
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) 

Секретаријат за спроведување на Рамковен договор при Владата на Република Македонија  ја 

објавува следната:  

  

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

  

• Сектор за следење и унапредување на соодветна и правична застапеност 

 Стратешки документи за унапредување на соодветна и правична застапеност 

 Годишни планови на органите на државната управа, други државни институции и јавните 

претпријатија во однос на правичната и соодветната застапеност 

 Статистички извештаи за бројот на вработени по полова и етничка припадност во 

институциите на јавниот сектор 

 Извештаи за надворешна соработка со надворешните тела и донатори во врска со 

соодветната и правичната застапеност 

 Стручно аналитички материјали од областа на соодветната и правичната застапеност 

• Сектор за општи и правни работи  

 Закон за Владата на Република Македонија 

 Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се 

помалку од 20% од населението во Република Македонија 

 Закон за вработените во јавниот сектор 

 Закон за административни службеници 

 Закон за организација и работа на органите на државната управа  

 Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер  

 Закон за употреба на јазиците  

 Закон за локална самоуправа 

 Информации во врска со архивско и канцелариско работење, увид во архивската граѓа 

 Охридски Рамковен договор  

• Сектор за финансиски прашања  

 Буџет на ССРД 

 Изводи за реализација на буџетот 

 План за јавни набавки  

 Извештаи за доделување на договори по јавни набавки – евиденција на постапките во 

електронскиот систем за јавни набавки во БЈН. 

 Закон за извршување на буџет  

 Закон за буџети  

 Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници  

 Закон за јавна и внатрешна финансиска контрола  

 Закон за платен промет  

 Правилник за користење службен мобилен телефон  

 Правилник за користење угостителски услуги на товар на средствата во буџетот на 

Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор 

 



 

• Сектор за односи со јавноста 

 Комуникација со јавноста и другите целни групи 

 Информации во врска со веб страната на ССРД 

 Прес конференции, брифинзи и информативни кампањи во соработка 

 Планови за рутинска комуникација и за комуникациска кампања за Владата 

 Изготвување на проактивна стратегија за комуникации 

• Сектор за меѓународна соработка  

 Изготвување на проактивна стратегија за комуникации 

 Извештаи за остварување на меѓународната соработка, човековите права и 

остварување на процесот на интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО како и 

странската помош 

 Извештаи за реализацијата на стратешките приоритети поврзани со меѓународна 

соработка 

 Акциски План за Европско партнерство 

 Спогодбата за Стабилизација и Асоцијација 

 Националната програма за процесот на усвојување на правото на Евроската унија во 

националното законодавство 

 Акциониот план за членство во ЕУ, изготвување и спроведување на Годишните 

Национални програми на Република Македонија за подготовка за членство во НАТО 

 информации за напредокот на РМ во реализацијата на Годишната национална програма 

за членство во НАТО 

• Сектор за координација и мониторинг на процесот на децентрализација 

 Извештаи за реализацијата на стратешкиот приоритет поврзан со обврските кои 

произлегуваат од Рамковниот договор  во координација и мониторинг на процесот на 

децентрализација 

 Акциски планови за координација и мониторинг на процесот на децентрализација 

 Стручно аналитички материјали од областа на координација и мониторинг на процесот 

на децентрализација 

• Сектор за културата и образованието на припадниците на етничките заедници 

 Извештаи за реализацијата на стратешкиот приоритет поврзан со обврските кои 

Произлегуваат од Рамковниот договор  во сферата на културата и образованието на 

Припадниците на етничките заедници 

 Стратешки документи за унапредувањето на културата и образованието на 

Припадниците на етничките заедници 

 Аналитички материјали од областа на културата и образованието на припадниците на 

етничките заедници 

 Извештај за реализација на стратешките документи во врска со културата и 

образованието на припадниците на етничките заедници 

 

 

 

 



 

 

• Сектор за унапредување на меѓуетничките односи  

 Публикации за унапредување на меѓуетничките односи 

 Извештај за унапредување на меѓуетничките односи 

 Методологија за надзор на унапредувањето на градењето на доверба помеѓу етничките 

заедници и не-дискриминација 

 Извештај за реализација на унапредувањето на градењето на доверба помеѓу етничките 

заедници и не-дискриминација 

• Сектор за унапредување на јазикот на припадниците на етничките заедници 

 Стратешки документи за унапредувањето на употреба на јазикот на припадниците на 

етничките заедници  

 Извештај за унапредувањето на употреба на јазикот на припадниците на етничките 

заедници 

 Извештај за спроведувањето на Законот за јазиците 

• Одделение за човечки ресурси 

 Правилник за внатрешна организација на Секретаријат за спроведување на Рамковен 

договор 

 Правилник за систематизација на работни места во Секретаријат за спроведување на 

Рамковен договор 

 Извештај за реализирани пријави/одјави на вработени преку ССРД 

 Преглед на лица вработени во Секретаријат за спроведување на Рамковен договор 

 Органограм 

• Одделение за стратегија планирање и следење 

 Органограм 

 Стратешки план 

 Извештаи за спроведувањето на стратешките приоритети 

 

Секретаријатот за спроведување на Рамковен договор согласно член 8 од Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ„ бр.13/06, 86/08 и 
6/10) за службено лице за посредување при давање на информации од јавен 
карактер го определи: 

Мехмет Мехмети, тел: 076-445-928 емаил: mehmet.mehmeti@siofa.gov.mk 

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер 
што го изготвило или со која располага Секретаријатот со пополнување на - Барање за пристап 
до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Секретаријатот или 
да го симнат во следната веб локација:  

http://www.siofa.gov.mk/data/baranje-za-pristap-do-info-od-javen-karakter.pdf 

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со 
правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на фиксен телефон: (02) 3 
114 397 како и на мобилен телефон: 076-445-928. 
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