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Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2000), Претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија, на 2.02.2003 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Се формира Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија ( во 
натамошниот текст: Канцеларија). 

 
Член 2 

Канцеларијата му помага на Претседателот на Владата во вршењето на неговите права 
и должности кои произлегуваат од Уставот, Законот и Деловникот за работа на Владата на 
Република Македонија. 
Надлежностите на Канцеларијата во вршењето на правата и должностите на Претседа-

телот на Владата од став 1 на овој член се остваруваат преку давање стручни мислења и 
ставови. 

 
Член 3 

Своите надлежности Канцеларијата ги остварува преку функции и задачи на креирање 
и анализа на политиката, организациони и посебни задачи, а согласно Уставот, Законот и 
Деловникот за работа на Владата на Република Македонија. 
Канцеларијата ги остварува следните надлежности: 
- Канцеларијата ја координира соработката на Претседателот на Владата со државните 

органи, јавни претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и други 
правни лица; 

- Канцеларијата го следи процесот на организација, подготовка и спроведување на про-
грамата на Владата; 

- По препорака на Претседателот на Владата, Канцеларијата се грижи за остварување 
на заклучоците на Владата од страна на надлежните министерства и органите на државна-
та управа; 

- Канцеларијата се грижи за остварување на односите помеѓу носителите на власта, од-
носно Владата, Собранието, судската власт и Претседателот на државата; 

- Канцеларијата го следи остварувањето на насоките дадени од Претседателот на Вла-
дата до членовите на Владата; 

- Канцеларијата му помага на претседателот на Владата во реализирање на прашањата 
поврзани со остварувањето на соработката со претседатели и претставници на Влади на 
други држави и со претставници на меѓународни органи и организации и нивни органи; 

- Врши и други работи за потребите на Претседателот на Владата на Република Маке-
донија. 

 
Член 4 

Канцеларијата во остварувањето на своите задачи непосредно соработува со Генерал-
ниот секретаријат на Владата, министерствата, кабинетите на Претседателот на Република 
Македонија и Собранието на Република Македонија, генералните и државни секретари и 
со други органи и организации и нивни служби и други правни лица во зависност од пра-
шањата, потребите и упатствата на Претседателот на Владата. Канцеларијата остварува 
соработка со Уставниот суд на Република Македонија; Врховниот суд на Република Маке-
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донија; Републичкиот судски совет; Народниот правобранител на Република Македонија; 
Народната банка на Република Македонија; Државниот завод за ревизија и Јавното обви-
нителство на Република Македонија. 

 
Член 5 

Надлежностите на Канцеларијата од член 3 на оваа одлука поблиску се уредуваат со 
Правилникот за внатрешна организација на Канцеларијата. 

 
Член 6 

Во остварувањето на надлежноста на Канцеларијата, Претседателот на Владата по 
сопствен избор и слободна оценка може да ангажира надворешни соработници од редот 
на професори, научници, истакнати стопанственици и стручњаци кои поседуваат посебни 
знаења и искуства во сферата на долгорочното стратешко планирање, во економскиот, 
стопанскиот, политичкиот систем и човечките ресури и одржливиот развој. 
Претседателот на Владата во Канцеларијата може да ангажира и државни службеници од 

Генералниот секретаријат на Владата, министерствата и други самостојни органи на држав-
ната управа за време на мандатот. 

 
Член 7 

Со Канцеларијата раководи Шеф на Канцеларијата, кој го именува и разрешува Претсе-
дателот на Владата на Република Македонија. 
Шефот на Канцеларијата го обезбедува единственото функционирање на Канцеларијата 

и донесува Правилник за внатрешна организација на Канцеларијата и Правилник за систе-
матизација на работните места на Канцеларијата на Претседателот на Владата. 
Шефот на Канцеларијата ги назначува и распоредува вработените во Канцеларијата. 
Шефот на Канцеларијата за своето работење му одговара на Претседателот на Владата 

на Република Македонија. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен вес-

ник на Република Македонија�. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 19-196/1 од 16 

јануари 2002 година (�Службен весник на Република Македонија� бр. 2/2002). 
 

         Бр. 19-2/1                              Претседател на Владата 
2 февруари 2003 година              на Република Македонија, 

       Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 


