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Образец бр.1 

 

 План за спроведување 

на проценка на влијание на регулативата 

 

Наслов на предлогот за 

донесување на закон: 

Предлог на Закон за изменување и дополнување на  

Законот за управување со конфискуван имот,  

имотна корист и одземени предмети во кривична и 

прекршочна постапка 

Министерство: Министерство за правда 

Лице за контакт: Никола Прокопенко, раководител на одделение  

Тел: 02/3 106 571 

Очекуван датум за 

усвојување на 

предлогот: 

 

Поврзаност со ЕУ 

директиви 

Не  

 

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на 

работата 

(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот 

регистар на прописи) 

 

 

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата 

1. Кои се главните проблеми?  

Со влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на 

Законот за државните службеници ("Службен весник на Република 

Македонија" бр. 114/09) се изврши измена на членовите 3 и 3-а  во кои е 

уредена материјата за опфатот на државните службеници. 

 Имајќи го во предвид наведеното, а со оглед на фактот дека Законот за 

изменување и дополнување на Законот за државните службеници ( "Службен 

весник на Република Македонија" бр. 114/09) започна да се применува 6 месеци 

од денот на неговото влегување во сила, се наметна потребата од донесување 

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со 
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конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 

прекршочна постапка. 

Целта на предложените законски решенија е да се усогласи Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 

кривична и прекршочна постапка со Законот за државните службеници. 

 Покрај наведените измени во Предлог-законот се врши и техничко 

подобрување на неговиот текст. 

 

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни 

мерки би можеле да се разгледаат? 

        Опција:    

Донесување на Предлог Законот за изменување и дополнување на 

Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка со предложените решенија од 

Министерството за правда. 

 

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на 

проценка на влијанието на регулативата? 

 

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата 

 

1.  Кои информации и податоци се веќе достапни?  

Со предложените законски решенија се усогласува Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 

кривична и прекршочна постапка со Законот за државните службеници. 

 

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат? 

 

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна 

проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална 

анализа)? 

Иницијална проценка на влијание на регулативата. 

 

4. Дали ќе се формира меѓуресорска работна група за спроведување на 

проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат? 

Предлог-законот е доставен на мислење до Министерството за 

финансии и Секретаријатот за законодавство.  
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Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси 

(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република 

Македонија) 

 

В. Временска рамка 

 

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на 

регулативата? 

 

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за 

аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската 

рамка предвидена за процесот на набавка и договарање? 

Не е предвидено вклучување на надворешни консултанти.  

 

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе 

бидат поднесени до Генералниот секретаријат? 

 

Август 2010 година 

 

Г. Ресурси 

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за 

спроведување на процената на влијанието на регулативата и 

финализирање на предлогот за донесување на закон?  

 


