
Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (,,Службен весник на Република 

Македонија бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15 и 55/16), Секретаријатот за европски прашања при Владата на 

Република Македонија  ја објавува следната: 

 

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

 Сектор за подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија 

- Упатството за постапување при превод на правни акти и други документи од страна на 

Секретаријатот за европски прашања – Сектор за подготовка на националната верзија на 

acquis communautaire; 

- Прирачник за преведување на правните акти на Европската унија – второ издание; 

- Прирачник за преведување на правните акти на Република Македонија – прво издание; 

- Процедурален прирачник за терминологија. 

 

        Сектор за интеграција 

- Националната програма за усвојување на правото на ЕУ;  

- План 3-6-9; 

- План 3 6 9+; 

- Фактографски преглед на статусот на имплементација на мерките предвидени во Планот 3-

6-9. 

 

        Сектор за координација на европски фондови и друга странска помош 

- Рамковна спогодба за ИПА2; 

- Уредба за ИПА2 (Службен весник на РМ, 21 март 2016); 

- Рамка за секторска координација за ИПА2; 

- ИПА Акциски документи за 2014; 

- ИПА Акциски документи за 2015; 

- ИПА Акциски документи за 2016. 

 

        Сектор за стратешко планирање и поддршка на процесот на пристапување 

- Стратешки план на Секретаријат за европски прашања 2017-2019 година; 

- Годишна програма за работа на Секретаријат за европски прашања за 2017. 

 

         Сектор за информатичка и комуникациска технологија и архивско работење 

    -      План на архивски знаци за распределување на актите; 

    -      Листа на архивска граѓа од трајна вредност;  

    -      Листа на документарен материјал со рокови на негово чување.  

 

        Одделение за внатрешна ревизија 

- Упатство за работа на одделението за внатрешна ревизија во Секретаријатот за европски 

прашања; 

http://www.sep.gov.mk/data/file/Preveduvanje/upatstvo%20za%20postapuvanje%20pri%20prevod.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Preveduvanje/upatstvo%20za%20postapuvanje%20pri%20prevod.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Preveduvanje/prirachnik%20za%20preveduvanje%20na%20pravnite%20akti%20na%20EU(1).pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Preveduvanje/Priracnik%20za%20preveduvanje%20na%20pravnite%20akti%20na%20RM%20final(1).pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Preveduvanje/Procedural_Manual_on_Terminology_final_version.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Plan%203-6-9%20MK.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82_3-6-9%20_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82_3-6-9%20_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/IPA-2014-2020/UREDBA-ZA-IPA.pdf


 Сектор за општи и правни работи 
- План за јавни набавки на Секретаријатот за европски прашања; 

- Процедура за отпочнување и спроведување на постапки за јавни набавки и подготовка,    

склучување и реализација на договорите; 

- Упатство за користење на службените возила на Секретаријатот за европски прашања. 

 

 Сектор за финансиски прашања 
- Упатство за финансиско работење во Секретаријатот за европски прашања; 

- Решение за користење на угостителските услуги кои што се плаќаат од буџетот на 

Секретаријатот за европски прашања;  

- Правилник за користење на службен мобилен телефон.  

  

 Одделение за управување со човечки ресурси 
- Правилник за внатрешна организација на Секретаријатот за европски прашања;   

- Правилник за систематизација на работни места во Секретаријатот за европски прашања;  

- Органограм; 

- Преглед на лица вработени во Секретаријатот за европски прашања. 

- Повелба за внатрешна ревизија. 

 

 

Секретаријатот за еверопски прашања при Владата на Република Македонија согласно член 8 од 

Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службени лица за посредување 

со информации од јавен карактер ги има определи: Иван Донев и Енис Зеќири. 

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја 

изготвило или со која располага Секретаријатот за европски прашања со пополнување на – 

Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат од веб страната на 

Секретаријатот за европски прашања http://www.sep.gov.mk/content/?id=93#.WhfdOUqnGUk. 

 

Барањето може да се достави во писмена форма на адреса: 

Секретаријат за европски прашања 

кеј Димитар Влахов бр.4  - 1000 Скопје, Република Македонија  

 

 

http://www.sep.gov.mk/content/?id=93#.WhfdOUqnGUk

