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ОбразецОбразецОбразецОбразец    брбрбрбр. 2. 2. 2. 2    

 

 

ИницијалнаИницијалнаИницијалнаИницијална    проценкапроценкапроценкапроценка    нананана    влијаниевлијаниевлијаниевлијание    нананана    регулативатарегулативатарегулативатарегулативата    

    

 

ЧекорЧекорЧекорЧекор 1:  1:  1:  1: ОписОписОписОпис    нананана    проблемитепроблемитепроблемитепроблемите, , , , целитецелитецелитецелите    штоштоштошто    ќеќеќеќе    сесесесе    остваратостваратостваратостварат    сосососо    нивнонивнонивнонивно    решавањерешавањерешавањерешавање    

ииии    можнитеможнитеможнитеможните    опцииопцииопцииопции    зазазаза    решавањерешавањерешавањерешавање    нананана    проблемитепроблемитепроблемитепроблемите    

    

    

1.1.1.1. Опис на проблемитеОпис на проблемитеОпис на проблемитеОпис на проблемите     

 

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 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и 

прекршочна постапка. 

Во Предлог законот се вградени решенијата содржани во Законот за 

државните службеници со што е извршено усогласување на Законот за 

управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во 

кривична и прекршочна постапка со Законот за државните службеници. 

 

 

2.2.2.2. ОписОписОписОпис    нананана    целицелицелицелитететете    штоштоштошто се планираат да се постигнат со решавање на се планираат да се постигнат со решавање на се планираат да се постигнат со решавање на се планираат да се постигнат со решавање на 

проблемитепроблемитепроблемитепроблемите            

 

 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. 
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3.3.3.3. ИдентификацијаИдентификацијаИдентификацијаИдентификација    нананана    можниможниможниможни    решенијарешенијарешенијарешенија ( ( ( (опцииопцииопцииопции))))    

    

  

 Донесување на Предлог на закон за изменување и дополнување на 

Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка. 

    

ЧекорЧекорЧекорЧекор 2:  2:  2:  2: ИдентифИдентифИдентифИдентификацијаикацијаикацијаикација    нананана    трошоцитрошоцитрошоцитрошоци, , , , придобивкипридобивкипридобивкипридобивки    ииии    влијанијавлијанијавлијанијавлијанија     

    

 Предложено решение (опцијаПредложено решение (опцијаПредложено решение (опцијаПредложено решение (опција):):):):  

 Донесување на Предлог на закон за изменување и дополнување на 

Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка. 

 

    ОпиОпиОпиОпис:с:с:с:  

 Со Предлог-законот се пропишува дека вработените во Агенцијата за 

управување со одземен имот имаат статус на државни службеници, освен оние 

кои вршат помошни и технички работи и во однос на нивните права, обврски и 

одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за 

работните односи, прописите од областа на здравственото, пензиското и 

инвалидското осигурување и колективен договор.   

    

1. Трошоци 1. Трошоци 1. Трошоци 1. Трошоци  

 

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла 

на обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, 

решенија, одобренија, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, 

барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите.  

НеНеНеНе    

 

-Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата, 

другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.  

НеНеНеНе    

  

-Предлог законот не предизвикува иницијални трошоци за други 

државни органи. 

 ДаДаДаДа    

 

-Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за 

министерствата и другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги 

трошоците.  
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Предлог законот не предизвикува континуирани трошоци 

министерствата и другите органи на државната управа. 

  

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или 

физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.  

 ННННееее    

 

 - Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за правните или 

физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците.  

 НеНеНеНе    

    

2. Придобивки 2. Придобивки 2. Придобивки 2. Придобивки  

 

-    Опис и опсег на финансиските придобивки за засегнатите страни 

   

 Предлог-законот не предизвикува финансиски придобивки за 

засегнатите страни. 

    

- Други нефинансиски придобивки за засегнати страни  

             

    3. Ризици и претпоставки 3. Ризици и претпоставки 3. Ризици и претпоставки 3. Ризици и претпоставки  

 

  

Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во 

проценка на влијание на проценка на влијание на проценка на влијание на проценка на влијание на 

регулативатарегулативатарегулативатарегулативата    

    АнализиАнализиАнализиАнализи    

приложениприложениприложениприложени    вововово    

прилогприлогприлогприлог    

Влијание врз националната 

конкурентност 

ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

Влијание врз социјално исклучените и 

ранливи групи 

ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

Влијание и ефекти на регулативата врз 

родовите аспекти и еднаквоста 

ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

Влијание врз животната средина ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

Влијание/значителна политичка 

промена на пазарната економија 

вклучувајќи испитување на влијанието 

врз потрошувачите и конкурентноста 

ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 
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Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во Тип на влијание проценето во 

проценка на влијание на проценка на влијание на проценка на влијание на проценка на влијание на 

регулативатарегулативатарегулативатарегулативата    

    АнализиАнализиАнализиАнализи    

приложениприложениприложениприложени    вововово    

прилогприлогприлогприлог    

Влијание врз правата на граѓаните  ДА    / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

Дали предложените решенија 

вклучуваат значителни тешкотии за 

усогласување 

ДА / НЕНЕНЕНЕ ДА / НЕНЕНЕНЕ 

 

 

Чекор 3: Консултации Чекор 3: Консултации Чекор 3: Консултации Чекор 3: Консултации     

    

    Предлог законот е доставен на мислење до Министерството за 

финансии и Секретаријатот за законодавство. 

    

 

Резиме на иницијалната Резиме на иницијалната Резиме на иницијалната Резиме на иницијалната     

проценка на влијание на регулативатапроценка на влијание на регулативатапроценка на влијание на регулативатапроценка на влијание на регулативата    

 

1.1.1.1. Краток осврт на преферираното решение/опција: Краток осврт на преферираното решение/опција: Краток осврт на преферираното решение/опција: Краток осврт на преферираното решение/опција:     

 

Донесување на Предлог на Закон за изменување и дополнување на 

Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка. 

    

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на 2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на 2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на 2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на 

иницијалната проценка на иницијалната проценка на иницијалната проценка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот: влијанието на регулативата и предлог законот: влијанието на регулативата и предлог законот: влијанието на регулативата и предлог законот:  

 

Никола Прокопенко, раководител на одделение  

 

3. 3. 3. 3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе бидат 

вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република вклучени во презентирање на предлог законот во Собранието на Република 

Македонија: Македонија: Македонија: Македонија:  

 

- Михајло Маневски, министер за правда 

- Ибрахим Ибрахими, заменик министер за правда. 

   

     За повереници се определуваат: 

        - Билјана Бришкоска-Бошковски, државен секретар 

   - Здравка Скалова, раководител на сектор                                  
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Изјава од мИзјава од мИзјава од мИзјава од министеротинистеротинистеротинистерот    

за иницијалната проценка на влијание на регулативатаза иницијалната проценка на влијание на регулативатаза иницијалната проценка на влијание на регулативатаза иницијалната проценка на влијание на регулативата    

 

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на 

влијанието на регулативата/ предлог законот 

 

1. Нема  Нема  Нема  Нема  

влијание 

врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 

600.000.000 денари. 

2. НемаНемаНемаНема  

влијание 

врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија 

3. НемаНемаНемаНема    

влијание 

врз постапките или работењето на јавната 

администрација/врз судството при работа со странки (правни 

и физички лица) или задолжување на странките од јавната 

администрација со дополнителен административен товар.  

4. Нема Нема Нема Нема 

влијание 

врз економијата и врз обемот на државна помош 

5. Нема Нема Нема Нема 

влијание 

врз животната средина. 

6. Нема Нема Нема Нема 

влијание 

врз социјалната положба на граѓаните. 

 

7. Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за 

донесување на закон во Единствениот електронски регистар на 

прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани 

страни.  

 

Датум на објавување: 

 

Вклучени организации и претставници: Министерството за правда, 

Министерството за финансии и Секретаријатот за законодавство 

 

Свое мислење дадоа следниве организации: Министерството за 

финансии и Секретаријатот за законодавство 

ДА ДА ДА ДА / НЕ    

    

    

 

8. Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени 

во предвид. 

ДАДАДАДА/НЕ 

9. Предлогот за донесување на закон е лекториран. 

 

ДА/ДА/ДА/ДА/НЕ 

10. Спроведени се меѓуресорски консултации.  ДАДАДАДА/НЕ 
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11. Дали предлог законот предвидува управна постапка? 

 

ДА/НЕНЕНЕНЕ 

12. Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна 

постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи 

одобрување”? 

ДА/НЕНЕНЕНЕ 

 

 

 

 

Изјава од министеротИзјава од министеротИзјава од министеротИзјава од министерот    

Јас, Михајло МаневскиМихајло МаневскиМихајло МаневскиМихајло Маневски, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на 

влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните 

придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции 

за решавање на проблемот.  

 

Потпис на министерот: 

.....................................................................   Датум: 

 

 

    

    

    

    


