
 

 

 
 
 
 
 
До:  Министер за информатичко општество и администрација 

М-р Иво Ивановски 
 
 
Скопје, 06.12.2013 година 
 
Предмет: Министерството за информатичко општество и администрација го оневозможува 
консултативниот процес за Предлог-законот за административни службеници и Предлог-
законот за вработени во јавниот сектор 
 
 
 
Почитуван министер Ивановски, 
 
 
Ви се обраќаме од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) поради постапката 
на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) со кое раководите, 
а со која го оневозможувате консултативниот процес за Предлог-законот за 
административни службеници и Предлог-законот за вработени во јавниот сектор со тоа што 
овие два закони, во петокот на 6 декември, се дадени во собраниска процедура1 пред да 
заврши консултативниот процес во кој заинтересираните страни можат да достават 
мислења, забелешки и предлози. 
 
Имено, на ден 21 номеври 2013 година на страната на Единствениот национален регистар на 
прописи (ЕНЕР) и на веб страната на МИОА беа поставени две известувања за почеток на 
процесот на подготовка на Предлог-законот за административни службеници и Предлог-
законот за вработени во јавниот сектор. Подоцна, на 2 декември 2013 година на страната на 
ЕНЕР и на страната на МИОА беа поставени овие два Предлог-закони, како и Извештаите за 
проценка на влијанието на регулативата.2  
 
Согласно Деловникот за работа на Владата на РМ, односно членот 71 став 4: „Секоја 
заинтересирана страна може во единствениот електронски регистар на прописи да достави 
мислење, забелешки и предлози во врска со објавените предлози за донесување закон, 
нацртите и предлозите на законите во рок од 10 дена од денот на објавувањето.“ Ова значи 

                                                           
1  http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=98e8904e-a70e-4dd4-8f2f-b18814dde397 
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=e3c3126f-27fd-49f2-85bb-8da2044a91b8 
 
2 Законот за административни службеници е поставен на ЕНЕР на 2 декември 2013 година, 
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ==  
Законот за вработени во јавниот сектор е поставен на ЕНЕР на 2 декемвр 
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ== 
Види повеќе и во документот во прилог кој е содржан “print screen”  од страната на ЕНЕР 

https://ener.gov.mk/files/propisi_files/plan/95_257286978Известување%20за%20почеток%20на%20процесот%20на%20подготовка%20н.doc
https://ener.gov.mk/files/propisi_files/plan/95_257286978Известување%20за%20почеток%20на%20процесот%20на%20подготовка%20н.doc
https://ener.gov.mk/files/propisi_files/plan/95_257286978Известување%20за%20почеток%20на%20процесот%20на%20подготовка%20н.doc
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=98e8904e-a70e-4dd4-8f2f-b18814dde397
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=e3c3126f-27fd-49f2-85bb-8da2044a91b8
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=ria&itemid=HY/mFLRcdr3h0k1N5u7LuQ


дека за Предлог-законот за административни службеници и Предлог-законот за вработени во 
јавниот сектор рокот за нас како заинтересирана страна, со долгогодишно искуство и 
поддршка на реформата на јавната администрација, односно рокот за доставување на 
мислења, забелешки и предлози е до 12 декември (четврток).  
 
Очекуваме од вас да го спроведете консултативниот процес во согласност со Деловникот за 
работа на Владата на РМ, Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање политики и Упатството за начинот на постапување во работата на 
Министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата.  
 
ФООМ за оваа постапка ќе реагира до медиумите.  
 
 
Со почит, 
Владимир Милчин, Извршен директор 
 
 


