ЈО Дали и каде се објавени податоците.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

41 Да се подигне свеста кај полицијата, судиите, 
обвинителите и другите органи задолжени за 
спроведување на законите за нивните обврски во однос 
на човековите права и да се обезбеди дека истите ќе ги 
спроведуваат во согласност со меѓународните 
стандарди.
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1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

41 М1 Издавање на публикации и прирачници за заштитата на 
основните човекови права за полицијата, јавните 
обвинители, судиите, затворската администрација. 

2007/I МП, МВР, ЈО Број на издадени публикации.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

41 М2 Обуки на полицијата, јавните обвинители, судиите, 
затворска администрација.

2007/I конт. МП, МВР, ЈО Број на обуки и учесници

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

41 М3 Дисеминирање на информации за информирање на 
граѓаните за човековите права.

2007/I МП, МВР, ЈО Во полициски станици и други институции 
каде што се остваруваат човековите права

Број на постери, прирачници и покриеност 
на полициските станици 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

42 Да се обезбеди целосно спроведување на уставниот 
принцип за одделување на религиозните заедници и групи 
од државата и да се ревидира законодавната рамка за 
религиозните заедници и групи.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

42 М1 Донесување на нов  Закон за верски
заедници и религиозни групи.

2006/IV МП Вклучување на препораки од мислењето 
на ОБСЕ

Донесен закон. 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

42 М2 Ревидирање на улогата на Комисијата за односи со 
верски заедници и религиозни групи.

2006/II ВРМ
МП

Оцена и поставеност на комисијата за 
односи со верски заедници.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 Да се донесе и спроведе новиот Закон за радиодифузна 
дејност  со цел да се гарантира независноста  на 
медиумите и квалитетот на услугата што тие  ја 
обезбедуваат.

Потреба од странска помош Мерките и активностите се содржани во 
поглавје 10: Информатичко Општество и 
Медиуми

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М1 Донесување на Закон за радиодифузна дејност 2005/IV МТВ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М1 А1 Донесување на подзаконски акти за имплементирање на 
законот

2006/II СРД Донесување на правилник за измена на 
одредбите поврзани со негувањето на 
културниот идентитет
Донесување на правилник за примена на 
одредбите поврзани со одредбата за 
промовирање европски аудиовизуелни дела
Правилник за начинот на пренесување 
настани од големо значење
Упатство за правото на кратко известување за 
настани од големо значење и за други важни 
настани
Правилник за заштита на малолетниците од 
содржини што можат штетно да влијаат врз 
нивниот равој 
Упатство за примена на одредбите за 
рекламирање и телешопинг
Упатство за примена на одредбите за 
спонзорство
Правилник за примена на одредбите за 
користење телефонски услуги со посебна 
тарифа во радио и ТВ програмите
Правилник за задолжително снимање на 
излезниот сигнал
Правилник за техничките услови што треба да 
ги исполнуваат работните простории на 
радиодифузерите.
СРД ќе обезбеди список  на акти, донесени и 
планирани.

Донесени подзаконски акти

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М2 План на активности за имплементација на новиот Закон 
за радиодифузна дејност

2006/I СРД Подготвен план на активности
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М3 Воспоставување на новиот систем на наплата на 
радиодифузната такса.  

2006/I МРТ Наплатена радиодифузната такса

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М4 Донесување на Стратегија за развој на 
радиодифизуната дејност во Република Македонија.

2007/IV СРД Донесена стратегија

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М5 Донесување на Кодекс за однесување на членови на 
Советот и на стручната служба на Советот за 
радиодифузија.

2006/I СРД Донесен кодекс

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

43 М6 Спроведување обуки на јавните и приватните дифузери 
за примена на одредбите на новиот Закон за 
радиодифузна дејност 

2006/I СРД Спроведени обуки

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 Да се унапреди почитувањето и заштитата на 
малцинствата во согласност со Европската конвенција 
за човековите права и принципите утврдени со 
Рамковната конвенција на Советот на Европа за 
заштита на националните малцинства во согласност со 
најдобрата пракса на земјите-членки на ЕУ.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 М1 Донесување на закон за употреба на јазиците 2006/IV МП

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 М2 Почитување на принципите изложени во РКНМ 2006/IV конт. МНР

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 М2 A1 Редовно изготвување на извештаи по РКНМ 2006/IV МНР Поднесени извештаи и нивен квалитет.

37/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 М2 A2 Имплементација на препораките содржани во резолуциите 
на Комитетот на министри и Совет на Европа.

2006/IV МНР Мерките и активностите се содржани во 
приоритетите 33-35.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

44 М2 A3 Продолжување на дијалог со Советодавниот комитет. 2006/IV МНР Број на состаноци, консултации и нивен исход.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

45 Да се обезбеди натамошно унапредување на пристапот 
во образованието за сите етнички заедници.

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

45 М1 Определување и следење на квоти на државните 
универзитети за припадниците на заедниците. 

2006/II ВРМ Бројки предвидени со  квоти и запишани 
студенти преку квотите. 

1.2 Човекови 
права и заштита 
на малцинствата

46 Да се обезбеди натамошно унапредување на почитување 
на човековите права од страна на органите за 
спроведување на законот, и во одделенијата за притвор и 
затворите.

Среднорочен 
приоритет
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 Да се обезбеди регионална соработка и добрососедски 
односи, особено преку интензивирани напори да се изнајде 
преку преговори заеднички прифатливо решение за 
прашањето на името со Грција, во рамките на 
Резолуциите на Советот за безбедност 817/93 и 845/93.. 
Да се склучат и спроведат спогодби со соседните земји, 
имено за слободна трговија, прекугранична соработка, 
борба против организираниот криминал, недозволената 
трговија и криумчарење, соработка во областа на 
судството, управување со границите, животна средина, 
транспорт и енергија.

1. Поддршка и координација на 
стратегиите за интерирано гранично 
управување во државите од Западен балкан -
КАРДС 2002 (регионален)- во тек
2. Програма за прекугранична соработка на 
земјите од југоисточна Европа (OSCCP)- во 
тек- ОБСЕ
3. Развој на ефикасни/сигурни и 
функционални полициски системи, 
засилување на борбата против главните 
криминални активности и соработка меѓу 
полицијата и заедницата - КАРДС 2002 
(регионален)- во тек 2004-август 2006
4. Поддршка за развивање на регионалните 
и националните стратегии за 
конституирање на правни, регулативни и 
институционални рамки компатибилни со 
ЕУ во областа на азил, миграција и визи – 
KARDS 2002-во висина од 3 м.евра
5. Борба против трговијата со луѓе: 
Превенција и активности за подобрување 
на способностите на Косово и Р. 
Македонија.- во тек – Финска- ИОМ
6. Зајакнување на капацитетите на 
спроведувачите на законот во борбата 
против трговијата со луѓе во Југоисточна 
Европа (регионален)- Холандија и Швајцарија-
ИЦМПД/УНДП Романија- во тек
7. Регионална програма за поддршка на 
воспоставувањето на сеопфатни, ефективн
8. Прекугранична соработка со Република Буг
9. Транспортна Обзерваторија во Југоисточн
10. Санација и зајакнување на мостови на маг
11  Програма за имплементација на пилот ст

39/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М1 Унапредување на соработката со Република Грција конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. учество во имплементација на проекти
5. трговија меѓу земјите итн.

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М1 А1 Продолжување на разговорите со Република Грција со 
посредство на Специјалниот претставник на Генералниот 
Секретар на ОН

конт. МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М1 А2 Спроведување на Соседската програма за прекугранична 
соработка (CARDS/INTERREG)

конт. МНР, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М1 А3 Потпишување на Договор за заштита и одржлив равој на 
Преспанскиот регион

2006/II МЖСПП, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 Унапредување на соработката со Република Бугарија 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани и ратофикувани 
спогодби
2.  одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
3. учество во имплементација на проекти
4. отворање на нови гранични премини
5. воспоставување на нови патнички линии 
(железничко поврзување)
6. трговија меѓу земјите итн.
7. размена на податоци и информации, 
спроведување на оперативно истражни 
дејствија,соработка при извршување на 
контролирани испораки и пратки, 
доставување на меѓусебна помош итн во 
борбата против организираниот криминал
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 А1 Отворање на граничен премин за локален сообраќај 
Клепало Берово- Сандански

2006/IV МТВ, МНР завршени се сите активности од македонска 
страна

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 А2 Oтворање на гранични премини за локален сообраќај: 
Пехчево - Симитли; Делчево - Невестино

2007/III МТВ, МНР на 05.07 беше ратификуван договорот за 
Делчево Невестино

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 A3 Спроведување на Соседската програма за прекугранична 
соработка (CARDS/INTERREG)

2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 A4 Спроведување на Меморандум за соработка во областа на 
европската и евроатлантската интеграција

2006/IV конт. МНР, СЕП 

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 А5 Ратификација и спроведување на Договор за размена и 
заемна заштита на класифицирани информации

2006/IV конт. ДБКИ

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 A6 Усогласување на Годишна програма за соработка во 
областа на животна средина

2006/IV конт. МЖСПП четвртата билатерлана средба е предидена 
за прва четвртина на 2006 година

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 А7 Евалуација на ефекти од примената на ДСТ (Мешовита 
комисија)

2006/IV конт. МЕ

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М2 А8 Спроведување на Договорот за соработка во борба против 
тероризмот, организиран криминал, нелегална трговија со 
наркотични дорги, прекузори и психотрпотни суспстанци и 
други кривични дела 

2006/IV конт. МВР
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 Унапредување на соработката со Република Албанија 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. учество во имплементација на проекти
5. отворање на нови гранични премини
6. воспоставување на нови патнички линии 
(железничко поврзување)
7. трговија меѓу земјите итн.
8. Одржување на состаноци и средби, 
размена на податоци и информации, 
документи и публикации, преземање на 
чекори или дејства договорени на 
заедничка основа итн. заради борба против 
организираниот криминал

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 А1 Оотворање граничен премин за локален сообраќај: Џепиште 
- Требишта.

2006/IV МТВ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 А2 Ратификација и спроведување на Договор за размена и 
заемна заштита на класифицирани информации

2006/IV конт. ДБКИ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 А3 Потпишување на Договоро за железничко поврзување 2006/IV конт. МТВ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 A4 Формирање и работа на Комитет за спроведување на 
Договорот за заштита и одржлив развој на Охридското 
езеро и неговите води и притоки

2006/IV конт. МЖСПП

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 А5 Спроведување на Договорот за соработка во борба против 
тероризмот, организиран криминал, нелегална трговија со 
наркотични дорги, прекузори и психотрпотни суспстанци и 
други кривични дела

2006/IV конт. МВР
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М3 А6 Спроведување на Меморандумот за соработка во областа 
на евро-интегративните процеси

2006/IV СЕП, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М4 Унапредување на соработката со Србија и Црна Гора 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. учество во имплементација на проекти
5. отворање на нови гранични премини
6. трговија меѓу земјите итн.
7. Одржување на состаноци и средби, 
размена на податоци и информации, 
спроведување на оперативно истражни 
дејствија,соработка при извршување на 
контролирани испораки и пратки, 
доставување на меѓусебна помош итн во 
борбата против организираниот криминал

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М4 А1 Ратификација и спроведување на Договор за слободна 
трговија

2006/IV конт. МЕ, МФ_ЦУ, 
МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М4 А2 Отворање на граничен премин за локален сообраќај Лојане- 
Миратовац

2007/IV конт. МТВ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М4 А3 Потпишување и спроведување на Меморандум за соработка 
во евро-интегративните процеси

2006/IV конт. СЕП, МНР
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институција
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1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М4 А4 Спроведување на Договор меѓу РМ и Црна Гора и 
Меморандумот за соработка меѓу РМ и Србија во борбата 
против тероризмот, организираниот криминал, нелегалната 
трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и 
прекурсори, нелегална миграција и други кривични дела

2006/IV конт. МВР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М5 Унапредување на соработката со УНМИК/Косово 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. учество во имплементација на проекти
5. отворање на нови гранични премини
6. меѓусебна трговија итн.

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М5 А1 Комплетирање на демаркација на граница 2006/IV МНР, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М5 А2 Ратификација и спроведување на Привремениот Договор за 
слободна трговија меѓу РМ и УНМИК

2006/IV конт. МЕ, МНР, 
МФ_ЦУ

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М5 А3 Отворање на железничка линија Скопје- Приштина 2005/IV МТВ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М5 А4 Потпишување на Меморандум за соработка меѓу МЛС на 
УНМИК и МЛС на РМ

2006/IV конт. МЛС, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М6 Унапредување на соработката со Босна и Херцеговина 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани и ратификувани 
спогодби
2. имплементација на спогодбите
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. трговија меѓу земјите итн.
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1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М6 А1 Спроведување на Договор за слободна трговија 2006/IV конт. МЕ

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М6 А2 Потпишување и ратификација на Договор за имотно-правни 
односи

2006/IV МП, МЕ

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М6 А3 Потпишување и ратификување на Договор на полето на 
образование и наука

2006/IV МОН, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М6 А4 Спроведување на Меморандумот за соработка во областа 
на евро-интегративните процеси

2006/IV СЕП, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М7 Унапредување на соработка со Хрватска 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. трговија меѓу земјите 
5. спроведување на договорот за борба 
против организиран криминал

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М7 А1 Формирање и функционирање на Мешовит Комитет 
согласно Спогодбата меѓу РМ и Хрватска во контекст на 
приближување кон ЕУ

2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М7 А2 Договорно регулирање на размена и заемна заштита на 
класифицирани информации со Хрватска

2006/IV ДБКИ, МНР
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1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М8 Унапредување на соработката со Романија 2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

1. број на потпишани спогодби
2. број на ратификувани спогодби
3. одржани средби, состаноци, форуми, 
конференции, ф-ње на заеднички групи
4. трговија меѓу земјите итн.
5.спроведување на договорот за борба 
против организиран криминал
6. спроведување на договор за полициска 
соработка

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М8 А1 Зајакнување на соработка во евро-интегративните процеси- 
Склучување на меморандум за соработка во евро-
интегративните процеси

2006/IV конт. МНР, СЕП, 
ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М8 A2 Договорно регулирање на размена и заемна заштита на 
класифицирани информации со Романија

2006/IV ДБКИ, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М9 Спроведување на меморандумот за разбирање за 
изградба на нафтоводот АМБО

2009 МЕ, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М9 А1 Изградба на нафтовод 2009 МЕ, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М10 Спроведување на договорот за сукцесија на СФРЈ континуриан
о

МНР, ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М11 Учество во регионалните иницијативи (Пакт за 
стабилност, Процес за соработка во ЈИЕ, ЦЕИ, СЕКИ 
Центар за борба против прекуграничен криминал)

2006/IV конт. МНР, ресорни 
министерства

Учество во регионални иницијативи
1. учество на средби, состаноци, 
конфереции
2. претседавање/копретседавање
3. реализација на предвидените проекти
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1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М12 Поддршка на соработката во Еврорегионите 2006/IV конт. МНР, МЛС, 
ЕЛС,ресорни 
министерства

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М12 А1 Потпишување на Статут за еврорегион Преспа- Охрид 2006/IV МЛС, МНР, 
Општини 

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М13 Спроведување на Меморандумот за соработка  на 
Јавните обивнители

2006/IV            ЈО

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М14 Воспоставување систем за размена и  верификација на 
разузнавачки податоци на безбедносен начин помеѓу 
царинските служби (Сектори за спроведување на закон) 
во регионот

2006/IV МФ_ЦУ Програма за прекугранична соработка 
помеѓу земјите во југоисточна  европа - 
CUSTOMS 2007

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 M15 Спроведување на Way forward документ (Охридски 
граничен процес)

2006/IV МВР_ГП

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 M15 А1 Склучување на билатерални договори за прекугранична 
соработка со земјите од регионот

2006/IV МВР_ГП Преземена е обврска со Way forward 
документот да се склучат до крај на 2006. 

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 M15 А2 Организирање на работилници и работни групи од земјите 
од регионот (научени лекции од воспоставување на системи 
за гранична безбедност)

2006/IV МВР_ГП

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 M16 Потпишување на Конвенција за полициска соработка на 
земји од Југоисточна Европа

2006/II МВР Предвидено е потпишување на 4-5 мај 
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институција
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1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М17 Регионална соработка во областа на животната средина 2006/IV конт. МЖСПП, МНР

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М18 Спроведување на Меморандумот за развој на основната 
транспортна мрежа во ЈИЕ

2006/IV- 
континуиран
о

МТВ, МНР поврзано со поглавје Транспортна 
политика

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М18 A1 Активно учество во работата на CEETO обсерваторија и 
реализирање на нејзината програма за работа (Петгодишна 
програма за развоја на главната регионална транспортна 
мрежа SEETO) 

Конт. МТВ Обезбедување на финансиски средства за 
петгодишната партиципација во работата на 
SEETO

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М18 А2 Спроведување на регионални проекти за развој на патна 
инфраструктура

2006/I МТВ в. Соображајна политика 3.14 Приоритет 124 
М2, М3

Завршување на CARDS  2001 Е75 Неготино -  
Демир капија фаза 3 завршување на Е75 
Смоквица - Гвгелија

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М19 Спроведување на Договорот за воспоставување 
енергетска заедница во ЈИЕ

2006/IV- 
континуиран
о

МЕ, МНР поврзано со приоритетот 3.15 Eнерегија

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М19 А1 Дефинирање на акционен план за спроведување на 
Договорот за енергетска заедница.

2006/I ME

1.3 Регионални 
прашања и 
меѓународни 
обврски

47/48 М19 А2 Ратификација на Договор за енергетска заедница 2006/II МНР, МЕ

2 Економски 
критериуми

49 Да се зајакне правната сигурност за економските 
субјекти. Да се забрзаат законодавните постапки и да се 
прочистат правата на сопственост. Да се преземат 
одлучувачки чекори во завршувањето на регистрацијата 
на земјиштето и недвижниот имот.

ЕК- КАРДС, Германија, УСАИД, Светска 
Банка (СБ), Шведска, Австрија, УНДП, ЕБРД, 
ЕИБ, Јапонија, Норвешка
БЕРИС

2 Економски 
критериуми

49 М1 Спроведување на реформата на правосудството 2006/IV МП, ВРМ Види Поглавје правосуден систем, 
приоритет 19
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2 Економски 
критериуми

49 М2 Забрзување на правните и административните постапки 2006/IV МП, МЕ, ЦР

2 Економски 
критериуми

49 М2 А1 Целосно систематизирање и компјутеризирање на 
информатичкиот систем  на институциите инволвирани во 
спроведувањето на едношалтерскиот систем

2006/IV ЦР, ДЗС, 
МФ_УЈП

2 Економски 
критериуми

49 М2 А2 Воспоставување на единствен трговски регистар во 
електронска форма 

2006/IV ЦР в. 3.06 Право на трговски друштва , 
Приоритет 84

2 Економски 
критериуми

49 М2 А3 Објавување на регистарот на економските субјекти и 
процедурите и правилата за регистрација на веб страните 
на клучните институции 

2006/IV ЦР

2 Економски 
критериуми

49 М2 А4 Подобрување на пристапот до информации поврзани со 
економски-бизнис активности кои ќе се одвиваат преку 
Народна банка, Централен регистар

2006/IV ВРМ Воспоставено поврзување на НБРМ и ЦР; 
Зголемен број на достапни информации; 
зголемен број на корисници;

2 Економски 
критериуми

49 M3 Утврдување на методологија за предвидливоста и 
проценката на влијанијатa на законската рамка во 
деловниот сектор 

2006/III ВРМ, ВРМ_ГС Види поглавје 3.20 Претпријатија и 
индустриска политика, приоритет 153

2 Економски 
критериуми

49 M4 Понатамошно унапредување на имплементацијата на 
денационализацијата

2006/III ВРМ, МФ

2 Економски 
критериуми

49 M4 A1 Јакнење на капацитетите за спроведување на првостепена 
постапка за денационализација

2006/III ВРМ, МФ мониторинг на постапките 

2 Економски 
критериуми

49 M4 А2 Анализа  на работата на второстепената комисија  за 
денационализација 

2006/IV ВРМ_ГС, МФ Анализа на заостанатите предмети.
Утврдување на потреба од измени во 
постапката по промените на уставот

2 Економски 
критериуми

49 M4 А3 Зајакнување на капацитетот на второстепенaтa комисиja 2007II ВРМ_ГС, МФ Зголемен број на обработени предмети

2 Економски 
критериуми

49 М5 Понатамошно зајакнување на Државниот завод за 
геодетски работи

2007/I ДЗГР, 
МЖСПП, МП

Нови вработувања, Број на реализирани 
обврски согласно Програмите и Проектите 
во ДЗГР

2 Економски 
критериуми

49 М5 А1 Спроведување на Програмите за премер, катастар и 
запишување права на недвижности на годишно ниво

2006/IV ДЗГР, 
МЖСПП, МП

2 Економски 
критериуми

49 М5 А2 Имплементација на активностите дел од проектот на СБ 
“Проект за катастар и регистрација на недвижности“

2007/I ДЗГР 
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

50 Да се зајакне капацитетот на државата за решавање на 
економските спорови.

ЕК-КАРДС (во рамки на CARDS 2006 - 
подобрување на инвестициската клима)

2 Економски 
критериуми

50 М1 Воведување на алтернативни начини на решавање на 
економски спорови

2006/III МЕ, МП

2 Економски 
критериуми

50 М1 А1 Донесување на Закон за меѓународна трговска арбитража 2006/I МЕ

2 Економски 
критериуми

50 М1 А2 Донесување на Закон за медијација 2006/IV МП Види Поглавје 1.1.2 Правосуден систеи, 
Приоритет 17, мерка М8

Востановен систем на медијација
Број на лиценцирани медијатори

2 Економски 
критериуми

50 М1 А3 Спроведување на едукација на медијатори 2006/III МП Види Поглавје 1.1.2 Правосуден систеи, 
Приоритет 17, мерка М8, активност А1

Спроведени обуки

2 Економски 
критериуми

50 М1 А4 Спроведување на едукација на арбитри 2006/IV МЕ Спроведени обуки

2 Економски 
критериуми

50 М2 Специјализација на судството 2006/IV МП Види Поглавје 1.1.2 Правосуден систеи, 
Приоритет 17

Оформени специјализирани оддели, 
специјализација на судиите, обуки во 
Академијата на судии и јавни обвинители

2 Економски 
критериуми

51 Да се обезбедат административни одлуки донесени  врз 
основа на транспарентни прописи, како и ефикасна 
административна и судска ревизија на одлуките донесени 
врз основа на дискрециони надлежности

ЕК-КАРДС, УСАИД, УНДП, DFID

2 Економски 
критериуми

51 М1 Зголемување на транспарентноста на 
административните постапки и процесите на 
донесување одлуки

2006/I ВРМ Види Поглавје 1.1.3  Политика на 
антикорупција, Приоритет 24 и Приоритет 
25

2 Економски 
критериуми

51 М1 А1 Објавување на процедурите и на одлуките за издавање под 
концесија на минерални суровини

2006/I МЕ, ВРМ_ГС, 
КИТ

2 Економски 
критериуми

51 М1 А2 Објавување на процедурата и на одлуките за издавање под 
концесија на земјоделско земјиште

2006/I МЗШВ, ВРМ_ГС, 
КИТ

2 Економски 
критериуми

51 М1 А3 Објавување на процедурата и на одлуките за 
доделување/продажба на неизградено градежно земјиште

2006/I МТВ, ВРМ_ГС, 
КИТ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

51 М1 А4 Објавување на процедурата и на одлукite за издавање под 
концесија на вода

2006/I МЕ, ВРМ_ГС, 
КИТ

2 Економски 
критериуми

51 М2 Инкорпорирање на системот на располагање со 
државен имот во системот на јавни набавки 

2006/IV МФ, МТВ Види Поглавје 1.1.3 Политика на анти-
корупција, приоритет 25

2 Економски 
критериуми

52 Да се подобри општата деловна клима, меѓу другото со 
засилување на спроведувањето и примената на 
законодавството во области како што се ревизијата и 
корпоративното сметководство. Да се зголеми нивото 
на привлечност на земјата за домашни и странски 
директни инвеститори.

ЕУ-КАРДС, УНДП, Холандија, Австрија, 
УСАИД, ЕИБ, ЦЕБ, ЕБРД, СБ, 

2 Економски 
критериуми

52 M1 Тековно следење и ажурирање на Меѓународните 
стандарди за финансиско известување

2005/IV МФ Види Поглавје 3.06 Право на трговски 
друштва, Приоритет 86 и Приоритет 87

2 Економски 
критериуми

52 M2 Имплементација за Законот за ревизија 2006/II МФ Види Поглавје 3.06 Право на трговски 
друштва, Приоритет 88

2 Економски 
критериуми

52 M2 А1 Формирање на Совет за унапредување и надзор на 
ревизијата  на професионална асоцијација на ревизори  

2005/IV МФ

2 Економски 
критериуми

52 M2 А2 Формирање Професионална асоцијација на ревизори 
(Институт за овластени ревизори)

2006/I МФ

2 Економски 
критериуми

52 M2 А3 Соодветно финансирање заради развој на ревизорската 
професија на ИОР

2006/I МФ, ИОР Простор, компјутерска опрема и вработување 
на 2-3 извршители

2 Економски 
критериуми

52 M2 A4 Програмата за полагање на испитот за стекнување на 
звањето овластен ревизор, за добивање на дозвола за 
работа на друштвата за ревизија и другите прописи од 
законот

2006/II МФ и ИОР

2 Економски 
критериуми

52 M2 A5 Усвојување Акциски  план за сметководство и ревизија 2006/II МФ

2 Економски 
критериуми

52 M3 Поттикнување на странските директни инвестиции  
(СДИ) во Република Македонија

2006/IV МЕ, АСИ

2 Економски 
критериуми

52 M3 А1 Понатамошно спроведување на  Акцискиот план за 
поттикнување на СДИ

2006/IV МЕ, АСИ реализирани странски директни инвестиции во 
земјата
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

52 М3 А2 Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за странски 
инвестиции

2006/IV АСИ Број на вработени, обуки, опрема

2 Економски 
критериуми

52 М3 А3 Континуирано спроведување на активностите во 
Националниот совет за претприемништво и конкурентност и 
Националниот совет на инвеститори со фокус на СДИ

2006/IV МЕ реализирани состаноци,спроведени 
активности

2 Економски 
критериуми

53 Да се намали должината на стечајната постапка, да се 
решат заостанатите стечајни постапки и да се намали 
бројот на останатите трговските друштва што се под 
стечај, но не се сè уште решени.

СБ, УСАИД, ЕК-КАРДС

2 Економски 
критериуми

53 М1 Донесување на нов Закон за стечај 2006/I МЕ Донесен закон

2 Економски 
критериуми

53 М2 Имплементација на Програмата за спроведување на 
Законот за стечај

2006/IV МЕ Број на обуки

2 Економски 
критериуми

53 М2 А1 Формирање на Комора на стечајни управници 2006/IV МЕ

2 Економски 
критериуми

53 М2 А2 Обука на стечајни управници 2006/IV МЕ, МП

2 Економски 
критериуми

53 М2 А3 Обука на стечајни судии 2006/IV МЕ, МП

2 Економски 
критериуми

53 М3 Рационализација и зголемување на ефикасноста на 
постапките за ликвидација 

2006/IV МФ, МП, ВСРМ Намалено време траење на постапките за 
ликвидација; Намален број на друштва во 
ликвидациона постапка 

2 Економски 
критериуми

53 М3 А1 Разрешување на прашањето за спроведување на 
ликвидацијата и превземање на судските трошоци

2006/IV МФ, МП, ВСРМ Да се обезбеди бришење на друштвата  кои 
не се усогласени со Законот од 1996 и чиишто 
блокирани сметки биле пренесени во 
соодветната институција за блокарани сметки 
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

54 Да се гарантира еднаков однос кон сите даночни 
обврзници. Да се реши феноменот на толерирање на 
одредени даночни обврзници кои не плаќаат даноци и 
придонеси за социјално осигурување. Да се елиминираат 
заостанатите долгови за плаќање на даноци и придонеси 
за социјално осигурување. Да се обезбеди ефикасно 
гонење на поединци и трговски друштва коишто 
учествувале во „пирамидалните “ програми за 
избегнување на плаќање данок.

УСАИД, Холандија (твининг)
(Министерство за Финансии -
Аранжман - ММФ 2006)
Министерство за Финансии -
Аранжман - СБА ММФ јули 2006

2 Економски 
критериуми

54 М1 Донесување на Законот за даночни постапки 2006/I МФ Види Поглавје 3.16, Приоритет 139, мерка 
М1

Нов закон 

2 Економски 
критериуми

54 М1 А1 Донесување  на подзаконски акти на Законот за даночни 
постапки

2006/III МФ

2 Економски 
критериуми

54 М2 Зајакнување на капацитети на Управа за јавни приходи 2006/III МФ_УЈП Види Поглавје 3.16, Приоритет 134 Зголемување на бројот на финансиски 
инспектори; зголемување на бројот на 
обуки, опрема

2 Економски 
критериуми

54 М2 А1 Донесување на нова организациона шема и пополнување на 
нови работни места

2006/III МФ_УЈП

2 Економски 
критериуми

54 М2 А2 Воспоставување на канцеларија за големи даночни 
обврзници 

2006/III МФ_УЈП Функционална канцеларија за големи даночни 
обврзници

2 Економски 
критериуми

54 М2 А3 Пилот канцеларија за мали и средни даночни обврзници 2007/III МФ_УЈП

2 Економски 
критериуми

54 М2 А4 Креирање на нова канцеларија за големи плаќачи на 
придонеси  во ПИОМ со посебни единици за наплата на 
придонесот за пензиско и здравствено осигурување

2006/III МФ_УЈП

2 Економски 
критериуми

54 М2 А5 Изедначување на основицата за пресметување на 
персонален  данок на доход и социјалните придонеси 

2006/III МФ_УЈП

2 Економски 
критериуми

54 М3 Зајакнување на капацитетите на Финансиската полиција 2006/IV МФ_ФП

2 Економски 
критериуми

54 М3 А1 Предлог за донесување на закон за Финансиска полиција 2006/II МФ Донесен закон

2 Економски 
критериуми

54 М3 А2 Донесување на акти на Финансиска полиција  2007/I МФ_ФП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

54 М4 Ефикасна истрага и судска постапка на започнатите 
предмети на даночна евазија

2006/IV JО, МВР, МФ, 
МФ_УЈП, 
МФ_ФП, 
судови 

Мониторинг на судските постапки

2 Економски 
критериуми

55 Да се заврши либерализацијата на пазарот. Посебно, да 
се продолжи процесот на приватизација и либерализација 
на мрежните капацитети.

СБ, ЕБРД, ЕК-КАРДС

2 Економски 
критериуми

55 М1 Прилагодување на правната рамка кон ЕУ стандардите 
и потполна либерализација на телекомуникацискиот 
пазар

2006/III МТВ в. Приоритет 98 Оценка за степенот на усогласеност со 
стандардите на ЕУ

2 Економски 
критериуми

55 М1 A1 Имплементација на законот за електронски комуникации 2006/III МТВ Постигната либерализација на пазарот на 
телекомуникации (поголем број на мобилни и 
фиксни телефонски оператори во РМ)

2 Економски 
критериуми

55 М2 Прилагодување на правната рамка кон ЕУ стандардите 
и потполна либерализација на енергетскиот пазар 

2006/IV МЕ Види Поглавје 3.15 Енергија, Приоритет 
128

Оценка за степенот на усогласеност со 
стандардите на ЕУ

2 Економски 
критериуми

55 М2 А1  Донесување на Закон за енергетика 2006/I ME Види Приоритет 128 М1 Донесен Закон за енергетика

2 Економски 
критериуми

55 М3 Ефикасна приватизација на ЕСМ 2006/IV ВРМ, МЕ

2 Економски 
критериуми

55 М4 Ефикасна трансформација на Јавното 
претпријатие“Македонски железници“

2006/II МТВ Види Поглавје 3.14 Сообраќајна политика, 
Приоритет 120, М5
1. Поделба на две пре-ја едно за транспорт 
и второ за инфраструктура;
2.Трансформација на сопственоста на 
транспортот

Реализација на план за трасформација ЈП 
МЖ,  формирани компании, формирана 
комисја за делбен биланс, дефинирани 
права и обвски на двата субјекти, поделба 
на персоналот на двата субјекти, поделба 
на имотот на двата субјекти (подвижен и 
недвижен имот) 
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институција
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2 Економски 
критериуми

56 Да се работи на решавање на прашањето на 
невработеноста и да се поддржи отворањето на 
работни места. Да се осигури брзо спроведување на 
новиот Закон за работни односи и на реформата на 
Агенцијата за вработување. Да се иницираат 
дополнителни напори за унапредување на отворањето на 
работни места особено за жените и младите. 

ЕК-КАРДС, ГТЗ, Австрија, DFID

2 Економски 
критериуми

56 М1 Модернизација на образовниот систем со цел а се 
зголеми понудата на кфалификувана работна сила на 
пазарот на труд

2006/IV МОН

2 Економски 
критериуми

56 М1 А1 Донесување на Националната програма за развој на 
образованието

2006/III МОН Програма во рамки на Националната 
програма за развој на образованието проект 
Светска банка за модернизација на 
образованието до 2009 година, истата ќе се 
разгледува на седница на ВРМ 2006/I

Усвојување на Националната програма со 
акциските планови од Владата и Собранието 
на РМ 

2 Економски 
критериуми

56 М1 А2 Предлог за донесување на Закон за стручно образование и 
обука

2006/I МОН Разгледан закон за стручно образование и 
обука - прва фаза 

2 Економски 
критериуми

56 М1 А3 Формирање на Центар за стручно образование и обука во 
МОН (VET-Vocational Educational Training) во рамки на кој ќе 
функционира Национална опсерваторија

2006/III МОН  Формиран Центар за стручно образование и 
обука 

2 Економски 
критериуми

56 М1 А4 Измени и дополнувања на Законот за високо образование 2006/II МОН Обезбедување на нормативно 
имплементирање на Болонската декларација 
(европски модел на универзитет, единствен 
кредит трансфер систем на ниво на 
универзитети  и на ниво на држава, додаток 
на диплома, разработување на принцип на 
доживотно учење) 

Донесени измени и дополнувања на законот за 
високо образование; имплементирани 
стандардите од Болоња 

2 Економски 
критериуми

56 М1 А5 Донесување на Закон за Биро за развој на образование 2006/I МОН Донесен закон

2 Економски 
критериуми

56 М1 А6 Донесување на Стратегија за образование на возрасни и 
доживотно учење

2006/IV МОН планирано и рамки на стратешкиот  план на 
МОН. 

Донесена Стратегија за образование на 
возрасни и доживотно учење

2 Економски 
критериуми

56 М1 А7 Формирање на Национална агенција за програмите на ЕУ од
областа на образованието и обуката (Леонардо да Винчи и 
Сократес)

2006/I МОН Формирање на Национална агенција за 
програмите на ЕУ од областа на 
образованието 
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2 Економски 
критериуми

56 М2 Зголемување на конкурентноста на македонската 
економија и нејзините извозни капацитети

2007/II

2 Економски 
критериуми

56 М2 А1 Утврдување на мерки за диверзификација на економските 
активности на РМ

2006/III ВРМ, МЕ

2 Економски 
критериуми

56 М2 А2 Поттикнување на понатамошен развој на кластери за 
конкурентност

2006/III ВРМ, МЕ

2 Економски 
критериуми

56 M2 А3 Програма за развој на научно истражувачката дејност во РМ 
за период 2006-2010

2006/IV МОН

2 Економски 
критериуми

56 M2 А4 Донесување на Закон за научно истражувачка дејност и 
технолошки развој

2007/I МОН

2 Економски 
критериуми

56 M2 А5 Имплементација на Националната Стратегијата за развој на 
информатичко општество и Акционен План

2007 КИТ, МТВ

2 Економски 
критериуми

56 M2 А6 Поттикнување учество во Рамковните програми на 
Заедницата  (Организирање на Инфо денови и други слични 
активности)

2006/II МОН 2 Инфо дена во прв квартал и 2 инфо дена во 
втор квартал на 2006 година 

Зголемено ефикасно учество на научно 
истражувачките субјекти во државата  во 
Рамковните програми на Заедницата 

2 Економски 
критериуми

56 M2 А7 Формирање одделение за индустриска политика во рамките 
на Секторот за индустрија и структурни реформи во МЕ

2006/I МЕ формирани одделенија, нови вработувања, 
опременост, обученост на кадарот

2 Економски 
критериуми

56 M2 A8 Донесување на Стратегија за индустриска политика 2007/II ME донесена Стратегија за индустриска политика

2 Економски 
критериуми

56 М3 Имплементација на Законот за работни односи 2006/IV МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М3 А1 Промоција на различните видови договори за вработување 2006/IV МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М4 Склучување на колективни договори со синдикатите во 
РМ

2006/IV МТСП, МФ

2 Економски 
критериуми

56 М3 А1 Склучување на Општ колективен договор 2006/I МТСП, МФ

2 Економски 
критериуми

56 М3 A2 Склучување на Грански колективни договори 2006/IV МТСП, МФ

2 Економски 
критериуми

56 М5 Зајакнување на капацитетот на МТСП 2006/III МТСП Нови вработувања, обуки, опрема

2 Економски 
критериуми

56 М6 Унапредување на политиката на отварање на нови 
работни места

2006/IV МТСП Подоле наведените програми се дел од 
проектот на УНДП за унапредување на 
политиката на вработување во РМ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

56 М6 А1 Програма Партнерство за креирање на работни места 2006/IV МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М6 А2 Програма за содавање на работни места 2006/IV МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М6 А3 Програма за посредување при вработување на млади 
невработени

2006/IV МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М7 Креирање на петтогодишна Национална Стратегија за 
вработување 

2006/III МТСП Нова стратегија

2 Економски 
критериуми

56 М8 Усвојување на Национален Акциски план за 
вработување (2006-2008)

2006/IV МТСП Нови вработувања, обуки, опрема; број на 
реализирани активности од АП за 
вработување.

2 Економски 
критериуми

56 М9 Спореведување на тековните реформи во Агенцијата за 
вработување

2006/III МТСП

2 Економски 
критериуми

56 М10 Зајакнување на капацитетот на АВ 2006/III МТСП Нови вработувања, обуки, опрема

2 Економски 
критериуми

56 М10 А1 Изработка и спроведување на план за обука на стручниот 
кадар во Агенција за вработување

2006/III изработен план,  спроведени обуки

2 Економски 
критериуми

56 М10 А2 Изработка на план за потребна дополнителна ИТ опрема во 
АВРМ

2006/III АВРМ изработен план

2 Економски 
критериуми

56 М11 Зајакнување на Државниот инспекторат за труд  2006/III МТСП
ДИТ

2 Економски 
критериуми

57 Да се зајакнат прудентните стандарди и стандардите 
за надзор во банкарскиот сектор и осигурителниот 
сектор.

СБ,Германија-ГТЗ, УСАИД, ЕК-фаре

2 Економски 
критериуми

57 М1 Зајакнување на улогата на НБРМ во супервизијата на 
банкарскиот сектор

2009/IV МФ, НБРМ Рокот се однесува на периодот за 
имплементација на Планот за ризично 
базирана супервизија
види Поглавје 3.09 Приоритети 96, 97

2 Економски 
критериуми

57 М1 А1 Измена на законот за банки во делот за управување и 
супервизија на ризици во банките

2006/I МФ, НБРМ види Поглавје 3.09 Приоритети 96, 97 

2 Економски 
критериуми

57 М1 А2 План за ризично базирана супервизија 2006/II НБРМ види Поглавје 3.09 Приоритети 96, 97 

57/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција
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2 Економски 
критериуми

57 М2 Зајакнување на супервизијата во осигурителниот сектор 2007/II МФ Види Поглавје 3.09 Финансиски услуги, 
Приоритет 97

2 Економски 
критериуми

58 Да се продолжи со усогласувањето на правната рамка за 
финансискиот сектор и нејзиното брзо спроведување, во 
интерес на достигнување на меѓународните стандарди и 
пракси.

СБ,Германија-ГТЗ, УСАИД, ЕК-фаре

2 Економски 
критериуми

58 М1 Продолжување со хармонизација на законодавството 
во финансискиот сектор со цел приближување на 
националните со светските стандарди 

2006/IV МФ, НБРМ Види Поглавје 3.10 Финансиски услуги, 
Приоритет 96, 

2 Економски 
критериуми

58 М1 А1 Измена  и дополнување на Законот за банки, нов закон за 
НБРМ, Измени и дополнување на Законот за супервизија на 
осигурување

2006/II МФ, НБРМ Види 3.10. Приоритет 96,  М1 и М2

2 Економски 
критериуми

58 М1 А2 Донесување на регулатива за небанкарски финансиски 
институции  (факторинг, форфетинг, парични картички, 
друштва за позајмување)

2006/IV МФ

2 Економски 
критериуми

59 Да се обезбеди натамошно подобрување на 
управувањето со јавните финансии. Посебно, да се 
спроведе фискална децентрализација и да се продолжи со 
декомпресија на платната структура на државната 
администрација.

СБ, ММФ, УСАИД, ЕК-КАРДС,ЕК-фаре
 ТП за МФ за фискална децентрализација-
(КАРДС 2004) 2005/02-2006/02  €  1,000.000 , 
планиран проект (КАРДС 2005) околу €  
1,500.000

2 Економски 
критериуми

59 М1 Донесување и спроведување на макроекономската 
политика

2006/I МФ

2 Економски 
критериуми

59 М1 А1 Имплементација на Фискалната стратегија 2006-2009 2006/IV МФ, ОДУ

2 Економски 
критериуми

59 М1 А2 Донесување фискална стратегија 2007-2009 2006/III МФ

2 Економски 
критериуми

59 М2 Подобрување на квалитетот на управувањето со 
јавните финансии

2007/I МФ
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2 Економски 
критериуми

59 М3 Издавање на државни обврзници 2007/IV МФ Бр.на издадени државни обврзници во 
текот на цела 2006 година

2 Економски 
критериуми

59 М4 Воспоставување на систем за сервисирање на јавниот 
долг

2006/II МФ Нови вработувања, обуки, семинари

2 Економски 
критериуми

59 М4 А1 Зајакнување на капацитетите на новоформираниот Сектор 
за сервисирање на јавниот долг во МФ

2006/II МФ

2 Економски 
критериуми

59 M5 Ефикасно спроведување на Законот за финансирање на 
единиците на локална самоуправа

2007/I МФ, МЛС Види 1.1.4_34_М1 Подобрена ликвидност на општините, 
намален долг на општините

2 Економски 
критериуми

59 M5 A1 Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за 
управување со јавни финансии

2007/I МФ, МЛС Нови врабоувања, Бр.на реализирани 
активности од АП на ЗЛС

2 Економски 
критериуми

59 M5 A2 Информирање за резултатите од процесот на фискална 
децентрализација

2006/IV МФ Види 1.1.4_34_М6 според квалитативни и квантитативни 
индикатори за извршувањето на пренос на 
надлежностите

2 Економски 
критериуми

59 M6 Завршување на декомпресија на платите на државните 
службеници

2006/III МФ

2 Економски 
критериуми

59 M7 Почеток на декомпресија на платите во образованието, 
науката и културата

2006/III МФ

2 Економски 
критериуми

60 Да се обезбеди натамошно подобрување на деловната 
клима. Посебно, да се заврши регистрацијата на целото 
земјиште и недвижен имот како и соодветно да се зајакне 
кадастарот. Да се обезбеди извршување на правата на 
кредиторите во рамките на транспарентна правна 
рамка. Натамошно подобрување на условите за 
инвеститорите.

Среднорочен 
приоритет

СБ, Норвешка, Шведска, ЕК-КАРДС, Јапонија

2 Економски 
критериуми

61 Да се подобри квалитетот на управување паралелно со 
одржување на стабилни јавни финансии.

Среднорочен 
приоритет

ММФ, СБ

2 Економски 
критериуми

62 Да се преземат чекори за интеграција на неформалниот 
сектор во формалната економија, посебно за целосно да 
ги вклучи вработените во системот за социјално 
осигурување и да ја елиминира нелојалната конкуренција 
од нерегистрираните трговски друштва.

Среднорочен 
приоритет

ЕК-КАРДС
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

2 Економски 
критериуми

63 Да ја унапреди структурната промена и разнообразноста 
на економските активности со цел подобро да се 
остварат компаративните предности на земјата.

Среднорочен 
приоритет

ЕК-КАРДС

2 Економски 
критериуми

64 Да се продолжи со регионалната економска интеграција. 
Дa се модернизира транспортната и комуникациската 
инфраструктура. Да се прошири трговската 
интеграцијата на земјата во регионот.

Среднорочен 
приоритет

ЕК-КАРДС 

2 Економски 
критериуми

65 Да се намали релативно високата стапка на удел во 
непродуктивните расходи при тоа зголемувајќи го 
финансирањето во образованието, инфраструктурата и 
истражувањето и развојот.

Среднорочен 
приоритет

2 Економски 
критериуми

66 Да се модернизира образовниот систем. Да се усогласи 
квалитетот на образовниот систем со европските 
стандарди. Да се модернизираат наставните планови и 
програми на средното и високото образование. Да се 
зголемат напорите за формирање на модерно стручно 
образование и систем на обука.

Среднорочен 
приоритет

ЕК-КАРДС и ТЕМПУС, УСАИД , КАРДС 
проект ВЕТ III фаза  

2 Економски 
критериуми

67 Зголемување на административните капацитети во 
поглед на наплатата на даноци и контролата на расходи. 
Зајакнување на внатрешната контрола и стандардите 
за ревизија.

Среднорочен 
приоритет

Холандија, УСАИД, ГТЗ

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

68 Да се заврши преструктуирањето на постоечките 
институционални рамки со цел да се овозможи поделба на 
надлежностите на регулаторната функција и фuнкциите 
за акредитација, стандардизација и доделување на 
сертификати на производите.

BERIS -Business Environment Reform & 
Institution Strengthening Project 

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

68 М1 Зајакнување на капацитетите на инфраструктурата на 
квалитет  и на регулаторна функција

2006/2008 МЕ, ИСРМ, 
ИАРМ, МЕ_БМ

Донесен акт за систематизација на Сектор 
за внатрешен пазар  во рамки на 
Министерство за економија, нови 
вработувања во ИС, ИА, БМ и обезбедена 
опрема во ИС, ИА и БМ
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3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 А1 Донесување на акт за систематизација во МЕ 2006/I МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 А2 Формирање на Сектор за ватрешен пазар  во рамки на 
Министерство за економија 

2006/I МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 А3 Кадровско екипирање на Сектор за внатрешен пазар 
Министерството за економија 

2006/II МЕ нови вработувања

3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 А4 Вработување на кадар во ИСРМ  согласно Правилник за 
систематизација

2006/2008 ИСРМ  2006: 12 нови вработувања; 2007: 6 нови 
вработувања; 2008: 4 нови вработувања

3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 A5 Зајакнување на ИАРМ со 5 нови вработување во 2006 
година  

2006/IV ИАРМ нови вработувања

3.01 Слободно 
движење на стоки

68 М1 А6 Зајакнување на БМ со 9 нови вработувања, високо стручен 
технички кадар за работа во лабараториите и обезбедување
на  опрема  (сетрифицирање, калибрација, тестирање)

2006/IV МЕ_БМ нови вработувања

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

69 Да се забрза стапката на усвојување на европските 
стандарди.

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

69 М1 Донесување на Програма за усвојување на стандарди 2006/I ИСРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

69 М1 А1 Преземање на 1874 стандарди (1751 хармонизирани ЕН и 
123 останати ЕН и ИСО)

2005/IV ИСРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

69 М1 А2 Усвојување на  ЕН стандарди согласно динамиката на  на 
усвојување на правни акти за транспонирање на 
директивите од Нов приод 

2006/2007 ИСРМ

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

69 М2 Формирање на 28 технички комитети (Мirror комитети) 2007/I ИСРМ Со својот делокруг на работа ќе ги 
покријат областите на работа на 
техничките комитети на ЦЕН, ЦЕНЕЛЕК И 
ЕТСИ 
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3.01 Слободно 
движење на 
стоки

69 М3 Зајакнување на систем за управување со документи и 
стандарди

2006/IV ИСРМ

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

70 Да се донесе законодавство кое се однесува на именување 
и нотификација на телата за оценка на сообразноста и 
да се обезбеди функционална инфраструктура за оценка 
на сообразноста

Британска помош - Оцена на сообразност  и 
BERIS -Business Environment Reform & 
Institution Strengthening Project 

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

70 М1 Усвојување на Уредба за начинот и постапката за 
овластување на телата за оцена на сообразноста како и 
начинот и постапката за нотификација на телата за 
оцена на сообразност во ЕК

2006/II ME

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

70 М2 Воспоставување на инфраструктурата за оцена на 
сообразноста

2007 МЕ, ИАРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

70 М2 А1 Формирање на Совет за оцена на сообразност 2006/IV сите надлежни 
органи

3.01 Слободно 
движење на стоки

70 М2 А2 Овластување на телата за оцена на сообразноста во 
согласност со Законот за акредитација или релевантните 
Европски и меѓународни стандарди 

2007/III МЕ, ИАРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

70 М2 А3 Воспоставување на регистар на тела за оцена на 
сообразност

2007II ИАРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

70 М2 А4 Обука на кадар на телата за оцена на сообразност и 
дисеминација на информации

2007/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

70 М2 А5 Спроведување на постапка за нотификација на телата за 
оцена на сообразноста

2007 ME

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

71 Да се донесе нов Закон за безбедност на производите

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

71 M1 Усвојување на Закон за безбедност на производи 2006/I ME
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

72 Да се развие структура за надзор на пазарот согласно 
acquis за слободно движење на стоки.

CARDS 2006-планиран

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

72 М1 Развивање на структура за надзор на пазарот согласно 
acquis за слободно движење на стоки

2007/I МЕ во 
соработка со 
сите надлежни 
органи

Усвоен Закон за ДПИ, Нови вработени во 
ДПИ, Формирано координативно тело  за 
надзор на пазарот, Развиена мрежа за 
размена на информации и бази на 
податоци RAPEX

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А1 Донесување на Уредба за разменување на информации со 
ЕК  за донесените инспекциски мерки за повлекување или 
целосно повлекување на производите од пазарот, согласно 
Законот за безбедност на производи

2006/II ME

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А2 Усвојување на нов Закон за Државниот пазарен инспекторат 2006/II МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А3 Кадровско зајакнување на ДПИ 2006/IV МЕ_ ДПИ нови вработувања 

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А4 Oбезбедување на опрема за инспекторите 2006/IV МЕ_ ДПИ

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А5 Воспоставување и организација на координативно тело со 
цел соработка помеѓу различни инспекторати  за надзор на 
пазарот

2006/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

72 М1 А6 Усвојување на програма за надзор на пазарот  2007/I МЕ во соработка 
со сите 
надлежни 
органи

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

73 Да се продолжи работа на транспонирање на 
директивите од Стариот приод и од Новиот и 
Глобалниот приод.

ГТЗ - Транспозиција на директиви од 
Новиот приод во националното 
законодавство -(2 фаза)
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

73 М1 Усвојување на правни прописи во кои ќе се 
транспонираат директивите од Новиот и глобалниот 
приод 

2006/2007 МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А1 Усвојување на Закон за градежни производи 2006/I МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А2 Правилник за суштински барања за градежни призводи, кои 
треба да се почитуваат при утврдување на особините на 
градежните прoизводи 

2006/II МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А3 Правилник за потврдување на сообразноста и обележување 
на градежните производи

2006/II МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А4 Правилник за низок напон 2006/II МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А5 Правилник за електромагнетна компатибилност 2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А6 Правилник за машини 2006/II МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А7 Подзаконски акт за уреди што согоруваат гасни горива 2007 МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А8 Правилник за едноставни садови под притисок 2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А9 Правилник за медицински помагала 2007/I МЗ_БЛ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А10 Правилник за ин-витро дијагностички медицински апарати 2007/I МЗ_БЛ
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институција
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3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А11 Правилник за апарати на гас 2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А12 Првавилник за бојлери за топла вода 2006/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А13 Правилник за периодична инспекција на лифтови и жичари 2006/IV МТВ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А14 Правилник за периодична инспекција на опрема под 
притисок

2006/IV ME

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А15 Правилник за рекреативни пловила 2007/I МТВ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А16 Правилник за опрема под притисок 2006/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А17 Правилник за енергетска ефикасност на домашни 
електрични фрижидери, замрзнувачи и комбинации од 
истите

2006/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А18 Правилник за неавтоматски ваги 2006/III МЕ_БМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А19 Правилник за ладилни постројки 2007/I МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А20 Правилник за опрема за лична заштита 2006/IV МТСП

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А21 Правилник за периодични испитувања на опрема под 
притисок и транспорна опрема под притисок

2006/IV МТВ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А22 Правилник за опрема и заштитни системи кои работат во 
потенцијално експлозивни атмосфери- АТЕКС

2006/III МЕ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А23 Правилник за предпакување 2006/IV МЕ_БМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М1 А24 Правилник за начин и постапка  за вршење на метролошки 
надзор и метролошки барања кои пакуваните производи 
треба да ги исполнат во однос на количините, начинот на 
означувањето и дозволените отстапувања од означената 
количина и листа на номинални количини на пакуваните 
производи

2006/IV МЕ_БМ

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

73 М2 Усвојување на правни прописи во кои ќе се 
транспонираат директивите од Стариот приод 

2006/2007 МЕ Усвоени наведените правни прописи за 
транспонирање на директивите од Новиот 
приод 

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А1 Закон за безбедност на козметички производи 2006/IV МЗ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А2 Закон за хемикалии 2007/IV ВРМ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А3 Закон за лекови 2007/I МЗ_БЛ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А4 Закон за опојни дроги 2007/I МЗ_БЛ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А5 Правилник за избор на методи за квантитативна анализа на 
трокомпонентни мешавини на тестилни влакна;  

2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А6 Правилник за одредување на суровинскиот состав и 
текстилните називи

2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А7 Правилник за избор на методи за квантитативна анализа на 
двокомпонентни мешавини на тестилни влакна

2006/III МЕ
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А8 Правилник за етикетирање на материјалите што се користат 
во главните компоненти на обувките што им се продаваат на
потрошувачите

2006/III МЕ

3.01 Слободно 
движење на стоки

73 М2 А9 Подзаконски акти за производи од стакло и дрво 2007/IV МЕ

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

74 Да се забрзаат напорите за станување на полноправна 
членка во ЦЕН и ЦЕНЕЛЕК и на Европскиот институт за 
телекомуникациски стандарди (ЕТСИ). ДА се гарантира 
соодветно ниво на персонал во Институтот за 
стандардизација.

Среднорочен 
приоритет

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

75 Да се зајакне административниот капацитет потребен 
за ефикасен надзор над пазарот.

Среднорочен 
приоритет

CARDS 2006-планиран

3.01 Слободно 
движење на 
стоки

76 Да се воведат клаузули во законодавството за взаемно 
признавање.

Среднорочен 
приоритет

3.02 Слободно 
движење на 
работници

77 Да се развие доволен административен капацитет за 
спроведување на прописите на Заедницата за 
координација на програмите за социјално осигурување.

Среднорочен 
приоритет

 ПРЕДЛОГ ЗА ТAIEX
Twinning
CARDS "Social Institutions Support Programme"

3.03 Право на 
основање 
претпријатија и 
слобода на 
давање услуги 

78  Да се донесе законодавство за признавање на странски 
професионални квалификации и да се создадат 
административни структури и процедури за оваа намена.

Среднорочен 
приоритет

3.03 Право на 
основање 
претпријатија и 
слобода на 
давање услуги 

79 Да се донесе поштенска политика врз основа на 
Директивите од областа на поштата вклучувајќи го 
основањето на независно национално регулаторно тело 
на полето на поштенските услуги. 

Среднорочен 
приоритет
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 Да се обезбеди натамошно зајакнување на рамката за 
спречување на перење пари, особено со зголемување на 
свеста помеѓу институциите кои поднесуваат извештаи 
и преку воспоставување на веродостојна евиденција за 
примена на законот од страна на релевантните 
институции. Да се спроведе Националната стратегија 
за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризмот.

в.и мерки и активности во Поглавје 3.24 
Правда, слобода и безбедност, Приоритет 
172.  
 - CARDS 2002 - Проект за борба против 
перење пари, 700.000 ЕУР 2004/06. 
 - CARDS 2003 Проект за борба против 
перење пари (продолжение на CARDS 2002). 
1.000.000 ЕУР. 
 - CARDS 2005 – Твининг (1.5 мил евра) 

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M1 Зајакнување на институционалните капацитети на ДСПП 2006/IV МФ_ДСПП

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M1 A1 Зголемување на бројот на вработени во ДСПП 2006/IV МФ_ДСПП  (со преземање од други институции)  Ново вработени 3 лица

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M1 А2 Специјализирани обуки за вработените во ДСПП 2006/IV МФ_ДСПП спроведени специјализирани обуки на 
вработените (обучени 12 лица)

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M1 А3 Материјално и техничко опремување  на ДСПП 2006/IV МФ_ДСПП

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M2 Зајакнување на регионалната соработка и размената на 
информации во врска со сомнителни трансакции.

2006/IV МФ_ДСПП степен (бр. ) на размена на  податоци за 
сомнителни трнасакции

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M2 А1 Спроведување на склучените меморандуми за разбирање 
на ДСПП

2006/IV МФ_ДСПП Меморандуми за разбирање со Албанија, 
Србија и Црна Гора, УНИМИК, Бугарија, 
Хрватска, БиХ. 

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M2 А2 Склучување на меморандуми за разбирање со други земји 2006/IV МФ_ДСПП види Поглавје 3.23

3.04 Слободно 
движење на 
капитал

80 M3 Јавно објавување на годишниот извештај за работата и 
активностите на ДСПП и објавување на статистички 
податоци за перењето пари и финансирањето на 
тероризмот во РМ и на меѓународно ниво.

2006/IV конт. МФ_ДСПП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.05 Јавни 
набавки

81 Да се усогласи законодавство за јавни набавки со acquis 
посебно во комуналниот сектор. 

CARDS 2003- Техничка помош за Бирото за 
јавни набавки 

3.05 Јавни 
набавки

81 М1 Изготвување на упатства, прирачници пишани 
процедури за јавни набавки

2006/II МФ_БЈН

3.05 Јавни 
набавки

81 М2  Усвојување на Закон за изменување и дополнување на 
Законот за јавни набавки

2006/IV МФ_БЈН Tранспозиција на директивите 2004/17 и 
2004/18;
Интегрирање на правилата за концесии и 
за комунални услуги во системот на јавни 
набавки 

Усвојување на Закон за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки 
(со усогласување во делот за комунални 
услуги, концесии и правни лекови). 

3.05 Јавни 
набавки

81 М3 Воведување на инспекциска служба за јавни набавки 2006/IV МФ

3.05 Јавни 
набавки

81 М4 Воведување на клаузула за антикорупциски мерки во 
Договорите за извршување на јавни набавки

2006/IV МФ_БЈН, ДКСК

3.05 Јавни 
набавки

82 Да се обезбеди ефикасен систем на правни лекови, 
посебно што се однесува до пристапот на странките до 
правна заштита и да се обезбеди продолжување на 
роковите за поднесување на жалби.

3.05 Јавни 
набавки

82 М1 Воведување ефикасни правни лекови за странките и 
соодветни рокови во новиот Закон за јавни набавки 

2006/IV МФ

3.05 Јавни 
набавки

82 М2 Зголемување на ефикасност на второстепената 
комисија на ВРМ 

2006/IV ВРМ Објавени одлуки за постапки по јавни 
набавки и транспарентност на постапките 
за јавни набавки -согласно ЗЈН (веб 
страна), Редовни извештаи ДКСК 

3.05 Јавни 
набавки

82 М3 Подобрување на транспарентност на процедурите за 
јавните набавки 

2006/I МФ_БЈН, ДКСК, 
КЗК

види и 1.1.3. Антикорупциски мерки 
Приоритет 25, М1

Објавување на јавните набавки, тендери, 
процедури,  постапки и обрасци на веб-
страна и наодите на второстепената 
Комисија за јавни набавки; Доставување на 
квартални извештаи до Државната 
комисија за спречување на корупција 
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3.05 Јавни набавки 82 M3 A1 Изготвување на квартални извештаи за постапките за жалби 
и приговори по јавни набавки

2006 МФ_БЈН, ВРМ 
(вторстепена 
комисија за 
жалби)

3.05 Јавни набавки 82 M3 A2 Редовно и континуирано ажурирање на Единствениот 
регистер за остварени јавни набавки

2005/IV конт. МФ_БЈН

3.05 Јавни 
набавки

83 Да се подигне свеста на јавниот сектор и да се усогласи 
со прописите за јавни набавки.

CARDS 2003- Техничка помош за Бирото за 
јавни набавки 

3.05 Јавни 
набавки

83 М1 Спроведување на програма за обуки и семинари за 
јавни набавки 

2006 МФ_БЈН (за 340 претставници од  јавниот сектор и 
локалните власти) 

спроведени обуки

3.05 Јавни 
набавки

84 Да се формира Биро за јавни набавки и да се обезбеди 
доволен персонал и опрема, исто така во однос на 
неговата улога за откривање на корупција

CARDS 2003- Техничка помош за Бирото за 
јавни набавки 

3.05 Јавни 
набавки

84 М1 Зајакнување на капацитетот на Бирото за јавни набавки 2006 МФ_БЈН Нови вработени во БЈН (вкупно 3 во БЈН + 
5 инспектори - 2007 год. 

3.05 Јавни набавки 84 М1 А1 Екипирање на Бирото 2006/IV МФ_БЈН 3 нови вработени во БЈН и 5 инспектори

3.05 Јавни набавки 84 М1 А2 Обезбедување на IT опрема за БЈН 2006/I МФ_БЈН

3.06 Право на 
трговски 
друштва

85 Да се продолжи со реформите во процесот на 
регистрација на трговските друштва со цел да се 
намали сложеноста и должината на постапките.

•  Проектот Прилагодување на трговското 
законодавство CARDS 2004
•  Проектот USAID Проектот за 
управување со претпријатијата  и закон за 
трговски груштва завршува на 15-ти 
јануари. ( USA0071)
•  Заем од Светска Банка за реформи во 
бизнис секторот и институциите

3.06 Право на 
трговски 
друштва

85 М1 Имплементација на законот за едношалтерски систем и 
за водење на трговскиот регистар и регистар на други 
правни лица ( трговски регистар)

2006/I МЕ, ЦР • Назначен регистратор;
•  Број на потребни денови за регистрациа 
на трговските друштва 

3.06 Право на 
трговски друштва

85 М1 A1 Одлука за отворање на регистрациони канцеларии за 
водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица 

2005/IV ЦР отворени регистрациони канцеларии
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3.06 Право на 
трговски друштва

85 М1 А2 Донесување на Правилник за формата и содржината на 
образците за упис во трговскиот регистар и регистар на 
други правни лица

2005/IV МЕ, ЦР

3.06 Право на 
трговски друштва

85 М1 А3 Воспоставување на информатички систем  на Централниот 
регистар ( Трговски регистар) 

2006/I ЦР

3.06 Право на 
трговски 
друштва

86 Да се обезбеди соодветна примена на барањата за 
доставување на сметководствени и финансиски 
извештаи. Да се обезбеди спроведување на 
Меѓународните сметководствени стандарди

•  Одобрен е  консултант за изготвување 
на Подзаконскиот акт за билансните шеми 
за трговските друштва  преку TAIEX 
инструментот;
•  Програма за сметководствени рефрми и 
институционално зајакнување (REPARIS) 
заем од С.Б.

3.06 Право на 
трговски 
друштва

86 М1 Подзаконски акти за сметководство врз основа на 
Законот за трговски друштва

2006/II МФ

3.06 Право на 
трговски друштва

86 М1 А1 Правилник за пропишување на формата и содржината на 
билансните шеми

2006/I МФ

3.06 Право на 
трговски друштва

86 М1 А2 Правилник за сметковен план 2006/II МФ

3.06 Право на 
трговски друштва

86 М1 A3 Правилник за содржината на одделните сметки во 
сметковниот план 

2006/II МФ

3.06 Право на 
трговски друштва

86 М1 А4 Целосно ажурирање на Меѓународните сметководствени 
стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско 
известување заклучно со последното издание

2005/IV МФ Објавување во Службен весник • Ажурирани навремено  МСС и МСФИ 

3.06 Право на 
трговски 
друштва

87 Да проработи Комисијата за сметководствени 
стандарди

3.06 Право на 
трговски 
друштва

87 М1 Одлука за формирање Тело за сметководствени 
стандарди 

2006/III МФ, ИОР • именувaни лица;
• функционирање на телото
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3.06 Право на 
трговски 
друштва

88 Да се обезбедат високи стандарди во ревизорската 
професија.

Среднорочен 
приоритет

Поддршка од Светска банка 

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 Да се воспостави ефективнo спроведување во областа 
на заштитата на правата од интелектуална 
сопственост (авторското право и сродните права како и 
правата од индустриска сопственост). Да се обезбеди 
казните и другите санкции ефикасно да се применуваат и 
да имаат разубедувачки ефект. За таа цел, потребнo e 
да се алоцираат соодветни средства за спроведување  на 
законот,за обвинителството и судовите

•   ДЗИС- CARDS 2004 , за мрежно 
поврзување  на институциите вклучени во 
системот на заштита на правата од 
индустриска сопственост - 0,2 м. Евра

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 Јакнење на институционалните капацитети 2006/I ВРМ, ДЗИС, МК

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 А1 Формирање на  Координативно тело за заштита на 
индустриска сопственост

2006/I ВРМ, ДЗИС Формирано тело;
функционирање на телото 

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 А2 Формирање Сектор за авторско право и сродните права 2006/I MK Изменети и дополнети акти за организација и 
систематизација на МК;
Кадровско екипиран Сектор за авторско право 
и сродните права со прераспоредени 3 и 
вработени 2  нови државни службеници;
техничко доопремување.

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 А3 Кадровско екипирање на Секторот за управено надзорни 
работи и контрола, заради заштита на авторското  право и 
сродните права

2006/I МК Вработени 4 службеници

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 А4 Нова web страна на ДЗИС 2006/I ДЗИС

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М1 А5 Формирање на  web страна во функција на интегрираниот 
систем на заштита на авторското право и сродните права

2006/I МК
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3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М2 Обезбедување на можност за изрекување на санкции 
согласно уставните измени и ревизија на законите во 
врска со спроведувањето на правата од интелектулната 
сопственост 

2007/I МЕ,ДЗИС,МК,  
МП,МЕ_ДПИ

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М2 А1 Закон за измени и дополнувања на Законот за индустриска 
сопственост

2006/I МЕ,ДЗИС • Транспонирана  Директива 98/44/ЕЗ;
• воведени управни мерки за делување на 
ДПИ во случаи на повреда на правата од 
индустриска сопственост;
• Законски   регулирано издавање и 
опеделување на рокот на важење на 
дополнителниот сертификат за заштита на 
мед. производи и производи за заштита на 
растенија кои се регулирани со правилници.

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М2 А2 Ревизија на казнени одредби за заштита на правата од 
Закон за индустриска сопственост и Законот за авторското 
правo и сродните права 

2006/II;
2007/I

ДЗИС,МК,
МП

конзистентност со измени на Законот за 
прекршоци и анализа на Кривичниот законик

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М3 Специјализација на судството за ефикасно водење на 
предметите од областа на интелектуалната сопственост

2006/IV MП Врска со 1.1.2 Правосуден систем  вградени соодветни решенија во Законот 
за судовите,  обука преку АОСЈО

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М3 А1 Донесување на акт за висината на надоместоците од 
приватно копирање на авторски дела и предмети на сродни 
права (врз основа на ЗАСП)                                                        

2007/I MK

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 Зајакнати мерки за спроведување и мониторинг на 
правата од интелектуална сопственост 

2007/I МК; ДЗИС

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A1 Воспоставување на функционален систем и база на 
податоци за остварување на правата од индустриската  
сопственост и  од авторското право и сродните права

2006/II;
2007/I

ДЗИС,МК Вклучување на сите клучни институции во тој 
систем 
(ME_ДПИ,MФ_ЦУ, МВР,ЈО,Судови);

• Дефинирани потребни податоци за база на 
податоци;
Бази на податоци;
Опрема, кадар и технички средства и обука

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A2 Квартални извештаи со статистика за извршени контроли, 
иницирани постапки и судски одлуки

2007/I ДЗИС,МК,ME_Д
ПИ,MФ_ЦУ,МВР
,ЈО,С

Квартални извештаи со статистика за 
извршени контроли, иницирани постапки  и 
судски одлуки;
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3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A3 Програма за едукација на субјектите инволвирани во 
заштита на авторското право и сродите права 

2006/II Координативно 
тело за АПСП

Потребна странска помош;
Вклучување на сите клучни институции во тој 
систем ( ME_ДПИ,MФ_ЦУ,МВР,ЈО,Судови);
(тренинг семинар мај 2006)

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A4 Промотивна кампања во борбата против пиратеријата 2006/I МК

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A5 Организирани акции за запленување и уништување на 
пиратски производи  и јавно уништување на запленети 
пиратски предмети од авторското и сродните права 
( квартално)

2005/IV ;
2006 
(квартално)

МК, МВР, 
МФ_ЦУ, ЈО, 
МЕ_ДПИ,С

број на запленети и уништени пиратски 
производи

3.07 Право на 
интелектуална 
сопственост 

89 М4 A6 Поддршка на остварувањето на авторското право и 
сродните права преку здруженија за колективно 
остварување и давање лиценци на нови здруженија 

2006/II МК

3.08 Конкуренција 90 Да се воспостави веродостојно досие за спроведување  во 
областа на анти-труст и во областа на контрола на 
државната помош

Twining za KZK (01.01.2006-01.07.2007; 
800.000 EUR); BERIS (21.06.2005-31.03.2010; 
8,8 MEUR), GTZ, ATL (07.02.2005-07.02.2006; 
1MEUR)

3.08 Конкуренција 90 М1 Зајакнување на капацитетите на КЗК и стручната служба 2006/IV КЗК

3.08 Конкуренција 90 М1 A1 Кадровско екипирање на Стручната служба на КЗК 2007/IV КЗК нови вработувања

3.08 Конкуренција 90 М1 A2 Обуки за ефикасно спроведување на заштитата на 
конкуренцијата на пазарот

2006/IV КЗК Одржани обуки на членовите на КЗК (5 лица) и 
вработените во Стручната служба (8), судии и 
членови на второстепена комисија за жалби (6-
10)

3.08 Конкуренција 90 М2 Воспоставување на процедури и механизми за 
комуникација помеѓу КЗК, КДП, регулаторните тела, 
државните органи и здруженијата на потрошувачи

2006/IV КЗК. КДП, ОПМ, 
регулаторни 
тела

Склучени MoC, број на одржани состаноци 
и обем на размена на податоци и 
информации

3.08 Конкуренција 90 М2 А1 Склучување на Меморандуми за соработка помеѓу КЗК, 
КДП, регулаторните тела и oрганизациите за потрошувачи.

2006/IV КЗК. КДП, ОПМ, 
регулаторни 
тела

Склучени MoC.
Податоци за спроведување.
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3.08 Конкуренција 90 М2 А2 Донесување на упатства за примена на подзаконските акти 
донесени врз основа на ЗЗК

2006/IV КЗК Донесени упатства.
Податоци за спроведување.

3.08 Конкуренција 90 М3 Зајакнување на капацитетите на Комисијата за државна 
помош и одделението за државна помош 

2006/IV ME Број на ново вработени во одделението за 
државна помош, број на одржани обуки на 
членовите на Комисијата за државна 
помош и вработените во одделението за 
државна помош.

3.08 Конкуренција 90 М3 А1 Зголемување на бројот на вработени во одделението за 
државна помош 

2006/I ME нови вработувања

3.08 Конкуренција 90 М3 А2 Обука на вработените во одделението за државна помош во 
делот за истражувачки техники и постапување по случаи

2006/IV ME Обука на 4 вработени од одделението за 
државна помош 

3.08 Конкуренција 90 М3 А3 Обука на давателите на државна помош 2006/IV МЕ Број на извршени обуки.

3.08 Конкуренција 91 Да и се доделат на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата ефикасни средства за спроведување на 
законот, а на Комисијата за државна помош да и се 
обезбеди независност со обезбедување соодветен 
персонал и простории.

BERIS

3.08 Конкуренција 91 М1 Усогласување на одредбите на ЗЗК со уставните 
амандамани 

2006/IV МП в. 93 М 1

3.08 Конкуренција 91 М2 Преиспитување на статусот и функционирањето на КДП 2006/I ВРМ

3.08 Конкуренција 91 М3 Измени и дополнувања на Законот за државна помош 2006/IV МЕ

3.08 Конкуренција 92 Да се воспостави сеопфатен попис и известување за 
сите мерки за помош што се во сила.

BERIS

3.08 Конкуренција 92 М1 Сеопфатен попис на сите мерки за државна помош кои 
се во сила

2006/II КДП

3.08 Конкуренција 92 М2 Подобрување на процедурите за спроведување на 
истраги за државна помош

2006/IV МЕ, КДП Донесени упатства, правилници за 
спроведување на истраги.

3.08 Конкуренција 92 М3 Воспоставување на систем за мониторинг и проценка 
на сегашната структура на државна помош

2006/IV МЕ, КДП

3.08 Конкуренција 93 Да се обезбеди натамошно усогласување на 
законодавството со законодавството на ЕУ за 
конкуренција и со прописите на ЕУ за државна помош.

Twining, BERIS, ATL
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3.08 Конкуренција 93 М1 Измени и дополнувања на ЗЗК 2006/IV МЕ, КЗК  усогласување на рокот за застареност за 
гонење на картели
- усогласување на дефиницијата за 
службена тајна
- овозможување на КЗК да изрекува 
санкции (по Уставните амандмани)
- укинување на двостепеноста

3.08 Конкуренција 93 М2 Донесување на прописи за мерки на хоризонтална 
државна помош

2006/I  МЕ Уредба - доставени на мислење на ЕК

3.08 Конкуренција 93 М3 Измени и дополнувања на Уредбата за доделување 
помош за спас и реструктуирање на претпријатија со 
потешкотии

2006/IV КДП, МЕ

3.08 Конкуренција 94 Да се подигне свесноста кај владините институции и 
деловниот сектор.

Twining, Beris, ATL, GTZ

3.08 Конкуренција 94 М1 Прирачник за даватели на државна помош 2006/I ME Публикуван и дистрибуиран Прирачник за 
давателите на државна помош

3.08 Конкуренција 94 М2 План за подигнување на свесноста кај владините 
институции и деловниот сектор 

2006/II МЕ, КЗК, КДП  

3.08 Конкуренција 94 М3 Развивање на соработка со бизнис секторот за 
промоција на потребата за заштита на конкуренција и 
контрола на државната помош

2006/IV МЕ, КЗК, КДП Остварени активности на соработка со 
деловниот сектор.

3.08 Конкуренција 94 М4 Креирање на веб страна на КЗК и објавување на 
одлуките на КЗК

2006/I КЗК Формирање на база на податоци на 
објавени одлуки на КЗК

3.08 Конкуренција 94 М5 Креирање на веб страна на КДП и објавување на 
одлуките на КДП 

2006/I МЕ, КДП Формирање на база на податоци на 
објавени одлуки на КДП

3.08 Конкуренција 95 Да се обезбеди натамошно подобрување на досието за 
спроведување во областите на анти-труст и контрола 
на државната помош.

Среднорочен 
приоритет

Beris,Twinning za KZK, ATL,GTZ

3.09 Финансиски 
услуги

96 Да се зајакне законската рамка и рамката за супервизија 
во финансискиот сектор , вклучувајќи и примена на 
истата, особено во однос на осигурителниот сектор и 
пазарот на хартии од вредност.

“Technical Assitance to the Ministry of finance in 
the 
 field of insurance supervision” (Framework 
contract AMS/451 Lot No. 8. DGIUGLARIS066-
CARDS-EAR-MK).(јули 2005 - декември 2005 
год.)
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3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 Зајакнување на правната рамка за супервизија на 
финансискиот сектор, осигурителниот сектор и пазарот 
на ХОВ

2006 МФ,НБРМ

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 А1 Донесување на нов Закон за Народна Банка 2006/II МФ,НБРМ в. економски критериуми Приоритет 58 усвојување на Законот

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 A2 Измени и дополнувања на Законот за Банки 2006/I МФ,НБРМ в. економски критериуми Приоритет 58 усвојување на измените и дополнувањата

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 А3 Кадровско екипирање на  Дирекцијата за супервизија на 
НБРМ

2005/IV НБРМ зголемување на бројот на вработени

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 А4 Изменување и дополнување на Законот за супервизија на 
осигурувањето

2006/IV МФ в. економски критериуми Приоритет 58 

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 А5 Донесување на подзаконските акти кои произлегуваат од 
Законот за хартии од вредност 

2006/IV КХВ усвоени акти од страна на КХВ 

3.09 Финансиски 
услуги

96 М1 А6 Вработувања на нов кадар во КХВ 2006/IV КХВ професионално ангажирање на двајца 
комисионери и претседателот на Комисијата 
во Комисијата со полно работно време 
(согласно новиот ЗХВ во рок од една година 
од неговото донесување  потребно е Владата 
на Собранието да му предложи двајца од 
постојните комисионери да бидат 
професионално ангажирани во КХВ со полно 
работно време)

професионално ангажирање на двајца 
комисионери и претседателот на Комисијата 
во Комисијата со полно работно време

3.09 Финансиски 
услуги

97 Да се воспостави независен и соодветно кадровски 
екипиран орган за супервизија во осигурителниот сектор.

3.09 Финансиски 
услуги

97 М1 Основање на независен супервизиски орган во 
осигурителниот сектор 

2007/I МФ в. економски критериуми пр. 57 М2 А1 

3.09 Финансиски 
услуги

97 М1 А1 Екипирање на независниот супервизиски орган 2007/I МФ вкупно 12 нови вработувања од кои 5 
преземање од МФ и 7 нови вработувања 

3.09 Финансиски 
услуги

97 М1 А2 Спроведување на обуки за вработените во супервизискиот 
орган 

2007/III МФ спроведени обуки

77/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 Да се прекине прекршувањето на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација со преземање на сите 
потребни мерки за исполнување на обврските за 
либерализација на секторот за електронски комуникации, 
вклучувајќи го и донесувањето на сите потребни 
подзаконски акти и дополнително зајакнување на 
регулаторните тела. 

*Подршка од TAIEX програмата со учество 
на странски експерт и обука на 
вработените во посебната Скужба за итни 
повици
*ЕАР, CARDS 2005 - Техничка помош за 
создавање на независен регулатор во 
секторот за електронски комуникации. 
Започнува во 2006/1 и трае 18 месеци.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 Усвојување на преостанатите 12 подзаконски акти на 
Законот за електронски комуникации од страна на АЕК, 
како и преостанатиот 1 подзаконски акт на Законот за 
електронски комуникации и 2 стратегии од страна на 
МТВ                        

2006/I МТВ, АЕК  -АЕК има донесено 29 подзаконски акти, а 
преостанува да донесе уште 12 до крај на 
2006/I (АЕК);
-МТВ треба да донесе 1 подзаконски акт и 2 
стратегии до крај на 2006/I  (МТВ) 

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А1 Усвојување на времена стратегија за универзална услуга 2006/I МТВ задолжителен краен рок - март 2006

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А2 Правилник за начинот на користење и времето на 
спроведување на Единствениот Европски број за итен повик 
„Е-112“ во Република Македонија

2006/I МТВ,МО, 
МВР,МЗ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А3 Правилник за формата и содржината на единствениот 
телефонски именик

2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А4 Правилник за утврдување на критериуми за тендерска 
постапка за избор на давател на универзална услуга

2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А5 Правилник за утврдување на методологија за формирање 
на цени за универзална услуга

2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.
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3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А6 Правилник за квалитетот на универзалната услуга 2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А7 Правилник за утврдување на методот на пресметување на 
реалните трошоци и нематеријалните поволности на 
давателот на универзалната услуга

2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А8 Правилник за утврдување на висината на средствата за 
надоместување на реалните трошоци за вршење на 
универзалната услуга 

2006/I АЕК Правил. ќе се донесат по донесување на 
времена стратегија за универзал.услуга од 
страна на МТВ.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А9 План за доделување и користење на радиофреквенции 2006/I АЕК Задолжителен рок: јануари 2006

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А10 Правилник за техничките и оперативни услови што треба да 
се исполнуваат при користење на определени 
радиофреквенции

2006/I АЕК Задолжителен рок: јануари 2006

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А11 Правилник за утврдување на начинот и времето на 
спроведување на преносливост на броевите

2006/I АЕК Согласно ЗЕК имплеменатцијата е 
предвидена за март 2007

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А12 Правилник за условите за работа на дигиталната 
телевизиска опрема што се користи за потрошувачите

2006/I АЕК

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А13 Правилник за методологијата за пресметување на годишен 
надоместок за надзор на пазарот на електронските 
комуникации

2006/I АЕК

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А14 Правилник за стандардите за издавање на атести за радио 
и телекомуникациска опрема

2006/I АЕК Задолжителен рок: јануари 2006
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3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А15 Донесување на Националната стратегија за електронски 
комуникации (броадбенд стратегија)

2006/IV МТВ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А16 Зајакнување на институционалниот капацитет на МТВ-
сектор за комуникации

2006/I МТВ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М1 А17 Обука на вработените во МТВ- Сектор за комуникации - 
Одделение за телекомуникации и информациски 
технологии.                                                                                   

2006/II МТВ број на обуки
број на учесници

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М2 Усогласување на концесиските договори на 
операторите со одредбите во Законот за електронски 
комуникации         

2006/I МТВ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М3 Зајакнување на институционалниот капацитет на 
Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) и 
нејзината независност како регулатор, согласно 
овластувања и ресурси, за да ја имплементира 
политиката на либерализација

2006/II АЕК Промена на систематизацијата; 

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М3 А1 Рационализирање на кадровско екипирање на АЕК 
(редуцирање на вишокот вработени и истовремено 
зајакнување на кадровскиот квалитет со вработување на 
специјализирани кадри)

2006/II АЕК, МТВ Сегашниот број на вработени (95) во АЕК 
треба да се намали.

 Работен план.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М3 А2 Подготовка на програма за обука и спроведување на 
специјализација на вработените на АЕК                                    

2006/II АЕК, МТВ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

98 М3 А3 Изменување и дополнување на ЗЕК  со цел  ефикасно 
спроведување на одлуките на регулаторот (АЕК).

2007/I МТВ, АЕК Усогласување со уставните амандмани, 
односно отворање на можноста за 
изрекување казни и укинување на дво-
степеноста. 

Број на спроведени постапки;
Број на обжалени постапки; 
Број на обжалени решенија; 
Исход на судски спорови;
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3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

99 Да се обезбедат заштитни мерки за конкуренција од 
операториот  со значителна пазарна моќ

TAIEX, ГТЗ Техничка помош 

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

99 М1 Воспоставување на транспарентност во 
пресметувањето на трошоци и/или тарифирањето 

2006/II АЕК

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

99 M2 Референтна понуда за меѓусебно поврзување - 
интерконекција 

2006/I     АЕК (интерконекцијата да биде комплетно 
овозможена врз основа на 
недискриминаторни услови) 

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

99 M3 Разврзување на локалните јамки - важно за развојот на 
конкурентноста и распространувањето на 
широкопојасните услуги 

2006/I АЕК  “Reference Undbundling Offer„           -
Одобрување од страна АЕК на РУО 
доставено од МakTel.

Рок во кој АЕК ќе одобри.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

100 Да се обезбеди дека законодавството за медиумите е во 
согласност со препораките дадени во мај 2005 година од 
заедничката експертиза на Советот на Европа и 
Комисијата

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

100 М1 Донесување на Закон за радиодифузна дејност 2005/IV МТВ, СРД Донесен.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

101 Да се обезбеди дека законодавството против клевета ги 
одразува европските стандарди.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

101 М1 Анализа за потреба од измена на  Кривичниот законик 
во однос на заштита на новинарите од казнени одредби 
кои се против принципот на слобода на изразување 
(декриминилизација)

2006/III МП в. поглавје 1.3 Човекови права, приоритет 
37, мерка М7

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 Да се засили независноста и административниот 
капацитет на Советот за радиодифузија

в. 43 и 106
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3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 M1 Јакнење на институционалниот капацитет на Советот за 
радиодифузија согласно зголемените надлежности 
поставени во новиот Закон.

2006/I СРД

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 M1 А1 Донесување нова систематизација на Советот за 
радиодифузија 

2006/II СРД Донесување и спроведување нова 
систематизација

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 M1 А2 Донесување деловник за работа на Советот за 
радиодифузија

2006/II СРД Донесување и спроведување деловник

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 M1 А3 Вработување на стручен кадар во СРД.                             2006/III СРД  нови лица вo стручната служба                          
-9-те членови на новиот состав на Советот ќе 
бидат редовно вработени

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 М1 А4 Обука на постојниот кадар во СРД  за имплементација на 
новиот Закон за радиодифузна дејност      

2006/IV СРД Пример - обука за преминување од систем на 
концесии во систем на дозволи                          

Спроведување обука и оценка за квалитетот 
на обуката

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 М2 Воспоставување на ИКТ систем 2006/I СРД ИТ

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

102 М3 Набавка на  друга потребна аудиовизуелна  опрема во 
СРД                                                                            

2006/IV СРД Да се дефинира тип, вредност и 
финансиска конструкција.

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

103 Да се транспонира и да се спроведе рамката на ЕУ за 
информатичко општество и медиуми.

Среднорочен 
приоритет

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

104 Да се донесе законодавството за електронска трговија и 
условен пристап до услугите.

Среднорочен 
приоритет
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3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

105 Да се продолжи процесот на усогласување на Европската 
конвенција за прекугранична телевизија и Директивата 
за телевизија без граници.

Среднорочен 
приоритет

3.10 
Информатичко 
општество и 
медиуми

106 Да се обезбеди натамошно зајакнување на 
административниот капацитет на регулаторните 
тела. 

Среднорочен 
приоритет

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

107 Да се забрза процесот за регистрација на земјоделското 
земјиште во катастарот за недвижен имот.

Светска банка

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

107 М1 Закон за земјоделско земјиште 2007/I МЗШВ *Регистрација на min 10 % земјоделско 
земјиште во LPIS

усвоен Закон за земјоделско земјиште, 
изготвен индикативен план со динамика за 
изготвување на подзаконските акти кои 
произлегуваат од Законот

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

107 M1 А1 Подзаконски акти од Закон за земјоделско земјиште 2007/IV МЗШВ Краен рок една година од донесување на 
Законот

Донесени подзаконски акти

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

107 М1 A2 Кадровско екипирање и обука на кадарот за работа на нов 
систем за регистрација

2006/IV МЗШВ обука на вработените во областа на 
земјишната политика за користењето на 
услугите од воспоставениот нов систем во 
ДЗГР

*2 нови вработувања
*бр. на обучени лица
*бр. на обуки

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

107 М2 Усвојување на бараните подзаконски акти на Законот за 
вино со цел правилно функционирање на катастарот

2007/I * МЗШВ 13 подзаконски акти на Законот за вино до 
крајот на првиот квартал на 2007

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

107 М3 Зајакнување на институционалниот капацитет 2007/I * МЗШВ Обука на вработените за имплементација 
на новиот систем за производство за вино 
(инспекција, регионални канцеларии и 
главната канцеларија во МЗШВ)

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

107 М3 А1 Екипирање на секторот за вино 2007/IV МЗШВ

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

107 М3 A2 Воспоставување на ИТ систем 2006/I МЗШВ Барање на опрема за целосно 
функционирање на системот (ИТ, хардвер, 
софтвер)
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3.11 Земјоделство 
и рурален развој

107 М3 A3 Воспоставување на почетна територијална база 2006/II МЗШВ

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

108 Да се донесе потребното законодавство и да се 
воспостави соодветна административна структура која 
може да работи со инструментите на ЕУ за рурален 
развој, вклучувајќи подготовки за формирање на 
платежна агенција за рурален развој.

CARDS SLR ; GTZ; TAIEX

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

108 М1 Донесување на Закон за земјоделство 2007/I МЗШВ се оперира со потребно донесување на 
околу 200 подзаконски акти

Донесен Закон за земјоделство

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М1 А1 Изработка на ИПАРД План 2006/IV МЗШВ

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

108 М2 Прилагодување на административна структура за 
работа со инструментите на ЕУ за рурален развој, 
вклучувајќи подготовки за формирање на платежна 
агенција за рурален развој.

2007/III МЗШВ

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А1 Назначување на МЗШВ за управувачка институција за 
политика на рурален развој во Република Македонија

2005/IV МЗШВ донесена одлука на Владата

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А2 Формирање на меѓуресорска група за рурален развој 2006/I МЗШВ, ВРМ формирана група

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А3 Измена и дополна на Правилникот за организација и 
систематизација на МЗШВ

2006/I МЗШВ Формирање нов Сектор за ЗИС и анализа на 
земјоделска политика при МЗШВ

Усвоен акт

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А4 Обезбедување на 20 нововработени за административната 
структура за работа со инструментите на ЕУ за рурален 
развој

2006/I МЗШВ Вработени лица  (20 лица)

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 Обезбедување на канцелариски простор, опрема и ИТ 
(хардвер и софтвер систем)

2006/I МЗШВ Обезбеден канцелариски простор и набавена 
опрема и ИТ (хардвер и софтвер систем)
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3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А6 Обука на 20-те нововработени за финансиски процедури, 
процедури за јавни финасии, сметководство, ИТ, контрола и 
др.

2006/IV МЗШВ обучени број вработени од воспоставената 
административна структура, како и обука на 
постојниот административен и инспекциски 
персонал

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А7 Изготвување на основните правилници и процедури на 
Платежната агенција за рурален развој 

2007/I МЗШВ Изготвени правилници и процедури за редовно 
работење

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А8 Акредитација на административна структура за 
имплементација на ИПАРД и националната програма за 
земјоделство

2007/III МЗШВ домашна акредитација и акредитација од ЕК

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 A9 Основање на Национален Комитет за замјоделски 
информатички систем (ЗИС)

2007/I ВРМ Основан комитет

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А10 Изготвување Стратегија и Оперативен план за развој на 
одржлив и ефикасен ЗИС

2006/IV МЗШВ изготвена Стратегија

3.11 Земјоделство 
и рурален развој

108 М2 А11 Мониторинг систем за фарми 2006/I МЗШВ изготвен план за одржување и подобрување 
на мониторинг системот за фарми во 
согласност со идните планови за 
унапредување на МСПФ

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

109 Да се развие глобална стратегија за рурален развој. Среднорочен 
приоритет

За реализација на активностите од овој 
приоритет предвиден е краткороцен рок  и 
дадени се во П108; М1; А1, 2 и 3
CARDS SLR 

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

110 Да се надгради капацитетот на администрацијата во 
областа на земјоделството и целосната подготовка за 
спроведување и практична примена на механизмите за 
управување на Заедничката земјоделска политика, 
посебно Интегрираниот административен и контролен 
систем (ИАКС) и Платежната агенција. Да се обезбеди 
функционирање на Системот за идентификација на 
земјишни парцели (ЛИПС).

Среднорочен 
приоритет

CARDS SLR, World Bank 

3.11 
Земјоделство и 
рурален развој

111 Да се воспостави регистар за лозја и негово 
функционирање.

Среднорочен 
приоритет

*CARDS 2002 (VMMS проект)
*CARDS 2006 (проект за вино)
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3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 Да се продолжи со усогласување на законодавството со 
acquis. од областа на ветеринарството и 
фитосанитарната полтика 

CARDS SLR; CARDS NIPS

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 Усогласување во областа на ветеринарството 2007/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 А1 Закон за ветеринарно здравство 2006/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 А2 Донесување на подзаконски акти 2006/II МЗШВ Правилник за гранична ветеринарна 
контрола
- Правилник за планови за итни мерки
- Правилник за болести кои задолжително 
се пријавуваат
- Правилник за месо и месни производи
- Правилник за млеко и млечни производи
- Правилник за други производи од 
животинско потекло

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A3 Закон за нус производи од животинско потекло 2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A4 Правилник за условите за транспорт, складирање и 
преработка на отпад и нус-производи од животинско потекло

2006/III МЗШВ
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3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A5 Закон за добиточна храна од ветеринарен здравствен 
аспект

2007/I МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A6 Правилник за ветеринарно-санитарен преглед на 
добиточната храна

2007/I МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A7 Закон за заштита и благосостојба на животните 2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A8 Правилник за  условите и начините за чување и 
одгледување на животните

2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A9 Закон за ветеринарно јавно здравство 2006/IV МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A10  Закон за ветеринарни лекови 2007/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М1 A11 Правилник за лиценцирање и надзор на ветеринарни лекови 2007/II МЗШВ
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3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 Усогласување на законодавството во областа на 
фитосанитарно законодавство

2006/IV МЗШВ Донесени закони
Донесени подзаконски акти
Донесени  Планови за изготвување

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А1 Закон за производи за заштита на растенија 2006/II МЗШВ ФУ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А2 Закон за семе и саден материјал 2006/I МЗШВ УССМ       

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А3 Донесување на подзаконски акти 2006/II МЗШВ УССМ       Правилник за трговија со семе од фуражни 
раст.
Правилник за трговија со семе од житни раст.
Правилник за водење на регистар на 
добавувачи на  семенски материјал од 
земјоделски растенија.

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А4 Закон за заштита на нови сорти на растенија 2006/IV МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А5 Донесување подзаконски акти 2006/I МЗШВ ФУ Листа на штетни организми 
Правилник за јавни овластувања од областа 
на здравјето на растенијата 
Наредба за контрола на цистолика нематода 
на компир (Глободера спп.)
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3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М2 А6 Програма за здравствена заштита на растенија од болести и
штетници за 2006

2006/I МЗШВ ФУ  

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 Усогласување на законодавствто  во областа на ТСЕ, 
нус производи, имплементација  и воспоставување на 
системи  за прибирање и третман

2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А1 Национална програма за ТСЕ надзор/контрола 2006/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А2 Изготвување на документација за административни и 
технички процедури за отсѕтранување, собирање, транспорт
на животински отпад

2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А3 Јакнење на капацитетите 2006/III МЗШВ Обука на инспектори  на локално ниво 
Обука на лабораториски персонал

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А4 Набавка на инсенератор  за отстранување  животински 
отпад

2006/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А5 Изработка на план за развој на институционален капацитет 
на интегриран фитосанитарен систем

2006/II МЗШВ
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3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А6 Кадровско екипирање на фитосанитарната лабораторија 2006/II МЗШВ  нови вработувања

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А7 Обука на кадар на Управа за фитосанитарна заштита 2006/III МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А8 Набавка на опрема на гранични контролни места 2005/IV МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

112 М3 А9 Обука за стручен кадар инволвиран во транспозицијата на 
регулативата на ЕУ од областа на семето и садниот 
материјал

2006/II МЗШВ  УССМ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

113 Да се засили капацитетот на ветеринарната служба и 
на централно и на локално ниво за да се воспостави 
контролен систем компатибилен со оној на ЕУ, посебно 
за контроли при увозот. Да се засили управувањето и 
обуката на инспекторите.

CARDS SLR; CARDS 2006; 

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

113 М1 Зајакнување на капацитетот на ветеринарните служби 
на централно и локално ниво со цел воспоставување на 
ЕУ компатибилен систем на контрола, менаџмент и 
обука на инспектори

2006/IV МЗШВ; МЗ_ДХ Изготвен акциски план за надградба на 
постоечките и/или изградба на нови 
гранични инспекциски места
Нови вработувања број
извршена/ број/ на обука
Број на обучен кадар
набавувена на опрема за лабораторија
обавени број на студиски патувања
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

113 М1 А1 Кадровско зајакнување на Управата за ветеринарство со 
нови вработувања 

2006/IV МЗШВ Според стратешки план на МЗШВ во оваа 
област се планираат нови вработувања 
поврзани со функционирањето на 
интегрираното гранично 
управувањ(ветеринарни инспектори во сите 
смени за граничните премини од прва 
категорија)

нови вработувања

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

113 М1 А2 Обука на ветеринарни инспектори и гранични ветеринарни 
инспектори

2006/I МЗШВ; МЗ_ДХ Обука на гранични ветеринарни инспектори и 
студиски посети во земји членки на ЕУ, Обука 
на ветеринарни инспектори за документација, 
евиденција и процедури применливи за 
контрола на увоз/извоз)

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

113 М1 А3 Набавка на опрема со цел зајакнување на лабораториското 
тестирање на физичките контроли, вклучително и земање 
мостри;
Рaзвивање на ИТ ситем за мрежно поврзување и размена 
на информации и воспоставување на бази за податоци 
вклучително воведување на ТРАЦЕС и РАСФФ

2006/III МЗШВ; МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 Да се воспостави систем за идентификација и 
регистрација на говеда и на други соодветни видови.

CARDS 2006; CARDS 2002

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 М1 Воспоставување на оперативен систем за регистрација 
и идентификација на животни

2007/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 М1 А1 Измена и дополнување на Закон за идентификација и 
регистрaција на животни

2006/II МЗШВ Изготвување на подзаконски акт за 
регистарција и идентификација на овци и кози
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 М1 А2 Изготвување на подзаконски акт за регистарција и 
идентификација на овци и кози

2006/III МЗШВ Изготвување на квратални извештаи за 
оперативност на воспоставен систем за 
идентификација и регистрација на говеда

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 М1 А3 Надградба на системот со нова ИТ опрема 2007/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

114 М1 А4 Обука на кадарот за управување со бази на податоци 2007/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 Натамошно усогласување на системите за контрола на 
болестите и здравјето на животните со 
законодавството на ЕУ и институционалните потреби, 
како и со Плановите за акција против заразите за 
болести од листата-А.

CARDS SLR 

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 Зајкнување на системите за контрола на болестите и 
здравјето на животните

2007/I МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 М1 А1 Донесување на  правилници  за заштита на животни од 
заразни болести и контрола

2006/IV МЗШВ Стратешки план на МЗШВ (неведени се околу 
20 различни правилници)

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 М1 А2 Донесување на плановите за итни мерки против болести 2006/III МЗШВ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 М1 А3 Обука на ветеринарни инспектори на терен за надзор, 
контрола и превентива на заразни болести

2006/I МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 М1 А4 Обука на лабораториски кадар за добра лабораториска 
пракса и обезбедување квалитет

2006/II МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

115 М1 А5 Формирање на центар за управување со ризик и кризи 2007/I МЗШВ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 Да се подготви програма за надградба на капацитетите 
за производство на храна со цел  да се исполнат 
барањата на ЕУ.

CARDS SLR; СИДА -проект за безбедност 
на храна; CARDS 2006

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 Оспособување на капацитети за препработка на храна  
со цел задоволување на барањата на ЕУ

2007/I МЗШВ; МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А1 Изготвување на администртивни процедури за 
спроведување на службени контроли на преработувачки 
капацитети со цел нивна регистрација, одобрување и 
сертификација на производите

2006/III МЗШВ; МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А2 Изготвување и користење на технички чек листи за 
службени ветеринарни контроли, вклучувајќи проценка на 
ризик и акциони планови за усогласување со условите за 
регистрација

2006/IV МЗШВ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А3 Изготвување на прирачник за добра хигиенска пракса и 
ХАЦЦП

2006/IV МЗШВ; МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А4 Обука на локални ветеринарни инспектори  и инспектори за 
храна за водење и документација на службени контроли на 
прехрамбени капацитети

2006/IV МЗШВ; МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А5 Програма за обука и техничка помош за подобрување на 
капацитетот на индустријата  за задоволување на ЕУ 
барањата за безбедност на храната

2007/I МЗШВ, МЗ, 
МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

116 М1 А6 Обука на обучувачи и обука на производители за ХАЦЦП 
системи

2007/I МЗШВ, МЗ, 
МЗ_ДХ

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

117 Да се обезбеди натамошно усогласување на 
законодавството со acquis во врска со трансмисивни 
спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ) и животински нус-
производи, имплементација и контрола на примената и 
да се воспостави потребниот систем за собирање и 
третман.

Среднорочен 
приоритет

CARDS SLR 

3.12 Безбедност 
на храната, 
ветеринарна и 
фитосанитарна 
политика 

118 Да се воспостави соодветно екипиран надлежен орган за 
здравје на растенијата и обезбедување на соодветни 
лабораториски капацитети за фитосанитарните 
служби. Натамошно усогласување на фитосанитарното 
законодавство со acquis.

Среднорочен 
приоритет

CARDS NIPS

3.14 Сообраќајна 
политика

119 Да се продолжи усогласувањето со acquis од областа на 
патен сообраќај, што се однесува до пристап на пазарот, 
транспорт на опасни материи, acquis од областа на 
социјалната и фискалната политика.
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М1 Донесување на нов Закон за безбедност на сообраќајот 
на патиштата

2006/IV МВР

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М1 А1 Донесување на подзаконски акти согласно новиот на 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 

2007/I МВР, МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М1 А2 Донесување на Одлука за определување на висината и 
начинот на плаќање на надоместоците за употреба на 
патната инфраструктура.

2006/III - МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М2 Измени и дополнувања на Законот за превоз во патниот 
сообраќај

2006/I МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М2 А1 Донесување на подзаконски акти согласно измените и 
дополнувања на Законот за превоз во патниот сообраќај

2006/II МТВ Вкупно 6 правилници

3.14 Сообраќајна 
политика

119 М3 Донесување на нов Законот за превоз на опасни стоки 
во патниот сообраќај

2006/IV МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

119 M3 А1 Донесување на подзаконски акти на новиот Закон за превоз 
на опасни стоки во патниот сообраќај

2006/IV МТВ Вкупно 3 правилници

3.14 Сообраќајна 
политика

119 M4 Зајакнување на капацитетот за имплементација на 
Законодавството во патниот сообраќај

2006/II МТВ,МВР бр. на вработени лица, број на одржани 
обуки, број на остварени контроли. 

3.14 Сообраќајна 
политика

119 M4 А1 Кадровско зајакнување на Секторот за сувоземен сообраќај 2006/II МТВ, СЕП 4 лица Нови врабитувања во МТВ Сектор за 
сувоземен сообраќај

3.14 Сообраќајна 
политика

119 M4 A2 Обука за примена на легислативата (законите: за 
безбедност на сообраќајот на патиштата,за превоз во 
патниот сообраќај, за превоз на опасни стоки во патниот 
сообраќај)

2006/IV МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

119 M4 А3 База на податоци – регистар на транспортните компании кој 
се занимаваат во меѓународен транпорт на патници и стока

2006/IV МТВ, СЕП

3.14 Сообраќајна 
политика

120 Во железничкиот сектор, да се воспостави регулаторно 
тело независно од раководството за инфраструктура и 
железничките претпријатија. Да се воспостави тело 
одговорно за издавање на безбедносни сертификати. 
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М1 Донесување на Закон за основање на Агенција за 
железнички сообраќај 

2006/I МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М2 Формирање на Агенцијата за  железнички сообраќај, 
вработување на лица,набавка на опрема, обука

2006/IV МТВ  Детална програма и прецизен динамички 
план за правните кадровските техничките 
и финансиските потреби за 
функционирање на Агенцијата за 
железнилкиот сообрајќај

Именување на комисијата за железнички 
сообраќај
Избор на директор
Донесување на акт за внатрешната 
систематизација

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М2 А1 Обезбедување на простор и опрема 2006/II КЖС обезбедување простор и опрема, 
вработување, обука

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М3 Донесување на Закон за безбедност во железничкиот 
сообраќај

2006/II МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М4 Донесување на подзаконски акти на Закон за 
безбедност во железничкиот сообраќај

2006/IV МТВ, КЖС Треба да се донесат 24 подзаконски акти 

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М5 Поделба на ЈП Македонски железници и формирање на 
две нови компании за Инфраструктура и траспорт

2006/II МТВ Детална програма и прецизен динамички 
план за правните кадровските техничките 
и финансиските потреби за 
функционирање на компаниите

реализација на план за трасформација ЈП 
МЖ,  формирани компании, формирана 
комисја за делбен биланс, дефинирани 
права и обвски на двата субјекти, поделба 
на персоналот на двата субјекти, поделба 
на имотот на двата субјекти (подвижен и 
недвижен) 

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М5 А1 Донесување на план и одлука за поделба 2006/I ВРМ; МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М5 А2 Донесување на одлуки за основање на ЈП Инфраструктура 
и ЈП транспорт

2006/I ВРМ; МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М5 А3 Донесување на одлука за превземење на долговите на ЈП 
МЖ

2006/I ВРМ; МФ

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М6 Донесување на подзаконски акти за Законот за 
железница

2006/I МТВ Вкупно 13 акти 
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.14 Сообраќајна 
политика

120 М7 Донесување на нов Законот за превоз во железницата 2007/I МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

121 Да се усогласи законодавството со прописите на ЕУ за 
транспорт на опасни материи по железница.

3.14 Сообраќајна 
политика

121 М1 Донесување на нов Законот за превоз на опасни стоки 
во железничкиот сообраќај

2006/IV МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

121 М2 Донесување на подзаконски акти на новиот Закон за 
превоз на опасни стоки во железничкиот сообраќај

2007/IV МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

122 На полето на авиосообраќајот, да се продолжи со 
дополнително усогласување на безбедносните прописи и 
прописите за функционирање на пазарот. Да се зајакне 
административниот капацитет на органот за цивилна 
воздушна пловидба. 

1. Водушен сообраќај: CARDS регионален 
ASATC Phase II за унапредување на 
воздухопловната ебзбедност и контролата 
на летање; 
2. Водушен сообраќај: GTZ – Рaздвојување 
на Регулатор и давател на улугите во 
навигацијата (завршува на 31.12.2005 
година); 
3. Водушен сообраќај : CARDS 2005 
Транспортна политика и административен 
менаџмент - Подбрување на регулативната 
рамка во водушниот сообраќај(1Мевра)

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М1 Донесување на нов Закон за воздухопловство 2006/I МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М2 Донесување на подзакoнските акти на Законот за 
воздухопловство

2006/IV АЦВ, ВРМ Вкупно 15 подзаконски акти 
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институција
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3.14 Сообраќајна 
политика

122 М3 Трансформација на Управата за цивилна воздушна 
пловидба

2006/I МТВ, УЦВП реализација на план за трансформација 
УЦВП,  формирана агенција и компанија 
(АД во државна сопстеност), формирана 
комисија за делбен биланс, дефинирани 
права и обврски на двата субјекти, поделба 
на персоналот на двата субјекти, поделба 
на имотот на двата субјекти (подвижен и 
недвижен) 

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М3 А1 Формирање на Агенција за цивилно воздухопловство 2006/II МТВ, ВРМ

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М3 А2 Зајакнување на Агенција за цивилно воздухопловство  2006/II АЦВ Нови вработувања и обука на кадарот за 
споведување на новата законска регулатива

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М3 А3 Формирање на дезигниран вршител на услуги во воздушен 
сообраќај (АД во државна сопственост);

2006/II МТВ, ВРМ

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М4 Зајакнување на МТВ во областа на воздухопловството 2006/IV МТВ Измена на систематизацијата на МТ, 
формирање на нови сектори, вработување 
лица, остварени обуки, реализација на 
КАРДС 2005 проектот во 
воздухопловството

3.14 Сообраќајна 
политика

122 M4 A1 Вработување нов кадар во МТВ (одделение за воздушен 
сообраќај)

2006/II МТВ, СЕП

3.14 Сообраќајна 
политика

122 М4 А2 Обуки на кадарот во МТВ од областа на водушниот 
сообраќај

2006/IV МТВ

3.14 Сообраќајна 
политика

123 Да се склучи Спогодба за заеничка европска 
воздухопловна област (ЕЦАА) со Протокол со преодни 
мерки за спроведување на законодавството на ЕУ за 
воздухопловство.

3.14 Сообраќајна 
политика

123 М1 Потпишување на Спогодбата за заедничка европска 
воздухопловна област (ЕЦАА) со Протокол со преодни 
мерки за спроведување на законодавството на ЕУ за 
воздухопловство

2006/II МТВ, 
УЦВП/АЦВ
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.14 Сообраќајна 
политика

123 М2 Ратификација на Спогодбата за заедничка европска 
воздухопловна област (ЕЦАА) со Протокол со преодни 
мерки за спроведување на законодавството на ЕУ за 
воздухопловство

2006/III МТВ, 
УЦВП/АЦВ

Развивање на фазен план за реализација 
на преземените обврски за членство во 
ЕЦАА
Прва фаза:  Имплементација на ЕУ 
регулативите за воздухопловство со 
донесување на Законот за 
воздухопловство и подзаконските акти, 
членство во ЈАА, Раздвојување на 
регулаторот и давателот на навигациските 
услуги
Втора фаза: Имплементација на 
останатите ЕУ регулативи за 
воздухопловство со донесување на Закон 
за облигациони односи во 
воздухопловството

реализација на критериумите за за 
членство во ЕЦАА ќе се изврши со 
реализација на  приоритет 126 мерка 1, како 
и приоритет 122 мерките 1 и 2

3.14 Сообраќајна 
политика

124 Да се продолжи со спроведување на Меморандумот за 
разбирање за развој на основната транспортна мрежа во 
ЈИЕ.

CARDS  2001 Е75 Неготино -  Демир капија 
фаза 3 (10+1 мевра),ЕБОР Е75 Смоквица - 
Гвгелија, Железница – проект на WB ( 12,47 
мевра (7,25 ебор)

3.14 Сообраќајна 
политика

124 М1 Активно учество во работата на СЕЕТО обсерваторијата 
и реализирање н анејзината програма за работа 
Петгодишна програма за развој на главната регионална 
транпортна мрежа SЕЕТО

конт. МТВ Oбезбедување на финсиски средства за 
годишната партиципација  во работата на 
SEETO. Следење на реализацијата на 
петгодишна програма за развој на 
главната регионална транпортна мрежа 
SЕЕТО

Обезбедени финсиски средства за 
годишната партиципација  во работата на 
SEETO., број на проекти 
реализирани/подготвена документација н 
апроекти преку обсераторијата

3.14 Сообраќајна 
политика

124 М1 A1 Уплаќање на средствата за 2006 година во  Буџетот на 
СЕЕТО

2006/II МТВ, МФ

3.14 Сообраќајна 
политика

124 М2 Завршување на CARDS  2001 Е75 Неготино -  Демир 
капија фаза 3

2006/I МТВ,ФМРП

3.14 Сообраќајна 
политика

124 М3 Завршување на Е75 Смоквица - Гвгелија 2006/I МТВ,ФМРП
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институција
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3.14 Сообраќајна 
политика

125 Да се продолжи со работата во насока на целосно 
усогласување со acquis во областа на патниот сообраќај. 
Да се продолжи со работата на усогласување со acquis од 
областа на железницата (прв и втор пакет аранжман за 
железници интероперабилност). 

Среднорочен 
приоритет

3.14 Сообраќајна 
политика

126 Да се постигне целосна усогласеност со законодавтвото 
од областа на водухопловството. 
Да се обезбеди засилена примена на соодветното 
законодавството

Среднорочен 
приоритет

3.14 Сообраќајна 
политика

127 Да се обезбеди натамошно спроведување на 
Меморандумот за разбирање за развој за основната 
транспортна мрежа во ЈИЕ.

Среднорочен 
приоритет

ЕБРД/ЕИБ Обиколница Скопје, Железница – 
проект на WB 120 мевра( ЕИБ 63,17 ЕБРД 
29,7)
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институција
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3.15 Енергија 128 Да се започне со усогласување на законодавството на 
внатрешните пазари за електрична енергија и гас, 
енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија 
со acquis со цел постепено отворање на пазарот за 
енергија за конкуренција.

1. Проект за искористување на соларната 
енергија во РМ-австриска влада (0,3 м евра)
2. ефикасна дистрибуција на енергија-
Швајцарска Влада 12,1 m CHF
3. Базна студија за искористување на 
обновливите извори на енергија-        4 000 
000 денари, Швајцарија
4. Програма за мониторинг за 
македонските ветровити ресурси-
Норвешка 0,175 м евра
5. ИСОФОТОН, Шпанија, студија за 
оправданоста на примена на соларни 
инсталации за прооизводство а електрична 
енергија од фотолотични ќелии
6. Помош за подобрување на квалитетот 
на горивата во РМ-UNEP (ова е предлог 
проект засега)
7. ГЕФ проект за подготвување на  
програма за одржлива енергија (0,375 m 
USD; завршна фаза на имплементација); 
исто така во подготовка е нов ГЕФ проект 
од 5,5 м USD за Програмата за одржлива 
енергија

3.15 Енергија 128 М1 Донесување на нов Закон за енергетика 2006/I МЕ Види и 55 М2 А1 донесен Закон за енергетика
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.15 Енергија 128 М2 Донесување на подзаконски акти на Закон за енергетика 2009/I МЕ, РКЕ Правилник за енергетска ефикасност на 
нови градежни објекти
Технички спецификации и стандарди за 
ефикасно искористување на фосилните 
горива
Правилник за означување на енергетската 
ефикасност на уредите за домачинствата
Правилник за искористување на 
обновливите извори на енергија

донесени подзаконски акти за енергетика

3.15 Енергија 128 М3 Формирање на Агенција за енергетика 2006/III МЕ, АЕ Донесување на Статут за работа и 
Деловник за работа на УО на Агенцијата за 
енергетика
Распишување на конкурс и избор на 
директор на Агенција за енергетика
Донесување на Правилник за внатрешна 
организација и систематизација на 
работни места
Донесување на Програма за работа
Нови вработувања
ИТ и канцелариско опремување

формирана Агенција за енергетика, опрема, 
донесен Статут и Деловник, избран 
директор, донесен Правилник, донесена 
Програма, зголемен бројот на вработените 
за 5, канцелариска и ИТ опременост

3.15 Енергија 128 М4 Воведување на мерки за подносливост на цените во 
енергетиката кај социјално осетливите слоеви 
–дефинирање на основите по кои ќе се дефинираат 
соодветни активности

2007/ I МЕ завршен извештај со предлог мерки до 
март 2006

воведени соодветни мерки

3.15 Енергија 128 М4 А1 Изработка на студија со предлог мерки за борба против 
енергетската сиромаштија во РМ

2006/II МЕ изработена студија

3.15 Енергија 128 М5 Измени и дополнувања на Правилник за квалитет на 
течни горива

2006/IV МЕ, МЖСПП Институтот за стандардизација ги има 
изготвено новите стандарди  (ЕN 228, EN 
590); Од страна на РЕЦ и УНЕП во тек е  
изработка на анализа (предметна студија) 
за должината на транзициониот период, 
после кој стандардите ќе бидат 
задолжителни 

донесена анализа-предметна студија со 
која ќе се дефинира транзициониот период
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3.15 Енергија 128 М5 А1 Предлог за воведување на европските стандарди во 
производството и користењето на течните горива (нафтени 
деривати)

2006/IV МЕ изменет и дополнет Правилник

3.15 Енергија 129 Да се зајакне независноста на Регулаторната комисија за 
енергија. 

Добиена кларификација од ЕК 

3.15 Енергија 129 М1 Зајакнување накапацитетот на РКЕ 2006/IV РКЕ обука на кадарот (за следење на пазарот 
на енергија, разрешување на спорови, 
следење на исполнувањето на обврските 
од издадените лиценци)

обучен кадар и зголемена опременост

3.15 Енергија 130 Да се почне со спроведување на Договорот за енергетска 
заедница.

3.15 Енергија 130 М1 Дефинирање на акциски план за спроведување на 
Договорот за енергетска заедница.

2006/I МЕ Донесена рамка за Акциски План за 
спроведување на Договорот за енергетска 
заедница

3.15 Енергија 131 Да се зајакне административниот капацитет на сите 
енергетски сектори.

3.15 Енергија 131 М1 Јакнење на капацитетот на Сектор за енергетика, МЕ 2006 МЕ Ангажирање на потребен број на експерти 
согласно систематизацијата на работни 
места за сите видови на енергија. (СП на 
МЕ, 17 луѓе за развој на енергетика)

Нови вработувања, реализарани обуки, 
опременост

3.15 Енергија 131 М1 А1 Зајакнување на капацитетот на Секторот за енергетика во 
МЕ 

2006/IV МЕ Зголемен бројот на вработените

3.15 Енергија 131 М1 А2 Обука и опремување на Секторот за енергетика во МЕ 2006/IV АЕ Зеализирани обуки и зголемена опременост

3.15 Енергија 131 М2 Зајакнување на административниот капацитет на 
Бирото за стокови резерви

2006/IV МФ Нови вработувања, опременост

3.15 Енергија 131 М2 А1 Обука на кадарот во врска со обврските за чување на 
нафтата

2006/IV БСР Реализирана обука

3.15 Енергија 133 М3 Зајакнување на капацитетот на Дирекцијата за 
радијациска сигурност 

2007/IV ДРС (вработувања и опрема) нови вработувања, опременост, 
реализирани обуки

3.15 Енергија 132 Да продолжи со спроведување на Договорот за 
енергетска заедница.

Среднорочен 
приоритет
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3.15 Енергија 133 Да се работи во насока во усогласување со acquis во врска 
со нуклеарната енергија и зајакнување на 
административниот капацитет во секторот.

Среднорочен 
приоритет

3.16 Даноци 134 Да се засили административниот капацитет за 
спроведување на законодавството за даноци и да се бори 
против одбегнување на плаќање данок. 

*Проект во тек поддржан од УСАИД - за 
електронска достава на пријави
*Во тек е дефинирање на проектот на 
техничката помош од страна на 
Холандската влада а во рамки на ФАД 
мисијата која ќе одговори на барањата од 
Акциониот план изготвен со ММФ за: 
1. Преструктуирање на Генералната 
дирекција на УЈП;
2. Доградба на ИТ системите во УЈП и 
воведување на нови;
3. Градење сеопфатни програми за 
наплата;
4. Дефинирање на мерки и сондажа на 
нивото на задоволство на даночните 
обврзници;
5. Организирање на канцеларијата за 
големи даночни обврзници;
6. Зајакнување на наплатата на 
социјалните придонеси со воспоставување 
на служба на големите плаќачи на 
придонеси;
7. Развојот на стратегијата за контрола и 
нејзиното планирање е дел од овој план;

3.16 Даноци 134 M1 Преструктуирање на Генералната дирекција на УЈП 2006/IV МФ_УЈП
3.16 Даноци 134 М1 А1 Донесување на нов акт за преструктуирање на Генералната 

дирекција на УЈП со кој ќе се доизгради функционалниот 
метод на организација

2006/I МФ

3.16 Даноци 134 M2 Изработка на софтвер кој овозможува нов метод на 
работа - електронска достава на пријави за пресметка 
на данок од страна на даночните обврзници

2006/IV МФ_УЈП
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3.16 Даноци 134 M3 Изготвување сеопфатни програми за наплата на даноци 2006/IV МФ_УЈП

3.16 Даноци 134 M4 Градење мерки за мерење на учинок (performance 
measurment)

2006/IV МФ_УЈП

3.16 Даноци 134 M5 Отварање на канцеларија за 100 најголеми даночни 
обврзници во земјата

2006/III МФ_УЈП види 2 Економски критериуми, П.54, М4 

3.16 Даноци 134 M5 А1 Кадровско екипирање на канцеларијата 2006/III МФ_УЈП нови вработувања
3.16 Даноци 134 M6 Отварање на канцеларија за големи плаќачи на 

придонеси во рамките на ФПИОМ
2006/III ФПИОМ, ФЗ, АВ види 2 Економски критериуми, П.54, М4 

3.16 Даноци 134 M6 А1 Кадровско екипирање на канцеларијата  2006/III ФПИОМ, ФЗ, 
АВРМ

нови вработувања

3.16 Даноци 134 M7 Донесување на Закон за даночен советник со кој ќе се 
воспостави професијата даночен советник

2007/IV МФ

3.16 Даноци 135 Да се преземат структурни мерки за итно реформирање 
на политиката за контрола и да се подобри 
капацитетот за контрола.

3.16 Даноци 135 M1 Насочена едукација за контрола на даноци по видови на 
дејности на даночните инспектори, и на 
администраторите за сметки кои ќе работат на 
информирање на даночните обврзници

2007/IV МФ_УЈП

3.16 Даноци 135 M2 Специјализирани обуки на даночните инспкектори во 
УЈП за методологии на контрола 

2007/IV МФ_УЈП

3.16 Даноци 136 Да се развие стратегија за ревизија и соодветни системи 
за ИТ

Техничка помош од страна на Холандската 
Влада во рамките на ФАД мисијата

3.16 Даноци 136 М1 Донесување на стратегија за ревизија на обезбеден 
објективен систем за контрола и соодветни ИТ системи 

2007/IV МФ_УЈП
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3.16 Даноци 136 M2 Надградба на софтверот 2007/IV МФ_УЈП Зајакнување на постоечките ИТ системи во 
УЈП и воведување на нови-изградба на 
критериуми за ризичност
Зајакнување на постоечките ИТ системи во 
УЈП и воведување на нови-мерки за 
мерење на учинок (со овие мерки се вршат 
квантитативни и квалитативни мерења на 
извршувањата)

3.16 Даноци 136 M3 Обука на ИТ кадарот во УЈП во врска со софтверите за 
критериуми на ризичност и мерење на учинок

2008/I МФ_УЈП

3.16 Даноци 137 Да се измени режимот за оданочување за тутунските 
производи со цел да се стави крај на постоечката 
дискриминација помеѓу домашните и увозните производи.

МФ

3.16 Даноци 137 М1 Отстранување на постоечките различни акцизни стапки 
за производи од тутун врз основа на потеклото на стоки 
(домашни и увезени)

2007/I МФ реализирано - со Закон за измени и 
дополнување на Законот за акцизите - 
Службен весник на РМ бр. 45/2002, чии 
одредби ќе почнат да се применуваат од 
1.1.2007 година

3.16 Даноци 138 Да се заложи за принципите на Кодексот на постапување 
за оданочување на деловни субјекти и да се обезбеди дека 
новите мерки за оданочување се во согласност со овие 
принципи

3.16 Даноци 138 М1 Анализа на даночните мерки во домашното 
законодавство во согласност со принципите на 
Кодексот на постапување за оданочување на деловни 
субјекти 

2007/IV МФ

3.16 Даноци 138 M2 Усогласување на новиот Закон за данок на добивка и 
новиот Закон за персонален данок на доход со 
принципите на Кодексот на постапување за 
оданочување на деловни субјекти

2008/IV МФ

3.16 Даноци 139 Да се обезбеди целосно усогласување на 
законодавството за оданочување со acquis, вклучувајќи 
ново законодавство (на пример Директивата за енергија).

Среднорочен 
приоритет

Техничка помош од страна на ГТЗ 
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3.16 Даноци 140 Да се продолжи со реформа на администрацијата за 
оданочување и да се обезбеди нејзино правилно 
функционирање  

Среднорочен 
приоритет

Продолжување на проектот на УСАИД за 
електронски даночни усуги
FAD - мисија

3.16 Даноци 141 Да се продолжи со подготовките за обезбедување на 
меѓусебно поврзување со компјутеризираните системи на 
Европската унија.

Среднорочен 
приоритет

Програма за електронско сметководство 
со поддршка на УНДП - Електронски 
даночни евиденции.Се состои од три 
проекти за воспоставување на  
електронски услуги на граѓаните, 
деловниот свет и Владата.
Програмата е во подготвителна фаза за 
избор на изведувач. Со првиот проект 
треба да се дефинираат видовите на 
програми (модули) кои ќе ги содржи идниот 
ИТ систем на УЈП, миграционен план на 
тековниот ИТ систем и избор на прв модул 
за развој и имплементација.Во последните 
разговори со УНДП е навестено дека 
изборот на изведувачот по тендер ќе биде 
завршен во март 2006. Сите три проекти 
ќе траат една година по изборот на 
изведувачот. 

3.16 Даноци 142 Да се подобри транспарентноста и размената на 
информации со земјите-членки на ЕУ со цел во примената 
на мерките со кои се спречува одбегнувањето на плаќање 
даноци. Во овој контекст размената на информации со 
земјите членки на ЕУ може да се заснова на моделот на 
спогодба за размена на информации на ОЕЦД.

Среднорочен 
приоритет
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3.18 Статистика 143 Да се засили капацитетот на Државниот завод за 
статистика, да се овозможи навремено спроведување на 
Пописот на земјоделството и пописот на деловните 
субјекти,   континуиран развој на националните сметки и 
нивните базни, структурни статистики. Да се засили 
собирањето и обработката на земјоделски статистики 
во согласност со стандардите и методологијата на ЕУ. 

СИДА проект за подобрување на 
земјоделските статистики;2 фаза до 
02.2006 900.000 евра 

3.18 Статистика 143 М1 Зајакнување на капацитетите на ДЗС преку реализација 
на компонентите од твинингот (особено во рамките на 
Компонентата 1 )

2008/II ДЗС Рокот се однесува на предвиденото 
завршување на твининг проектот

3.18 Статистика 143 М1 A1 Развоен план на човечки ресурси за ДЗС и мрежата на 
регионалните канцеларии.
 

2006/IV ДЗС

3.18 Статистика 143 М1 A2 Органицазија на обуки и дополнителна техничка помош за 
зајакнување на капацитетот за управување на ДЗС

2006/IV конт. ДЗС

3.18 Статистика 143 М1 A3 Организација и воведување на програми за технички обуки и
соодветна техничка помош за теорија за земање примероци

2007/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М2 Организирање, спроведување и процесирање на 
податоците од пописот на земјоделството

2006/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М2 A1 Закон за земјоделски попис 2006/I ДЗС
3.18 Статистика 143 М2 A2 Организирање и спроведување на пописот на 

земјоделството
2006/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М2 A3 Процесирање на податоците од пописот на земјоделството 2007/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М3 Организирање, спроведување и процесирање на 
податоците од пописот на деловни субјекти

2006/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М3 А1 Организирање и спроведување на пописот на деловни 
субјекти

2006/II ДЗС

3.18 Статистика 143 М3 А2 Процесирање на податоците од пописот на деловни субјекти 2007/II ДЗС

3.18 Статистика 143 M4 Воведување на  метадата базa 2008/IV ДЗС
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3.18 Статистика 144 Измени во Законот за државна статистика со цел 
целосно да се усогласи со стандардите на ЕУ и да се 
создадат соодветни услови за спроведување на acquis од 
областа на статистиката.

3.18 Статистика 144 М1 Измена и дополнување на Законот за државна 
статистика

2006/I ДЗС

3.18 Статистика 144 М2 Вклучување на МФ во програмата за статистичко 
истражување

2006/I ДЗС,  МФ

3.18 Статистика 144 М3 Предлог Одлука за дефинирање на статистичките 
региони на NUTS I, NUTS II и NUTS III 

2006/I ДЗС

3.18 Статистика 145 Да се определат статистичките региони што се 
компатибилни со НУТС и да се почне со изработката на 
статистички регионални податоци.

Среднорочен 
приоритет

3.18 Статистика 146 Да се создаде регистар на фарми врз основа на пописот 
во земјоделството и да се решат преостанатите 
недостатоци кај земјоделските статистички податоци.

Среднорочен 
приоритет

3.18 Статистика 147 Натамошен развој на макроекономските и социјалните 
статистички податоци.

Среднорочен 
приоритет

КАРДС Твининг

3.18 Статистика 148 Да се постават структурни деловни статистики Среднорочен 
приоритет

КАРДС Твининг

3.19 Социјална 
политика и 
вработување

149 Да се обезбеди натамошно усогласување со 
законодавството на ЕУ на полето на професионалното 
здравје и безбедност, трудовото право и анти-
дискриминацијата, и зајакнување на соодветните 
административни структури.

Среднорочен 
приоритет

3.19 Социјална 
политика и 
вработување

150 Да се засили Инспекторатот за труд во однос на 
персонал и опрема за да се овозможи примена на ефикасни 
и разубедувачки санкции.

Среднорочен 
приоритет

3.19 Социјална 
политика и 
вработување

151 Да се развие и спроведе сеопфатна стратегија за 
вработување во која се вклучуваат сите релевантни 
учесници со цел понатамошно учество во Европската 
стратегија за вработување, поврзано со градење на 
капацитети за анализа, спроведување и оценка.

Среднорочен 
приоритет

КАРДС 
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3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 Да се продолжи со спроведувањето на Европската 
повелба за мали претпријатија. Да се воведе систем на 
ваучер за обука и советодавните услуги. Да се истражат 
можностите за олеснувања на плаќање на даноци за мали 
новоосновани трговски друштва. Да се подобрат 
начините за застапувањето и претставување на МСП.

CARDS 2004, CARDS 2005,
GTZ-развој на средно стручно образование, 
ЕАР Фонд за развој на човечки ресурси, 
USAID програма за услуги за деловно 
советување, IFC/SEED, EBRD/BAS, USAID-
виртуелни и реални претпријатија во 
средните училишта

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 M1 Континуирано спроведување на Европската повелба за 
мали и средни претпријатија

2006 ME, АППРМ реализирани активности А1-А4

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М1 А1 Ревидирање на Националната стратегија за развој на мали 
и средни претпријатија

2006/IV ME, АППРМ ревидирана Национална Стратегија за развој 
на МСП 

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М1 А2 Семинари за стекнување на претприемнички вештини 2006/IV ME, АППРМ одржани семинари

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М1 А3 Градење на партнерство за воведување на 
претприемништво во образованието

2006/II ME, АППРМ Заеднички проект со ЕТФ поголема застапеност на  претприемништвото 
како дисциплина во образованието

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 М2 Имплементација на ваучер систем за лиценцирани 
консултанти

2005/2006 ME, АППРМ функционален ваучер систем

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М2 А1 Реализација на пилот проекти во Струмица и Скопје 2006/IV ME, АППРМ реализирани два пилот проекти

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М2 А2 План за реализација на нови пилот проекти 2006/II ME, АППРМ реализирани проекти
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3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 М3 Градење на капацитетот на секторот на МСП 2006/IV МЕ,АППРМ нови вработувања, опременост, обученост 
на кадарот

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

152 М3 А1 Јакнење на капацитетот на АППРМ 2006/IV АППРМ нови вработувања

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 М4 Изработка на студија за можностите за даночни 
олеснувања кај мали новоосновани трговски друштва

2006/II МФ, МЕ

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

152 М5 Формирање на бизнис инкубатори 2006/II ME Бизнис инкубатор за млади и инкубатор во 
рамки на ТЕТЕКС Тетово

формиraн бизнис инкубатор za млади - IT 
(ME, SOROS i SINTEF)

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

153 Да се воведе систематска оценка на влијанието на 
новата регулатива врз претпријатија

RIA BERIS со Светската Банка 

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

153 М1 Формирање на Сектор за економски систеm, тековни и 
развојни политики во рамките на ВРМ_ГС ВРМ

2006/I ВРМ_ГС Види и Економски критериуми, приоритет 
49, мерка М3

формиран Сектор
нови вработувања 

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

153 М1 А1 Формирање на одделенија за поддршка на Координативното
тело и одделение за регулаторна реформа

2006/I ВРМ_ГС

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

153 М1 А2 Реализација на обуки за oценувањето на влијанието на 
регулативата врз бизнисот

2006/IV ВРМ_ГС предвидена обука за 600 државни 
службеници во рамките на прокетот BERIS во 
периодот2006-2010 година

реализирани обуки 

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

153 М1 А3 Изготвување методологија за системска оценка на 
влијанието на новата регулатива врз претпријатијата

2007/I ВРМ_ГС изработена методологија
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3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

154 Да се обезбеди почеток и професионално независно 
управување со гарантен фонд за заеми.

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

154 М1 Донесување на измени и дополнувања на Закон за 
основање на Македонска Банка за подршка на развојот

2005/IV МФ донесени измени и дополнувања на 
Законот

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

154 М1 А1 Основање на Гарантен фонд 2006/I основан гарантен фонд

3.20 Претпријатија 
и индустриска 
политика

154 М1 А2 Обезбедување на гаранции согласно процедурите 2006/IV конт. Обезбедени гаранции во определен износ

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

155 Да се обезбеди ефикасна приемна на законодавството за 
електронски потпис.

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

155 М1 Обезбедување на услови за примена на 
законодавството за е-потпис

2006/IV МФ види приоритет 104 донесена подзаконска регулатива, 
опременост, реализирани обуки

3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

156 Да се подготви и спроведе стратегија за индустријата 
која води кон развој и иновации.

Среднорочен 
приоритет
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3.20 
Претпријатија и 
индустриска 
политика

157 Натамошен развој на механизмите за поддршка на МСП и 
да се подобри пристапот на МСП до финансиските 
услуги.

Среднорочен 
приоритет

SIDA-гарантни фондови,
USAID (македонски фонд, комерцијално 
финансирање на МСП, финансирање на 
рурални институции, печат за квалитет на 
агро бизнисот, уметност на занаетчиите, 
микрофинансирање, активности за 
зголемување на македонската 
конкурентност, Е-biz), Сорос Фондација, 
Програма за билатерална помош преку 
Холандија, ГТЗ-промоција на приватен 
сектор, 

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

158 Да се развие сеопфатна и кохерентна стратегија и 
предлог-закон за регионален развој.

GTZ - REDEM проект

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

158 М1 Донесување на Стратегија за регионален развој 2006/IV ВРМ

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

158 М2 Донесување на Закон за регионален развој 2006/IV МЛС прв нацрт до 2006/IV.  Законот во нацрт 
верзија треба да се достави до ГД за 
Проширување на коментари

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

158 М3 Донесување на Национален развоен план 2006/IV ВРМ Според заклучок од седница на Влада ќе 
се формира Меѓуминистерско тело за 
координација на изработката на НРП

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

159 Да се определат структурите на партнерство со што 
ќе се обезбеди тесна соработка помеѓу релевантните 
учесници на национално и регионални нивоа.

GTZ - REDEM проект - ќе се реализира 
преку Законот за регионален развој
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

159 M1 Одлука за утврдување на структури на партнeрство и 
начин на соработка на централно, регионално и локално 
ниво, вклучително и економско-социјалните и другите 
партнери

2007/I ВРМ 3.22 Регионална политика и координација 
на структурни инструменти

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

160 Да се обезбеди јасна поделба на надлежностите и 
ефикасна координација меѓу министерствата со цел да 
се развие сеопфатна и кохерентна стратегија за 
регионален развој

Среднорочен 
приоритет

GTZ - REDEM проект

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

161 Да се воспостави партнерска структура со која се 
обезбедува тесна соработка помеѓу релевантните 
учесници на национално и регионално ниво. Да се вклучат 
социо-економските и други партнери.

Среднорочен 
приоритет

GTZ - REDEM проект
UNDP - Развој на меѓуопштинска соработка

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

162 Да се обезбеди дека назначените управни и платежни 
органи постепено ќе ги градат нивните капацитети. 
(врска со приоритет 110 и приоритет 200)

Среднорочен 
приоритет
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

163 Да се изработат и спроведат планови за развој за 
национално и регионално ниво.

Среднорочен 
приоритет

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

164 Да се засилат постапките за управување и контрола на 
финансиите и да се воспостават соодветни системи за 
следење и евалуација.

Среднорочен 
приоритет

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

165 Да се формира национална агенција за регионален развој. Среднорочен 
приоритет

3.22 Регионална 
политика и 
координација на 
структурни 
инструменти

166 Да се развијат капацитети за подготовка и управување 
со проекти во согласност со структурните и 
кохезионите фондови, и на централно ниво и на ниво 
НУТС III.

Среднорочен 
приоритет

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 Да се донесе и спроведе законот за надзор на границата 
вклучувајќи ги и одредбите од Стратегијата за 
интегрирано управување со границите и Законот за 
странци. Да се спроведе Акцискиот план за интегрирано 
управување со границите. Да се подготви пишан 
прирачник во согласност со Шенген прирачникот за да се 
користи на сите премини за контрола на границата.

Integrated Border Management Strategy and 
Action Plan, Phase II (CARDS 2002)

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М1 Донесување на нов Закон за надзор на државната 
граница

2006/ I МВР * Законот е донесен
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М1 А1 Донесување на подзаконските акти на Законот за надзор на 
државната граница

2006/III МВР • Mинистерот за внатрешни работи треба да 
донесе подзаконски прописи за: 
1) начинот на извршување на обезбедување 
на државната граница и на контрола на 
преминување на државната граница; 
2) преминување на внатрешната граница;
3) начинот и рокот за издавање на гранично 
одобрение, за образецот на барањето за 
издавање на гранично одобрение, за 
извршување на надзор и за статистичко 
следење на издадените гранични одобренија;
4) условите и постапката за издавање на 
дозвола за движење и престој на  подрачјето 
на граничниот премин, како и за образецот на 
барањето и дозволата, за постапката за 
издавање на беџ за вработените кои на 
подрачјето на граничниот премин извршуваат 
стопанска дејност, образецот на барањето за 
издавање на беџот и за образецот на беџот;
5) поставување и користење на технички 
помагала и вршење на фотографирање, 
снимање и видео надзор на граничните 
премини и долж граничната линија.
• Министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за финансии да 
донесе подзаконски пропис за: 
1) одредување на привремени гранични 
премини (член 22);
• Министерот за внатрешни работи во согласно
1) обликот, содржината и начинот за поставува
• Министерот за внатрешни работи во согласно
1) начинот на утврдување и решавање на гран

* Подзаконските акти се донесени
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М2 Формирање на Национален координативен центар за 
интегрирано управување со граници

2006/III МВР, МФ_ЦУ, 
МЗШВ_ВУ, 
МЗШВ_ФУ

Предвидено со стратегијата и акцискиот 
план за ИГУ. Треба да се воспостави шест 
месеци по влегувањето во сила на Законот 
за надзор на државната граница

* Законот за надзор на државната граница е 
донесен
* Набавена е компјутерска опрема за 
Координативниот центар.
* Назначени се офицери за врска од страна 
на сите институции вклучени во ИГУ.
* Центарот функционира

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М2 А1 Донесување на одлука за формирање на Национален 
координативен центар за интегрирано гранично управување

2006/III МВР * Одлуката е донесена

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М2 А2 Изградба на зграда за седиштето на Националниот 
координативен центар за интегрирано гранично управување

2006/IV МВР * Зградата на седиштето е изградена

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М3 Донесување на одлука за категоризација на граничните 
премини

2006/II МВР Предвидено со акцискиот план за ИГУ. 
Одлуката е веќе изработена. Треба да се 
одобрат финансиски средства во буџетот 
за 2006 година за вработување на доволен 
број ветеринарни и фитосанитарни 
инспектори кои ќе бидат распоредени на 
граничните премини. 

* Донесена е одлука
* Назначени се ветеринарни и 
фитосанитарни инспектори на граничните 
премини од прва и втора категорија
* Обезбедени се услови за нивно 
непречено работење

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М3 А1 Назначување на ветеринарни и фитосанитарни инспектори 
на граничните премини од прва и втора категорија

2006/II МЗШВ Треба да се предвидат средства за 
вработување на овие инспектори во буџетот 

* Инспекторите се назначени

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М3 А2 Обезбедување на просторни услови за работа на 
ветеринарните и фитосанитарните инспектори на 
граничните премини од прва и втора категорија 

2006/IV Треба да се предвидат средства за 
реконструкција на граничните премини од 
прва и втора категорија

* Просторни услови се обезбедени

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М4 Изработка на оперативни процедури во согласност со 
Шенгенскиот прирачник. 

2006/II МВР Изработена е работна верзија на 
Стандардни оперативни процедури на 
Граничната полиција. Со донесувањето на 
Законот за надзор на државната граница, 
ќе се изврши нивно усогласување со 
одредбите од законот.

* Стандардните оперативни процедури се 
изработени и усогласени со Законот за 
надзор на државната граница 
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М5 Донесување на Шенгенски акционен план 2007/I МВР,МНР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 Донесување на закон за странци 2006/I МВР; МНР Законот е донесен

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 А1 Донесување на подзаконски акти на законот за странци 2006/III МВР;МНР Подзаконски акти - МВР
- за начинот на одобрување и одбивање на 
влез, издавање на дозвола за привремен и 
постојан престој, враќање и протерување на 
странец, пријавување и одјавување на 
живеалиште и престојувалиште на странец, к 
ако и за начинот за водење, рокот за чување и
пристапод до евиденциите од овој закон;
- oбразец на: решението за одбивање на влез,
штембилот за одбивање на влез, дозволата 
за привремен и постојан престој, решението 
за дозволување на привремен престој, 
решение за продолжување на дозволата за 
привремен престој, потврдата за престој во 
РМ до донесување на одлука за 
продолжување на привремениеот престој, 
решението за протерувањ, штембилот на 
решението за протерување, решението за 
одземање на правото на привремен и 
постојан престој, штембилот за одземање на 
правото на привремен и постојан престој, како 
и обрасци на барањата на нивно издавање;
- образец со кој се пријавува или одјавува 
живеалиштето или престојувалиштето на 
странецот, како и образецот за евиденција на 
странци што ги водат правните лица и 
поединци кои на странците им даваат услуги з
- куќен ред и начинот на управување со Прифа
Подзаконски акти МВР во согласност со МНР
- начинот на издавање на патни и други исправ
- начинот на пријавувањето на исчезнати, изгуб
 образец на патната и др  исправа за странец

Подзаконските акти се донесени
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3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 A2 Кадровско и техничко доекипирање на Одделение за 
странци за спроведување на политиката на миграција

2006/III МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 A3 Изградба на прифатен центар за баратели на азил 2006/III МТСП; МВР;

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 A4 Изработка на прирачници за спроведување на Закон за азил 2006/II МВР; МТСП;

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 A5 Формирање на меѓуминистерско тело заради зајакнување 
на системот за интеграција на бегалци и странци

2006/IV МТСП, МВР, 
МП, МОН, МЗ, 
МНР, СЕП

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М6 A6 Кадровско и техничко доекипирање на МТСП за 
спроведување на политиката на миграција

2006/III МТСП

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

167 М7 Донесување на закон за вработување на странци 2006/III МТСП Донесувањето на Законот за вработување 
на странци е предвидено  по 
донесувањето на Законот за странци

Законот е донесен

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 Да се развијат главни бази на податоци за управување со 
границата и да се обезбеди нивната поврзаност. Да се 
надгради опремата за анализа на документи и надзор на 
границата. Да се воведат исправи за лична 
идентификација и патни исправи со висок квалитет. Да 
се обезбеди дополнителна обука на персоналот кој е 
пренесен од Министерството за одбрана врз основа на 
повеќегодишната програма за обука.

Border Crossing Points: Communication 
Networks (Phase I)(CARDS 2001)
Border Crossing Points: Communication 
Networks (Phase II)(CARDS 2003) - planned
Preparation o Software (CARDS 2003)
Provision of Equipment for the needs of the 
Border Police “TETRA” CARDS 2004)
CARDS 2006

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М1 Изградба на информатичко - технолошка структура за 
ИГУ

2006/IV МВР * Проектите се реализирани.
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3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М1 А1 Телекомуникациско поврзување на граничните премини со 
седиштето на Министерството за внатрешни работи и 
овозможување трансфер на податоци од граничните 
премини до централната база на податоци и обратно

2006/IV МВР * Поврзани се четири гранични премини 
(Аеродром Скопје, Блаце, Табановце и 
Богородица) преку кои се одвива 60% од 
сообраќајот при влез и излез од РМ.
* Системот целосно функционира, поврзувајќи 
ги сите гранични премини.

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М1 А2 Изработка на информатички систем за интегрирано 
гранично управување (софтвер за гранично работење)

2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М1 А3 Набавка на телекомуникациски систем „ТЕТРА“ 2006/III МВР * Набавката е извршена

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М2 Формирање на Национален  информациски систем за 
визно работење со Визен центар во МНР

2007/II МНР Изготвена е физибилити студија за НВИС 
преку CARDS програмата. Се предвидува:
* Системско поврзување на ДКП, МНР-
Визен центар, МВР-гранични премини, 
МТСП, ЦУ
* Електронска обработка на барањата за 
виза во ДКП и консултација со Визниот 
центар, МВР и МТСП 
* Формирање национален визен регистар 
(база на податоци на издадени визи и 
одбиени барања за визи);
* Кадровско доекипирање на МНР - ДКП
* Обука за спроведување на визната 
политика
* Техничко опремување на МНР-ДКП за 
спроведување на визната политика.

* Реализиран пилот проектот за ВИС 
(поврзани се неколку амбасади и гранични 
премини во еден систем).
* Воспоставен е национален визен 
регистер.
* Целосно функционирање на системот.

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М3 Набавка на опрема за надзор на државната граница и на 
опрема за Граничните премини  за откривање на 
фалсификувани патни исправи 

2007/I МВР Треба да се предвидат средства за 
набавка на опрема во Буџетот 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М4 Набавка на опрема за откривање на фалсификувани 
патни исправи за ДКП - та

2007/I МНР Треба да се предвидат средства за 
набавка на опрема во Буџетот 
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М5 Дополнителна обука за персоналот на граничната 
полиција. 

2006/III МВР, ПА Предвидена е дополнителна обука за што 
Полициската академија веќе има 
изработено наставен план.

* Обуката е спроведена

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

168 М6 Изработка на нови лични документи за граѓаните. 2006/II МВР На тендерот е веќе избрана компанија за 
изработка на овие документи и се очекува 
првите документи да бидат изработени во 
вториот квартал од оваа година.

* Издадени се првите нови лични 
документи.

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 Да се продолжи со спроведување на Акцискиот план за 
реформа на полицијата. Да се обезбеди соодветно 
финансирање и обука. Да се зајакне координацијата и 
соработката и меѓу полициските тела и помеѓу 
полицијата и другите тела надлежни за примена на 
законот.

� Community Based Policing Strategy and 
Implementation Project - United Kingdom (DFID)
� Reform of the Police (Phase II) (CARDS 2001)
� CARDS Reg 2002 Police
� Advisory support to Police Reform (PHASE III) 
(CARDS 2004)
� Support to the Police Academy (Phase 
II)(CARDS 2003)
� Support to the Police Academy (Phase 
III)(CARDS 2004)
Planned projects
� Police and the fight against organised crime 
(CARDS 2006)

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 M1            Донесување на Законот за полиција 2006/I МВР  донесување на Законот

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М2 Донесување подзаконските акти на Законот за полиција 2007/I МВР             степен на усвојување на подзаконски акти 
(114) 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М3 Донесување на Стратешки план на МВР 2006/I МВР
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М4 Зајакнување на меѓуресорската координација  и 
соработката

2006/IV конт. МВР, ЈО, МФ Координација помеѓу полицијата и другите 
органи надлежни за спроведување на 
законот;

бр. на размена на информации, бр. на 
преземени зaeднички мерки на терен, 
координација на активностите и меѓусебно 
информирање 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М4 A1 Спроведување на соработката со Јавното обвинителство 
врз основа на член 21 од Законот за јавно обвинителство  

2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М4 A2 Спроведување на меморандумот за соработка со 
Министерството за финансии - Царинска управа, 
Финансиска полиција, Дирекција за спречување на перење 
пари 

2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М4 A3 Формирање на УК за координација на проектите во 
приоритетот правда, слобода и безбедност

2006/I ВРМ

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М5 Склучување на стратешки договор со Европол 2006/I МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

169 М6 Склучување на оперативен договор со Европол 2007/I МВР По исполнувањето на одредени услови - 
донесување на подзаконски акти во однос 
на архивирање, чување и ништење на 
документацијата, како и заштита на лични 
податоци

размена на стратешки и технички 
информации, како и на лични податоци, 
размена на екпертиза (бр. на семинари, 
обуки итн.), назначување на еден или 
повеќе офицери за врски,
состаноци минимум еднаш годишно на 
високо ниво меѓу Европол и надлежните 
власти од РМ 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

170 Развивање и имплементација на стратегија за развој на 
човечки ресурси  
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

170 M1 Формирање и кадровско зајакнување на одделeнието за 
човечки ресурси 

2006/IV МВР * Формиран е организационен облик за 
управување на човечки ресурси, што ке 
работи на развивање и имплементација  на 
Стратегија за  човечки ресурси и обуки на 
поли цијата; 

Изготвување на Стратегијата, степен на 
имплементација на Стратегијата,
спроведување на обуки според план за 
следење на нивни резултати,кадровска 
екипираност, 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

171 Да се надгради опремата посебно во специјализираните 
полиња на истрагата.

Development of Police Evidence Management 
and Forensic Analysis Capacity (CARDS 2004)

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

171 М1 Надградба на полициската опрема, инфраструктура и 
засилена обука, особено во поглед на 
специјализираните области на истрага (како што е крим-
техниката) 

2006/IV МВР Степен на опременост и
технички средства,
стандарди

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

171 М1 А1 Опремување на форензичката лабораторија и опремата за 
крим-техника 

2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

171 М1 А2 Надградување на опремата за крим-техника во полициските 
станици 

2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

171 М1 А3 Надградба на АФИС ситемот за обработка на отпечатоци на 
прсти;

2006/IV МВР
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 Да се продолжи со спроведување на документот 
Конкретни мерки-активности за спречување на 
организираниот криминал во Република Македонијa. Да се 
создаде интегриран систем на криминалистичко 
разузнавање за меѓу - ресорска употреба во борбата 
против организираниот криминал, вклучувајќи 
недозволена трговија со луѓе, оружје и дроги.

в. Пошироко мерки и активности под 
поглавје 3.04 - слободно движење на 
капитал, приоритет 80
Активни проекти:
� Counter-Trafficking: Prevention and Capacity 
Building Activities in Kosovo and Macedonia 
� Strenghtening Law – Enforcement Capacities 
for Fighting Human Trafficking in South Eastern 
Europe
� Fight Against Trafficking In Human Beings And 
Illegal Migration- Strengthening Capacities
� Enhancement of the implementation Strategies 
for National Anti-Trafficking Action Plans in Sap 
Countries (CARDS reg)
� Disruption of Organised Crime (UK REGIONAL 
FUNDING)
� Development of Reliable and Functioning 
Policing Systems and Enhancing of Combating 
Main Criminal Activities and Police Cooperation - 
CARPO (CARDS 2002 reg)
� Harmonization of Money Laundering 
Prevention Legislation (GERMANY – GTZ)
� Technical Assistance and Training in the Fight 
Against Money Laundering (CARDS 2002)
� Development of Police Evidence Management 
and Forensic Analysis Capacity (CARDS 2004)
� Support to the Structure of an Effective System 
of the Money Laundering Prevention Correspondi
PLANNED PROJECTS
� Police and the Fight Against Organised Crime (C
� Equipment Supply to the Directorate for Money L
� Combating Money Laundering (Phase II) (CARD
� residence 2005 (USAID)
� Criminal Activities (Phase I)(CARDS 2003)

Подготовка на извештај
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 M1 Формирање  и развој интегриран систем за извршување 
на полициските работи врз основа на разузнавачки 
податоци добиени со криминалистичко-разузнавачка 
анализа за меѓуресорска употреба во борбата против 
организираниот криминал, вклучувајки ја и 
недозволената трговија со луѓе, оружје и дроги.

2007/II MВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 M1 А1 Формирање на база на податоци за криминалистичко 
разузнавање

 2006/III МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 M1 А2 Спроведување на обуки за криминалистичко разузнавање и 
кадровско пополнување

2006/IV МВР 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М1 А3 Зајакнување на капацитетите за специјални истраги 2006/IV МВР 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М2 Зајакнување на соработката на органите со специјални 
овластувања

2006/IV МВР, ЈО, 
МФ_ФП, 
МФ_ДСПП 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М2 А1 Изработка на единствена  платформа за соработка на 
органите со посебни овластувања

 2006/II МВР, ЈО, 
МФ_ФП, 
МФ_ДСПП 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М2 А2 Оформување на систем на размена на податоци меѓу 
органите со посебни овластувања

2006/IV МВР, ЈО, МФ 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М2 А3 Воспоставување на ефикасна размена на информации за 
терористичките групи и нивните мрежи за подршка

2006/IV МФ_ДСПП, МВР Воспоставување на соработка со надлежните 
служби на МВР за размена наподатоци и 
инфомации поврзани со тероризам

Потпишан Протокол за соработка со 
надлежниата организациона единица 
(тероризам) во МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М3 Специјализирање на судовите за борба против 
одредени видови организиран криминал (Закон за 
Судови)

2006/III МП

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М4 Изменување и дополнување на Законот за спречување 
на перење на пари и други приноси од казниво дело 

2007/IV МФ_ДСПП види и 3.04 Приоритет 80 М1, М2, М3
во согласност со Третата Директива, 
Изменетата Стразбуршка Конвенција и 
Препораките на ФАТФ

Усвоени измени и дополнување на Законот 
за спречување на перење на пари и други 
приноси од казниво дело 
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М5 Зајакнување на меѓу инстиуционалнат соработка 2006/IV МФ_ДСПП

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М5 А1 Спроведување на склучените меморандуми меѓу 
институциите и ДСПП

2006/IV конт МФ_ДСПП

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М6 Имплементација на Законот за оружје 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М6 А1 Донесување на подзаконските акти 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

172 М6 А2 Воспоставување на софтвер 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 Да се развие Национална стратегија за дроги во 
согласност со Стратегијата на ЕУ за дроги 2005-2012 и 
добро организирана единица специјализирана за 
извршување на тајни задачи и да се обезбеди обука за 
водење на политика за криминалистичко разузнавање. 

Планирани проекти:
� Technical assistance in the fight against drugs -
PHASE I (CARDS 2002)
� Improvement of National Capacities for Fight 
Against Drugs -PHASE I (CARDS Twinning 
2003)
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М1 Донесување и иплементација на Националната 
Стратегија и АП за борба против дроги согласно 
Стратегијата за дроги на ЕУ за 2005-2012 година и 
Акцискиот план за дроги на ЕУ за 2005-2008 година.  

2006/II ДКБПД Број на евалуирани програми за 
намалување на побарувачката на дрога
-Анализа на истражувања за употребата на 
дрога кај училишната младина и 
перцепцијата на ризиците од употреба на 
дрога
-Извештај за барање за лекување и за 
индикаторире за достапност на лекување
-Број на оперативни програми за  социјална 
реинтеграција на лица што употребуваат 
или се зависни од дрога
-Извештај за  здравствената заштита и 
социјалната рехабилитација на лица што 
издржуваат затворска казна
-Извештај за активностите за социјална 
реинтеграција на лица зависни од дрога 
после издржување на затворска казна (број 
на оперативни програми, процент на 
опфатени лица, индикатори за  барање на 
услуги
-Извештај за бројот на програми за 
теренска работа со лица што употребуваат 
дрога
-Број на акции и број на пресечени 
криумчарски нанали
-Годишен извештај за заплени на дроги и 
прекурзори
Анализа на ефикасноста на законските 
одредби  за контрола на дрога
*сите индикатори подетално ги има во 
акциониот план за борба против дроги

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М2 Донесување на Закон за контрола на дрогата и 
психотропни супстанции

2007/I МЗ
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М3 Донесување на подзаконски акти што произлегуваат од  
Законот за прекурзори

2006/IV МЗ Донесување на подзаконски акти:
1. За условите за вршење на дејност 
промет на големо; 2. За условите за 
вршење на дејност промет на мало; 3. Во 
врска со евиденција за промет со 
прекурзори; 4. Во врска со координација 
на контролата меѓу МЗ и МВР; 5. 
Меморандуми за соработка меѓу 
индустриите и МЗ; 6. Протоколи за 
соработка меѓу МФ-ЦУ, МВР и МЗ

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М4 Донесување подетални одредби за 
конфискација/заплена на имот во случаите на трговија 
со дроги. 

2007/I МП Да се оцени потребата од доработка или 
измена на постоечката законска 
регулатива 

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М5 Подобрување на соработка на институциите надлежник 
за справување со последиците од злоупотреба на дроги

2006/IV конт. ДКБПД бр. на вклучени институции и ниво на 
нивна имплементација
-изградба на статистички систем

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

173 М5 А1 Меморандуми за соработка меѓу ресорно надлежните 
министерства и институции

2006/IV МЗ, МВР, 
МФ_ЦУ, ДКБПД

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 Да се обезбедат соодветни ресурси за заштита на 
сведоци. Да се зајакне капацитетот за истражување на  
компјутерскиот криминал.

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М1 Зголемување на институционални капацитети 2006/IV МВР Кадровско пополнување, материјално-
техничко опремување ) превозни средства
-опрема за комуникација) и обука  на 
персоналот,
бр. на случаи, пресуди, обвиненија  

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М1 А1 Материјално - техничко  опремување 2006/IV МВР
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М1 А2 Изработка на лични документи за заштитени сведоци 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М1 А3  Обука 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М1 А4  Подготовка на подзаконска регулатива 2006/IV МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М2 Обезбедување соодветни ресурси за зајакнување на 
капацитетот за истраги во случај на компјутерски 
криминал.

2006/IV МВР Бр. на  спроведени истраги во случај на 
компјутерски криминал, бр. на пресуди, бр. 
на кривични пријави, 
вработување
на нови лица, специјализирани обуки

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М2 А1 Зголемување на институционални капацитети 2007/I МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М2 А2 Материјално - техничко  опремување 2007/I МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М2 А3 Обука 2007/I МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

174 М3 Донесување и имплементација на Стратегија за борба 
против трговија со луѓе и илегална миграција

2006/II МВР

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

175 Имплементирање на Стратегијата за Интегрирани 
гранично управување

Среднорочен 
приоритет

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

176 Да се заврши спроведувањето на Акцискиот план за 
реформа на полицијата. Да се продолжи со надградба на 
опремата и засилена обука. Натамошен развој на 
системот за управување со човекови ресурси.

Среднорочен 
приоритет
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

177 Да се обезбеди натамошен развој на интегриран систем 
за криминалистичко разузнавање. Да се засилат 
можностите за водење на специјални истраги во 
борбата против организираниот криминал вклучувајќи 
недозволена трговија со луѓе, оружје и дроги.

Среднорочен 
приоритет

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

178 Да се направат оперативни постапките за азил кои се 
целосно во согласност со меѓународните и европските 
стандарди, вклучувајќи и реформиран систем на жалби. 
Да се засилат административните капацитети со 
донесување на стратешки план за административни 
структури како и насоки за обработка на случаите за 
азил. Да се засили поддршката и управувањето со 
постапките. Да се засили приемниот капацитет и развој 
на централни бази на податоци за странци кои 
покриваат азил, миграција и визи.

Среднорочен 
приоритет

• Регионален КАРДС 2002, за 
воспоставување на ЕУ компатибилни 
правни, регулаторни и институционални 
рамки во областа на азилот, миграција и 
виза, финансирана од ЕК, а имплементирана 
од Шведскиот миграциски борд и УНХЦР. 
(предвидени 3 модули – Азил, миграција и 
виза – со различни имплементирачки 
агенции)

• Изградба на Прифатен центар за 
баратели на азил (КАРДС 2002)

3.24 Правда, 
слобода и 
безбедност

179  Да се развие и спроведе политиката за миграција 
вклучувајќи враќање на активна политика која е во 
согласност со стандардите на ЕУ и е ефикасна во 
борбата против нелегалната миграција и 
второстепените миграциски движења. 

Среднорочен 
приоритет

• Понатамошно развивање на стратегиите 
за миграција и азил, законодавството и 
акционен план (КАРДС 2002-2003), 
EUROASYLUM (преглед на НАП-от, 
Прирачници, Обука)

3.25 Наука и 
истражување

180 Да се започне со изработка и примена на целосна 
поширока интегрална политика за истражување. 

Среднорочен 
приоритет

3.25 Наука и 
истражување

181 Да се засилат капацитетите за истражување и 
технолошки развој со цел да се обезбеди успешно 
учество во рамковните програми на Заедницата.

Среднорочен 
приоритет
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.27 Животна 
средина

182 Да се подобри спроведувањето на законодавството и 
следењето на животната средина

CARDS  2004 Зајакнување на капацитот на 
МЖСПП, (1.900.000 евра);
CARDS 2005 Environmental management 
strengthening (phase III), (1.250.000 евра), - ќе 
почне во јануари 2006;   
CARDS 2005 Cooperation with IFIs: EBRD-BAS 
програма (EBRD Business Advisory Service 
(BAS) Programme) = Обуки за IPPC;
Изработка на II Национална комуникација за 
климатски промени, GEF/UNDP, 405,000US$, 
март 2005 - март 2008 (започнат);
CARDS 2003 Подобрување на управувањето  
со прекуграничните водни ресурси, 
1.000.000 евра, (2006/II007),
Мониторинг на реките во Македонија II 
фаза,  донација од Швајцарска Влада, 
1.612.414 CHF, (2006 - 2008 год.) 
 Twinning, (воздух), 650,000 евра, 2006/IV-
2007/IV;
RIMSIS, втора фаза, донација Швајцарија
Национална стратегија за мониторинг на 
животната средина; наведени се два 
приоритети во рамки на стартегијата кои 
реално ќе се спроведат во овој период 

3.27 Животна 
средина

182 M1 Заокружување на правната рамка во областа на 
животната средина 

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М1 А1 Донесување на нов Закон за бучава 2006/IV МЖСПП;

3.27 Животна 
средина

182 М1 А2 Донесување на Закон за ГМО во животната средина 2007/IV МЖСПП;
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.27 Животна 
средина

182 М1 A3 Донесување  на подзаконски акти на Закон за животна 
средина, Закон за заштита на природата, Закон за 
управување со отпад, Закон за квалитет на амбиентен 
воздух 

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М1 A4 Донесување на нов Закон за води 2007/I ВРМ

3.27 Животна 
средина

182 М1 A5 Донесување подзаконски акти врз основа на Законот за 
води

2007/IV

3.27 Животна 
средина

182 М2 Формирање на Управа за животна средина 2006/III МЖСПП, АДС Согласно Законот за животна средина, 
Управата  се воспоставува со 
трансформирање на постојната Служба за 
животна средина во Управа за животна 
средина; 
Стратешки план на МЖСПП 2006 година;
Функционална анализа со Институционален 
развоен план на МЖСПП;  

3.27 Животна 
средина

182 М2 А1 Трансформација на постојната Служба за животна средина 
при МЖСПП во Управа за животна средина

2006/III МЖСПП  

3.27 Животна 
средина

182 М2 А2 Набавување на опрема за потребите на Управата за 
животна средина

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М3 Формирање на Управа за води 2007/IV ВРМ

3.27 Животна 
средина

182 М4 Подготвителни активности за акредитација на 
Лабораторија во рамки на Управа за животна средина

2007/IV МЖСПП Потребно е обезбедување на финансиски 
средства надвор од буџетските средства

3.27 Животна 
средина

182 М4 А1 Изготвување на техничка документација 2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М5 Вклучување на јавноста во донесување на одлуки и 
подигнување на јавната свест 

2007/IV МЖСПП
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Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.27 Животна 
средина

182 М5 А1 Организирање на тематски кампањи,трибини, јавни 
расправи и одбележување еколошки денови

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М6 Подобрување на мониторингот (следење) на животната 
средина

2007/IV МЖСПП, МЗ, 
МЗШВ

3.27 Животна 
средина

182 М6 А1 Донесување на Национална стратегија за мониторинг на 
животната средина 

2006/III МЖСПП

3.27 Животна 
средина

182 М6 А2 Зајакнување на државната (национална)  мониторинг мрежа 
за воздух

2007/IV МЖСПП, МЗ, 
МЗШВ

3.27 Животна 
средина

182 М6 А3 Имплементација на краткорочните приоритети дефинирани 
во Националната стратегија за мониторинг на животната 
средина (воведување на CORINAIR методологија  и 
одредување на зони и агломерации) и во Национална 
стратегија за управување со податоци во областа на 
животната средина

2007/IV МЖСПП, МЗ, 
МЗШВ

3.27 Животна 
средина

182 М7 Зајакнување на информацискиот систем за животна 
средина 

2007/IV МЖСПП  Техничките барања ќе бидат 
специфицирани во CARDS 2004, делумна 
набавка на опрема од CARDS 2004, и 
CARDS2005; 

Подобрување  на ИТ капацитет, 
обезбедување на опрема, обука на 
експерти, нови вработувања, управување 
со базата на податоци за животна средина, 
зајакнување на соработката со 
меѓународни институции како ЕЕА.

3.27 Животна 
средина

182 М7 А1 Набавка на опрема за потребите на информацискиот систем
за животна средина

2007/IV МЖСПП Изработена техничка спецификација за 
набавка на опрема со цел  зајакнување на 
информацискиот систем за животна средина

3.27 Животна 
средина

183 Да се зајакне инспекторатот за животна средина и 
другите тела надлежни за примена на законодавството. 
Да се обезбеди доследно спроведување на 
законодавството. Да се обезбеди дека казните и другите 
санкции ефикасно се применуваат и имаат разубедувачки 
ефект.

CARDS  2004, Подобрување на управување 
со животната средина 
CARDS регионална 2005, специјализирана 
обука за: природа, ГМО, воспоставување и 
управување со геолошки мрежи, постапка за 
преговарање и издавдање дозволи и за 
спроведување на инспекциски надзор
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3.27 Животна 
средина

183 М1 Зајакнување на следењето на примената на 
законодавството

2007/I МЖСПП, ЕЛС, 
МЗШВ_УВ  

3.27 Животна 
средина

183 М1 А1 Изработка на годишни извештаи за инспекциски надзор во 
областа на животната средина  

2006/II 
2007/II  

МЖСПП, ЕЛС, 
МЗШВ_УВ  

3.27 Животна 
средина

183 М1 А2 Изработка на извештај за работењето на Водостопанствата 
и Водните заедници

2006/III МЗШВ

3.27 Животна 
средина

183 М1 А3 Донесување Правилник за вршење инспекциски надзор, за 
водење евиденција и за изработка на програма   за 
инспекциски надзор 

2006/II МЖСПП

3.27 Животна 
средина

183 М1 А4 Усогласување на постапките за изрекување казни во 
согласност со уставните амандмани

2006/IV МП,  МЖСПП Оваа активност е условена од активноста во 
приоритет 17, мерка М7, активност А1

3.27 Животна 
средина

183 М1 А5 Изготвување полугодишни  извештаи со статистика за 
иницирани (покренати)  постапки и за донесени судски 
одлуки 

2007/I
2007/III
2008/I

МЖСПП, ЕЛС, 
ВСРМ

3.27 Животна 
средина

183 М2 Зајакнување на Инспекторатот за животна средина и 
телата надлежни за примена на законодавството

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

183 М2 А1 Вработување на дополнителен кадар во Државниот 
инспекторатот за животна средина

2007/IV МЖСПП Напомена: Овие вработувања не се 
вкалкулирани во наведените потребни 
вработувања во рамки на приоритет 184  М1  
А1

3.27 Животна 
средина

183 М2 А2 Зајакнување на инспекциската служба за води во МЗШВ_УВ 
со цел ефикасно спроведување на ситемот на казни

2007/IV

3.27 Животна 
средина

183 М2 А3 Обука на вработените во инспекциската служба за води во 
МЗШВ_УВ

2007/IV

3.27 Животна 
средина

183 М2 А4 Oбезбедување на специјализирана обука на кадарот во 
Инспекторатот за животна средина

2007/IV МЖСПП, ЕЛС  
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институција
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3.27 Животна 
средина

184 Да се зајакне административниот капацитет на 
национални и локални нивоа и да се почне со подготовка 
на стратешки планови вклучувајќи и финансиски 
стратегии.

CARDS 2003 = Подобрување на 
управувањето  со прекуграничните водни 
ресурси,1.000.000 евра, 2006-2007; 
CARDS  2004= Зајакнување на капацитетот 
на Министерството за животна средина и 
просторно планирање;  
Изработка на II Национална комуникација за 
климатски промени, 405,000US$, GEF/UNDP, 
март 2005 март 2008 ;
CARDS 2005 = Environmental management 
strengthening (phase III); 
Проект за ефикасна дистрибуција на 
енергија –  Компонента 4, Влада на 
Швајцарија/SECO, 2.064.600 МКД,(01.06.2004-
31.05.2006);
Развивање на ЛЕАП-и во Република 
Македонија , донатор: SIDA, Шведска влада, 
631.000 евра, Април, 2004 – Октомври, 2006;
Подготовка на Национална стратегија за 
оддржлив развој , донатор:Шведска, 
15.952.000,00 шведски круни (1 SEK = 6, 7 
денари), 15.11.2005 – 30.11.2007; 
Институционална поддршка-Формирање на 
Канцеларија за заштита на озонската 
обвивка, Фаза IV,  132.347 US$, 
донатор:Мултилатерален фонд на 
Монтреалскиот протокол, времетраење = 
01.07.2004-30.06.2006;

3.27 Животна 
средина

184 М1 Зајакнување на административниот капацитет на 
национално ниво 

2006/II МЖСПП

3.27 Животна 
средина

184 М1 А1 Донесување акт за систематизација на МЖСПП 2006/II МЖСПП

3.27 Животна 
средина

184 М1 А2 Вработување специјализиран кадар во МЖСПП 2007/IV МЖСПП Специјализиран кадар во областите на EIA, 
мониторинг, IPPC и климатски промени.
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институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.27 Животна 
средина

184 М1 А3 Обука на вработениот специјализиран кадар во МЖСПП 2007/IV МЖСПП пецијализиран кадар во областите на EIA, 
мониторинг, IPPC и климатски промени;
(CARDS2003, CARDS2004, CARDS2005);

3.27 Животна 
средина

184 М1 А4 Вработување дополнителен кадар во Управата за 
водостопанство 

2007/IV МЗШВ_УВ По сектори и одделенија,
Нема предвидено средства за 2007 

3.27 Животна 
средина

184 М1 А5 Обука на дополнително вработениот кадар во Управата за 
водостопанство

2007/IV МЗШВ_УВ Вкупно 15 обуки.

3.27 Животна 
средина

184 М1 А6 Кадровско екипирање на Управата за животна средина 2007/IV МЖСПП Потребна е консултација и соработка со МФ и 
АДС

3.27 Животна 
средина

184 М1 А7 Спроведување обука за вработените во Управата за 
животна средина

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

184 М1 А8 Кадровско екипирање на Управата за води 2007-2099 ВРМ

3.27 Животна 
средина

184 М1 А9 Обука на 15 вработени во Управата за води 2007 ВРМ

3.27 Животна 
средина

184 М1 А10 Вработување на дополнителен кадар во МЖСПП за 
подобрување на ИТ капацитетот на МЖСПП и 
управувањето со базата на податоци за животна средина

2007/IV МЖСПП Обуки за: 
- работа и одржување на информацискиот 
систем за животна средина
-  подготвување на проекти, стратегии и 
политики и координација на странска помош
- спроведување оценка на влијание врз 
животната средина

3.27 Животна 
средина

184 M2 Примена на EМAS и европската шема за еко-
етикетирање и обука на кадар 

2007/IV МЖСПП Предвидени нови вработувања во 
Стратешки план и NPAA;  Активностите ќе 
се реализираат тековно во соработка со 
МЕ, МЗШВ и МЗ 

3.27 Животна 
средина

184 М3 Зајакнување на административниот капацитет на 
локално ниво

2007/IV МЖСПП, АДС, 
МЛС, ЕЛС 
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3.27 Животна 
средина

184 М3 А1 Обука на вработените во ЕЛС надлежни за животна средина 2007/IV МЖСПП
МЛС

Обуките на претставниците на ЕЛС се 
планирани во рамки на CARDS 2004 - 
процедури на ИСКЗ за интегрирани Б 
дозволи, ЕИА;

3.27 Животна 
средина

184 М4 Подготовка на стратешки планови, вклучувајќи и 
финансиски стратегии  

2007/IV МЖСПП, ЕЛС  

3.27 Животна 
средина

184 М4 А1 Донесување на втор Национален  акционен план за животна 
средина (НЕАП 2)

2006/I МЖСПП

3.27 Животна 
средина

184 М4 А2 Изработка на Стратегија за користење предпристапни 
фондови за инфраструктурни проекти во животна средина 

2006/IV МЖСПП, МЗШВ, 
МТВ, ЕЛС, 
ВРМ_СЕП  

3.27 Животна 
средина

184 М4 А3 Изработка и реализација на локални еколошки акциони 
планови

2007/IV МЖСПП, ЕЛС  

3.27 Животна 
средина

185 Да се развие стратегија за инвестирање во животната 
средина врз основа на проценетите трошоци за 
усогласување.

CARDS 2004 = Зајакнување на 
капацитетот на Министерството за 
животна средина и просторно планирање;
CARDS 2005 = Национална стратегија за 
приближување на законодавството за 
животна средина (НСПЗ); 

3.27 Животна 
средина

185 М1 Развивање стратегија за инвестирање во животната 
средина врз основа на проценка на трошоците за 
усогласување со acquis

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

185 М1 А1 Донесување годишна Програма за инвестирање во секторот 
животна средина

2007/IV МЖСПП

3.27 Животна 
средина

185 М2 А2 Изготвување Специфични инвестициони планови за 
имплементација на директиви опфатени во Поглавје 27 
Животна средина од Acquis Communitaire (Directive Specific 
Implementation Plan) 

2007/IV МЖСПП
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3.27 Животна 
средина

186 Да се интегрираат барањата за заштита на животната 
средина во другите секторски политики, посебно преку 
развивање на оценките за влијание врз животната 
средина.

Среднорочен 
приоритет

CARDS 2005 Cooperation with IFIs: EBRD-BAS 
програма (EBRD Business Advisory Service 
(BAS) Programme)  = Обуки за IPPC;
П роект Почисто производство грант од 
UNIDO и Австриска Влада, 250.860 евра, 
почеток на 2006 со траење од 2 год.;
Проект: EIA за воениот тренинг полигон во 
Криволак, 30.000 евра, донатор: НАТО – 
CCMS (Комитет за предизвици на 
модерното општество), започнат од јуни 
2005 – до крај 2006; 
CARDS2003, (1.000.000 евра) ќе даде основа 
за Вардар, можна е донација од GEF за Дрим 
(5 000 000 $US), и INTERREG KADSES B за 
реката Струмица;
Проект поддржан од Шведска Влада/СИДА  
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3.27 Животна 
средина

187 Да се зголемат инвестициите во инфраструктурата на 
животната средина со особено внимание на отпадните 
вод, собирање и преработка, снабдување со вода за 
пиење, справување со загадувањето на воздухот и 
справување со отпад

Среднорочен 
приоритет

GEF/WB Sustainable energy 
programme=креирање на проект за развојна 
единица и дизајн за финансиска единица за 
одржлива енергијач
CARDS 2005=Зајакнување на управувањето 
со животната средина (фаза III) Управување 
со складирање на ниско и средно активен 
радиоактивен отпад, 150.000 $ US, 
донатор: Меѓународна Агенција за Атомска 
Енергија (IAAE) (01.01.2004-31,12,2006); 
Програма за вода финансирана од Владата 
на Република Швајцарија, 20 мил. CHF, 
времетраење „ год. од почетокот на 2006; 
Трилатерален Проект за Преспа паркот 
(фаза II) GEF 4.130.000 $US; KfW 1.530.000 
euro (декември 2005-декември 2008);CARDS 
2006 - 1.300.000 euro, времетраење 18 
месеци

3.28 Заштита на 
потрошувачите и 
здравјето

188 Да се продолжи со усогласување со acquis за мерки 
поврзани со безбедност.

Среднорочен 
приоритет

Проект за Брзо откривање и пријавување на 
заразни болести ( АЛЕРТ СИСТЕМ) 
финансиран од  Светската здравствена 
организација

3.29 Царинска 
унија 

189 Да се усогласи нивото на општи царински давачки со 
acquis. Да се укинат посебните давачки од 100 евра за 
секое барање поднесено за намена на тарифните квоти, 
со оглед на тоа дека тие се во спротивност со acquis  и 
ги прекршуваат одредбите од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација. 

3.29 Царинска 
унија 

189 М1 Измена на Правилникот за висината на надоместокот за 
царински услуги во врска со укинувањето на општиот 
надоместок за царинска услуга од 19 евра, како и  
надоместок од 100 евра за секое поднесено барање за 
распределба на тарифна квота

2006/I МФ Укинување на надоместоците кои се 
спротивни на ССА и Acquis

139/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.29 Царинска 
унија 

190 Да се зголеми административниот капацитет за 
спроведување на законодавството од областа на 
царината и борбата против граничниот криминал. 

Билатерален твининг со Холандија 2005-
2008;
КАФАО МАК мисијата
Регионалниот CARDS проект за 
Интегрирано Гранично Управување, 
Билатералните договори за Царинска 
Соработка и SECI – договор за соработка 
во превенцијата и борбата против 
прекуграничниот криминал – “Agreement on 
Cooperation to prevent and combat Trans-
border Crime”

3.29 Царинска 
унија 

190 М1 Изработка на стратегија за управување на ризик 2006/I МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М2 Усвојување на годишни оперативни планови за 
имплементација на стратешкиот план

2006/II МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М2 А1 Изработка на годишни планови за управување со ризик 2006/II МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М3 Усвојување на ИТ стратегија 2006/ II МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М3 А1  Понатамошно поврзување со соседните царински служби 
за размена на информации

2007/I МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М3 А2 Набавување на ИТ опрема 2007/I МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

190 М4 Зајакнување на институционалниот капацитет 2007 МФ вработувања, обуки

3.29 Царинска 
унија 

190 М4 Стратегија и програма  за обуки 2006/II МФ_ЦУ Цел: запознавање на инволвираните страни 
со улогата на царинската служба, 
усогласувањето на царинските прописи и 
практики со ЕУ,  новиот Царински закон и 
прописите за негово спроведување, мерки кои 
ќе се преземат пред влезот во ЕУ, итн.

Обуки на терен, со конкретни примери и case 
studies

3.29 Царинска 
унија 

191 Да се преземат сите потребни мерки за соодветно 
спроведување на прописите за потекло.

Билатерален твининг со Холандија 2005-
2008
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3.29 Царинска 
унија 

191 М1 Донесување на дополнителни упатства (насоки) за 
царинските работници за контрола на потеклото на 
производите

2006/III МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

191 М2 Обуки за цариниците, како и за извозниците, 
шпедитерите, производителите, во врска со правилата 
за потекло на производи

2006/III МФ_ЦУ

3.29 Царинска 
унија 

192 Натамошно приближување на законодавството и 
постапките со acquis, посебно во областа на транзит, 
поедноставени постапки и тарифните квоти.

Твинингот со Словенија; 
CARDS 2003-2004, 
CARDS 2005-2006.

3.29 Царинска 
унија 

192 М1 Воведување на нов систем за распределба на квоти и 
менување на прописите, како и изработка на нови 
инструкции

2007/IV ME Со новиот Царински закон кој ќе почне да 
се применува од 01.01.2006 година е 
направено понатамошно усогласување во 
областа на транзитот и поедноставените 
постапки. 

Донесени потребните прописи за 
распределба на тарифните квоти 
(усогласени со Acquis) и нивна 
имплементација

3.29 Царинска 
унија 

192 М1 А1 Донесување на Правилник за распределба на тарифни 
квоти во МЕ по системот “Прв дојден прв корисник“, кој ќе 
биде усогласен со законодавството на ЕУ

2007/IV ME Во Мислењето од ЕК има забелешка дека 
постапката каде квотите се распределуваат 
на трговците кои понудиле највисока понуда, 
која се применува за ограничен број на 
осетливи стоки, а е управувана од страна на 
МЕ, не е во согласност со законодавството на 
ЕУ

3.29 Царинска 
унија 

193 Да се обезбеди целосно усогласување на 
законодавството и постапките од областа на царината 
со законодавството и стандардите на ЕУ и целосно 
спроведување на овие постапки на целата територија.

Среднорочен 
приоритет

Оваа активност ќе се покрие преку 
Холандскиот Твининг, а веројатно и од 
КАРДС

3.29 Царинска 
унија 

194 Да се обезбеди постојано зајакнување на Царинската 
управа и обезбедување на нејзино соодветно 
функционирање со цел да се достигнат стандардите на 
ЕУ. Целосно спроведување на Стратешкиот план 2004-
2008.

Среднорочен 
приоритет

CARDS; Поддршка во постигнување на 
целите поставени во Стратешкиот план 
на ЦУ 2004-2008, е предвидена и со 
Билатералниот твининг со Холандија 2005-
2008
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3.29 Царинска 
унија 

195 Да се продолжи со подготовките со цел да се обезбеди 
поврзаност со компјутеризираните системи на ЕУ.

Среднорочен 
приоритет

Во текот на 2006 година ќе се потпише 
Твининг лајт за воспосоставување на 
основните претпоставки за воведување на 
НЦТС.

3.30 Надворешни 
односи

196 Да се пристапи кон склучување на идната регионална 
спогодба за слободна трговија во Југоисточна Европа.

3.30 Надворешни 
односи

196 М1 Учество во преговорите на регионалната спогодба за 
слободна трговија во Југоисточна Европа

2006/ IV МЕ, МНР

3.31 Надворешна 
безбедносна и 
одбранбена 
политика

197 Да се обезбеди дека „Водечките принципи на ЕУ што се 
однесуваат на аранжманите помеѓу државата, како дел 
од Статутот од Рим на Меѓународниот кривичен суд и 
Соединетите Држави во врска со условите за предавање 
на лица на Судот“, донесени на 30 септември 2002, се 
целосно земени предвид.  

Среднорочен 
приоритет

3.32 Финансиска 
контрола

198 Да се донесе и спроведе конзистентно законодавство за 
целото поле на внатрешна контрола со која се опфаќаат 
сите релевантни аспекти на одговорност на 
раководството, независна внатрешна ревизија, 
усогласување на централно ниво, како и спречување на 
измама.

Проект за развој на Јавната внатрешна 
финанска контрола, во износ од 1.2 МЕ е 
програмиран во рамките на CARDS 2006. 

3.32 Финансиска 
контрола

198 М1 Донесување на Закон за јавна внатрешна финансиска 
конторла 

2006/II МФ

3.32 Финансиска 
контрола

198 М1 A1 Донесување на  Правилник за основните елементи на 
финансискиот менаџмент и контрола во јавниот сектор

2006/IV МФ

3.32 Финансиска 
контрола

198 М1 А2 Донесување на Правилник за стандардите за внатрешна 
контрола 

2006/IV МФ

3.32 Финансиска 
контрола

198 М2 Измена и дополна на Законот за внатрешна ревизија во 
јавниот сектор 

2006/II МФ

3.32 Финансиска 
контрола

198 М2 А1 Правилник за основните елементи на наставната програма 
за обука на внатрешните ревизори и начинот на полагање 
на испитот за стекнување на звањето државен внатрешен 
ревизор 

2006/IV МФ

3.32 Финансиска 
контрола

198 М2 А2 Правилник за единствено уредување на статусот и платите 
на државните внатрешни ревизори

2006/IV МФ
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3.32 Финансиска 
контрола

199 Да се развие Стратегија за јавна внатрешна финансиска 
контрола (ПИФЦ) или документ како основа за 
спроведување на среднорочните приоритети поврзани со 
внатрешна контрола на јавниот сектор.

3.32 Финансиска 
контрола

199 М1 Донесување на Стратегија за јавна внатрешна 
финансиска контрола   

2006/I МФ Со овој документ ќе се обезбедат 
основните елементи на ПИФЦ, анализа на 
сегашната состојба на ПИФЦ системот во 
РМ, идните чекори кои ќе бидат преземени 
за развој, како и временската рамка за 
реализација.

3.32 Финансиска 
контрола

200 Да се заврши формирањето на функционално независни 
единици за внатрешна ревизија во институциите на 
централната власт и да се формираат такви единици на 
ниво на општините. Да се зајакне улогата за 
координација на Министерството за финансии. Да се 
обезбеди соодветен персонал, обука и опрема.

Во тек е проектот за Техничка помош на 
МФ за развој на внатрешната ревизија, кој 
треба да заврши до крајот на 2005.
КАРДС 2006

3.32 Финансиска 
контрола

200 М1 Формирање на единици за внатрешна ревизија во 
останатите буџетски корисници на централно ниво    

2006/I МФ и буџетски 
корисници

 Основани единици за внатрешна ревизија 
во   - Јавно обвинителство,                               
- Jавен правобранител,                                      
- Mин. за економија,                                             
- Мин. за животна средина и просторно 
планирање
 - Mинистерство за здравство,                          
- Агенција за државни службеници                  
- Собрание на РМ                                                 
- Мин. за правда

3.32 Финансиска 
контрола

200 М2 Формирање на 30 единици за внатрешна ревизија, 
односно обезбедување на функција ВР, во единиците 
на локална самоуправа 

2006/IV МФ; ЕЛС Бр. на основани единици за внатрешна 
равизија ЕЛС

3.32 Финансиска 
контрола

200 M3 Подготовка на Програма за вработување/преземање на 
во единиците за внатрешна ревизија на централно и 
локално ниво

2006/I МФ

3.32 Финансиска 
контрола

200 М4 Вработување/преземање на внатрешни ревизори во 
сите единици за внатрешна ревизија на централно ниво 
(околу 70 ) и на локално ниво(околу 30 )

2007/IV МФ Бр. на вработени/превземени и обучени ВР 
вработени /  ревизори на централно и 
локално ниво   
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3.32 Финансиска 
контрола

200 М5 Доекипирање на Одд. за хармонизација на внатрешната 
ревизија 

2007/IV МФ Бр. на вработени- (3 лица) 

3.32 Финансиска 
контрола

200 М6 Доекипирање на Одд. за внатрешна ревизија  2006/III МФ Бр. на вработени ( 1 лице),

3.32 Финансиска 
контрола

200 М7 Обука на внатрешните ревизори 2007/V МФ Вкупно 140 обуки Бр. на обучени внатреши ревизори на 
централно и локално ниво

3.32 Финансиска 
контрола

200 М8 ИТ обука на внатрешните ревизори во буџетските 
корисници на централно ниво

2007/IV МФ Вкупно 2 обуки Бр. на обучени внатрешни ИТ ревизори на 
централно ниво 

3.32 Финансиска 
контрола

200 М9 Набавка на ИТ опрема за единиците за внатрешна 
ревизија на централно ниво

2007/II МФ

3.32 Финансиска 
контрола

200 М10 Подготовка на Наставна програма за национална 
сертифицикација на внатрешните ревизори во јавниот 
сектор

2007/IV МФ Бр. на обучени/сертифицирани внатрешни 
ревизори

3.32 Финансиска 
контрола

200 М11 Изготвување на Техничко упатство за вршење на 
внатрешна ревизија 

2005/IV МФ

3.32 Финансиска 
контрола

201 Да се формира одделение за хармонизација на 
финансискиот менаџмент и контрола во 
Министерството за финансии

3.32 Финансиска 
контрола

201 М1 Донесување на Систематизација за измена и дополна за 
систематизација во МФ со која Секторот за централна 
внатрешна ревизија ке се преструктуира Сектор за јавна 
внатрешна финансиска контрола

2006/II МФ Одделение за хармонизација на 
финансиски менаџмент и внатрешни 
контроли
Одделение за евидентирање и 
известување за нерегуларности и измами

Започнување со работа на Сектор за јавна 
внатрешна финансиска контрола             
Вработување на 3 лица во Одд. за 
хармонизација на финансиски менаџмент и 
внатрешни контроли во Сектор за јавна 
внатрешна финансиска контрола 
Вработување на 2 лица Одделение за 
евидентирање и известување за 
нерегуларности и измами, во Секторот за 
централна внатрешна ревизија

3.32 Финансиска 
контрола

201 М1 Донесување на Програма за обука за Финансиски 
менаџмент и контрола 

2007/I МФ, ЕИ, 
универзитет

3.32 Финансиска 
контрола

201 М1 А1 Спроведување на обука на државни секретари, директори, 
секретари на општини за финсиски менаџмент и контрола

2007/IV MФ Вкупно 140 обуки
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3.32 Финансиска 
контрола

202 Да се развијат ефикасни системи за управување, 
следење, контрола и ревизија потребни за спроведување 
на програмите во согласност со пред-пристапните 
инструменти на ЕУ под услови на децентрализирано 
спроведување.

Проект „Јакнење на капацитетот во јавно 
сметководство (2006-2010)

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 Поставување на организациска структура за 
финансиско управување и контрола на IPA

2005/IV МФ Започнување со работа на  структурата за 
финансиско управување и контрола на IPA, 
бр. на вработени и обучени лица 

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 А1 Воспоставување на Одделение за управување со 
фондовите на ЕУ- NF

2005/IV МФ Започнување со работа на Одделение за 
управување со фондовите на ЕУ

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 А2 Вработување на 6 луѓе во одделението за управување со 
ЕУ фондовите

2006/I МФ Бр. на вработени 

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 А3 Воспоставување на Централно Одделение за финансирање 
и склучување договори- CFCU

2005/IV МФ Започнување со работа на Централно 
Одделение за финансирање и склучување 
договори

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 А4 Вработување на 6 луѓе во CFCU 2005/IV МФ Бр. на вработени 

3.32 Финансиска 
контрола

202 М1 А5 Обуки за 15 внатрешни ревизори од единиците за 
внатрешна ревизија на централно ниво вревизија на ЕУ 
фондовите 

2007/IV МФ Вкупно 15 обуки. Бр. на обучени ревизори 

3.32 Финансиска 
контрола

202 М2 А6 Донесување на Правилник за сметководствени стандарди 
на готовинска основа, со кој ке бидат прифатени 
мегународните сметководствени стандарди IPSAS на 
готовинска оснива 

2006/I МФ

3.32 Финансиска 
контрола

202 М2 А7 Обука за сертифицирање на сметководители во јавен 
сектор

2006/IV МФ Вкупно 30 обуки.
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3.32 Финансиска 
контрола

203 Да се засили оперативната и финансиската независност 
на Државниот завод за ревизија и да се обезбеди следење 
на заклучоците во нивните извештаи.

Во тек е билатерален Twinning проект 
помеѓу Државниот завод за ревизија  и 
Холандскиот суд за ревизија. Временската 
рамка за имплементација на Twinning 
проект помеѓу Државниот завод за ревизија  
и Холандскиот суд за ревизија е 2005 -2008.
За имплементација предвидените 
активности предвидени се вкупно 106.407 
евра.

3.32 Финансиска 
контрола

203 М1 Измени и дополнувања на Законот за државна ревизија  2006/II МФ

3.32 Финансиска 
контрола

203 М2 А1 Измена и дополнување на Деловникот на Владата на РМ, во 
насока на засилување на обврската за реализирање на 
наодите на извештаите на ДЗР

2006/I ВРМ

3.32 Финансиска 
контрола

203 М2 А2 Потпишување на Протоколот за соработка помеѓу ЈО, МВР, 
ЈП, ДКСК

2006/II ЈО, МВР, ЈП, 
ДКСК

3.32 Финансиска 
контрола

203 М2 А3 Потпишување на Протоколот за соработка помеѓу ДЗР и МФ-
СЦВР

2006/I МФ

3.32 Финансиска 
контрола

203 М2 Обуки на државните ревизори во делот на ревизорска 
трага, за ревизија на успешност, ревизија на ИТ 
системите, ревизија на фондовите на ЕУ, процена на 
ризикот и др.

2007/IV ДЗР Вкупно 89 обуки

3.32 Финансиска 
контрола

204 Да се развијат и спроведат принципите за 
децентрализирана одговорност на раководството и 
функционална независност на внатрешната ревизија во 
согласност со меѓународно прифатените стандарди и 
најдобрите практики на ЕУ, следејќи го моделот на 
Европската унија за ПИФЦ, преку кохерентно 
законодавство и соодветен институционален 
капацитет. Да се обезбеди дека процесот насочен кон 
постигнување кон овој модел го управува 
Министерството за финансии во кои има улога на 
координатор и усогласувач.

Среднорочен 
приоритет

146/147



Поглавје П.бр. М.бр. А.бр Мерка/активности Рок Надлежна 
институција

Коментари/врски/ Активни проекти Индикатори

3.32 Финансиска 
контрола

205 Да се обезбеди натамошно јакнење на оперативните 
капацитети и функционална како и финансиска 
независност на Државниот завод за ревизија.

Среднорочен 
приоритет

Twinning со Холандија и други обуки

3.32 Финансиска 
контрола

206 Да се развијат постапки и административни капацитети 
со цел да се обезбеди ефикасна заштита на 
финансиските интереси на ЕЗ.

Среднорочен 
приоритет

Програма Perikle на OLAF 
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