
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ

Секторската работна група за правда
го користи стандардниот Деловник за
работа, односно ги содржи генералните
одредби како и сите други СРГ. 
На интернет-страницата на Министерството за правда не се достапни информации за 
работата на секторската работна група.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 8 претставници на ГО (14% од вкупниот број членови), во улога на членови. 
Во текот на 2021 година граѓанските организации како членови на СРГ воопшто не биле 
искомуницирани во поглед на активностите на СРГ. Надвор од работата на СРГ, 
граѓанските организации и стручната јавност беа вклучени во дел од работните групи за 
изработка на закони што се дел од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
2017-2022.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Потребна е 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 
во работата на самата секторска работна група. Актуелниот пристап не ги користи 
целосно капацитетите што граѓанските организации ги носат со себе.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

Во текот на 2021 година СРГ за правда не беше активна и не организираше ниту 
пленарен ниту оперативен состанок. Оттука, дел од нејзините надлежности беа 
спроведувани преку други тела како што се Мониторинг-комитет за владеење на 
правото и основните човекови права и Советот за следење на имплементацијата на 
Стратегијата во правосудството.

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ ПРАВДА
ВО ТЕКОТ НА 2021
ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ПРАВДА

2019
1 x состанок:

20.06.2019

2020
2 x состанока:

25.06.2020
30.10.2020

2021
Не се одржани

пленарни состаноци



истражување во акција

РЕАЛИЗИРАНИ
АКТИВНОСТИ

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. 

Како позитивно се
издвојува фактот дека Советот

за следење на спроведувањето на 
реформата во правосудниот сектор 
го одобри двегодишниот извештај за 
спроведување за 2019 и 2020 година.

Како и вo минатите извештаи, повторнo 
се наведува дека се потребни дополнителни 

напори за да се обезбеди систематско 
спроведување на ажурираниот Акциски план на 

Стратегијата за реформи во правосудството и 
стратегиите за човечки ресурси во правосудството 

и обвинителството.

Наоди во извештајот на ЕК за 
Стратегијата за реформи во 
правосудниот систем

13.7.2021, беше усвоена Националната стратегија за развој на
пенитенцијарниот систем во РСМ (2021-2025).

8.06.2021, беше усвоена Стратегијата за развој на пробациската
служба во РСМ (2021-2025) заедно со Акцискиот план.

Во изработката на двете петгодишни Стратегии беа вклучени граѓанските организации и 
експертската јавност, но стратегиите сѐ уште не се достапни на интернет-страницата на 
Министерството за правда.

Во собраниска процедура 
се 9 предлог-закони:

Во процесот на подготовка  
се 15 предлог-закони:

• Отпис на камати и репрограмирање 
долгови и трошоци за јавни 
претпријатија; 
• Матична евиденција; 
• Заштита на лични податоци; 
• Парнична постапка; 
• Адвокатура; 
• Академија за судии и јавни 
обвинители; 
• Компензација на жртви од кривични 
дела; 
• Граѓанска одговорност од навреда и 
клевета; 
• Измени и дополнувања на 
Кривичниот законик.

• Помилување; 
• Кривичниот законик; 
• Кривична постапка; 
• Потекло на имот;
• Вонредна состојба; 
• Плати на судии и јавни обвинители; 
• Судски буџет; 
• Правда на децата; 
• Вештачење; 
• Процена; 
• Правна положба на црква, верска 
заедница и религиозна група; 
• Здруженија и фондации; Донации и 
спонзорства; Спорт; 
• Спречување на корупцијата и 
судирот на интереси;
• Канцеларија на потекло на имот 
• Измени на Законот за Службен 
весник на РСМ.

Што не беше 
реализирано?
Според Стратегијата за реформи во 
правосудниот систем и Програма на 
Владата РСМ, беше предвидено во 
текот на 2021 година да почнат со 
изработка следниве закони, но тие не 
се започнати и се одложени за 2022 
година:
• Облигациони односи; 
• Вонпарнична постапка; 
• Сопственост и други стварни права; 
• Нотаријат; 
• Наследување; 
• Извршување.
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