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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 16 февруари 2021 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ 
НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

Член 1
(1) Со оваа одлука се формира Работна група за продолжување на процесот на 

децентрализација.
(2) Со работата на работната група од став (1) на овој член, координира 

Министерството за локална самоуправа и во работата на истата може да учествуваат и 
претставници на други министерства од соодветната област, експерти и претставници од 
граѓанскиот сектор.

Член 2
Работната група од член 1 став (1) од оваа одлука, ја сочинуваат:
1. Мирјана Јанева-шеф на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, член;
 Виктор Петрушевски-советник на претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија, заменик член;
2. м-р Горан Милевски-министер за локална самоуправа, член;
 м-р Зоран Димитровски-заменик на министерот за локална самоуправа, заменик член;
3. д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, член;
 д-р Димитар Ковачевски, заменик на министерот за финансии, заменик член;
4. Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите и министер за 
политички систем и односи меѓу заедниците, член;

 Рами Ќерими, од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, 
заменик член;

5. Петре Шилегов, градоначалник на град Скопје и претседател на Заедницата на 
единиците на локалната самоуправа, член;

6. Висар Ганиу, градоначалник на општина Чаир, член;
7. Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, член.

Член 3
Работната група има за задача да подготви и преку Министерството за локална 

самоуправа до Владата на Република Северна Македонија најдоцна 30 дена од нејзиното 
формирање, да достави предлог - програма за продолжување на процесот на 
децентрализација со акциски план, како и доставување на  предлози за потребата од 
изготвување на измени на закони и други прописи заради обезбедување ефективно 
пренесување на нови надлежности и ресурси од централно на локално ниво.
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Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

формирање на Меѓуресорска работна група задолжена за обезбедување на натамошен 
квалитетен развој и имплементација на процесот на децентрализација бр. 08-2345/2 oд 
22.7.2019 година.

Член 5
Оваa одлука влегува во сила  со денот  на донесувањето, а ќе се објави во  „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-2406/1 Прв заменик на претседателот
16 февруари 2021 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
 Артан Груби, с.р.


