
Проектот е финансиран
од Европската Унија

КЛУЧНИ НАОДИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ВО СЕНКА ЗА
СЕКТОРСКАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРАВДА

РЕЛЕВАНТНИ СЕКТОРСКИ ПОЛИТКИ

Клучните документи што даваат патоказ за потребните реформи во
секторот правда се Стратегијата за реформа на правосудство за
периодот 2017-2022 година и Акцискиот план за
имплементација на стратегијата. Во декември 2020 година
Министерството за правда го објави вториот извештај за
имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот
сектор 2017-2022 година, според кој во текот на 2019 и 2020
година, од вкупно 227 активности, 114 активности се реализирани
во целост, 35 активности се во тек, 15 активности доцнат, 44
активности се спроведуваат континуирано, 13 активности имаат
подоцнежен рок на реализација, додека пак 6 активности зависат
од претходно донесување на дадените законски измени.

Од аспект на стратешките документи, во рамките на овој сектор, во
текот на 2020 година беа почнати процесите за уште неколку
важни документи, како што се: Националната стратегија за
затворски систем (2021-2025),

Уште една исклучителна важна активност што започна со реализација во текот на 2020 и 2021
година е дигиталната трансформација на правосудството во Северна Македонија.
На шеесет и шестата седница Владата на Република Северна Македонија ја усвои
Информацијата за планираните активности за дигитализација во судството до крајот на 2021
година.

Планот за дигитализација содржи активности во повеќе фази. Ќе бидат опремени повеќе од
100 судници низ 34 суда во земјата, како и судниците во рамките на Академијата за судии и
јавни обвинители и затворот „Идризово“.

Дигитализацијата, меѓу другото, значи и воведување онлајн-судења, а со тоа е предвидено да
се забрзаат постапките, кои ќе бидат и поевтини, а можностите за одложување ќе бидат
значително намалени. Воедно вградената современа информатичка технологија треба
овозможи судење на далечина, но и да обезбедува и видеозапис од судењата.

Процесот на дигитализација на македонските судови директно, финансиски, технички и
стручно ќе го помагаат ОБСЕ, Соединетите Американски Држави, Европската комисија и
норвешката влада.

Стратегијата за развој на пробациската служба 2021-2025 и Националната стратегија за
спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025.

https://bit.ly/2RP5iD5
https://bit.ly/3w2D8mU
https://bit.ly/3vwEwiM


ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

СРГ го користи стандардниот Деловник за
работа и во него детално се наведени членовите
на работната група.

Согласно Деловникот за работа предвидено е да се
одржуваат состаноци најмалку еден месечно, додека
во 2020 година се одржале само два состанока.

Поканата, дневниот ред и материјалите за
состаноците редовно се испраќаат до сите
членови на СРГ.

Клучните документи од работата на СРГ и
записниците од состаноците од состаноците
не се објавуваат и на веб-страницата на
Министерството за правда.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ членуваат 8 граѓански организации со
статус на членови.

Во текот на состаноците редовно се остава
доволно простор за претставниците на ГО да
можат да се вклучат со свои мислења и препораки.
Сепак, фокусот на состаноците е ставен на
презентациите на институциите и оттука
гледиштата на граѓанските организации се
секогаш во втор план.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Двата состанока на СРГ во 2020 беа посветени
на акциските фишеа, акцискиот документ и
стратешките одговори за ИПА 3
програмирањето. Ваквиот пристап и оваа
динамика на состаноци се чини недоволна и не
остава доволно простор за дискусија на
секторските политики и стратегии.

Организирани се два оперативни состаноци,
од кои само на еден биле поканети
претставниците на ГО кои се членови на СРГ.

Зголемување на динамиката на состаноците со цел да може да се дискутираат новите стратешки и плански
документи, како и да се следат постигнатите резултати од веќе постојните стратегии и планови.

Измена на Деловникот за работа, преку кој ќе се дефинира моделот за избор на претставниците
на граѓанските организации и ќе се дефинира нивната улога и мандат.

Претставниците на ГО да бидат вклучени во сите фази на креирањето на документите што ги генерира СРГ.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

СРГ ЗА ПРАВДА

Формирана во: 2015

Број на членови: 58 члена, Министерството за
правда x 7, судските институции x 26, граѓанските
организации x 8 и донаторската заедница x 17
Број на одржани седници во 2020: Два
состанока, 25.6.2020 и 30.10.2020

Претседавач на СРГ:
Министерот за правда на РСМ

Копретседавач на СРГ: Делегацијата на ЕУ во
Република Северна Македонија
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12 Судски институции (45%)

Донаторска заедница (29%)

Граѓански организации (14%)

Министерство за правда (12%)

Двете страни - институциите и граѓанските
организации се согласуваат дека постои
продуктивна комуникација, надвор од работата
на самата СРГ.

Креирање Годишен план за работата на СРГ во првиот квартал од годината.
Министерството за правда да ги објави на својата интернет-страница сите потребни документи поврзани со
работата на СРГ.

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена одговорност на
Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - Истражување во акција и Центар за граѓански
комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

ГО што се дел од оваа СРГ редовно продуцираат
соопштенија, анализи, истражувања и
документи за јавните политики во поглед на
секторските политики.

Потребна е поголема вклученост на
претставниците на ГО во консултативните процеси
и во креирањето на секторските документи.

Претставниците на ГО, во текот на 2020 година не
организирале консултации со други граѓански
организации за темите што биле дискутирани на
СРГ.

Улогата на претставниците на ГО во СРГ е повеќе
формална отколку што даваат суштински
придонес во нејзината работа.


