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Во усвоените заклучоци од Советот на ЕУ од 26.06.2018, а потврдени од Европскиот совет на 28.06.2018 год. е нагласена важноста да продолжи напредокот во 

имплементацијата на Итните реформски приоритети и испорачувањето дополнителни одржливи резултати, во областа на: правосудството, безбедносните и разузнавачките 

служби,  реформата на јавната администрација и борбата против организираниот криминал и корупцијата, со цел да се задржи реформскиот моментум што ќе биде 

одблиску следено од страна на Европската комисија. Напредокот во овие области ќе биде рефлектиран во редовниот Годишен извештај на ЕК, а ќе има влијание и врз  

одлуката за определување датум за отпочнувањето на преговорите за членство во Унијата.

Планот е поделен на четирите клучни реформски области согласно заклучоците на Советот на ЕУ. На почетокот накратко е образложен фокусот на предложените 

активности, поврзани со соодветните цели, кои што се очекува да бидат остварени најдоцна до феврури 2019.

За секоја од активностите предвиден е соодветен индикатор, институции носители и институции учесници. 

Секретаријатот за европски прашања ќе продолжи да ја следи реализацијата на краткорочните приоритети предвидени во НПАА, согласно препораките/забелешките дадени 

од Европската Комисија во редовниот Годишен извештај.



Shaban.Amzovski
New Stamp
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ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРААТ СТРАТЕШКИТЕ ДОКУМЕНТИ врска со ИПА 2014 EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and 

Reform Process

1.1.1. Подготовка на извештај за следење на Стратегијата 

за реформа на правосудниот сектор                    

2/2019 МП АСЈО, ВС, ЈОРМ, 

ССРМ

Подготвен извештај Врска со ИРП; Препораки на Извештај на ЕК;врска со ИПА 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process

1.1.2. Подготовка на Извештај за следење на 

имплементацијата на Стратегијата за ИКТ за 

правосудството

2/2019 МП АСЈО, ВС, ЈОРМ, 

ССРМ

Подготвен извештај Врска со ИРП; Препораки на Извештај на ЕК;врска со ИПА 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process

1.1.3. Подготовка на Акциски план за имплементација на 

Стратегијата за ИКТ за правосудството

12/2018 МП АСЈО, ВС, ЈОРМ, 

ССРМ

Изготвен Акциски план Изготвен е Нацрт Акциски план со 

експертска поддршка преку ИПА 

2014  FWC -  "Preparation of 

Technical Specification for supply of 

ICT for the Justice Sector 

Institutions" - REQUEST No. 

IPA/AP2014/2.3JUS/LOT7/17.  

Централизирано тело за ИКТ за 

правосудниот систем (кое треба 

да се формира согласно мерката 

1.4.4.) треба да го  финализира 

Акцискиот план.

Врска со ИРП; Препораки на Извештај на ЕК;врска со ИПА 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process

ДА СЕ ЗАЈАКНЕ РАБОТАТА НА РАКОВОДНИТЕ ТЕЛА

1.2.1. Советот за спроведување на судските реформи 

интензивно ја следи реформата во правосудството

2/2019 КПВРМ МП Одржани седници, 

усвоени заклучоци за 

спроведени реформи; 

статус на реализирани 

заклучоци

Одржани се 6 седници 

(записниците се достапни) 

На седниците на Советот се земаат предвид Извештаите и 

препораките од оценските мисии за обука на судии и јавни обвинители 

и за управна правда. Советот игра зајакната улога и е двигател во 

спроведувањето на планираните реформи. 

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)         

врска со ИПА 2014 EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and 

Reform Process

1.2.2.Усвојување на Закон за изменување и дополнување на 

Законот за судови

2/2019 ВРМ МП Усвоен закон Извештај на ЕНЕР објавен 

октомври, разгледување на Совет 

за реформи на правосудниот 

сектор и на мислење до 

надлежни институции – октомври 

2018 година; Венецијанска 

комисија – октомври 2018; оржана 

јавна расправа на 01.11.2018 . 

Следна јавна расправа закажана 

на 08-09.11.2018.

Редефинирање  на условите за избор на судии во основен и повисок 

суд, редефинирање на основите за разрешување на судија од судска 

функција само за најтешки повреди, воведување категорија млади 

судии за период од 2 години. Роковите се усогласени со ажурирањето 

на роковите во Акцискиот план од Стратегијата за реформа на 

правосудниот сектор (2017-2022). Мислењето на Венецијанска 

комисија за измените на Законот за судови од октомври 2018 година, 

ќе се инкорпорира во новиот пакет измени и ќе се испрати назад до 

Венецијанската комисија до декември 2018 год.

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)

1.2.3. Донесување на Закон за изменување и дополнување 

на Законот за судовите

2/2019 СРМ Донесен закон Потребно е 2/3 мнозинство во СРМ. 

Фокусот ќе биде ставен на имплементација на Стратегијата за реформа на правосудството и мерките предвидени во Акцискиот план, кои што претставуваат патоказ по кој ќе се движат реформите во правосудниоот сектор, враќање на довербата во институциите, обезбедување правна 

сигурност итн.   

1. Реформа на правосудството
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1.2.4. Усвојување измени на Закон за судски совет 1/2019 ВРМ Усвоен закон Извештај на ЕНЕР објавен 

октомври. Разгледување на Совет 

за реформи на правосудниот 

сектор во ноември 2018 година. 

Јавна расправа на 08 - 

09.11.2018; 

Редефинирање на изборот на членовите на судскиот совет од редот 

на најискусните судии кои најмалку го исполнуваат условот за вршење 

на функцијата судија во апелационен суд; Депрофесионализација на 

работата на членовите на Судскиот совет во Советот. 

Роковите се усогласени со ажурирањето на роковите во Акцискиот 

план од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022). 

Мислењето на Венецијанска комисија за измените на Законот за 

судови од октомври 2018 година, ќе се инкорпорира во новиот пакет 

измени и ќе се испрати назад до Венецијанската комисија до декември 

2018 год.

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)

 1.2.5.  Донесување измени на Закон за Судски Совет 

   

2/2019 СРМ Донесен закон

1.2.4 Усвојување измени на Закон за Совет на јавни 

обвинители 

11/2018 ВРМ Усвоен закон Во тек е подготовка на Законот за 

Совет на ЈО на РМ.

Измените се во насока на депрофесионализација на членовите на 

Советот на ЈО на РМ. Роковите се усогласени со ажурирањето на 

роковите во Акцискиот план од Стратегијата за реформа на 

правосудниот сектор (2017-2022).

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)

1.2.5 Донесување измени на Закон за Совет на јавни 

обвинители 

12/2018 СРМ Донесен закон

ДА СЕ ЗАЈАКНЕ НЕЗАВИСНОСТА И НЕПРИСТРАСНОСТА 

ВО ПРАВОСУДСТВОТО

1.3.1. Донесување План за редовен надзор во судовите за 

примената на АКМИС согласно Законот за судовите 

12/2018 МП Подготвен и донесен 

план

Надлежноста на Министерството 

за правда за редовни увиди во 

функционалноста на АКМИС 

системот беше воведен со 

измените на Законот за судовите 

од мај 2018 година, а истите ќе се 

применуваат од јануари 2019 

година. Согласно законските 

одредби, Министерството за 

правда треба да го направи план 

за редовен увид во 

функционалноста на АКМИС по 

судовите и да формира комисија 

која од јануари 2019 ќе започне 

со својата работа.

По завршувањето  на првиот увид на функционирањето на АКМИС 

системот спроведен во Основниот суд  Скопје 1, Апелациониот суд 

Скопје и Врховниот суд за кој беше подготвен Извештај и доставен на  

до Jавно обвинителство  и Судски совет, дополнително беше извршен 

увид и на ОС Тетово,ОС Гостивар, АС Гостивар, ОС Штип ,  АС Штип, 

ОС Велес, ОС Куманово.

(врска со извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)                  врска со 

IPA/AP2014/2.3JUST/Lot7/17 Preparation of technical Specification for 

supply of ICT for the Justice Sector Institutions  имплементиран                                                               

IPA 2014 Result 3/5 Supply for Upgrade of ICT infrastructure, 

interconnectionof relevant justice sector institutions, E-services and 

databases/develop of the ICT in the penitentiary and probation system 
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1.3.2.Подготовка на Полугодишен збирен извештај од 

извршен редовен надзор во судовите за примената на 

АКМИС 

7/2019 МП Подготвен 

Полугодишен збирен 

извештај 

Извештај се подготвува за секој извршен редовен надзор. 

Полугодишниот збирен извештај ќе ги вклучи поединечните извештаи 

од секој извршен редовен надзор.Од јануари до јуни 2019 год. ќе се 

спроведе надзор според планот, а во јули 2019 год. ќе се подготви 

збирниот извештај.

1.3.3. Усвојување измени на Закон за јавно обвинителство 2/2019 ВРМ Усвоен закон Во тек е подготовка на  Закон за 

Јавно обвинителство.

Ревидирање на одредбите кои се однесуваат на условите за избор на 

јавни обвинители, усогласување на одредбите за дисциплинска 

одговорност со меѓународните стандарди во оваа сфера. Детално ќе 

бидат развиени и одредбите за оценување на работата на јавните 

обвинители. 

Роковите се усогласени со ажурирањето на роковите во Акцискиот 

план од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022);

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)

1.3.4. Донесување  измени на Закон за јавното 

обвинителство 

2/2019 СРМ Донесен закон Потребно е 2/3 мнозинство во СРМ.

1.3.5. Усвојување измени на Закон за управување со 

движењето на предметите во судовите

5/2019 ВРМ Усвоен закон Измените се во насока на 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.

Роковите се усогласени со ажурирањето на роковите во Акцискиот 

план од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022);

(врска со Извештаи на ЕК; Прибе1, Прибе2)

1.3.6. Донесување измени Закон за управување со 

движењето на предметите во судовите

9/2019 СРМ Донесен закон

ДА СЕ УНАПРЕДИ КВАЛИТЕТОТ НА ПРАВДАТА
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1.4.1. Усвојување измени на Закон за управни спорови 11/2018 ВРМ Усвоен закон Објавен на ЕНЕР на 05.09.2018. 

Kоментари примени само од 

Управен суд. Во  јули и август 

изготвена e функционалана и 

компаративна анализа на 

управното судство, која беше 

користена при дефинирање на 

предложените законски решенија, 

заедно со коментарите од 

Управен суд   Извештајот од 

Оценската мисија доставен до 

МП на 23.10 2018, споделен со 

членовите на работната група, со 

раб. Група за ЗП, и со МИОА со 

оглед дека тие се надлежни за 

ЗОУП, а извешатјот содржи 

збирни забелешки за трите 

сфери.  Работната група ќе се 

состане до 15.11. и ќе го 

дефинира текстот на ЗУС кој ќе 

биде доставен до Владата на 

увојување

Зголемување на ефикасноста на управниот спор,намалување на 

должината на управно-судска заштита.Роковите се усогласени со 

ажурирањето на роковите во Акцискиот план од Стратегијата за 

реформа на правосудниот сектор (2017-2022). СЕП коментар: да се 

додадат препораките од оценската мисија за управна постапка и 

управни спорови;

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап; Прибе1, Прибе2)

1.4.2. Донесување измени на Закон за управни спорови 2/2019 СРМ Донесен закон Измените на законот ќе ги земат предвид препораките и заклучоците 

од оценската мисија за управна правда

1.4.3. Започнување процес на воспоставување систем за 

управување со предмети во судство, во пенетенцијарниот 

систем,  за имплементација на Стратегијата за ИКТ во 

правосудството, преку набавка на ИКТ опрема.

2/2019 МП АСЈО, ВС, ЈОРМ, 

ССРМ

Набавен - Supply of 

Integrated Court Case 

Management System;  

Supply of Integrated 

Penitentiary 

Management System

На 16.11.2018 истекува рокот за 

доставување на понуди и 

евалуацијата треба да се 

спроведе до крај на ноември 2018 

година.

ИПА 2014 Проект за набавка на ИКТ опрема за правосудните 

институции Договорот се очекува да биде склучен до 23.12.2018 

година, во времетраење од две години, што зависи од ex ante 

одобрување на ДЕУ.       

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап; Прибе1, Прибе2) TAIB 2013 

12-7440 LOTs1-8 Supply of Equipment for institutions in the area of justice 

and home affairs 

IPA 2014 Result 3/5 - Supply for Upgrade of ICT infrastructure, 

interconnection of relevant justice sector institutions, E-service and 

databases/develop of the ICT in the penitentiary and probation system 

1.4.4. Формирање на централизирано тело за ИКТ за 

правосудниот систем (согласно ЕК забелешки)

12/2018 МП АСЈО, ВС, ЈОРМ, 

ССРМ

Формирано тело за 

ИКТ за правосудниот 

систем

На 05.09.2018  МП достави  

барања  до ССРМ, СЈОРМ, 

ЈОРМ, ВСРМ, АСЈО,УИС, за 

номинирање на членови. 

Заклучно со 01.11.2018 година 

сите институции имаат доставено 

номианции освен Врховен суд. 

Формирањето на ова тело е една од мерките предвидени во 

Стратегијата за ИКТ во правосудството.

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап; Прибе1, Прибе2)

1.4.5. Усвојување Закон за измени и дополнувања на 

Законот за кривична постапка

4/2109 ВРМ МП Усвоен закон Финална фаза на изготвување. Усогласување со меѓународни стандарди за процедурални права и 

тоа со директивите на ЕУ поврзани со правото на толкување и 

преведување во кривичната постапка, правото на информирање во 

кривичната постапка, правата на жртвата, како и заштита на личните 

податоци во рамките на соработката во казнените предмети. Роковите 

се усогласени со ажурирањето на роковите во Акцискиот план од 

Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022).

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап)

1.4.6. Донесување Закон за измени и дополнувања на Закон 

за Кривична постапка

5/2019 СРМ МП Донесен закон Потребно е 2/3 мнозинство во СРМ. 
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1.4.7. Усвојување измени на Кривичен законик 11/2018 ВРМ МП Усвоен закон Нацрт законското решение е 

подготвено. Истото беше 

објавено на ЕНЕР на 14.09.2018 

година. Во моментов е во 

меѓуресорска консултација, во 

ноември ќе се пушти во владина 

процедура.

Ревидирање на одредбите во неколку области, од кои како најзначајни 

се: криминалот од омраза, неказнувањето на жртвата од трговија со 

луѓе и неказнувањето дете-жртва, воведувањето ново кривично дело 

„Попречување на правдата“, кодифицирање на кривичното дело за 

заштита на сведоци содржано во Законот за заштита на сведоци во 

Кривичниот законик и др. Главна цел  е да се подигне видливоста на 

делата на омраза со пропишување законска дефиниција на тој поим и 

предвидување посебни облици на дела на омраза во Посебниот дел, 

што согласно начелото на легалитет ќе ги обврзува органите на 

гонење да ги откриваат, утврдуваат и процесуираат таквите дела. 

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап)

1.4.8. Донесување измени на Кривичен законик 12/2018 СРМ МП Донесен закон Потребно е 2/3 мнозинство

1.4.9. Усвојување на Закон за бесплатна правна помош 11/2018 ВРМ МП Усвоен закон Давање на можност на што поголем број граѓани пристап до правда и 

квалитетно правично и фер судење.

Со овој закон се дава поголема функционалност и одговорност на 

подрачните одделенија на Министерството за правда. Се врши 

редефинирање на условите за одобрување на секундарна правна 

помош и акцент се дава на приходите на барателот на правната 

помош  Целосно се разработени постапките за плаќање за претходна 

и секундарна правна помош, прекин на правната помош и постапка за 

надомест за неосновано дадена правна помош од  страна на 

корисникот.

(врска со Извештаи на ЕК)

1.4.10.  Донесување Закон за бесплатна правна помош 2/2019 СРМ МП Донесен закон

ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФИКАСНОСТА ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО/ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА 

ПРАВОСУДСТВОТО

1.5.1.Прибирање на податоци, статистики и извештаи за 

судството

11/2018 МП ССРМ; АСЈО Собрани податоци, 

статистики и извештаи

Мерката се спроведува во насока на изготвување на изготвување на 

анализа базирана на докази за потребите на подготвување Стратегија 

за управување со човечки ресурси во судството:

(врска со Извештаи на ЕК и анализи на Светска банка) 

1.5.2. Анализа на судската мрежа 12/2018 МП ССРМ, АСЈО Подготвена анализа

1.5.3. Прибирање на податоци, статистики и извештаи за ЈО 2/2019 МП СЈОРМ, АСЈО Собрани податоци, 

статистики и извештаи

Мерката се спроведува во насока на изготвување на изготвување на 

анализа базирана на докази за потребите на подготвување Стратегија 

за управување со човечки ресурси во јавното обвинителство;

(врска со Извештаи на ЕК)

1.5.4. Анализа на обвинителската мрежа   04/2019 МП СЈОРМ, АСЈО Подготвена анализа

1.5.5. Подготовка на Стратегија за управување со човечки 

ресурси во судството

12/2019 МП ССРМ, АСЈО Подготвена Стратегија Препораки од Оценска мисија: Се препорачува итно да се изработи и 

донесе реална национална стратегија за човечки ресурси во 

правосудството и врз основа на веродостојни податоци, статистика, 

потреби и планирање, поддржани со финансиски и материјални 

ресурси. Рокот и редефинираната активност се усогласени со 

Заклучок од 13-ти Поткомитет за правда и внатрешни работи.                                                        

(врска со EuropeAId/139374/IH/SER/MK - Support to Justice Sector and 

Reform Process)
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Цели и мерки: Рок: Институција 

носител:

Институции 

учесници:

Индикатори Статус: Коментар: Track record_Имплементација на закони 

(остварени резулатати)

1.5.6. Подготовка на Стратегија за управување со човечки 

ресурси во ЈО

12/2019 МП  СЈОРМ; АСЈО Подготвена Стратегија Препораки од Оценска мисија: Се препорачува итно да се изработи и 

донесе реална национална стратегија за човечки ресурси во ЈО врз 

основа на веродостојни податоци, статистика, потреби и планирање, 

поддржани со финансиски и материјални ресурси. Рокот и 

редефинираната активност се усогласени со Заклучок од 13-ти 

Поткомитет за правда и внатрешни работи                                                         

(врска со EuropeAId/139374/IH/SER/MK - Support to Justice Sector and 

Reform Process)

1.5.7. Зајакнување на кадровските капацитети на судовите и 

ЈО со судски и јавнообвинителски службеници

12/2018 ССРМ, ЈОРМ МП, МФ Реализирани нови 

вработувања и 

унапредувања на 

судски и јавно 

обвинителски 

службеници во 

судовите и ЈО

 На 24.10.2018 е донесен законот 

за изменување и дополнување на 

Законот за судска служба.

Планирани се околку 100 судски службеници. По стапување во сила 

на измените на Законот за Судска служба,  втора половина на 

ноември ќе се објават огласи за вработување на судски службеници 

за сите судови. 

1.5.8. Зајакнување на кадровските капацитите на МП за  

поддршка на координација на реформата во 

правосудството

12/2018 МП МФ Реализирани нови 

вработувања и 

унапредувања во МП

Објавен е оглас за 12 нови 

вработувања.

Предвидени се вкупно 37 вработувања за 2018 год. и добиена е 

согласност од МФ.

1.5.9. Зајакнување на кадровските капацитети на АСЈО 2/2019 АСЈО МФ, МИОА, МП Реализирани нови 

вработувања и 

унапредувања во АСЈО

 На 22.10.2018 година се одржа 

конститутивна седница на 

Управниот одбор на АСЈО. На 

седницата одржана на 26.10.2018 

година донесе одлука со која се 

определува вршител на должност 

директор. На седницата одржана 

на 22.10.2018 година донесе 

одлука за распишување на јавен 

оглас за избор на директор и 

заменик на директорот. Огласот е 

објвен е на 24.10.2018.

Мерката содржи неколку под-мерки - формирање на управни и 

раководни органи на АСЈО, програма за работа и постапка на упис на 

нови слушатели (согласно препораките од оценската мисија), 

зајакнување на кадровските капацитети и просторните услови, и сл.



План 18

30.10.2018

Цели и мерки: Рок: Институција 

носител:

Институции 

учесници:

Индикатори: Статус на реализација: Коментар: Track record_Имплементација на закони 

(остварени резулатати)

ДА СЕ ВОСПОСТАВИ НОВ НАЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА КОМУНИКАЦИИ 

2.1.1. Усвојување на Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична 

постапка

ВРМ Усвоен закон Усвоен од страна на Влада на РМ на 26.12.2017 Со Законот за изменување и дополнување на 

Законот за кривична постапка се воведува 

институтот „анонимизирана наредба“ со што се 

операционализира ОТА;

(врска со ИРП, Прибе1, Прибе2)

2.1.2. Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична 

постапка

11/2018 СРМ Донесен закон Донесен од страна на СРМ на 30.10.3018 Изгласан со 2/3 мнозинство во СРМ.

ДА СЕ УСВОИ ПАКЕТОТ ЗАКОНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА НАДВОРЕШЕН 

МЕХАНИЗАМ ЗА КОНТРОЛА НА РАБОТЕЊЕТО НА ПОЛИЦИЈАТА

2.2.1. Усвојување на Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно 

обвинителство

12/2017 ВРМ Усвоен закон Усвоен од страна на Влада на РМ на 26.12.2017 Во Основното јавно обвинителство за гонење 

на организиран криминал и корупција се 

формира специјализирано Одделение за 

истражување и гонење на кривични дела 

сторени од лица со полициски овластувања и 

припадници на затворската полиција. 

Одделението има посебна стручна служба и 

јавнообвинителски истражители од 

истражниот центар согласно овој закон. 

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК, Прибе1, 

Прибе2)

2.2.2. Донесување на  Закон за изменување и дополнување на Законот за јавно 

обвинителство

12/2018 СРМ Донесен закон Донесен од страна на СРМ на 30.10.3018 Изгласан со 2/3 мнозинство во СРМ.

2.2.3. Усвојување на  Закон за изменување и дополнување на Законот за судови 12/2017 ВРМ Усвоен закон Усвоен од страна на Влада на РМ на 26.12.2017 Постоењето на независни, ефикасни и 

навремени механизми за контрола на 

работата на полицијата е барање согласно со 

ЕКЧП и нејзиното прецедентно право, како и 

согласно со наодите на Европскиот комитет за 

превенција од тортура (КПТ), мислењето на 

комесарот за човекови права на Советот на 

Европа во однос на независното и ефикасно 

одлучување по жалбите против полицијата и 

другите меѓународни стандарди, итн. Таквите 

механизми мора да бидат практично и 

хиерархиски независни од оние чие 

постапување е предмет на истрага, отворени 

кон увид на јавноста и да можат да донесуваат 

правно обврзувачки одлуки.                              „- 

кривични дела извршени од полициски 

службеник, овластено службено лице за 

безбедност и контраразузнавање со полициски 

овластувања, припадници на финансиска 

полиција, со закон овластени лица на 

Царинската управа кои работат на откривање 

на кривични дела и овластени службени лица 

на Министерството за одбрана кои работат на 

откривање и истражување на кривични дела 

или припадници на затворската полиција, при 

вршење на службено дејствие или за кривично 

дело извршено вон службата со употреба на 

сериозна закана, сила или средства за 

присилба што за последица има смрт, тешка 

телесна повреда, телесна повреда, 

противправно лишување од слобода, мачење 

и друго сурово, нечовечко или понижувачко 

2. Реформа на безбедносните и разузнавачките служби

Фокусот ќе биде ставен на спроведување на активности со цел да се постигне надминување на слабостите во сегашниот систем на следење на комуникациите, како и имплементација на Националната стратегија за борба против тероризмот и Стратегијата за спречување на насилен екстремизам. Воедно,  во 

делот на реформа на полицијата, ќе се следи започнатиот процес за воспоставување на независен надворешен механизам за контрола на работењето на полицијата.
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2.2.4. Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за судови 12/2018 СРМ Донесен закон Донесен од страна на СРМ на 30.10.3018 Изгласан со 2/3 мнозинство во СРМ.

ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ОПЕРАТИВНО ТЕХНИЧКАТА АГЕНЦИЈА (ОТА) 

2.3.1. Завршување на постапката на избор на Директор на Оперативно-техничката 

агенција (ОТА)

09/2018 СРМ МВР Избран е директор на ОТА Директорот на ОТА е избран на 06.09.2018.           

На 29.10.2018 година во Собранието се одржа средба на 

Комисијата за надзор над спроведувањето на посебната 

истражна мерка следење на комуникациите од страна на 

МВР,УФП, ЦУ и МО со директорот на ОТА.

(Врска со Прибе1, Прибе2)

2.3.2. Донесување на акти за внатрешна организација и систематизација на работни 

места во Оперативно-техничката агенција 

11/2018 ОТА Актите за внатрешна 

организација и 

систематизација на 

работни места во 

Оперативно-техничката 

агенција се подготвени и 

донесени 

Директорот на ОТА во октомври 2018 го донесе Актот за 

внатрешна оргаанизација на ОТА и Актот за 

систематизација на работните места во ОТА

2.3.3. Започнување на постапка за вработување на персонал во ОТА 11/2018 ОТА Извршени се вработувања 

на персонал во ОТА

2.3.4. Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за ОТА 11/2018 ОТА Подзаконските акти врз 

основа на ЗОТА се 

подготвени и донесени 

Донесени акти за систематизација на работни места, акт за 

внатрешна организација, правилник за начин 

на работа на ОТА, правилник за службена 

легитимација

2.3.5. Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за следење на 

комуникации

11/2018 ОТА, МП, ЈОРМ, МО и 

МВР

Подзаконските акти врз 

основа на ЗСК се 

подготовени и донесени 

Донесени се сите акти освен актот за начинот на следење 

на комуникациите со помош на техничките уреди и опрема 

ако се спроведува без посредство на ОТА и операторите во 

надлежност на ЈОРМ. Наведениот подзаконски акт е 

изготвен, доставен до експертот ангажиран од ЕК, се 

очекува негово мислење

начин на работа на оператори, анонимизација 

на наредбата која се однесува на постапката 

за безбедност, за начинот на уредување на 

релевантноста на податоците во однос на 

нивното ништење

2.3.6. Донесување на подзаконски акти врз основа на Законот за кривична постапка 11/2018 МП МВР Подзаконските акти врз 

основа на ЗКП се 

подготовени и донесени 

Донесени акти за анонимизација на наредбата кога има 

спроведување на посебна истражна мерка 

следење на комуникации

2.3.7. Формирање на Совет за граѓански надзор согласно Законот за ОТА 12/2018 СРМ Советот за граѓанска 

надзор е формиран 
Собранието донесе Одлука за распишување на оглас на 

18.10.2018. Одлуката е објавена во СЛ бр 193 на 

22.10.2018. Рок за аплицирање - 15 дена.
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2.3.8. Преземање на технички и административни мерки со цел обезбедување на: -  

посебна локација и објект за Оперативно-техничката агенција, - физичко и техничко 

обезбедување на објектот на ОТА, - нова инфраструктура за поврзување со 

оператори и овластени органи.

11/2018 ВРМ МВР Обезбеден е посебен објект за ОТА.                      Владата 

на 26.10.2018 год. донесе одлука за формирање на 

Комисија за пренос на техничките уреди за следење на 

комуникации и на техничката документација од МВР-УБК во 

ОТА.

Комисијата, составена од претставници од 

МВР,ОТА,Врховниот суд, Јавното обвинителство, 

Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, 

како и од Комисијата за надзор над спроведувањето на 

посебната истражна мерка следење на комуникациите, има 

за задача да ја утврди фактичката состојба на техничките 

уреди за следење на комуникации, како и на техничката 

документација, кои се пренесуваат од МВР-УБК во ОТА, да 

изврши попис на сите активни мерки за следење на 

комуникациите, како и да состави записник за извршената 

задача. 

Формирањето на оваа Комисија е во функција на 

обезбедување гаранции за соодветна имплементација на 

законски решенија од кои произлегуваат и обврските 

Владата М да ги овозможи сите услови за старт на работата 

на ОТА, до денот на започнување на примената на 

наведениот закон, односно до 1.11.2018.

 


ДА СЕ ВОСПОСТАВИ НАДВОРЕШНИОТ МЕХАНИЗАМ ЗА КОНТРОЛА НАД 

РАБОТАТА НА ЛИЦАТА СО ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИТЕ 

НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

2.4.1. Имплементација на Планот на активности за имплементација на 

Надворешниот механизам за контрола над работата на лицата со полициски 

овластувања и затворската полиција

02/2019 СЕП МВР; МФ, МФ-ЦУ, 

МФ-УФП, МО, 

ОЈОГОКК, НП, 

СОБРАНИЕ, МП, МП-

УИС

Планот на активности за 

имплементација на 

Надворешниот механизам 

за контрола над работата 

на лицата со полициски 

овластувања и затворската 

полиција е донесен 

Планот е Донесен (врска со ИРП, Прибе1, Прибе2)

ДА СЕ РЕФОРМИРААТ БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ

2.5.1. Усвојување План за реформа на безбедносно-разузнавачкиот сектор во 

Република Македонија

12/2018 ВРМ Подготвен е Планот Подготвен е нацрт План за реформа на УБК кој треба да го 

усвои ВРМ откако ќе се усвои моделот за реформа на УБК. 

Групата се состои од 32 лица, а во неа се вклучени 

претставници од државни институции и невладини 

организации: НП; претставник од ОТА, професор на 

Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје; претставник 

од Хелсиншкиот комитет за човекови права во Република 

Македонија, НВО „Аналитика и „Еуротинк“; пратеници  од  

собраниската Комисија за надзор над работењето на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата 

за разузнавање ,од Комисијата за одбрана и безбедност и 

од Комисијата за надзор на спроведувањето на посебната 

истражна мерка за прислушување на комуникациите од 

страна на МВР, Управата за финансиска полиција, 

Царинската Управа и Министерството за одбрана;12 

претставници од МВР и претставник од МО, Царинската 

управа, Управата за финансиско разузнавање, Управата за 

финансиска полиција, Врховниот суд на Република 

Македонија, ОЈО, Јавното обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција; СЈО; Агенцијата за 

разузнавање; УБКИ и ДЗЛП. Работната група е обврзана до 

15 Ноември да достави до Владата на РМ предлог на модел 

за реформа на безбедносно-разузнавачкиот модел со план 

за негово воспоставување 

создавање професионални, департизирани, 

транспарентни агенти кои ќе ги штитат 

граѓаните и државата.                                     

(врска со ИРП, Прибе1, Прибе2)

ДА СЕ СПРОВЕДАТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ 

ТЕРОРИЗАМ И СТРАТЕГИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ 
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2.6.1.Организирање обука за членовите и замениците членови на Националниот 

комитет за имплементација на Националните стратегии и Акциски планови за 

спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам 

02/2019 НКСНЕБпТ Број на обучени членови и 

заменици членови на 

Националниот комитет за 

имплементација на 

Националните стратегии и 

Акциски планови за 

спречување на насилен 

екстремизам и борба 

против тероризам 

(врска со Извештаи на ЕК)            (врска со 

IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)

2.6.2. Воспоставување стратешка комуникација за Националниот комитет и 

стратешките документи

02/2019 НКСНЕБпТ Воспоставена Стратешка 

комуникација 

(врска со IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)

2.6.3. Одржување работни состаноци со верските заедници преку Комисијата за 

односи помеѓу верски заедници и религиозни групи за имплементација на 

Националните стратегии

02/2019 НКСНЕБпТ Реализирани работни 

состаноци 

2.6.4.  Воспоставување стручна експертиза за финансиските импликации кои 

произлегуваат од Акциските планови за спречување на насилен екстремизам и 

борба против тероризам

02/2019 НКСНЕБпТ Воспоставена Стручна 

експертиза за 

финансиските импликации 

(врска со IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)

2.6.5. Одржување работни состаноци со единиците на локална самоуправа во 

Република Македонија за имплементација на Националните стратегии на локално 

ниво

02/2019 НКСНЕБпТ Реализирани работни 

состаноци 

На 29.10.2018 во Владата беше потпишан Меморандум за 

разбирање за проектот „Јакнење на отпорноста од насилен 

екстремизам на локалните заедници во Македонија“. На 

настанот се обратија националниот координатор на 

Комитетот, градоначалниците, министерот за локална 

самоуправа и амбасадорите на Обединетото Кралство и на 

Кралството Холандија.

(врска со IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)

2.6.6. Мапирање на состојбата на терен во Република Македонија во поглед на 

спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам

02/2019 НКСНЕБпТ Завршено мапирање (врска со IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)

2.6.7. Иницирање на регионална соработка со земјите од Западен Балкан на полето 

на спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам

12/2018 НКСНЕБпТ Започнување на 

Иницијативата за 

регионална соработка со 

земјите од Западен Балкан 

на полето на спречување 

на насилен екстремизам и 

борба против тероризам

Иницијативата за регионална соработка и стратегија е веќе 

отпочната и воспоставенa e добра соработка со земјите од 

Западниот Балкан. Подготвена е и нацрт верзија на 

заеднички план со Република Албанија и Република Косово. 

Истото треба да се прошири и со останатите земји од 

Западниот Балкан и затоа како активност продолжува и во 

следната година.

2.6.8. Изготвување  Годишни извештаи за спроведување на Стратегија за борба 

против тероризам и Стратегијата за спречување насилен екстремизам

02/2019 НКСНЕБпТ Изготвен извештај (врска со IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
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ДА СЕ НАМАЛАТ РИЗИЦИТЕ ОД ПОЛИТИЗАЦИЈА ПРЕКУ 

ВОВЕДУВАЊЕ ЈАСНИ КРИТЕРИУМИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК, СИГМА извештаи)

3.1.1. Подготвување анализа на примената на Законот за 

административни службеници  и Законотза вработени во јавниот 

сектор 

12/2018 МИОА  АА;  ССРД Подготвена Извештај од Анализата и тези 

за нацрт-закон/и

ПВР Анализата на ЗАС и ПВР Анализата на ЗВЈС се 

изготвени и ќе бидат разгледувани во претстојниот 

период, со цел подготвување на предлози за изменување 

на законите.

3.1.2. Подготовка на извештај за именувања и разрешувања на 

функционери со образложенија, базирани на докази

2/2019 ГС Подготвен извештај за именувања и 

разрешувања за 2018 година и доставен до 

ЕК
3.1.4 Креирање електронска алатка на веб страната на МИОА за 

пријавување на притисоци на работното место во предизборен 

период.

9/2018 МИОА ДИТ Креиран линк на веб страната на МИОА На 13.09.2018 на веб страната на МИОА 

(http://mioaportal.mioa.gov.mk/?q=mk/eform/submit/prijava) 

се постави електронска алатка каде можеше да се пријави 

притисок на работно место (Согласно Законот за заштита 

од возменирување на работно место). Оваа алатка беше 

поставена во пресрет на рефендумот, а МИОА сите 

пристигнати пријави ги проследуваше до надлежните 

органи, за понатамошно постапување.. 

Пријавувањето на притисоци е анонимно, но доколку 

лицето кое пријавува сака да ги сподели личните 

податоци, тие ќе бидат заштитетни согласно Законот 

за заштита на личните податоци, за што веќе се 

превземени соодветни технички и организациски 

мерки. 

Алатката ќе продолжи да функционира за следните 

изборни циклуси, а ќе се активира на денот на 

објавување на Одлука за распишување на избори.

ДА СЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗИРААТ ВИСОКИТЕ РАКОВОДНИ 

СТРУКТУРИ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА 

3.2.1.  Подготовка на нацрт-текст на Закон за висока раководна 

служба (senior civil service)

2/2019 МИОА   РГ  во состав 

ГС, МП, МФ

Изготвен нацрт-текст на Закон за висока 

раководна служба.

МИОА пристапи кон изработка на концептот за 

воведување на категоријата високи државни службеници. 

Со поддршка на СИГМА беше изработен документ за 

политики, а во координација на МИОА, формирана е 

работна група со претставници од релевантни институции 

кои ќе работат на Нацрт верзијата на Законот за висока 

раководна служба. Работната група започна со работа во 

средината на октомври.

Со овој закон ќе се унифицира постапката и ќе се 

дефинираат компетенциите за избор и именување 

на ВРС со што ќе се заменат одредбите од 

поединечните (над 120) закони. 

3.2.2 Подготовка на прв полугодишен извештај за спроведување 

на Стратегијата за РЈА (2018-2022) со Акциски план

10/2018 МИОА Подготвен прв полугодишен извештај Нацрт полугодишниот извештај е изготвен и ќе биде 

доставен до сите засегнати страни за 

коментари/предлози. Дополнително, истиот ќе биде 

разгледан и во рамки на Секретаријатот и Советот за 

РЈА.

Согласно Системот за следење, оценување и 

известување за Стратегијата за РЈА со АП 2018 - 

2022, како и согласно Насоките за следење и 

известување за спроведувањето на Стратегијата за 

РЈА со АП, МИОА по електронски пат ги прибра 

потребните информации од институциите носители 

на активности од АП. 

(врска со СИГМА извештаи, Стратегја и АП РЈА 

2018-2022)

ДА СЕ ЗАЈАКНАТ КАПАЦИТЕТИТЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА 

СЕЛЕКЦИЈА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ 

3.3.1. Организирање обуки за членовите на комисиите за 

селекција. 

12/2018 МИОА Број на обучени членови на комисии за 

селекција по институции.

Со поддршка на ОБСЕ мисијата во Скопје, МИОА 

спроведе обука за спроведување на структурирано 

интервју базирано на компетенции, за 50 

административни службеници кои се потенцијални 

членови на комисиите за селекција, а доаѓаат од 

одделенијата за управување со човечки ресурси.

3. Реформа на јавната администрација (РЈА) и добро управување

Фокусот ќе биде ставен на имплементација на Стратегијата за РЈА, поконкретно мерките во Акцискиот План (кои што произлегуваат од Стратегијата заклучно со февруари 2019 год.) а кои ги адресираат утврдените недоследности во однос на политиките за селекција и вработување 

(personnel policies), во насока на деполитизација на јавната администрација.
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ДА СЕ УНАПРЕДИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЧЕЛОТО ЗА 

СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 

3.4.1.Анализа на досегашната примена на Методологијата за пла

нирање на вработувањата во jавниот сектор согласно начелото 

за соодветна и правична застапеност и подготвување на предлог 

за нејзино подобрување

2/2019 МИОА ССРД Подготвена е Анализа за досегашната 

примена на Методологијата за 

планирање на вработувањата во 

јавниот сектор согласно со начелото 

за соодветна и правична застапеност 

и подготвување на предлог за 

нејзино подобрување  

ДА СЕ ЗАЈАКНЕ ЕФИКАСНОСТА ВО ЈАВНАТА СЛУЖБА (врска со Извештаи на ЕК, СИГМА извештаи, 

Статегија за РЈА и АП 2018-2022)

3.5.1 Мапирање на институции и објавување на Каталог на 

институции на веб страната на МИОА

11/2018 МИОА Објавен Каталог Мапирањето на институциите е завршено во септември и 

презентирано на Третата седница на Советот за РЈА 

3.5.2 Подготовка на Акциски план за 

реорганизација/оптимизација на органите на државна управа, 

агенции и инспекциски служби на централно ниво

11/2018 МИОА; Министерства;

 ИС

Изготвен АП Владата на седницата одржана на 30 октомври 2018 

година ја усвои Информација за воспоставување на 

развиена кохерентна институционална поставеност на 

органите на државната управа, агенциите и 

инспекциските служби од централната власт со предлог 

Акциски план. По усвојувањето на Информацијата од 

Страна на Владата на РМ, МИОА ќе формира 

меѓуресорска работна група за која ќе го координира 

процесот на реализација на Акцискиот план.               

(врска со IPA 2017 Support for state and inspection 

services reorganisation)

3.5.3 Подготовка на Предлог класификација и нова организациска 

поставеност на органите на државната управа, агенциите и 

инспекциските служби од централната власт 

2/2019 МИОА  министерства ВРМ усвои Информација со Предлог - 

класификација и нова организациска 

поставеност на органите на државната 

управа, агенциите и инспекциските служби 

од централната власт

(врска со IPA 2017 Support for state and inspection 

services reorganisation)

3.5.4 Одржување јавни расправи за Предлог класификација и 

нова организациска поставеност на органите на државната 

управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт 

2/2019 МИОА Организирани јавни расправи (врска со IPA 2017 Support for state and inspection 

services reorganisation)

ДА СЕ УНАПРЕДИ ПРИМЕНАТА НА ЗОУП (врска со Извештаи на ЕК, СИГМА извештаи, 

Статегија за РЈА и АП 2018-2022)

3.6.1. Изготвување Анализа на досегашна имплементација на 

ЗОУП и подготвување на предлог со препораки и мерки за 

унапредување на примената на ЗОУП

10/2018 МИОА  ДКУПиРО, ДКИН

иПП, ДУИ,  МП

Подготвена е анализа за 

имплементацијата на ЗОУП со предлог 

мерки за унапредување на неговата 

примена.

Анализа на првичната примената на Законот за општата 

управна постапка од страна на јавните органи и 

второстепените органи во Република Македонијa е 

изготвена. 
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3.6.2. Спроведување  обука за  вработените кои ќе бидат  

ангажирани на управување и одржување на точката за  

информирање во МИОА  

9/2018 МИОА Број на спроведени обуки на вработени по 

институции

Со поддршка на СИГМА, од страна на локален експерт се 

спроведоа три основни обуки за ЗОУП за 4 вработени од 

МИОА кои ќе ја сочинуваат точката за информирање 

(давање помош и совети на административните 

службеници од јавните органи и на засегнатите страни 

при практична имплементација на ЗОУП). 

3.6.3. Воспоставување на точка за информирање во МИОА за 

обезбедување на практични совети  

за јавните органи за примената на  ЗОУП 

12/2018 МИОА Воспоставена е точка  

за информирање во МИОА

Во тек е воспоставување на посебна електронска алатка 

за прашања  и  одговори произлезени од практичната 

примена на ЗОУП и креирање 

3.6.4. Развивање на курикулум за обука за примена на ЗОУП 

наменета за административни службеници од јавни органи и 

судии од управните судови. 

2/2019 МИОА МП Развиен е курикулум 

ДА СЕ ПОДОБРИ СИСТЕМОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО 

УПРАВНАТА ПОСТАПКА

3.7.1. Подготвување на Насоки за примена на ЗОУП во водење 

на постапките до донесување на управните акти 

10/2018 МИОА Подготвени се насоките Насоките се изготвени во текот на месец септември, со 

поддршка од СИГМА

3.7.2. Подготвување на Насоки за примена на ЗОУП за 

делегирање на надлежноста за решавање во управна постапка и 

за донесување на управни акти.

10/2018 МИОА институции од  

јавен сектор

Подготвени се насоките Насоките се изготвени во текот на месец септември, со 

поддршка од СИГМА

ДА СЕ СПРОВЕДАТ ОБВРСКИТЕ ОД ТЕЛАТА НА 

СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

(врска со препораки на ЕК, подготовка на 

преговарачките структури)

3.8.1. Организирање на работилница со претседавачи и 

секретарите на сите тела на ССА

11/2018 СЕП Организирани се работилници

3.8.2. Дефинирање Насоки за подготовка на состаноците и 

механизам за следење на имплементацијата на заклучоците од 

сите тела на ССА

11/2018 СЕП Подготвени се насоките

3.8.3. Формирање на преговарачка структура на РМ со ЕУ 11/2018 СЕП/КПВРМ/МН

Р

линиски 

министерства и 

други учесници

Формирана преговарачка структура со 

компетентни и мотивирани членови

3.8.4.  Воспоставување на механизми за наградување на членови 

на преговарачки тимови на РМ со ЕУ

2/2019 СЕП/КПВРМ/МН

Р

МФ, МИОА Дефиниран механизам

ДА СЕ ПЛАНИРААТ И РЕВИДИРААТ ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ 

НА СООДВЕТЕН НАЧИН 

(врска со Извештаи на ЕК - нов пристап, реформи 

во управување со јавните финансии, СИГМА 

извештаи, ИПА2 - Акциски документ)

3.9.1. Планирање  соодветни финансиски средства во наредното 

буџетирање за спроведување на препораките од Извештајот на 

ЕК за земјата и други тековни извештаи и препораки

12/2018 МФ СЕП и

сите буџетски 

корисници

Предвидени средства во Буџетите на 

буџетските корисници за 2019 година
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Цели и мерки: Рок: Институција 

носител:

Институции 

учесници:

Индикатори: Статус на реализација: Коментар: Track 

record_Имплементација 

на закони (остварени 

резулатати)

3.9.2.Подготовка на Нацрт Закон за буџетите 12/2018 МФ Подготвен нацрт закон Целта на оваа мерка е да се зајакне среднорочното 

буџетирање и воспостави реформа на буџетскиот 

процес со поместување на временската рамка во 

првата половина од годината, да се воведат 

фискални правила за да се постигне: поголема 

транспарентност и следење на користењето на 

буџетските средства, пореални среднорочни 

проекции, појасни процедури и одговорности во 

целокупниот процес и предвидливост на буџетот.

3.9.3. Усвојување на Закон за буџетите 1/2019 ВРМ Усвоен закон

3.9.4. Донесување на Закон за буџетите 2/2019 СРМ Донесен закон

3.9.5. Усвојување документ „Политики во јавната внатрешна 

финансиска контрола во перодот од 2019 до 2021 година“ 

12/2018 МФ МИОА, ДЗС, ГС Донесени политики за ЈВФК Во тек е усогласување на забелешките од СИГМА и ДГ 

НЕАР

(врска со IPA 2018 support for the Public Finance 

management in drafting PIFC Policy Paper 2018-2020 

and new Law on the system of internal controls in the 

public sector (PIC Law).



План 18

30.10.2018

Цели и мерки:

Рок:
Институција 

носител:

Институции 

учесници:
Индикатори:

Статус на реализација: Коментари: Track 

record_Имплементација 

на закони (остварени 

резулатати)

ДА СЕ ЗАЈАКНЕ КАПАЦИТЕТОТ ЗА ВОДЕЊЕ ФИНАНСИСКИ 

ИСТРАГИ

4.1.1. Формирање на посебни специјализирани Единици за 

финансиски истраги 

2/2019 ЈОРМ, МВР, 

УФП, ЦУ

Формирани специјализирани 

единици за финансиски истраги 

Согласно Стратегијата за финансиски истраги, посебната 

специјализирана Единица за финан.истраги во ЈОРМ ќе се 

формира во втората половина на 2019 год. 

(врска со Извештаи на ЕК, Прибе1, Прибе2, оценски мисии)

ДА СЕ ЗАЈАКНАТ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОДДЕЛОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ 

НА ОРГАНИЗИРАН И СЕРИОЗЕН КРИМИНАЛ 

(врска со Извештаи на ЕК, Прибе1, Прибе2, оценски мисии)

4.2.1.Анализа на препораките од Оценската мисија за корупција на 

високо ниво, организиран криминал и перење пари и нивно 

инкорпорирање во Планот за кадровско зајакнување на Одделот за 

сузбивање организиран и сериозен криминал

10/2018 МВР Подготвена Анализа Анализата е изготвена. Дел од наодите на анализата се 

инкорпорирани во Стратегијата за јакнење на капацитетите за 

водење на финансиски истраги. Останатите ќе бидат 

инкорпорирани во Планот за кадровско екипирање на 

Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, 

по донесување на новиот Акт за систематизација на работни 

места во МВР

4.2.2 Воспоставување Методологија за приоретизација на предмети 

на Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал

2/2019 МВР Подготвена Методолија за 

приоритизација на предмети на 

Одделот за сузбивање 

организиран и сериозен криминал

Mетодологијата е изготвенa 

и истата е во меѓусекторска 

консултација во рамки на 

МВР. 

(врска со IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strenthening the 

capacities of the authorised bodies for fignt against crime) 

4.2.3. Утврдување на систем, организација и надлежност на Одделот 

за сузбивање организиран и сериозен криминал

2/2019 МВР Подготвен систем и органиграм на 

Одделот за сузбување организиран 

и сериозен криминал 

(врска со IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strenthening the 

capacities of the authorised bodies for fignt against crime) 

4.2.4. Воспоставување рамка за управување со човечки ресурси со 

утврдени критериуми за регрутирање на раководен и основен кадар, 

со систем мерки за интегритет на вработените во Одделот за 

сузбивање организиран и сериозен криминал

2/2019 МВР Воспоставена  рамка за 

управување со човечки ресурси; 

подготвени се критериуми за 

регрутирање 

(врска со IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strenthening the 

capacities of the authorised bodies for fignt against crime) 

ДА СЕ ЗАЈАКНАТ КАПАЦИТЕТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ 

КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 

(врска со Извештаи на ЕК, Прибе1, Прибе2, оценски мисии)

Фокусот ќе биде ставен на преземање активностите во насока на водење проактивни истраги, покренување обвиненија и донесување конечни пресуди за случаите во врска со корупција и организиран криминал, вклучително и на високо ниво.

4. Борба против организираниот криминал и корупција 
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4.3.1. Организирање обуки за вработените во Националниот 

координативен центар за организиран криминал

12/2018 МВР Број на организирани обуки; Број 

на обучени вработени во НКЦОК

Упатените претставници во 

НКЦ учествуваа на една 

основна обука за 

Оперативна 

криминалистичко 

разузнавачка анализа со цел 

стекнување на основни 

знаења, вештини и 

компетенции за 

криминалистичкото 

разузнавање и анализа. 

Истите учествуваа и на 3 

работилници  (февруари, мај 

и јуни 2018) на тема 

меѓуинституционална 

соработка и координација и 

борба против корупција.

(врска со IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strenthening the 

capacities of the authorised bodies for fignt against crime) 

4.3.2 Изготвување на Квартална анализа на работењето на 

Националниот координативен центар за организиран криминал

2/2019 МВР Подготвена Анализа и Извештај Направена е анализа за 

работењето за првите три 

месеци. Следи полугодишна 

анализа во септември 2018 

година. 

НКЦ ќе продолжи со изготвување квартални анализи и 

доставување на извештај за својата активност до МВР и СЕП.

4.3.3 Водење веродостојна евиденција за случаите на корупција на 

високо ниво, кои покажуваат напредок и ефикасност во 

справувањето и гонењето на корупцијата. 

2/2019 ЈОРМ МП Редовно доставување податоци за 

случаите на корупција на високо 

ниво

Track-record е доставен во позадинските материјали за 

поткомитетот за правда и внатрешни работи, октомври 2018. 

(Делот на track record да се дополни со резиме на случаи)

ДА СЕ РЕДЕФИНИРА СТАТУСОТ, СОСТАВОТ И НАДЛЕЖНОСТИТЕ 

НА ДКСК 

(врска со ИРП, Извештаи на ЕК, Прибе1, Прибе2)

4.4.1 Усвојување нa Закон за спречување на корупцијата 11/2018 ВРМ МП Усвоен закон; Избор на членови на 

ДКСК; Воведени контролни

механизми и основи за 

одговорност на членовите  во 

случај на непостапување или

злоупотреба на функцијата.

Доставен во владина 

процедура на 31.10.2018 год.

Се проширува надлежноста на ДКСК, се воведуваат неколку 

нови надлежности на ДКСК меѓу кои и изрична и прецизирана 

надлежност за следење на финансирање на политичките 

партии; се прецизираат обвските на другите органи кои треба 

да постапуваат по барањата и предлозите на дкск; се 

предвидува нов состав на ДКСК; се менуваат условите за 

именување претседател и членови на ДКСК; се менува 

постапката за избор на ДКСК; се прецизираат основите и 

постапката за разрешување на ДКСК; се предвидува годишна 

контрола на имотната состојба на претседателот и членовите 

на ДКСК; се менува опфатот на лица кои имаат обврска да 

пријават имотна состојба, а се воведуваат одредби во насока 

на поголема ефикасност и ефективност на проверката на 

имотната состојба и интересите на службените лица.

4.4.2 Донесување на Закон за спречување на корпцијата 12/2018 СРМ МП Донесен закон

ДА СЕ УНАПРЕДИ ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО 

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

(врска со ИРП, Извештаи ЕК, Стратегија за реформа на 

РЈА и АП2018-2022)

4.5.1 Подготовка на Анализа на постојниот закон и компаративна 

анализа со други земји

10/2018 МП Подготвена анализа Анализата базирана на докази ќе покаже во која насока ќе се 

движат измените.                                           (врска со IPA 2017 

Promoting transparency & accountability in public administration)

4.5.2  Усвоен  Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер

1/2019 ВРМ МП Усвоен закон

4.5.3 Донесен  Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер

2/2019 СРМ МП Донесен закон
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ДА СЕ ИМПЛЕМЕНТИРААТ ГРЕКО ПРЕПОРАКИТЕ ОД ЧЕТВРТИОТ 

КРУГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Измени на: Законот за спречување на корупцијата; Законот за 

јавно обвинителство, Законот за судови и Законот за судски 

совет се исто така препораки на ГРЕКО 

4.6.1 Усвојување измени и дополнувања на Етичкиот кодекс за 

пратениците

12/2018 СРМ МП Усвоени измени и дополнувања на 

Етички кодекс

Прецизирање на одредбите за судир на интереси и 

интегритет и пропишување посериозни казни/мерки, наспроти 

предвидената опомена во Законот за спречување на судир на 

интереси

4.6.2 Усвојување  измени и дополнувања на Кодексот за судска етика 2//2019 ССРМ МП Спречување конфликт на интереси на судиите, забрана на 

примање на подароци; начинот на располагање со 

протоколарните подароци стекнати на службени посети, 

приеми, прослави и сл.; Проширување на опсегот на кодексот 

во однос на сите судии во РМ (не само на судиите кои се 

членови на Здружението на судии); Проширување на опсегот 

на кодексот и на судиите-поротници.

4.6.3 Усвојување измени и дополнувања на Етичкиот кодекс за јавни 

обвинители

2//2019 ЈОРМ МП; Здружение 

на јавни 

обвинители на 

РМ, Етички 

совет

Спречување конфликт на интереси; начинот на располагање 

со протоколарните подароци стекнати на службени посети, 

приеми, прослави и сл.



План 18

30.10.2018

Листа на кратенки:

РМ- Република Македонија

ЕУ – Европска унија

ЕК – Европска комисија

ДЕУ – Делегација на Европската унија

СоЕ – Совет на Европа

ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка во Европа

ПВРМ - Претседател на Владата на Република Македонија

Планот е резултат на работата на Министерската работна група, подржана од ад хок експертската група, како и прилози од надлежни институции, вклучително и предлози од граѓанското

општество.

ВРМ – Влада на Република Македонија

ГСВРМ – Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија

СРМ – Собрание на Република Македонија

СЕП – Секретаријат за европски прашања

ССРД – Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

ЗПВРМ – Заменик претседател на Владата на Република Македонија

МФ – Министерство за финансии

МНР - Министерство за надворешни работи

МВР - Министерство за внатрешни работи

МП - Министерство за правда

МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација

МО - Министерство за одбрана

МТСП - Министерство за труд и социјална работа

Министер без ресор

ССРМ – Судски совет на Република Македонија

СЈОРМ – Совет на Јавни обвинители на Република Македонија

АСЈО –Академија за судии и јавни обвинители

ЈОРМ – Јавно обвинителство на Република Македонија 

ВСРМ – Врховен суд на Република Македонија

ОЈООКК – Основно јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција

ОТА - Оперативно-техничката агенција 

СЈО - Специјалнон јавно обвинителство

ДКСК – Државна комисија за спречување на корупција

ДИК – Државна изборна комисија

УБК – Управа за безбедност и контраразузнавање



План 18

30.10.2018

ЦУ – Царинска управа

АР - Агенција за разузнавање

УФП – Управа за финансиска полиција

УФР – Управа за финансиско разузнавање

УЈП- Управа за јавни приходи

ДЗЛП – Дирекција за заштита на лични податоци

ДБКИ – Дирекција за безбедност на класифицирани информации

АА – Агенција за администрација

ААВМУ – Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

НП – Народен правобранител

НКСНЕБпТ - Националниот комитет за имплементација на Националните стратегии и Акциски планови за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам 

МРТ – Македонска радио телевизија

НВО – Невладини организации

КОМСПИ - Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер




