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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Владата на Република
Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21
јануари 2010 година.
Бр. 07-280/1
21 јануари 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), по
членот 39 се додава нова Глава ХI-а со три нови члена 39-а, 39-б и 39-в, кои гласат:
„ХI-а. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
Член 39-а
(1) Државен секретар се именува во министерствата, Секретаријатот за европски
прашања и Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.
(2) Државниот секретар го именува Владата на предлог на министерот, односно
функционерот кој раководи со органот од ставот (1) на овој член.
(3) Државниот секретар има статус нa функционер.
(4) Државниот секретар за својата работа непосредно одговара пред Владата и
министерот, односно функционерот кој раководи со органот од ставот (1) на овој член.
Член 39-б
Мандатот на државниот секретар завршува со мандатот на Владата.
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Член 39-в
(1) Државниот секретар со својата работа обезбедува ефикасно и ефективно работење
на органот, како и обединување на работата на органот; раководи со стручната служба на
органот и дава упатства на раководните и другите службеници, особено во контекст на
управувањето со човечките ресурси; одговара за унапредувањето на организацијата и
условите за работа на органот, уредноста и ажурноста во работата по предметите и
вршењето на работите во органот, како и спроведувањето и остварувањето на
стратешкиот план, програмата за работа и буџетот на органот; се грижи за навремено
спроведувањето на одлуките и заклучоците на Владата, како и насоките и упатствата на
функционерот кој раководи со органот; учествува во работата на Генералниот колегиум
на државни секретари; координира со подготвувањето на извештаи, предлози, програми,
информации и други материјали, како и материјали за седници на Владата, непосредно
соработува со генералниот секретар на Владата, со другите секретари и функционери кои
раководат со други органи; одржува контакти на соодветно ниво со домашни и
меѓународни организации, кога за тоа е овластен учествува во работата на работните тела
на Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија и врши и
други работи.
(2) Државниот секретар ги врши и работите кои ги вршат секретарите во однос на
правата, обврските и одговорностите на државните службеници согласно со Законот за
државните службеници.“
Член 2
Државните секретари именувани пред денот на започнувањето на примената на овој
закон, продолжуваат да ја вршат функцијата како државни секретари согласно со овој
закон.
Член 3
Државните секретари именувани од редот на раководни државни службеници, согласно
со Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија” број
59/2000, 112/2000, 34/2001 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 114/2009), пред денот на
започнувањето на примената на овој закон, по истекот на мандатот се распоредуваат на
работно место со звање што го имале пред да се именуваат за државни секретари.
Член 4
Со започнувањето на примена на овој закон престануваат да важат одредбите од
членовите 6-а став 2 и 11 став 2 и во членот 36 став 2 зборовите: „I државен секретар“ и
бројот „625“ од Законот за државните службеници („Службен весник на Република
Македонија” број 59/2000, 112/2000, 34/2001 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003,
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 114/2009).
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 22 март 2010 година.
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