
Оддел во Стратегијата Стратешка цел

Број на 

страте

шка 

насока

Стратешка насока
Број на 

мерка
Мерка Активност

Надлежно 

тело/орган

 Други надлежни 

тела/органи
Рок на постапување

Потребни 

финансиски 

средства

Индикатор на 

успешност

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.1.

Утврдување на законски 

критериуми за (не)вршење 

избор на дипломци од АСЈО 

од страна на ССРМ и 

СЈОРМ

2.1.1.-1

Утврдување на точни и прецизни законски 

критериуми за (не)вршење избор на 

дипломци од АСЈО од страна на ССРМ и 

СЈОРМ 

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија (ЗССРМ и ЗСЈОРМ) 

со вклучување на стручна, академска 

јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани судии и јавни 

обвинители согласно 

новите законски 

критериуми за избор

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.1.

Утврдување на законски 

критериуми за (не)вршење 

избор на дипломци од АСЈО 

од страна на ССРМ и 

СЈОРМ

2.1.1.-2

Утврдување на законска обврска за ССРМ и 

СЈОРМ за доследно почитување на 

временскиот редослед на доставени листи од 

Академијата при изборот на судии/јавни 

обвинители 

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија (ЗССРМ и ЗСЈОРМ) 

со вклучување на стручна, академска 

јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани судии и јавни 

обвинители согласно 

временскиот редослед 

на ранг листите од 

Академијата. 

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.1.

Утврдување на законски 

критериуми за (не)вршење 

избор на дипломци од АСЈО 

од страна на ССРМ и 

СЈОРМ

2.1.1.-3

Задолжително образложување и јавно 

објавување на одлуката за избор/неизбор на 

Судскиот совет и Советот на јавните 

обвинители на кандидат од листата 

Изготвување на подзаконските акти на 

ССРМ и СЈОРМ во кои ќе биде утврдена 

строга форма на одлуката за избор која 

задолжително ќе содржи аргументирано 

образложение за причините 

(пр. фалсификувани документи, 

фалсификуван завршен испит, неисполнети 

законски општи услови за да се најде на 

листата на дипломци и сл.). 

ССРМ, 

СЈОРМ
/

Шест месеци од усвојување на 

законот

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

100% Образложени и 

објавени одлуки за 

избор на судиите и 

јавните обвинители

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2017-2022



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.2.

Членовите на Судскиот 

совет и Советот на јавните 

обвинители потребно е да се 

избираат од редот на 

најискусните судии и јавни 

обвинителии

2.1.2.-1

Законско прецизирање за избор на членови 

на ССРМ и СЈОРМ од редот на најискусните 

судии и јавни обвинители  кои најмалку го 

исполнуваат условот за вршење функција 

судија и јавен обвинител во апелационите 

судови односно вишите обвинителства 

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија (ЗССРМ и ЗСЈОРМ) 

со вклучување на стручна, академска 

јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани нови членови 

на ССРМ и СЈОРМ од 

редот на најискусни 

судии и јавни 

обвинители согласно 

новите законски 

критериуми

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.3.

Законско прецизирање на 

условот „истакнат правник“ 

за избор на членовите на 

Судскиот совет и Советот на 

јавните обвинители на 

предлог од Собранието на 

РМ и Претседателот на РМ 

кои не треба да бидат од 

редот на судиите, односно 

јавните обвинители

2.1.3.-1

Законско прецизирање на условот „истакнат 

правник“ со критериуми за должина на 

работното искуство, материјата со која 

професионално се занимавале, стекнати 

сертификати, награди, објавени стручни и 

научни трудови и сл.   

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија (ЗССРМ и ЗСЈОРМ) 

со вклучување на стручна, академска 

јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани нови членови 

на ССРМ и СЈОРМ 

истакнати правници 

кои не се од редот на 

судиите и јавните 

обвинители согласно 

новите законски 

критериуми

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.4.

Воспоставување на законска 

рамка за поништување на 

мерките и правните 

последици од процесот на 

лустрација

2.1.4.-1

Правна основа за поништување на мерките 

и правните последици од процесот на 

лустрација

Поднесување на конечниот текст до Влада 

на РМ
МП

Совет за реформа на 

правосудниот сектор 
декември 2017

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.5.

Правилно функционирање 

на системот за распределба 

на судски предмети 

(АКМИС) со спроведување 

на редовна контрола и 

ревизија врз неговото 

функционирање со цел да се 

спречат секакви злоупотреби 

на системот

2.1.5.-1

Надминување на можностите за 

злоупотребите на системот за електронско 

распределување на предметите преку 

формирање на тело за евалуација на 

употребата  на АКМИС, спроведување 

постапки за испитување на начините на 

негова употреба, преку измена на Законот за 

управување со движењето на предметите во 

судовите.

1.Формирање на работна група за Закон за 

управување со движењето на предметите во 

судовите (ЗУДПС)

2. Подготовка на нацрт закон

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

7. Предлог Деловник за изменување и 

дополнување на Судскиот деловник и 

8. Донесување на внатрешни процедури во 

судовите

МП ССРМ, ВСРМ, судии, 

здружение на судии, 

претставник од ЗСА, ГС

ЗУДПС

1. Февруари 2018

2. Април 2018

3 и 4.Мај 2018 

5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7.Септември 2018

Судски деловник

8.  Декември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Функционален 

АКМИС систем 

согласно наводите на 

евалуациите и 

ревизиите



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.5.

Правилно функционирање 

на системот за распределба 

на судски предмети 

(АКМИС) со спроведување 

на редовна контрола и 

ревизија врз неговото 

функционирање со цел да се 

спречат секакви злоупотреби 

на системот

2.1.5. -2

Редовни годишни ревизии на 

функциоирањето на АКМИС од страна на 

независни ревизори.

 Ангажирање на независни ревизори.

МП СБС, надворешни 

независни ревизорски 

куќи

Континуирано од 2018 360.000,00 денари 

Функционален 

АКМИС систем 

согласно наводите на 

евалуациите и 

ревизиите

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.6.

Самостоен и одржлив судски 

буџет, конзистентен на 

законската определба од 

бруто националниот доход

2.1.6.-1
Подобрување на состојбата со примена на 

Законот за судски буџет 

Анализа за можностите од доследна 

примена на Законот за судски буџет како и 

подобрување на неговоата приемна на 

годишно ниво 

Судски 

буџетски 

совет, МФ

/ мај 2018
Континуирано 

секоја година

Буџет за 2019 година 

од 0,6 од БДП, а за 

2021 од 0,8%.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.1. 

НЕЗАВИСНОСТ И 

НЕПРИСТРАСНОСТ

2.1.6.

Самостоен и одржлив судски 

буџет, конзистентен на 

законската определба од 

бруто националниот доход

2.1.6-2

Унапредување на начинот и постапката за 

распределување на средствата од Судскиот 

буџет.

Утврдувaње (унапредување) на 

методологија со објективни критериуми за 

изготвување и распределба на Судскиот 

буџет.

Судски 

буџетски 

совет, МФ

/ јули 2018
Континуирано 

секоја година

Буџет за 2019 година 

од 0,6 од БДП, а за 

2021 од 0,8%.

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.1.

Вооедначување на судската 

пракса
2.2.1.-1

Зголемен обем на обуки на судиите во 

рамките на АСЈО за анализа на објавените 

судски одлуки согласно европските 

стандарди. 

1. Тековно објавување на донесените одлуки 

од судовите на судскиот веб портал. 

2. Обуки во АСЈО за анализа на објавените 

судски одлуки 

3. Изготвување на збирки на судски одлуки

АСЈО АСЈО
континуирано од октомври 2017 

до 2022

IPA/ Странска 

помош

Намален број на 

апликации пред 

ЕСЧП, по основ на 

невоедначена судска 

пракса до 2021 година. 

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.1.

Вооедначување на судската 

пракса.
2.2.1.-2

Редовно изготвување на сентенци и 

заклучоци од страна на Апелационите 

судови.

Редовни средби на судии од различни 

апелациони подрачја, помеѓу судиите од 

апелационите подрачја и Врховен суд со цел 

донесување на заклучоци по правни работи 

и нивно објавување на судскиот вебпортал

ВСРМ Апелациони судови
континуирано од октомври 2017 

до 2022

IPA / Странска 

помош

Намален број на 

апликации пред 

ЕСЧП, по основ на 

невоедначена судска 

пракса до 2021 година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.2.

Ревидирање на 

критериумите за оценување 

на судиите и јавните 

обвинители. 

2.2.2.-1

Измени на законите за ССРМ И СЈОРМ со 

цел воведување на законски одредби за 

објективни критериуми и дефинирање на 

прецизни одредби за надлежност и постапка 

за редовно и вонредно оценување на 

судиите, претседателите на судовите и  

јавните обвинители кои ќе се базираат на 

баланс помеѓу квантитативни и 

квалитативни критериуми, како и на 

професионални вештини, способност, 

ефикасност, интегритет и искуство.

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија (ЗССРМ и ЗСЈОРМ) 

со вклучување на стручна, академска 

јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од Собранието на РМ

8. Изготвување на единствен образец за 

оценување.

1.-5. МП

8. ССРМ, 

СЈОРМ

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

Измени за ЗССРМ:

1. Октомври 2017 

2.- 5.Ноември 2017

6. Декември 2017

7. Јануари 2018

8. три месеци по донесување на 

законите

Закон за СЈОРМ:

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

8. три месеци по донесување на 

законите

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Оценети судии и јавни 

обвинители согласно 

квантитавни и 

квалитативни 

критериуми извршено 

за 2019. 



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.3.

Редефинирање на 

критериумите за 

унапредување на судијата и 

јавниот обвинител 

2.2.3.-1

Донесување на:

Закон за јавните обвинители

Закон за Советот на ЈО

Закон за судовите

Закон за Судскиот совет на РМ

во правец на воведување на критериуми за 

унапредување кои ќе бидат во корелација со  

судискиот/обвинителскиот стаж, тежината, 

видот и комплексноста на предметите, 

професионалното оценување 

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

IPA / Странска 

помош

100% Унапредени 

судии и јавни 

обвинители согласно 

новите законски 

критериуми од 2019.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.3.

Редефинирање на 

критериумите за 

унапредување на судијата и 

јавниот обвинител 

2.2.3.-2

Задолжително образложување и јавно 

објавување на одлуките на ССРМ и СЈОРМ 

за унапредување на судии и јавни 

обвинители 

Изготвување на подзаконските акти на 

ССРМ и СЈОРМ во кои ќе биде утврдена 

формата на одлуката за избор која 

задолжително ќе содржи аргументирано 

образложение за причините за 

унапредувањето

ССРМ, 

СЈОРМ
/

Шест месеци од усвојување на 

законот

не предизвикува 

фискални 

импликации

100% Образложени и 

објавени одлуки за 

унапредени судиите и 

јавните обвинители.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.4.

Укинување на електронско 

полагање на стручните 

испити и воведување на 

усмено и писмено полагање 

на кандидатите пред 

стручни комисии, врз основа 

на мерливи и објективни 

критериуми за проценка на 

нивните знаења.

2.2.4.-1

Донесување на законски решенија со кои 

електронското полагање на испитите ќе биде 

заменето со усмен испит и писмена вежба 

„студии на случај“ пред Комисија.

1.Формирање на работни групи за Законот 

за  нотаријатот, Законот за 

извршување,Законот за правосудниот 

испит,  Закон за медијација, Закон за 

вештачење,Закон за процена.

2. Подготовка на нацрт закон

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

6. Донесени закони од  Собранието на РМ

7.Изготвување на подзаконски акти и нова 

Програма за спроведување на испитите.

МП

КИМР, НКРМ, КМРМ, 

Комора на 

проценители, Комора 

на вештаци

ЗН И ЗИ 

1.септември 2017

2.октомври 2017

3. ноември 2017

4. ноември 2017

5. декември 2017

6. февруари 2018

7. два месеци по донесување на 

законите

Закони за: правосуден испит, 

процена, вештачење и медијација

1. декември 2017

2. февруари 2018

3. март 2018

4. мај 2018

5. Јуни 2018

6. септември 2018

7. два месеци по донесување на 

законите

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Спроведени испити  

согласно новиот  

начини на полагање 

од 2019 година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.5.

Воведување на законска 

обврска за континуирана 

обука на адвокатите 

2.2.5.-1

Измена на Законот за адвокатура со цел 

воведување на континуирана обука за 

адвокатите, организирана од страна на 

Адвокатска комора со законски утврден 

фонд на часови на годишно ниво.

1. Формирање на работна група за 

подготовка на измени и дополнувања на 

Законот за адвокатура 

2 Подготовка на нацрт закон

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

6. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП АКРМ

Април 2018

2. Мај 2018

3.и 4. Мај 2018

5. Јуни 2018

6. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

10 часа на годишно 

ниво спроведени 

континуирани обуки 

за сите адвокати за 

2019 година.



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.5.

Воведување на законска 

обврска за континуирана 

обука на адвокатите.

2.2.5.-2

Креирање на Програма и методологија за 

реализација на задолжителна континуирана 

обука за адвокатите од страна на АКРМ.

Креирање на Програма и методологија за 

реализација на задолжителна континуирана 

обука за адвокатите од страна на АКРМ.

АКРМ /
Три месеци по усвојување на 

законот

не предизвикува 

фискални 

импликации

10 часа на годишно 

ниво спроведени 

континуирани обуки 

за сите адвокати за 

2019 година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. КВАЛИТЕТ 2.2.6.

Подготовка на анализа за 

евентуално креирање на 

нова програма за посебна 

почетна обука за искусни 

долгодишни практичари, 

како и за континуираните 

обуки за сите судии и јавни 

обвинители

2.2.6-1

Подготовка на темелна и сеопфатна анализа 

на состојбите во РМ и компаративни 

искуства и најдобри практики.

Анализа на целокупната наставна програма 

и планови на АСЈО изработена од домашни 

и меѓународни експерти 

МП АСЈО април 2018
IPA / Странска 

помош

Изготвена анализа, 

претставена пред 

домашната и 

меѓународната 

јавност.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.7.

Нови законски критериуми 

за состав на органите на 

управување и раководење на 

АСЈО

2.2.7.-1

Законски измени во Законот за АСЈО заради 

отстранување на формални критериуми кои 

претставуваат пречка за ефикасно 

функционирање на Академијата 

1. Формирање на работна група за 

подготовка на измени и дополнувања на 

Законот за АСЈО 

2 Подготовка на нацрт закон

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП АСЈО

1. Ноември 2017 

2.- 5. Декември 2017

6. Јануари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани и 

функционални органи 

на управување и 

раководење на АСЈО 

од 2019.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.8.

Кадровско и техничко 

доекипирање проследено со 

обезбедување на соодветни 

просторни услови.

2.2.8.-1

Вработување на стручен кадар, формирање 

на нови соодветни организациони единици, 

обезбебедување на соодветни технички 

просторни услови.

Обезбедување на финансиски средства. Влада на РМ АСЈО, МФ 2021
23.300.000,00 

денари 

5 нови вработувања, 

и функционирање на 

АСЈО во соодветни 

просторни и технички 

услови од 2022.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.8.

Кадровско и техничко 

доекипирање проследено со 

обезбедување на соодветни 

просторни услови

2.2.8.-2 Изградба на нови просторни услови Одлука на Влада Влада на РМ МФ, Влада на РМ
континуирано од почетокот на 

2019 до 2022 година

146.000.000,00 

денари
Нови простории

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.9.

Функционален систем за 

пробација и други 

алтернативни мерки.

2.2.9.-1

Обуки на судиите што судат кривична 

материја во областа на алтернативни мерки 

и пробација, обуки на новоизбраните 

пробациски службеници, Стратегија за 

пробација за период 2018-2023 

1. Програми и планови за обуки, 

2. Работна група за подготовка на 

Стратегија.

МП- УИС
АСЈО, Македонско 

Пенолошко друштво 

1.јуни 2018

2. Септември 2018

IPA / Странска 

помош

Обучени судии и 

пробациски 

службеници од 2019 

година. 

Усвоена Стратегија 



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.10.

Редефинирање на 

критериумите за избор на 

судија-поротник и 

зголемување на 

надоместокот предвиден за 

нивната работа

2.2.10.-1

Воведување на јасни критериуми за избор на 

судија поротник, како и зголемување на 

надоместот предвиден за нивната работа.

1.Формирање на работни групи за изработка 

на Закон за судовите со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

МФ, ССРМ, ВСРМ, 

судии, здружение на 

судии, претставник од 

ЗСА, ГС

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани нови судии 

поротници и зголемен 

надоместок за нивната 

работа во износ од 

50% од 2019 година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.2. 

КВАЛИТЕТ
2.2.11.

Развој на управувањето со 

човечки ресурси во 

правосудниот сектор

2.2.11.-1

Подготовка на план и програма за проценка 

на постојната состојба на човечките ресурси 

во правосудниот сектор и насоки за 

управување во оваа област на долг рок  

Анализирање на состојбите со учество на 

домашна и меѓународна стручна јавност
МП

ССРМ, СБС, СЈОРМ, 

МИОА

почнувајќи од јануари 2018 

заклучно со јуни 2018 

IPA / странска 

помош/ Буџетот - 

Финансиските 

средства 

планирани со 

буџет се 

предвидени во 

Целосен преглед на 

состојбата и идните 

потреби со човечки 

ресурси во 

правосудниот сектор

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.1.

Законски критериуми и 

постапка за утврдување на 

индивидуална одговорност 

на членовите на ССРМ и 

СЈОРМ

2.3.1.-1

Воведување на законски одредби за 

основите и постапката за индивидуална 

одговорност на членови на Судски совет и 

Совет на јавни обвинители

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

ССРМ, ВСРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, Здружение на 

судии, Здружение на 

обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Поведени постапки за 

одговорност на 

членови на ССРМ и 

СЈОРМ согласно 

закон.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.2.

Функционални и 

транспарентни механизми за 

одговорност на судиите

2.3.2.-1

Донесување на Законот за судови, ЗССРМ, 

во поглед на:

1.Јакнење на дисциплинската одговорност 

на судијата преку jасно прецизирање на 

основите за разрешување на судија со 

пропишување само на најтешките 

дисциплински повреди како основа за 

разрешување;

2. Квантитативните податоци како што е 

процентот на укинати или преиначени 

одлуки да претставува основ за одговорност 

на судијата, но не и основ за разрешување 

на судијата.

1.Формирање на работни групи.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии

1.Октомври 2017

2-5. Ноември 2017

6. Декември 2017

7. Јануари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нула дисциплински 

постапки за 

одговорност на судии 

без присуство на 

стручна јавност и без 

објава на образложена 

одлука на веб 

страницата на ССРМ 

и намален број на 

поднесени и усвоени 

жалби од судии 

против одлука на 

ССРМ од 2019 година.



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.2.

Функционални и 

транспарентни механизми за 

одговорност на судиите

2.3.2.-2

Укинување на Законот за Советот за 

утврдување на факти и покренување на 

постапка за утврдување одговорност за 

судија и изменување и дополнување на 

ЗССРМ во насока на враќање на 

надлежноста за покренување и водење на 

дисциплински постапки 

1.Формирање на работни групи.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии
 август и ноември 2017

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Укинат Советот за 

утврдување на факти 

и покренување на 

постапка за 

утврдување 

одговорност за судија 

во декември 2017 

година. 

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.3.

Функционални и 

транспарентни механизми за 

одговорност на јавните 

обвинители 

2.3.3.-1

Донесување на ЗЈО и ЗСЈОРМ во поглед на:

1.Јакнење на дисциплинската одговорност 

на јавниот обвинител преку jасно 

прецизирање на основите за одговорност и 

разрешување на јавен обвинител со 

пропишување само на најтешките 

дисциплински повреди како основа за 

разрешување;

2. Прецизно утврдување на квантитативни и 

квалитативни критериуми за одговорност на 

јавните обвинители.

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија со вклучување јавни 

обвинители, (претставник на СЈОРМ за 

ЗСЈОРМ) академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од Собранието на РМ

МП Совет на ЈО, ЈОРМ

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нула дисциплински 

постапки за 

одговорност на јавни 

обвинители без 

присуство на стручна 

јавност и без објава на 

образложена одлука на 

веб страницата на 

СЈОРМ и намален 

број на поднесени и 

усвоени жалби од 

судии против одлука 

на СЈОРМ од 2019 

година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.4.

Одделение во ЈО и 

Канцеларија на Народен 

правобранител за  

надворешна контрола за 

следење и разоткривање на 

пречекорувања и 

залоупотреба на службени 

овластувања на полицијата

2.3.4-1

1. Воведување на законски одредби за нови 

одделенија во ЈО и Народен правобранител                                         

2. Вработување и екипирање на 

одделенијата 

3. Организирање на специјализирани  обуки 

за  обвинителите и вработените во 

одделенијата

1.Формирање на работни групи за изработка 

на законски решенија со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2. Подготовка на нацрт закони

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

6. Донесени закони од  Собранието на РМ

7. Распоредување на тројца обвинители од 

организиран криминал во новото одделение 

и вработување на 6 извршители во 

одделението, како и 3 нови вработувања во 

одделението при Народниот правобранител

8. Обука на обвинителите и вработените во 

одделенијата

МП
МВР, ЈОРМ, Народен 

правобранител, АСЈО

1.Октомври 2017

2, 3 и 4. Ноември 2017

5. Декември 2017

6. Јануари 2018

7. 2018-2019

8. континуирано 2018-2019

5.418.000,00 

денари 

Спроведени постапки 

во рамките на новите 

одделенија од 2019 

година



2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.5.

Градење на култура и свест 

за сопствената лична и 

институционална 

одговорност во работата на 

судството и обвинителството

2.3.5-1

1.Вклучување на Здружението на судии и 

Здружението на јавни обвинители  во 

мониторирање на постапките за одлучување 

за дисциплинска одговорност преку 

законски измени на ССРМ и СЈОРМ

2. Зајакнување на капацитетите на телата за 

судска етика при Здружението на судии и 

при Здружението на јавните обвинители

3. Континуирани обуки за етичко 

однесување во рамки на АСЈО

1. Редовно присуство на здруженијата во 

постапките пред ССРМ и СЈОРМ

2. Избор на професионалци во телата на 

здруженијата

3. Изработка на современа програма за 

обука на темата Етичко однесување

Здруженија 

на судии и 

јавни 

обвинители

АСЈО Континуирано од ноември 2017
IPA / странска 

помош

Пријави за неетичко 

однесување од страна 

на судиите и јавните 

обвинители и 100% 

објавени мислења на 

советодавните тела за 

етика од 2018 година.

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.6.

Кодекс за судска етика како 

законска категорија
2.3.6-1

1. Воведување на законски основ за 

донесување на Кодекс за судска етика

1.Формирање на работна група за израбтка 

на Закон за судовите со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

1-5. МП ССРМ, Здружение на 

судии, ВСРМ, ЗСА

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Утврден закоснски 

основ од 2019 годиа. 

2. 

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.3.

ОДГОВОРНОСТ
2.3.6.

Кодекс за судска етика како 

законска категорија
2.3.6.-2

 Формирање на советодавно тело за судска 

етика согласно Кодексот
Избор на членови на советодавното тело

 Здружение 

на судии
            ноември 2017

не предизвикува 

фискални 

импликации

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4

ЕФИКАСНОСТ
2.4.1.

Следење на ефикасноста на 

судството преку 

индикаторите утврдени во 

EU Justice Scoreboard (листа 

на резултати), CEPEJ и 

други меѓународни 

стандарди

2.4.1.-1.

Примена на Методологија за судска 

статистика со CEPEJ стандарди и 

унапредување на системот за судска 

статистика

1. Анализа на потребата за подобрување и 

надградба на софтверот за судска 

статистика

2. Имплементација на ситемот 

3. Подготовка на анализи и генерирање на 

извештаи согласно индикаторите од 

Методологијата за судска статистика

МП ССРМ

1.  февруари 2018

2. континуирно од февруари 2018

3. континуирано од февруари 

2018

IPA / Странска 

помош

Воспоставен 

функционален 

статистички систем со 

генерирани извештаи 

од декември 2018 

година

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4

ЕФИКАСНОСТ
2.4.2.

Доследно спроведување на 

Акциониот план за 

решавање на старите 

предмети и следење на 

состојбата со  нерешени 

предмети 

2.4.2.-1

Во судовите формирани функционални 

работни тела кои ја следат состојбата со 

старите и нерешените предмети и 

изготвуваат предлог-план за надминување 

на застојот на предметите

1. Доставување на редовни месечни 

извештаи  до ССРМ од страна на 

претседателите на сите судови за старите 

предмети и за нерешените предмети

2. Изготвување на годишен план од страна 

на претседателите на судовите за решавање 

на предметите 

3. Активно следење на состојбите со 

решавање на предметите од страна на  

претседател на суд, повисок суд, ССРМ и 

МП

ССРМ,МП Сите судови континуирано
IPA / Странска 

помош

Намален број на стари 

и нерешени предмети 

за 10% на годишно 

ниво од 2019 година. 

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.

ЕФИКАСНОСТ
2.4.2.

Доследно спроведување на 

Акциониот план за 

решавање на старите 

предмети и следење на 

состојбата со  нерешени 

предмети 

2.4.2.-2

Воведување посебни алатки за 

идентификација и давање приоритет на 

предмети кои можат да доведат до повреда 

на принципот за судење во разумен рок

Преземање мерки и активности од 

претседател на суд и работното тело во 

судот

ССРМ, 

Претседател

и на судови

континуирано

не предизвикува 

фискални 

импликации

Намален број на стари 

и нерешени предмети 

за 10% на годишно 

ниво од 2019 година. 

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.

ЕФИКАСНОСТ
2.4.3.

Усогласување на бројот на 

судии во Република 

Македонија со европскиот 

просек по глава на жител

2.4.3.-1

Оптимализација на бројот на судиите со 

бројот на предметите во судовите согласно 

европските стандарди преку природен одлив 

на судиите (со пензионирање)

1. Анализа на состојбата заради 

усогласување со европските стандарди

2. Донесување на одлуки за потребен број 

на судии по судови, согласно бројот на 

предметите во секој суд и согласно 

европските критериуми

ССРМ 

1.септември 2018 година

2. континуирано од октомври 

2018

IPA/Странска 

помош

Намален број судии до 

5% заклучно со 2022 

година 



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.

ЕФИКАСНОСТ
2.4.4.

Подобрување на 

капацитетите на судската и 

јавно обвинителската 

служба

2.4.4.-1. Усогласување на Законот за судска служба и 

Законот за јавнообвинителска служба со 

Законот за вработени во јавниот сектор и 

Законот за административни службеници

1.Формирање работни групи за измена и 

дополнување на Законот за судска служба и 

Законот за јавнообвинителска служба со 

учество на претставници од 

судската/јавнообвинителската  служба

2. Подготовка на нацрт закони

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

6. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

Совет на судска служба,  

МИОА, Здружение за 

судска администрација

1. Септември 2018

2 и 3. Ноември 2018

4. Декември 2018

5. Јануари 2019

6. Април 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

 

Унифициран систем 

на судска и јавно 

обвинителска служба 

со системот на 

вработени во јавна и 

административна 

служба

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.

ЕФИКАСНОСТ
2.4.5.

Целосна функционалност на 

веб порталот www.sud.mk
2.4.5.-1.

Редовно ажурирање на судската база на 

податоци (www.sud.mk)

 1. Запознавање на јавноста со 

функционалностите на порталот

2. Спроведување на испутување на јавното 

мислење во врска со користењето на 

порталот 

ССРМ и 

ВСРМ
континуирано

не предизвикува 

фискални 

импликации

Зголемена посетеност 

на порталот 

www.sud.mk

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.

ЕФИКАСНОСТ
2.4.6.

Ревидидирање на системот 

на судско вештачење преку 

законски измени

2.4.6.-1.

Законски основ за деетатизација на системот 

на судско вештачење во насока на 

зголемување на ефикасноста 

1. Формирање работна група за измена и 

дополнување на Законот за вештачење и 

ЗОРОДУ со вклучување на стручна јавност

2. Изготвена анализа на состојбите

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП и 

МИОА
Комора на вештаци

1. Септември 2018

2. Октомври 2018

3 и 4. Декември 2018

5. Јануари 2019

6.февруари 2019

7. Април 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

УкинатоБиро за

 судско вештачење

како орган во состав 

на МП од декември 

2019 година и 

воспостване 

функционален систем 

за судско вештачење

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.1.

 Јакнење на 

транспарентноста на 

Судскиот совет и Советот на 

јавни обвинители

2.5.1.-1

Воспоставување на јасни критериуми, 

правила и процедури за јавност на 

седниците на Судски совет и Совет на јавни 

обвинители

1. Измена на Деловникот за работа на 

ССРМ и СЈОРМ 

2. Редовно објавување на закажаните 

седници, дневен ред и донесени одлуки

3. Отвореност за медиуми и ГС на 

седниците

ССРМ, 

СЈОРМ

1.Септември 2018

2 и 3. Континуирано

IPA/ Странска 

помош

100%објавени одлуки 

согласно законските 

одредби за 

доверливост на 

податоците донесени 

од ССРМ и СЈОРМ

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.1.

 Јакнење на 

транспарентноста на 

Судскиот совет и Советот на 

јавни обвинители

2.5.1.-2

Јавно објавување на сите одлуки за избор, 

унапредување и разрешување на судии и 

јавни обвинители, како и на одлуките за 

утврдување на дисциплинска одговорност 

почитувајќи ги законските одредби за 

доверливост на податоците од страна на 

ССРМ и СЈОРМ

1. Воведување на алатки за пребарување на 

одлуките на Судски совет и Совет на јавни 

обвинители 

2. Организирање брифинзи за медиуми, 

стручна и научна јавност

3. Унапредување на веб страниците

ССРМ, 

СЈОРМ
Континуирано

IPA/ Странска 

помош

100%објавени одлуки    

донесени од ССРМ и 

СЈОРМ



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.2.

Собирање, обработка и 

анализа на статистичките 

податоци за работата на 

судовите и јавните 

обвинителства во ССРМ И 

СЈОРМ

2.5.2.-1

Формирање на специјализирани 

организациони единици за управување со 

системот за собирање, обработка и анализа 

на статистичките податоци за работата на 

судовите и јавните обвинителства во ССРМ 

И СЈОРМ

1.Измена и дополнување на актите за 

систематизација на надлежните органи

2. Јакнење на капацитетите на 

службениците во специјализианите 

организациони единици

ССРМ, 

СЈОРМ
МИОА септември 2018.

3.172.000,00 

денари

Јавно достапни 

статистички податоци 

од јануари 2019

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.3.

Зајакнување на 

капацитетите за односи со 

јавноста

2.5.3.-1

Подготовка на наставни планови и програми 

и за јакнење на комуникациските вештини и 

организирање на обуки за лицата за односи 

со јавноста и 

Спроведување  на обуки за лицата за односи 

со јавноста
АСЈО јули 2018.

IPA/ Странска 

помош

Обучени лица за 

односи со јавноста 

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.3.

Зајакнување на 

капацитетите за односи со 

јавноста

2.5.3.-2
Изготвување на Методологии за воедначени 

обрасци за годишни извештаи

1.Формирање работни групи со 

претставници од МП, судовите, јавните 

обвинителства, ССРМ и СЈОРМ за 

подготовка на Методологии за воедначени 

обрасци за годишни извештаи

2. Изготвени Методологии  за воедначени 

обрасци за годишни извештаи

3. Усвоени Методологии за воедначени 

обрасци за годишни извештаи

МП ССРМ, СЈОРМ

1. Ноември 2017

2.Февруари 2018

3. Март 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Изготвени годишни 

извештаи според 

утврдениот образец од 

јануари 2019 год

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.4.

Изедначување на формата 

на годишните извештаи за 

работа на судовите, јавните 

обвинителства, ССРМ и 

СЈОРМ

2.5.4.-1

Ревизија на Методологијата за судска 

статистика во поглед на формата за 

годишните извештаи за работа.

Подготовка на единствен образец за 

формата на годишните извештаи за работа 

на судовите

МП ССРМ и СЈОРМ континуирано од јануари 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

Објавени воедначени 

извештаи од 

Министерство за 

правда

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 2.5.5.

Објавување на извештаите 

од спроведените редовни 

контроли на 

функционирањето на 

АКМИС и системот за 

распределба и управување со 

предмети во ЈО

2.5.5.-1

Достапност на извештаите на 

Министерството за правда од извршените 

контроли за функционирањето на АКМИС-

от и системот за распределба и управување 

со предметите во јавното обвинителство и 

извештаите од надзорот над примента на 

Судскиот деловник

1. Вршење на редовни контроли на 

функционирање на АКМИС и системот во 

јавното обвинителство 

2. Изготвување на извештаи од извршените 

конторли

3.Објавување на извештаите од 

спроведените редовни контроли на 

функионирањето на АКМИС и системот за 

распределба и управување со предмети во 

ЈО 

МП континуирано од јануари 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

Објавени извештаи од 

Министерство за 

правда за спроведена 

контрола



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.1

Ефективен, ефикасен и 

одржлив систем за БПП 

преку Донесување на нов 

Закон за бесплатна правна 

помош

2.6.1.1-1

Донесување на нов Закон за  БПП согласно  

ЕУ стандардите со кој ќе се зајакне системот 

на претходна правна помош преку: 

проширување на опсегот на корисници на 

БПП, јакнење на капацитетите на 

подрачните одделенија на МП,  

проширување на областите за овозможена 

БПП со исклучок на кривичната сфера, 

оптимизација на адвокатските трошоци за 

БПП и надзор врз квалитетот на адвокатите 

и на здруженијата кои овозможуваат БПП                         

1. Формирана работна група за изготвување 

на Закон за бесплатна правна помош со 

учество на сие засегнати страни

2. Подготовка на нацрт закони

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

5. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

6. Донесени закони од  Собранието на РМ

7. Подготовка и носење на подзаконски акти

МП

1. Завршено

2. Завршено

3. Ноември

4. Декември 2017

5. Февруари 2018

6. Април 2018

7. Три месеци по донесувањето на 

законот

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

100% зголемување на 

број на предмети со 

употреба на БПП во 

20019 споредбено со 

2016 и реализација на 

буџет предвиден за 

БПП поголема од 50%

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.1

Ефективен, ефикасен и 

одржлив систем за БПП 

преку Донесување на нов 

Закон за бесплатна правна 

помош

2.6.1.1-2

 Обуки за вработените во подрачните 

одделенија на МП за обезбедување БПП и 

примена на ЗОУП    

1. Креирање на програми за обуки на 

подрачните одделенија            

2. Одржување на континуирани обуки      

МП

1.Три месеци по усвојување на 

законот

2.Континуирано од јануари 2018 

по креирањето на обуките  за 

вработените во подрачните 

одделенија

 странска помош

 спроведени 2 обуки 

годишно на сите 

вработени во 

подрачните 

одделенија

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.1

Ефективен, ефикасен и 

одржлив систем за БПП 

преку Донесување на нов 

Закон за бесплатна правна 

помош

2.6.1.1-3
Формирање и јакнење на правните клиники 

при правните факултети 

1. Изготвување на Меморандуми за 

соработка помеѓу МП и правните факултети

2. Потпишување на  Меморандуми за 

соработка помеѓу МП и правните факултети

МП  Јануари 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

Имплементирани 

меморандуми за 

соработка

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.2.

Унапредување на  

финансирањето на системот 

за правна помош 

доведувајќи го поблиску до 

средната вредност на 

трошоците на ЦЕПЕШ 

(CEPEJ) во сооднос со БДП 

на државата

2.6.1.2.-1
Зголемен државен буџет кој ќе 

соодветствува на новиот систем на БПП  
Предлог буџет за 2019 МП Јули/август 2018

5.000.000,00 

денари 

50% зголемен буџет за 

БПП  во 2019 

споредбено со 2016

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.3.

Соработка меѓу сите 

чинители во системот на 

БПП

2.6.1.3.-1
Склучување на меморандуми за соработка 

помеѓу сите чинители во системот на БПП

1. Подготовка на Нацрт Меморандумот за 

соработка

2. Координативни средби  за усогласување 

на меморандумот

3.Потпишување на меморандуми за 

соработка    

МП
АКРМ, правни 

факултети, ГС
60 дена по усвојување на законот

не предизвикува 

фискални 

импликации

Број на склучени 

меморандуми за 

соработка

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6.

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.1. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА 

ПОМОШ

2.6.1.4.
Зголемување на степен на 

информираност за БПП
2.6.1.4.-1

Спроведување на медиумска кампања, 

подготовка на брошури и прирачници за 

запознавање на корисниците на БПП, 

користење на социјални мрежи и други 

алатки за промоција  

Ангажирање на медиуми, продуцентски 

куќи, издавачки куќи, стручни лица за 

изработка на веб апликации и слично

МП Континуирано
 800.000,00 денари 

/ донација   

1. Изработен и 

емитуван видео спот 

за БПП

2. Отпечатени и 

дистрибуирани 1000

 примероци на 

брошури/прирачници

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.2

АДВОКАТУРА

2.6.2.1

Воспоставување на 

адвокатски канцеларии за 

давање на бесплатна правна 

помош на подрачје на секој 

суд во РМ од страна на 

Адвокатската комора

2.6.2.1-1

Усвојување на одлука на АКРМ за 

отварање/определување на канцеларии за 

БПП 

1. Анализа на состојбите со покриеност на 

адвокатски канцеларии во државата и 

детектирање на адвокати кои се 

регистрирани за давање БПП

2.Утврдување на адвокатски кацеларии за 

БПП на секое подрачје во државата врз 

основа на спроведената анализа

3. Одлука на УО на АКРМ за 

воспоставување на адвокатски кацеларии за 

БПП

АКРМ
Три месеци по стапување во сила 

на ЗБПП

не предизвикува 

фискални 

импликации

Најмалку една 

отворена канцеларија 

за БПП на подрачје на 

основен суд



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.2

АДВОКАТУРА

2.6.2.2

Унапредување на 

соработката помеѓу МП и 

АКРМ во врска со 

содржината и практичната 

примена на адвокатската 

тарифа, а заради 

подобрување на пристапот 

до правда согласно целите 

на оваа Стратегија

2.6.2.2-1

Преиспитување на методологијата  за 

утврдување на адв.тарифа, со цел 

намалување на адвокатската тарифа  заради 

овозможување на пристап  на граѓаните до 

квалитетни правни услуги

1.Формирање на раб група за  Анализа на 

состојбите со примената на адвокатската 

тарифа  од 2016 составена од адвокати, МП, 

нотари, извршители, ГС, претставници од 

Стопанска комора и детектирање на 

проблемите

2. Испитување на задоволството на 

корисниците од квалитетот и трошоците за 

адвокатските услуги 

3. Креирање на методолгија за 

определување на цените на адвокатските 

услуги

4.  Определување на посебни одредби во 

тарифата за бранители по службена 

должност

1. АКРМ, 

МП

2.АКРМ, ГС

3. АКРМ

4. АКРМ

1. март 2018 

2. континуирано од  март 2018

3. март - септември 2018

4. септември 2018 

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Ново градуирање на 

адвокатската тарифа

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.2

АДВОКАТУРА

2.6.2.2

Унапредување на 

соработката помеѓу МП и 

АКРМ во врска со 

содржината и практичната 

примена на адвокатската 

тарифа, а заради 

подобрување на пристапот 

до правда согласно целите 

на оваа Стратегија

2.6.2.2-2
Определување на посебна тарифа за 

адвокатските услуги по ЗБПБ 

Одлука на УО на АКРМ за  внесување на 

упатувачки одредби во Адвокатската 

тарифа за примена на одредбите од ЗБПП 

АКРМ
Три месеци по стапување во сила 

на ЗБПП

не предизвикува 

фискални 

импликации

Ново градуирање на 

адвокатската тарифа

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.2

АДВОКАТУРА

2.6.2.3

Сеопфатна анализа на 

постојната законска 

поставеност и работа на 

адвокатската професија и 

пристапување кон нејзина 

реформа согласно со 

реформите во останатите 

сегменти од  правосудниот 

сектор

2.6.2.3. -1

Подготовка на измени на Законот за 

адвокатура 

1.Формирање на работна група за 

подготовка на анализа со учество на 

претставници на АКРМ и МП.

2. Формирање на работна група за измена 

на Закон на адвокатура

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвојување на Предлог законот од 

Владата на РМ

7. Донесување на законот од Собранието на 

РМ

МП, АКРМ АКРМ

1. јануари 2019

2. октомври 2019

3. и 4. јануари 2020

5. и 6. март 2020

7. мај 2020

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Спроведена реформа 

на системот на 

адвокатура јануари 

2021



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.3 

ИЗВРШУВАЊЕ

2.6.3.1

Јакнење на 

професионалните 

капацитети на 

извршителите, 

поедноставување на 

извршувањето, намалување 

на трошоците на 

извршувањето, соодветно 

конципирање на испитот за 

извршители и начинот на 

негово полагање

2.6.3.1-1

Измена на Законот за извршување за 

јакнење  на  професионалните капацитети  

на извршителите, поедноставено 

извршување, намалување на трошоците на 

извршувањетое, соодветно конципирање на 

испитот за извршители и начинот на 

неговото полагање

1. Формирање на работна група за 

подготовка на Законот за извршување, со 

учество на претставници од АКРМ, НКРМ, 

КИРМ, НП, Стопанските комори и научна 

јавност

2. Подготовка на нацрт закони

3. Вградување на релевантните мислења и 

укажувања, за квалитетот и трошоците на 

извршувањето доставени од бизнис 

заедницата.

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвојување на Предлог законот од 

Владата на РМ

7. Донесување на законот од Собранието на 

РМ

МП
АКРМ, НКРМ, КИРМ, 

НП, Стопански комори

1. Завршено

2. и 3 Октомври 2017

4. Ноември 2017

5. Ноември 2017

6. Декември 2017

7. Февруари 2018

  

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

намалени 

извршителски 

трошоци и 

спроведен нов начин 

на полагање 

извршителски испит

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.3 

ИЗВРШУВАЊЕ

2.6.3.1

Јакнење на 

професионалните 

капацитети на 

извршителите, 

поедноставување на 

извршувањето, намалување 

на трошоците на 

извршувањето, соодветно 

конципирање на испитот за 

извршители и начинот на 

негово полагање

2.6.3.1-2

Изработка на подзаконските акти кои ќе 

произлезат од законските измени со цел 

операционализација на законските решениј

1. Формирање на мешовита (МП и КИРМ) 

работна група за подготовка на 

подзаконските акти

2. Изработка на предлог подзаконски акти

3. Донесување на подзаконските акти

МП
Три месеци по донесување на 

Законот за извршување

не предизвикува 

фискални 

импликации

намалени 

извршителски 

трошоци и 

спроведен нов начин 

на полагање 

извршителски испит

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.3 

ИЗВРШУВАЊЕ

2.6.3.2

Континуирано следење на 

ефектите од извршувањето и 

на квалитетот на работењето 

на извршителите.

2.6.3.2-1

Воспоставување на единствен софтверски 

систем за евиденција  и водење  на 

предметите кај извршителите и КИРМ

1. Формирање на работна група за 

подготовка на акти во КИРМ  за 

воспоставување на единствен софтверски 

систем                                                                 

2. Изработка на актите и доставување на 

мислење во МП                            

3.Усвојување на актите

МП и КИРМ Јуни-Декември 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

Воспостсавен 

софверски систем

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.3 

ИЗВРШУВАЊЕ

2.6.3.2

Континуирано следење на 

ефектите од извршувањето и 

на квалитетот на работењето 

на извршителите.

2.6.3.2-2
Поврзување на системот на КИРМ  со МП, 

АКМИС и другите државни институции

1. Формирање на меѓуресорска работна 

група за подготовка на актите за поврзување 

на системите на КИРМ со другите 

институции                                                

 2. Изработка на актите и доставување на 

мислење во МП и другите институции                                    

  3. Усвојување на актите

МП и КИРМ Септември - Декември 2019

не предизвикува 

фискални 

импликации

Воспостсавен 

софверски систем

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.3 

ИЗВРШУВАЊЕ

2.6.3.2

Континуирано следење на 

ефектите од извршувањето и 

на квалитетот на работењето 

на извршителите.

2.6.3.2-3 Испитување на јавното мислење

1. Спроведување на анкета за јавното 

мислење по однос на квалитетот и 

трошоците на извршувањето

2. Сумирање на резултатите од анкетата и 

креирање на политики за натамошен развој 

на професијата

МП ГС Континуирано од 2018
180.000,00 денари 

/  донација

Објавени резултати од 

спроведени анкети за 

задоволство на 

корисниците на 

услугите и општата 

јавност



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.1

Јакнење на 

професионалните 

капацитети на нотаријатот и 

зголемување на ефикасноста 

од нивната работа

2.6.4.1-1

Измена на законот за нотаријат за 

редефинирање на нотарски акт, 

поедноставено постапување, зголемување на 

ефикасноста, намалување на трошоците, 

поедноставена постапка за именување и 

конципирање на испитот за нотари

1. Формирање на работна група за 

подготовка на Законот за нотаријат со 

учество на претставници од АКРМ, НКРМ, 

КИРМ, НП, Стопанските комори и научна 

јавност 

2. Подготовка на нацрт закони

3. Вградување на релевантните мислења и 

укажувања, за квалитетот и трошоците на 

извршувањето доставени од бизнис 

заедницата.

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвојување на Предлог законот од 

Владата на РМ

7. Донесување на законот од Собранието на 

РМ

МП

АКРМ, НКРМ, КИРМ, 

НП, Стопанските 

комори 

1. Завршено

2. и 3 Октомври 2017

4. Ноември 2017

5. Ноември 2017

6. Декември 2017

7. Февруари 2018

  

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Извештај на 

Меѓународната унија 

на латинскиот 

нотаријат со 

констатирани состојби 

по однос на 

усогласеноста аё 

нотаријатот во РМ, 

споредбено со 2016 

година

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.1

Јакнење на 

професионалните 

капацитети на нотаријатот и 

зголемување на ефикасноста 

од нивната работа

2.6.4.1-2

Изработка на подзаконските акти кои ќе 

произлезат од законските измени со цел 

операционализација на законските решенија

1. Формирање на мешовита (МП и НКРМ) 

работна група за подготовка на 

подзаконските акти

2. Изработка на предлог подзаконски акти

3. Донесување на подзаконските акти

МП
Три месеци по донесување на 

Законот за нотаријат

не предизвикува 

фискални 

импликации

Објавен Правилник во 

Службен весник на 

РМ

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.2

Враќање на нотарскиот акт 

согласно принципите на 

латинскиот нотаријат

2.6.4.2.-1
Измена на Закон за нотаријат за повторно 

воспоставување на нотарски акт 

1. Формирање на работна група за 

подготовка на Законот за нотаријат со 

учество на претставници од АКРМ, НКРМ, 

КИРМ, НП, Стопанските комори и научна 

јавност 

2. Подготовка на нацрт закони

3. Вградување на релевантните мислења и 

укажувања, за квалитетот и трошоците на 

извршувањето доставени од бизнис 

заедницата.

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвојување на Предлог законот од 

Владата на РМ

7. Донесување на законот од Собранието на 

РМ

МП

АКРМ, НКРМ, КИРМ, 

НП, Стопанските 

комори

1. Завршено

2. и 3 Октомври 2017

4. Ноември 2017

5. Ноември 2017

6. Декември 2017

7. Февруари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Вратен нотарски акт 

во правниот промет од 

февруари 2018 

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.3
Следење на резултатите и 

квалитетот на нотаријатот
2.6.4.3-1

Воспоставување на единствен софтверски 

систем за евиденција  и водење  на 

предметите кај нотарите и НКРМ

1.Формирање на работна група за поготовка 

на подзаконски акти во Нотарската комора

2. Поготвуње на подзаконските акти и 

прибавување на позитивно мислење од МП

3. Усвојување на подзаконските акти         

МП и НКРМ Јуни-Декември 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

воспостсавен 

софверски систем

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.3
Следење на резултатите и 

квалитетот на нотаријатот
2.6.4.3-2

Поврзување на системот на НКРМ  со МП, 

АКМИС и другите државни институции

1. Формирање на меѓуресорска работна 

група за поготовка на подзаконски акти  за 

межусебно поврзување на системите на 

Нотарската комора со другите институции

2. Поготвување на подзаконските акти и 

прибавување на позитивно мислење од МП 

и другите институции

3. Усвојување на подзаконските акти

МП и НКРМ Септември - Декември 2019

не предизвикува 

фискални 

импликации

фунционална 

интероперабилност



2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.4 

НОТАРИЈАТ

2.6.4.3
Следење на резултатите и 

квалитетот на нотаријатот
2.6.4.3-3 Испитување на јавното мислење

1. Спроведување анкета за јавно мислење во 

однос на квалитетот и висината на 

трошоците на нотаријатот

2. Сумирање на резултатите од анкетата и 

развивање на политики за иден развој на 

професијата

МП и ГС Континуирано од 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

Објавени резултати од 

спроведени анкети за 

задоволство на 

корисниците на 

услугите и општата 

јавност.

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.5 

МЕДИЈАЦИЈА

2.6.5.1

Унапредување на концептот 

на медијација. 2.6.5.1-1

Ревизија на испитот на медијатори; 

Воведување на електронска достава; 

Усогласување на водење на регистри.

1. Формирање на РГ за подготовка на 

Законот за медијација.

2. Подготовка на нацрт закони.

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа).

4. Доставување на предлог закон до Влада 

на РМ

5. Усвоен предлог Закон од страна на Влада 

на РМ.

6. Донесен Закон од Собрание на РМ.

МП КМРМ

1.јануари 2018

2.и 3 март 2018

4. мај 2018

5. јуни 2018

6. септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

спроведени испити;

воспоставена 

електронска достава; 

усогласени регистри 

од јануари 2019

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.5 

МЕДИЈАЦИЈА

2.6.5.2

Зачестена употреба на 

медијација од страна на 

јавни органи.

2.6.5.2-1

Овозможување на претпоставки и 

поттикнување на јавните органи  да ги 

решаваат меѓусебните спорни ситуации  по 

пат на медијација.

1.  ВРМ усвојува Заклучок со препорака за 

Државното правобранителство и Јавните 

претпријатија во имотно правните спорови 

кои планираат да ги иницираат (доколку 

истите се погодни за медијација)  претходно 

да се обидат да ги разрешат по пат на 

медијација.

2.  ВРМ усвојува Заклучок со препорака за 

Државното правобранителство и Јавните 

претпријатија во имотно правните спорови 

кога се тужени да предложат спорот да го 

решат по пат на медијација.

Влада на РМ Мај 2018.

не предизвикува 

фискални 

импликации

зголемување на 

предмети на ДП 

решени по пат на 

медијација за 10% на 

годишно ниво 

почнувајќи од 2019 

година. 

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.5 

МЕДИЈАЦИЈА

2.6.5.3

Стимулирање на примената 

на медијацијата во судските 

постапки. 

2.6.5.3-1

Зголемена употреба на медијацијата во:

1. постапките поврзани со правда за децата; 

2. постапките против новинари за клевета и 

навреда;

3. Потрошувачките спорови,

4.Осигурителните спорови.

1.Анализа на потребните финансиски 

средства, Одлука на Владата за 

определување на финанските средства за ЈО 

и Одлука на Судскиот буџетски совет за 

определување на финансикси средства за 

употреба на медијацијата во медијабилни 

предмети од ЗПДецата.

2. Анализа на реалната бројка на предмети 

и усвоен став на општа седница на Врховен 

суд.

МП

Влада на РМ, ЈОРМ, 

ССРМ, СБС, ВСРМ, 

КМРМ, Здружение за 

заштита на 

потрошувачите 

1. Март 2018

2.  Мај 2018

не предизвикува 

фискални 

импликации

10% од предметите 

решени по

 пат на медијација на 

годишно ниво од 2019.

2.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА 

РЕФОРМАТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО

2.6. 

ПРИСТАП ДО ПРАВДА

2.6.5 

МЕДИЈАЦИЈА

2.6.5.4

Промоција на придобивките 

од медијацијата заради 

јакнење на свеста.

2.6.5.4-1

1.Склучување на Меморандум помеѓу 

КМРМ и АСЈО, Стопански комори и МП.

2. Информирање и комуникација на јавноста 

за предностите на медијацијата.

1.Обуки на судиите за примена на 

Директивата на Европската комисија за 

медијација во граѓански и трговски спорови 

од 2008 година и Директивата за медијација 

во потрошувачки спорови.

2. Изработка на брошури, подготовка на 

медиумска кампања и други промотивни 

материјали.

МП, КМРМ, 

Стопански 

комори, 

АСЈО

Мај 2018.
1.400.000,00 

денари 

Спроведено 

испитување на јавно 

мислење.



3.

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.1.
Координација на реформата 

во правосудниот сектор.
3.1.1.-1

Формирање посебна организациона единица 

во рамките на Министерството за правда со 

цел за координирање, следење и 

усогласување на сите реформски 

активности:

1.собирање на податоци од другите 

организациони едници за подготвување на 

извештаи и давање на поттик и 

професионална помош за спроведување на 

утврдените цели; 

2. постојано промовирање и поддршка на 

целиот процес и организационата единица и 

пружање на техничка и стручна помош на 

Советот за реформи на правосудниот сектор.

3. Матрица со индикатори за следење на 

правосудните реформи

1.Измена на Правилникот за 

систематизација и организација на работни 

места на МП.

2.Креирање на матрицата во соработка со 

ГС и научни институции

МП
МИОА, МФ

Континуирано од мај 2018  до 

2022

не предизвикува 

фискални 

импликации

Формирана и 

функцонална 

организациона 

единица во МП

3.

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.1.
Координација на реформата 

во правосудниот сектор.
3.1.1-2

Формирање посебни организациони 

единици надлежни за поддршка на 

институционалната и секторската реформа 

во сопствената институција:  ССРМ, 

СЈОРМ.

Измена на Правилниците за 

систематизација и организација на работни 

места.

ССРМ, 

СЈОРМ
Мај 2018. 

не предизвикува 

фискални 

импликации

Формирани и 

функцонални 

организациони 

единици во ССРМ и 

СЈОРМ.

3.

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.2.

Активна улога на Советот за 

реформа на правосудниот 

сектор.

3.1.2.-1

Редовни седници на Советот со конкретни 

предлози и мислења и насоки за правните 

акти во подготовка кои се од надлежност на 

Министерството за правда.

 Вклучени членови на Советот за реформа 

на правосудниот сектор во работните групи 

за подготовка на правни акти. 
 МП

Совет за реформа, 

Влада на РМ и 

Собрание на РМ

Континуирано од октомври 2017

не предизвикува 

фискални 

импликации

Објавени соопштенија 

на веб страницата на 

МП и усвоени закони 

со учество на членови 

на Советот во работни 

групи за подготовка на 

законите.

3.

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.3.

Формирање, координација и 

финансирање на работните 

групи за подговка на 

анализи и законски проекти 

за имплементација на 

Стратегијата.

3.1.3.-1

Формирање на работни групи за реформи 

во:

- казнено-правната област;

- правосудниот сектор;

- граѓанско правна област;          - управно-

правна и прекршочна област

Решение на министерот за правда за 

формирање на работни групи по пооделните 

области за изработка на анализи и закони за 

имплементација на   Стратегијата

МП

Претставници на 

институции од 

правосудниот сектор

Континуирано од јули 2017 

година до 2020 година

3.000.000, 00 

денари

Објавени закони во 

Службен весник на 

РМ изработени врз 

основа на спроведени 

и објавени анализи

3.

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И 

КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

3.1.4.

Следење на 

имплементацијата на 

Стратегијата

3.1.4.-1

Формирање на тело предводено од 

Претседателот на Владата на Република 

Македонија во кое ќе бидат вклучени 

Министерот за правда, Министерот за 

финансии и други претставници на Владата 

на Република Македонија како и други 

претставници на  релевантни органи.

Редовни координации и следење на 

податоците добиени од МП, следење на 

индикаторите од АП на стратегијата.

ВРМ МП, СЕП Јануари 2018.

не предизвикува 

фискални 

импликации

Заклучоци на Влада за 

реализација на 

стратешките цели и 

насоки



4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.1.

СУДСТВО

4.1.1.1.
Оптимизација на судската 

мрежа
4.1.1.1.-1

Анализа за судската мрежа и бројот на 

судови во Република Македонија со цел 

оптимизација  на бројот на судови преку 

измени на Законот за судовите

1.Формирање на работна група за изработка 

на Закон за судовите со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закон од  Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии, ВСРМ, ЗСА

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

20% помал број на

судови во 2019

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.1.

СУДСТВО

4.1.1.2. Специјализација на судиите 4.1.1.2.-1

Законско регулирање на критериумите за 

подготовка на Годишниот распоред за 

работа на судиите согласно соодносот на 

тежината на предметот со судискиот стаж и 

искуство  

1.Формирање на работна група за  Закон за 

судовите

2.Користење на компаративна анализа.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоен Предлог закон на Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Мислење за Предлог Деловник за 

изменување и дополнување на Судскиот 

деловник доставен до Општа седница на 

ВСРМ 

9. Донесен Деловник од министер за правда 

по претходно мислење од Општа седница на 

ВСРМ

МП

1. -7. ССРМ, Здружение 

на судии, ВСРМ, ЗСА

8. Општа седница на 

ВСРМ

9. Министер за правда

Закон за судовите

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Судски деловник

8.  Ноември 2018

9. Декември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

100% распоредени 

судии со Годишен 

распоред за работа 

(донесен во законска 

процедура), согласно 

нивната 

специјализација и 

соодносот на 

сложеноста на 

предмет со судискиот 

стаж и искуство    

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.1.

СУДСТВО

4.1.1.3. Специјализација на судиите 4.1.1.3.-1

Законски основи и ограничувања за 

вонредно менување на Годишниот распоред 

за работа на судиите во текот на годината

1.Формирање на работна група за  Закон за 

судовите

2.Користење на компаративна анализа.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоен Предлог закон на Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Предлог Деловник за изменување и 

дополнување на Судскиот деловник 

доставен до Општа седница на ВСРМ 

9. Донесен Деловник од министер за правда 

по претходно мислење од Општа седница на 

ВСРМ

МП

1. -7. ССРМ, Здружение 

на судии, ВСРМ, ЗСА

8. Општа седница на 

ВСРМ

9. Министер за правда

Закон за судовите

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Судски деловник

8.  Ноември 2018

9. Декември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нула вонредно 

изменет Годишен 

распоред за работа без 

законски основ 



4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.1.

СУДСТВО

4.1.1.3. Специјализација на судиите 4.1.1.3.-2

Законски услови за специјализирани судии 

за постапување по предмети на СЈО и 

областа на меѓународна соработка

1.Формирање на работна група за  Закон за 

судовите

2.Користење на компаративна анализа.

3. Подготовка на нацрт закони

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоен Предлог закон на Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Предлог Деловник за изменување и 

дополнување на Судскиот деловник 

доставен до Општа седница на ВСРМ 

9. Донесен Деловник од министер за правда 

по претходно мислење од Општа седница на 

ВСРМ

МП

1. -7. ССРМ, Здружение 

на судии, ВСРМ, ЗСА

8. Општа седница на 

ВСРМ

9. Министер за правда

Закон за судовите

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Судски деловник

8.  Ноември 2018

9. Декември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

100% распоредени 

предмети на СЈО и од 

областа на 

меѓународната 

соработка кај 

специјализирани 

судии за постапување 

по предмети од 2019 

година

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.1.

Обезбедување и 

гарантирање на 

независноста, 

професионалноста и 

одговорноста на членовите 

на Судскиот совет 

4.1.2.1.-1

  Унапредување на критериумите за избор на 

членовите на ССРМ од редот на 

најискусните судии  кои најмалку го 

исполнуваат условот за вршење функција 

судија во апелационите судови 

1.Формирање на работна група за изработка 

на Закон за судовите и ЗССРМ со 

вклучување на стручна, академска јавност и 

ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоени Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии, ВСРМ, ЗСА

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани нови членови 

на ССРМ 

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.1.

Обезбедување и 

гарантирање на 

независноста , 

професионалноста и 

одговорноста на членовите 

на Судскиот совет 

4.1.2.1.-2

Одземање на правото на глас на 

претседателот на Врховниот суд во 

работењето на Судскиот совет 

1.Формирање на работна група за изработка 

на Закон за Судскиот совет на РМ со 

вклучување на стручна, академска јавност и 

ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии, ВСРМ, ЗСА

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Претседателот на 

Врховниот суд на РМ 

присуствува на 

седниците на ССРМ 

без право на гласт

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.1

Обезбедување и 

гарантирање на 

независноста , 

професионалноста и 

одговорноста на членовите 

на Судскиот совет 

4.1.2.1-3

Депрофесионализација на членовите на 

Судскиот совет од редот на судиите и 

останатите членови со исклучок на 

Претседателот на Судскиот совет. 

1.Формирање на работна група за изработка 

на Закон за судовите со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. УсвоенПредлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП
ССРМ, Здружение на 

судии, ВСРМ, ЗСА

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани судии за 

членови на ССРМ 

согласно новите 

законски критериуми



4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.2.

Jакнење на 

транспарентноста на 

работата  на Судскиот совет 

4.1.2.2.-1
Јавно објавување на заклучоците, 

статистичките анализи и извештаи на ССРМ

1. Воведување на алатки за пребарување на 

одлуките на Судски совет 

2. Организирање брифинзи за медиуми, 

стручна и научна јавност

3. Унапредување на веб страниците

ССРМ МЕДИУМИ, ГС Континуирано до 2022
IPA/ Странска 

помош

Објавени одлуки, 

заклучоци, анализи и 

извештаии на веб 

страницата на ССРМ

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.3

 Враќање на надлежноста на 

ССРМ за покренување и 

водење на дисциплински 

постапки

4.1.2.3-1

Укинување на Законот за Советот за 

утврдување на факти и покренување на 

постапка за утврдување одговорност за 

судија 

1.Формирање на работна група.

2. Подготовка на нацрт закони

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законски решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

 5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП ССРМ

1-2. Август 2017

3. Октомври 2017

4.  Ноември 2017

5. Декември 2017

6. Февруари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

100 % вратени 

постапки на надлежно 

одлучување пред 

ССРМ

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.2.

СУДСКИ СОВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.2.3

 Враќање на надлежноста на 

ССРМ за покренување и 

водење на дисциплински 

постапки

4.1.2.3-2

Изменување и дополнување на ЗССРМ во 

насока членовите кои ја иницирале 

дисциплинската постапка и 

„истражителите“ нема да учествуваат во 

одлучувањето на дисциплинскиот предмет 

како „судии“.

1.Формирање на работна група за изработка 

на Закон за ССРМ  со вклучување на 

стручна, академска јавност и ГС.

2.Користење на компаративни анализи.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ.

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП
 ССРМ, Здружение на 

судии, 

1-2. Август 2017

3. Октомври 2017

4.  Ноември 2017

5. Декември 2017

6. Февруари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Намален број на 

поднесени и усвоени 

жалби на судии 

против одлука на 

ССРМ

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.1

Усогласување на Законот за 

јавното обвинителство со 

Законот за кривична 

постапка

4.1.3.1 -1
Донесување на нов Закон за јавното 

обвинителство 

1.Формирање на работна група со 

вклучување на јавни обвинители, 

претставници од СЈОРМ, Здружение на 

јавни обвинители, академска јавност, ГС, 

НП, судии и адвокати.

2.Компаративна анализа и разгледување на 

можните законски решенија.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Законот до 

Влада на РМ.

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Донесен нов Закон за 

јавно обвинителство  

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.2
Формирање на истражни 

центри 
4.1.3.2-1

Операционализација на законското решение 

во пракса 

1. Донесување на одлука за формирање на 

потребен број истражни центри 

2. Обезбедување на просторни и 

материјално - технички услови

3. кадровски екипирање на истражните 

центри 

 ЈОРМ МП, МФ и МВР
1. Март 2018.

2 и 3 септември 2018.

 26.052.000,00 

денари, -  

Финансиските 

средства за 

објектите се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 4.1.3.5-1,

Воспоставени и 

функционални ИЦ 

најмалку 2 во 

декември 2018.



4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.3

Воспоставување на систем 

за електронска распределба 

на предмети и доследна 

примена на системот на 

управување со предметите

4.1.3.3 -1
Примена на принципот на неизвесност при 

распределба на предметите 

1. Надоградба на системот

2. Техничка опременост

3. Подобрување и одржување на мрежата

 ЈОРМ МП Континуирано од јануари 2018 

не предизвикува 

фискални 

импликации

Функционален систем 

за електронска 

распределба на 

предметите кој 

непречно се 

применува во 

секојдневната работа 

на јавните 

обвинителства 

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.4
Буџетско и финансиско 

управување 
4.1.3.4 -1

Зајакнување на капацитетите за буџетско 

планирање и финансиско управување 

1. Подготовка на анализа со предлог мерки 

за надминување на лоцираните слабости

2. Усвојување на подзаконски акти

3. Кадровско доекипирање 

4.Техничко доопремување

5. Континуирани обуки 

ЈОРМ АСЈО и МФ

1. Мај 2018

2. Декември 2018

3 и 4 од јануари 2019

5. од март 2019

8.300.000,00 

денари 

Вработени и обучени 

кадри од јуни 2019  

Функционална 

техничка опрема од 

март 2019

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.5

Просторна одвоеност на 

јавните обвинители од 

судовите 

4.1.3.5 -1

Обезбедување на посебни простории за 

јавните обвинителства кои се сместени во 

просториите на судовите

1. Обезбедување на финансиски средства

2.Изнаоѓање/изградба на простории

3. Материјално техничко опремување

ЈОРМ МП и МФ континуирано од 2018

117.000.000,00 

денари  Буџет на 

РМ /1.900.00 ЕУР 

ИПА

Работа на јавните 

обвинителства во нови 

простории 

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.6
Зголемување на кадарот  во 

јавнообвинителската служба
4.1.3.6 -1

Вработување на стручен кадар согласно 

законски критериуми 

1. Обезбедување на финансиски средства

2.Спроведуваање на постапка за 

вработување

3. Обуки на вработените во 

јавнообвинителската служба 

ЈОРМ МФ континуирано од јуни 2018

7.596.000,00 

денари за 

човечки ресурси 

и опрема

За 30% зголемен 

бројот на вработени во 

јавнообвинителската 

служба до 2022 година

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.7

Воспоставување на 

интероператибилност на 

јавното обвинителство со 

МВР, УФП, УФР, ЦУРМ, 

УЈП, АУОИ, судовите, 

пенитенцијарните установи 

и адвокатската комора

4.1.3.7 -1
Електронско поврзување на системите,  

зајакнување и подобрување на соработката

1. Набавка на опрема за електронско 

поврзување, 

2. Обезбедување на средства за одржување 

на системите

3. Обуки за користење на системот за 

интероперабилност

ЈОРМ МП, МИОА, АСЈО

1. Јануари 2019

2 и 3 континуирано од 2019

  

IPA/ Странска 

помош

Воспоставена 

интероперабилност на 

јавното обвинителство 

со останатите 

надлежни институции 

во 2020

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.8

Оптимизација на 

структурата на јавното 

обвинителство 

4.1.3.8 -1

1. Сеопфатна анализа за структурата на ЈО 

на територијата на РМ во корелација со 

анализата за организацијата на судската 

мрежа 

2.Донесување на нов Закон за јавното 

обвинителство со цел структурата на јавното 

обвинителство да ја следи судската 

организациона поставеност 

1.Формирање на работна група со 

вклучување на јавни обвинители, судии, 

академска заедница, граѓански сектот и 

експерти од ЕУ

2. Подготовка на нацрт закон

3. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

4. Доставување на предлог Законот до 

Влада на РМ.

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП ЈОРМ

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Сообразен број на 

јавни обвинителства 

со бројот на судови



4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.9

Редефинирање на правниот 

статус на СЈО во посебно 

јавно обвинителство со 

автономна надлежност,во 

рамките на ЈО, за цела 

територија на РМ, со 

седиште во Скопје  и 

проширување на 

надлежноста со гонење на 

кривични дела од висок 

профил на корупција 

4.1.3.9- 1
Донесување на нов Закон за јавно 

обвинителство 

1.Формирање на работна група со 

вклучување на јавни обвинители, 

претставници од СЈОРМ, Здружение на 

јавни обвинители, академска јавност, ГС, 

НП, судии и адвокати.

2.Компаративна анализа и разгледување на 

можните законски решенија.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Законот до 

Влада на РМ.

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

MП

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Инкорпориран СЈО во 

системот на ЈО од 

2018 година

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.3.

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

4.1.3.10

Рационализација на 

должностите и 

надлежностите во рамките 

на раководниот систем за 

обвинителството и клучните 

надлежности на ЈО

4.1.3.10 - 1

1. Ревидирање на регулаторната рамка за 

раководниот систем на обвинителството, 

како и на јавниот обвинител на РМ и на 

Советот на јавни обвинители на РМ 

2. Редивирање на регулаторната рамка за 

надзор и хиерархиска подреденост, за 

распределбата на оперативните 

надлежности меѓу разните единици и за 

системот на доделување предмети во 

рамките на ЈО

1.Формирање на работна група со 

вклучување на јавни обвинители, 

претставници од СЈОРМ, Здружение на 

јавни обвинители, академска јавност, ГС, 

НП, судии и адвокати.

2.Компаративна анализа и разгледување на 

можните законски решенија.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Законот до 

Влада на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП СЈОРМ

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Разграничени 

надлежности меѓу ЈО 

на РМ и СЈОРМ 

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.4 

СОВЕТ НА ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ НА РМ

4.1.4.1

Обезбедување и 

гарантирање на независност, 

професионалност и 

одговорност на членовите на 

Советот на јавни 

обвинители на РМ

4.1.4.1 -1
Депрофенионализација на членовите на 

Советот на јавни обвинители на РМ

1.Формирање на работна група за СЈОРМ со 

вклучување на јавни обвинители, судии, 

академска заедница, граѓански сектот и 

експерти од ЕУ

2. Компаративна анализа и разгледување на 

можните законски решенија.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Законот до 

Влада на РМ.

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП
СЈОРМ, Здружение на 

јавни обвинители

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Избрани јавни 

обвинители за 

членови на СЈОРМ 

согласно новите 

законски критериуми

4. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА 

ПРАВОСУДНИОТ 

СЕКТОР

4.1. 

ПРАВОСУДНИ 

ИНСТИТУЦИИ

4.1.4 

СОВЕТ НА ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ НА РМ

4.1.4.2
Зголемување на 

транспарентноста на СЈОРМ 
4.1.4.2 - 1

Закон за изменување и дополнување на 

ЗСЈОРМ, измена на подзаконските акти 

Уредени јасни процедури во делот на 

јавноста во работењето преку  јавно 

објавување на сите одлуки кои ги носи 

Советот особено за избор, унапредување, 

оценување, дисциплинска одговорност, 

разрешување,  анализи, заклучоци, 

извештаи и соопштенија за сите активности 

на Советот на веб порталот

MП и 

СЈОРМ 
ЈОРМ Континуирано до 2022

IPA/ Странска 

помош

Објавени одлуки, 

заклучоци, анализи и 

извештаии на веб 

страницата на СЈОРМ



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.1.

Кодификација на 

вонкривични прописи во 

Кривичниот законик и 

негово усогласување со 

европските и меѓународните 

стандарди

5.1.1 -1

Изготвување нов Кривичен законик со цел:

1. Усогласување со ЕУ директивите од 

казнената област

2. Внесување на сите кривични дела од 

други вонкривични прописи во Кривичниот 

законик

3. Редефинирање на одредбите за 

одмерување на казните согласно насоките за 

престанување на важноста на Законот за 

одредување на видот и одмерување на 

висината на казната

4. Вградување на принципот за неказнување 

на жртвите, согласно меѓународните 

стандарди

5. Ревидирање на кривичните дела поврзани 

со тероризмот, согласно меѓународните 

стандардии

6. Воведување на забрана за вршење на било 

каква правна професија, за судиите осудени 

со правосилна судска пресуда за кривично 

дело поврзано со злоупотреба на судиската 

функција

1. Формирање работна група од судии, јавни 

обвинители, адвокати, академска заедница, 

ГС 

2. Анализа на европското законодавство во 

оваа област

3. Одржување на јавни расправи и дебати 

4. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

7. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП
ЈОРМ, судови и други 

органи 

1. јануари 2018 година

2. јануари - април 2018 година

3. април-мај 2018 година

4. јуни 2018

5. јули 2018

6. октомври 2018

7. континуирано од 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нов кодифициран и 

усогласен  Кривичен 

законик објавен во 

службен весник 

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.2.

Правично постапување  со 

зајакнување на правата на 

одбрана и заштита на 

човековите права во 

кривичната постапка

5.1.2 -1

  Изготвување на Закон за изменување и 

дополнување на ЗКП заради:

1. Хармонизирање со новодонесените 

директиви на ЕУ поврзани со правото на 

толкување и преведување во кривичната 

постапка, правото на информирање во 

кривичната постапка, заштитата на личните 

податоци во рамките на соработката во 

казнените предмети, за стандардите за 

правата, поддршката и заштитата на 

жртвите на кривичните дела

2. Разгледување и дополнување на веќе 

подготвените измени и дополнувања на ЗКП 

заради надминување на невоедначеното 

толкување и невоедначена практична 

примена на некои одредби

3. Прецизирање на одредбите во однос на 

определувањето, продолжувањето и 

укинувањето на мерката притвор

4. Прецизирање на одредбите за 

спогодувањето за кривична санкција

1. Формирање работна група од судии, јавни 

обвинители, НП, СЈО, претставници од 

МВР, адвокати, академска заедница, ГС

2. Анализа на европското законодавство во 

оваа област

3. Одржување на јавни расправи и дебати 

4. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

7. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП МВР, СЈО, адвокати

1. Ноемви 2017

2. Декември 2017

3. и 4.Февруари 2018 

5.Април 2018

6. Мај 2018

7. Јули 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Измени и дополнуања 

на ЗКП 

објавени во Службен 

Весник



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.3.
Компензација на жртвите од 

кривичните дела 
5.1.3. -1

Изготвување на Закон за Државен фонд за 

компензација на жртвите 

1. Формирање работна група од судии, јавни 

обвинители, адвокати, НП, претставници од 

МВР, претставници до МТСП, академска 

заедница, ГС  

3. Одржување на јавни расправи и дебати 

4. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

5. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

6. Донесен закон од  Собранието на РМ

7. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП МВР,  МТСП

1. Ноември 2017

2. Декември 2017

3. и 4.Февруари 2018 

5.Април 2018

6. Мај 2018

7. Јули 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Функционален 

Државен фонд 

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.4.

Подобрување и зајакнување 

на заштитата на сведоците и 

соработниците на правдата

5.1.4. -1

Изготвување на Закон за изменување и 

дополнување на Законот за заштита на 

сведоците:

1. Допрецизирање на одредбите од ЗЗС

2.Усогласување на одредбите од ЗЗС во 

котекст на предметите за незаконито 

следење на комуникации во надлежност на 

СЈО

3. Усогласување со ЕУ законодавство

1. Формирање работна група  од судии, 

јавни обвинители, СЈО, адвокати, НП, 

претставници од МВР, претставници до 

МТСП,  Управа за извршување санкции, 

петнитенцијарни установи, академска 

заедница, ГС   

2. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

3. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

4. Донесен закон од  Собранието на РМ

5. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП

МВР, МТСП, Управа за 

извршување снакции и 

др надлежни органи 

1. Октомври 2017

2. и 3.Февруари 2018 

4.Април 2018

5. Мај 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Функционален систем 

за заштита на сведоци 

врз основа на новиот 

закон од мај 2018 

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.5.
Подобрување на системот за 

правда на децата
5.1.5 -1

Измени и дополнувања на Законот за правда 

на децата:

1. Доследно почитување на принципот на 

најдобар интерес на детето

2. Хармонизира со новодонесените 

директиви на ЕУ што се однесуваат на 

процедуралните гаранции за заштита на 

децата кои се осомничени или обвинети во 

кривичната постапка

3. Зајакнување на заштитата на децата 

жртви на кривичните дела, вклучувајќи 

мерки за рехабилитација и интензивирана 

едукација на децата 

4. Внесување процедурални одредби во 

однос на текот на главниот претрес 

5. Да се олесни пристапот на децата - жртви 

до правен совет и застапување

6. Фондот за обештетување на децата жртви

7. Зајакнување на механизмите за 

превенција на детското престапништво на 

локално и централно ниво, како и 

институционално, материјално и 

функционално зајакнување на Државниот 

совет за превенција на детското 

престапништво

1. Формирање работна група  од судии, 

јавни обвинители, адвокати, НП,  

претставници од МВР, претставници од 

ЦСР,  академска заедница, ГС  

2. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

3. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

4. Донесен закон од  Собранието на РМ

5. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП
јавни обвнинителства, 

судови, МВР, ЦСР

1. Ноември 2018

2. Декември 2018

3. Јануари 2019 

4. Март 2019                                5. 

Септември 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Подобрен и 

функционален систем 

за правда на децата 



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.6.

Подобрување на 

меѓународната соработка во 

кривичната материја

5.1.6 - 1

Измени и дополнувања на Законот за 

меѓународна соработка во кривичната 

материја:

1. Надминување на воочените различни 

толкувања и практики во неговата примена 

заради попрецизно разграничување на 

надлежностите на судијата и јавниот 

обвинител

2. Допрецизирана скратената постапка за 

екстрадиција

3. Одредби за определување притвор спрема 

лице за кое е во тек екстрадициона постапка

1. Формирање работна група  од судии, 

јавни обвинители, адвокати, НП, 

претставници од МВР,  академска заедница, 

ГС   

2. Одржување на јавни расправи и дебати 

3. Изготвување на Предлог законот и 

доставување до Владата на РМ 

4. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

5. Донесен закон од  Собранието на РМ

6. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП
МВР, јавни 

обвинителства, судови

1. Ноемви 2018

2. Декември 2018

3.Февруари 2019 

4.Април 2019

5. Мај 2019

7. Септември 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Функционална и 

интензивирана 

меѓународна 

соработка во кривична 

материја

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.1 

КАЗНЕНО ПРАВНА 

ОБЛАСТ 

5.1.7.
Ефектуирање на системот за 

извршување на санкциите
5.1.7 -1

Евалуација на имплементацијата на 

Националната Стратегија за развој на 

пенитенцијарниот систем 2015-2019

Формирање на експертска работна група за 

изготвување на анализа со конкретни мерки 
МП

УИС, професионални 

здруженија
Континуирано од јануари 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Подобрени оценки за 

состојбата во 

пенитенцијарниот 

систем од домашни и 

меѓународни 

организации

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.1.

Зголемување на ефикасноста 

на управниот спор и 

намалување на должината 

на управно-судската 

постапка со растеретување 

на буџетот на РМ

5.2.1.-1

Ограничување на управниот спор на две 

инстанци.                                       Подготовка 

на сеопфатна анализа за подобрување на 

ефикасноста на управниот спор со посебен 

осврт на реализација на двостепеноста во 

управно-судската постапка, со вклучена 

меѓународна експертска јавност.

                                                              

Анализа на ефикасноста на постојниот 

систем на управен спор со предлози за  

подобрување, користејќи ги компаративните 

искуства и најдобри практики

МП

УС, ВУС, НП и 

претставници на 

академската заедница и 

меѓународни експерти
јануари - мај 2018 година TAIEX

Објавена анализа на 

веб страницата на 

Министерството за 

правда

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.2.

Растеретување на државнот 

правобранител од учество во 

управни спорови

5.2.2.-1.

Нов ЗУС и измени на Закон за ДП заради 

одземање на можноста на ДП да вложува 

правен лек во управен спор во име на 

јавниот орган. 

1.Формирање работни групи за нов ЗУС и 

измена на Законот за ДП со вклучување на  

судии на Управниот суд, Вишиот управен 

суд, Врховниот суд, ДП и претставници на 

академската заедница. 

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закони до 

Владата на РМ

6. Усвоени Предлог закони од страна на 

Владата на РМ

7. Донесени закони од  Собранието на РМ

МП

УС, ВУС, ДП и 

претставници на 

академската заедница

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Скратено времетраење 

на управно - судската 

постапка и зголемена 

ефикасност 

почнувајќи од јануари 

2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.2.

Растеретување на државнот 

правобранител од учество во 

управни спорови

5.2.2.-2
Јакнење на капацитетите на јавните органи 

сами да ја бранат законитоста на решенијата

Обуки на службените лица за учество во 

управните спорови
МИОА АСЈО

континуирано по донесување на 

новите законски решенија

не предизвикува 

фискални 

импликации

Скратено времетраење 

на управно - судската 

постапка и зголемена 

ефикасност 

почнувајќи од јануари 

2019



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.3.

Зачестено мериторно 

одлучување на Управниот 

суд односно, одлучување во 

спор на полна јурисдикција

5.2.3.-1

Нов ЗУС заради прецизирање на поимот 

„мериторно одлучување“ на Управниот суд. 

Ќе се утврдат точни критериуми и услови за 

задолжително одлучување на Судот во 

полна јурисдикција

1.Формирање работна група за нов ЗУС, со 

вклучување на  судии на Управниот суд, 

Вишиот управен суд, Врховниот суд, 

претставници на академската заедница. 

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП

УС, ВУС и 

претставници на 

академската заедница

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

8. Октомври 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Зголемен број на 

мериторни одлуки на 

УС за 10 % на 

годишно ниво 

почнувајќи од 2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.4.
Обезбедување извршност на 

пресудите во управен спор
5.2.4.-1

Нов ЗУС со кој ќе се предвидат санкции за 

службените лица во јавните органи кои при 

повторно решавање на предмет вратен од 

Управниот суд не ја извршиле пресудата на 

Судот и не одлучиле согласно напатствијата 

на Судот

1.Формирање работна група за нов ЗУС, со 

вклучување на  судии на Управниот суд, 

Вишиот управен суд, Врховниот суд, 

претставници на академската заедница. 

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП

УС, ВУС и 

претставници на 

академската заедница

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Зголемен број на 

извршени одлуки на 

УС за 10 % на 

годишно ниво 

почнувајќи од 2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.5.
Овозможување на јавни 

расправи во управен спор
5.2.5.-1

Нов ЗУС во кој ќе биде утврдена обврска за 

водење јавни расправи кога управниот спор 

се одлучува мериторно (спор на полна 

јурисдикција)

1.Формирање работна група за нов ЗУС, со 

вклучување на  судии на Управниот суд, 

Вишиот управен суд, Врховниот суд, 

претставници на академската заедница. 

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП

УС, ВУС и 

претставници на 

академската заедница

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Зголемен број на 

спроведнеи јавни 

расправи за 5% на 

годишно ниво 

почнувајќи од 2019 



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.6.
Усогласување на ЗУС со 

ЗОУП од 2015 година
5.2.6.-1 Нов ЗУС усогласен со ЗОУП

1.Формирање работна група за нов ЗУС, со 

вклучување на  судии на Управниот суд, 

Вишиот управен суд, Врховниот суд, 

претставници на академската заедница. 

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

МП

УС, ВУС, МИОА и 

претставници на 

академската заедница

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Усогласен закон

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.7.

Зголемување на 

транспарентноста на 

работата на Управниот суд

5.2.7.-1

Прецизирање и дополнување на податоците 

содржани во Годишните извешати за работа 

на Управниот суд согласно АКМИС 

Внесување во Годишните извешати за 

работа на Управниот суд број на одлуки 

донесени во спор на полна јурисдикција, 

број на одлуки донесени по претходно 

одржана усна расправа, број на одлуки 

донесени од судија поединец и сл.

УС  октомври 2018 година

не предизвикува 

фискални 

импликации

Генерирани извештаи 

од АКМИС систем 

почнувајќи од јануари 

2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.8.

Подобрување на 

просторните и материјално-

техничките услови за работа 

на Управниот суд

5.2.8.-1

1.Обезбедување простор за судници и 

канцеларии на Управниот суд. 

2.Обезбедување компјутери, сервери, 

принтери, мрежно поврзување

1.Обезбедување простор за судници и 

канцеларии на Управниот суд. 

2.Оспособување на просториите на стара 

зграда на ОС Скопје 1

3. Набавка на компјутери, сервери, 

принтери, мрежно поврзување

МП/СБС УС
континуирано од почеток на 2018 

година

18.000.000,00 

денари 

Обезбедени просторни 

и материјално - 

технички услови за 

работа

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.2.

УПРАВНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.2.9.

Воедначување на судската 

практика при решавање на 

спорови од управни 

договори

5.2.9.-1

Реално преземање на надлежноста на 

Управниот суд да ги решава споровите 

произлезени од управните договори

Специфични обуки на советите во 

Управниот суд кои решаваат спорови од 

управни договори од домашни и 

меѓународни експерти за различни видови 

управни договори и од искусни управни 

судии кои во други држави судат ваков вид 

спорови

АСЈО
континуирано три месеци по 

стапување во сила на ЗУС

не предизвикува 

фискални 

импликации

Донесени 

воедначенени одлуки 

за управни договори 

почнувајќи од јануари 

2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.1.
Намалување на 

прекршочните глоби
5.3.1.-1

Утврдување на точен распон на висината на 

прекршочните глоби во ЗП со ограничена 

можност со материјални закони да се утврди 

повисока прекршочна глоба. 

1.Формирање работна група за  нов ЗП 

составена од судии за прекршоци, 

претставници од сите јавни органи кои 

имаат прекршочни комисии, инспектори, 

академска јавност и ГС

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП АСЈО

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

8. Континуирано по донесување 

на законот

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Намален износ на 

глоби за одредени 

прекршоци почнувајќи 

од јануари 2019



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.1.
Намалување на 

прекршочните глоби
5.3.1.-2

Усогласување на сите материјални прописи 

со одредбите на ЗП во правец на 

намалување на глобите кои со нив се 

утврдени.

Формирање работни групи во сите јавни 

органи за подготовка на измени на своите 

материјални закони заради нивно 

усогласување со ЗП.       

сите 

министерств

а надлежни 

за 

подготовка 

на 

материјални 

закони кои 

содржат 

прекршочни 

одредби

други органи во состав 

на министерствата

три месеци по донесување на 

новиот ЗП

не предизвикува 

фискални 

импликации

Намален износ на 

глоби за одредени 

прекршоци почнувајќи 

од јануари 2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.2.

Разграничување помеѓу 

административен престап и 

судски прекршок

5.3.2.-1

1. Утврдување на законска граница за 

административни престапи во надлежност 

на прекршочни комисии

 2. Утврдување на максимална казна глоба 

за судски прекршоци 

1.Формирање работна група за  нов ЗП 

составена од судии за прекршоци, 

претставници од сите јавни органи кои 

имаат прекршочни комисии, инспектори, 

академска јавност и ГС

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6. Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП АСЈО

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

8. Континуирано по донесување 

на законот

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Изречени глоби во 

намален износ 

почнувајќи од јануари 

2019

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.3.

Подобрување на 

ефикасноста на 

прекршочната постапка

5.3.3.-1

Анализа за состојбата поврзана со 

двостепеноста на прекршочната постапка, со 

посебен осврт на Законот за основање на 

Државна комисија за одлучување во втор 

степен по прекршоци и инспекциски надзор.

   

Подготовка на анализа со конкретни 

решенија за Законот за прекршоци од страна 

на домашни и меѓународни експерти

МП

Јануари - мај 2018

TAIEX

Објавена анализа на 

веб страницата на 

Министерство за 

правда

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.4.

Превенција наспроти 

репресија како основна цел 

на прекршочната постапка

5.3.4.-1

Изрекување опомена пред да биде изречена 

глоба за сите административни престапи 

кога е тоа возможно

1.Формирање работна група за  нов ЗП 

составена од судии за прекршоци, 

претставници од сите јавни органи кои 

имаат прекршочни комисии, инспектори, 

академска јавност и ГС

2.Користење на компаративни анализи и 

консултации со странски експерти.

3. Подготовка на нацрт закон

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа) 

5.Доставување на Предлог закон до Владата 

на РМ

6.Усвоен Предлог закон од страна на 

Владата на РМ

7. Донесен закон од  Собранието на РМ

8. Редовни обуки заради правилно 

толкување и имплементација на законот

МП

1.Февруари 2018

2. Април 2018

3. Мај 2018 

4.и 5.Јуни 2018

6. Јули 2018

7. Септември 2018

8. Континуирано по донесување 

на законот

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Зголемен број на 

решенија со изречена 

опомена 

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.3. 

ПРЕКРШОЧНО - ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.3.4.

Превенција наспроти 

репресија како основна цел 

на прекршочната постапка

5.3.4.-2

Изрекување опомена пред да биде изречена 

глоба за сите административни престапи 

кога е тоа возможно

Обуки за инспекторите и членовите на 

прекршочните комисии
МП / МИОА

континуирано по донесување на 

новите законски решенија

не предизвикува 

фискални 

импликации

Зголемен број на 

решенија со изречена 

опомена 



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-1
Координација на реформите во граѓанско- 

правниот сектор

1. Формирање на постојано работно тело за 

следење на реформите во граѓанско 

правниот систем составено од академска 

заедница, стопански комори, други државни 

органи на управа 

2. Подготовка на редовни извештаи со 

предлози за промена на законски решенија 

и препораки за примена на закони

3. Измена на подзаконскиот акт во насока 

на посебна организациона единица за 

граѓанско право 

МП

Континуирано од ноември 2017

не предизвикува 

фискални 

импликации

1. Формирано тело

2. Извештаи доставени 

до МП

3. Формирана посебна 

организациона 

единица во МП

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-2
Донесување на нов Закон за облигационите 

односи усогласен со европските директиви

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП АСЈО

1.Септември 2018

2 и 3. Декември 2018 

4.Јануари 2019

5. Март 2019

6. Април 2019

7. Јуни 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нов ЗОО во 

согласност со ЕУ 

Директиви

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-3
Подготовка на нов Закон  за сопственост и 

други стварни права

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП

1.Септември 2018

2 и 3. Декември 2018 

4.Јануари 2019

5. Март 2019

6. Април 2019

7. Јуни 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нов Закон за 

сопственост и други

 стварни права објавен 

во Службен весник

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-4

Подготовка на нов Закон за наследување 

заради усогласување со европското 

законодавство во областа и најсовремените 

европски практики

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП

1.Септември 2018

2 и 3. Декември 2018 

4.Јануари 2019

5. Март 2019

6. Април 2019

7. Јуни 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Нов Закон за 

наследување објавен 

во Службен весник



5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-5

Изменување и дополнување на ЗПП заради 

надминување на проблемите при  неговата 

примена 

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП

1.Септември 2018

2 и 3. Декември 2018 

4.Јануари 2019

5. Март 2019

6. Април 2019

7. Јуни 2019

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Измени и 

дополнувања на ЗПП 

објавени во Службен 

весник

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-6
Ревидирање на системот за граѓанска 

одговорност за навреда и клевета

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП

1.Мај 2018

2 и 3. Јуни 2018 

4.Јуни 2018

5. Јули 2018

6.  Јули 2018

7. Септември 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Изречени пресуди 

за клевета и навреда 

со симболичен износ 

на штета

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.1. 

Воспоставување стабилен 

граѓанско правен систем 

преку пополнување на 

постоечките правни 

празнини и негово 

усогласување со европските 

стандарди и современите 

општествени текови

5.4.1-7 Обуки за граѓанско правната област

Спроведување на континуирани 

специјализирани обуки за примена на 

законите во граѓанско правна област

АСЈО Континуирано 

не предизвикува 

фискални 

импликации

Спроведени 10 обуки 

до 2021 година

5. РЕФОРМИ ВО 

ПОСЕБНИ ОБЛАСТИ 

5.4 

ГРАЃАНСКО-ПРАВНА 

ОБЛАСТ

5.4.2. Вештачење 5.4.2-1

Изменување на Законот за вештачење во 

насока на прецизирање на нормите за влез 

во професијата вештак, вршење на дејноста 

и продолжување на лиценците

1. Формирање на работна група со учество 

на судии, академска заедница, граѓански 

сектор  за подготовка на Законот     

2. Подготовка на нацрт закони

3. Јавна расправа

4. Запознавање на јавноста со предложеното 

законско решение (објава на ЕНЕР и јавна 

расправа)

5. Доставување на предлог Закон до Влада 

на РМ

6. Предлог Закон усвоен од ВРМ

7. Донесен Закон од Собрание

МП

1.Ноември 2017

2 и 3. Декември 2017 

4.Декември 2017

5. Јануари 2018

6.  Јануари 2018

7. Март 2018

Финансиските 

средства се 

предвидени во 

рамки на 

предвидениот 

износ утврден во 

точка 3.1.3.-1

Укинато електронско 

полагање на испити и 

спроведен нов начин 

на полагање


