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 законодавство при Владата на Република Македонија ја објавува следната:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


















Правилник за внатрешна организација на Секретаријатот за законодавство
Правилник за систематизација на работни места во Секретаријатот за законодавство
Преглед на лица вработени во Секретаријатот за законодавство
Органограм
Акти донесени од страна на Секретаријатот за законодавство:
- Прирачник за номотехнички правила
- Прирачник за транспонирање на законодавството за Европската Унија во
законодавството на Република Македонија
Информации во врска со извршување на буџет
Информации во врска со јавни набавки
Информации за обуки и проекти реализирани од страна на Секретаријатот за
законодавство
Стратегија за развој на ИКТ во Секретаријатот за Законодавство
Информации за предмети доставени до Секретаријатот за законодавство на мислење
Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитно внатрешно и
надворешно пријавување согласно Законот за заштита на укажувачи
Завршна сметка за 2016 година
Стратешки план 2018-2020 година
Буџет на Секретаријат за законодавство за 2018 година
Годишен план за јавни набавки во Секретаријатот за законодавство за 2018 година

Секретаријатот за законодавство согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер („Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.13/06, 86/08 и 6/10) за службено лице за посредување со
информации од јавен карактер ја определи: Даница Медаровска.
Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која
располага Секретаријатот за законодавство со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен
карактер, кое може да го добијат во архивата на Секретаријатот или да го симнат тука.
Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Секретаријатот за законодавство ул. „Св. Кирил и Методиј‘‘ бр. 54, 1000 Скопје, на e-mail: danica.medarovska@sz.gov.mk
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 телефон: (02) 3 228 203.

