
 

  

  

28 Март, 2022 година 
 

Проф. д-р Беса Арифи 
b.arifi@seeu.edu.mk  

 ВТОР ДРАФТ 

НАЦИОНАЛНА РАЗВОЈНА 

СТРАТЕГИЈА 2022-2042 

Тематска област: Владеење на правото и борба 
против корупцијата 



1 
 

Содржина 
Листа на кратенки 2 

Извршно резиме 3 

1. Вовед 3 

2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители 5 

2.1. Преглед на релевантни стратегии, (повеќе)годишни програми и планови 7 

2.1.1. Стратегии во областа „Владеење на правото“ 7 

1) Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 со акциски 
план 7 

2) Стратегија за информатичка комуникациска технологија за правосудството 2019-2024
 11 

3) Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2021-2025 13 

4) Комуникациска стратегија за бесплатна правна помош (БПП) 15 

2.1.2. Стратегии во областа „Борба против корупцијата“ 16 

1) Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси со 
акциски план 2021-2025 16 

2) Стратегија за транспарентност на Владата на РСМ 2019-2021 18 

3) Стратегија и акциски план за отворени податоци 2018-2020 20 

4) Стратегија за промоција на системот на заштита на укажувачите 21 

5) Стратешки план на на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер 2021 година 22 

2.2. Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област 23 

2.3. Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската политика 23 

3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците 25 

3.1. Дефиниција (разработка) на основните индикатори и податоци 25 

3.2. Утврдување на изворите (институции, бази на податоци, документи) на податоци, 
индикатори и информации 28 

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 37 

6. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните чинители/институции 37 

7. Меѓутематски прашања 38 

a. Добро управување 38 

b. Управување со ризик од катастрофи и отпорност 38 

c. Дигитални иновации 39 

d. Родова еднаквост 40 

e. Инклузивност 41 

f. Човекови права 42 

8. Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС 42 

Референци 45 

Стратешки документи 45 



2 
 

Закони 47 

Извештаи и анализи 49 

Список на засегнати страни 49 

Список на индикатори 50 

 

 

  



3 
 

Листа на кратенки 

АЗПСПИЈК 
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од 
јавен карактер 

АКМИС Автоматизиран информационен систем за управување со судски 
предмети 

АС Апелационен суд 
АСЈО Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ 
БПП Бесплатна правна помош 
ВСРМ Врховен суд на Република Северна Македонија 
ВРСМ  Влада на Република Северна Македонија 
ГО Граѓански организации 
ГРЕКО Групата на земји против корупција на Совет на Европа 
ДКСК Државна комисија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 
ЕК  Европска комисија 
ЕКЧП  Европска Конвенција за човекови права 
ЕСЧП Европски суд за човекови права 
ЕУ  Европска Унија 
ЗКП Закон за кривичната постапка 
ЗПП Закон за парничната постапка 
ИТ Информатичка технологија 
ЈОРМ Јавно обвинителство на Република Северна Македонија 
МТСП  Министерство за труд и социјална политика 
МИОА  Министерство за информатичко општество и администрација 
МВР  Министерство за внатрешни работи 
МП  Министерство за правда 
НАТО Организација на Северноатлантскиот договор 

НПАА  Национална програма за усвојување на правото на Европската унија 
ОБСЕ  Организација за безбедност и соработка со Европа 
ОЈО Основно јавно обвинителство 
ОС Основен суд 
РСМ  Република Северна Македонија 

СИКТ 
Стратегија за информатичка комуникациска технологија за 
правосудството 

СЈОРСМ Совет на јавни обвинители на Република Северна Македонија 
СРПС Стратегија за реформи во правосудниот сектор 
ССРСМ Судски совет на Република Северна Македонија 
СЕРЕЈ Европска комисија за ефикасност на судството 
МТСП  Министерство за труд и социјална политика 

  

  



4 
 

Извршно резиме 
Во процесот на подготвување на Стратегијата за национален развој тематската 

област Владеење на правото и борба против корупцијата има важно значење. 
Постоењето на општество во кое владее правото, каде законите се спроведуваат 
ефикасно и транспарентно, и каде постојат јасно одредени механизми за спречување на 
корупцијата е предуслов за развој на другите области.  

Во овој документ ќе се анализираат стратешките документи кои се однесуваат на 
владеењето на правото и борбата против корупцијата. Ќе се мапираат државните 
институции како и другите чинители кои се носители на овие стратешки документи како 
и тие на кои овие документи се однесуваат. Посебно ќе се анализираат заклучоците од 
извештаите за следење на овие стратешки документи а кои се изработени од државните 
институции, граѓанските организации и меѓународните тела.  

При анализа на стратешките документи ќе се мапираат и законите на кои тие се 
однесуваат и преку чии измени и дополнувања се очекува успешно спроведување на 
овие стратегии. Ќе се анализираат клучните активности споменати во овие стратешки 
документи. Ќе се анализира начинот на донесување на стратегиите од ова област во 
контекст на мултидисциплинарните прашања, меѓусекторскиот пристап, инклузивноста 
на процесот на нивното донесување, достапноста на индикатори, механизмите за 
следење како и поврзаноста со други стратешки документи.  

Целта на овој документ е да се мапираат клучните стратешки документи во 
областа владеење на правото и борба против корупцијата, мапирање на клучните 
чинители како и краток приказ на законодавството во ова област.  

На крајот на анализата ќе се дадат соодветни заклучоци и препораки како овие 
документи може да се користат во процесот на пдготвување на сеопфатата Стратегија за 
национален развој.  

 

1. Вовед  

Контекст 

Владеењето на правото подразбира систем на функционирање на државните и 
општествените институции во согласност со законските одрeдби. Демократската власт 
се заснова врз владеењето на правото и судската независност. Владеењето на правото 
подразбира поделба на власта во законодавна, извршна и судска власт како и постоење 
на правни механизми на контрола на власта со цел демократските вредности да бидат 
заштитени од арбитрерно и недемократско владеење.  

За да можат институциите да работат според законот, неопходно е да постојат и 
ефективно да се спроведуваат механизми за заштита против корупцијата. Корупција и 
коруптивни практики се дејствија преку кои лица кои се во положба на моќ ја 
злоупотребуваат својата положба со цел да остварат незаконски придобивки за личен 
интерес. Корупцијата сериозно го спречува општиот развој на земјата на начин што 
придонесува во уназадување на демократските вредности и на правната сигурност на 
граѓаните. 

Воспоставувањето на меахнизми на унапредување на владеењето на правото и 
борбата против корупцијата претставува многу важна компонента во општиот 
економски и демократски развој на земјата. 
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Тематската област во Националната Развојна Стратегија насловена „Владеење на 
правото и антикорупција“ ги опфаќа следните подобласти: поделба на власта, заштита 
на човекови права и слободи, судство, јавно обвинителство, адвокатура, борба против 
корупцијата, висока корупција, корупција во јавниот сектор, корупција во приватниот 
сектор, механизми за заштита од корупцијата.  

Стратешко опкружување 

Постои релативно голем број на стратешки документи кои се однесуваат на 
тематската област Владеење на правото и борба против корупцијата. Во овој документ 
ќе се анализираат стратегиите кои се директно поврзани со функционирањето на 
правосудниот сектор. Во ова група на стратегии како најистакната се појавува 
Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 година. Покрај неа, други 
важни стратегии од ова област се и Стратегијата за информатичка комуникациска 
технологија за правосудството 2019-2024, Националната стратегија за развој на 
пенитенцијарниот систем 2021-2025 и Комуникациката стратегија за бесплатна правна 
помош 2020. Во областа на борбата против корупцијата како најважни стратегии се 
истакнуваат: Национална стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 
2021-2025, Стратегија за транспарентност 2019-2021, Стратегија за отворени податоци 
2018-20206, Стратегијата за промоција на системот на заштита на укажувачите 2019 и 
Стратешкиот план на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер. Освен споментатите, постои и голем број на стратешки 
документи кои се поврзуваат со тематската област владеење на правото и борба против 
корупцијата преку меѓусекторските области како добро владеење (Стратегија за 
реформа на јавната администрација 2018-2025, Национална стратегија за сајбер 
безбедност 2018 – 2022, Национална стратегија за соработка на владата со граѓанскиот 
сектор 2018-2020), одбрана и безбедност (Национални стратегии на РСМ за борба 
против тероризам и за борба против насилен екстремизам 2018-2022, Национална 
стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам 2017-2020, 
Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје 2017-2021, Стратегија за 
сајбер безбедност 2018-2022, Стратегија за одбрана на Република Северна Македонија 
2020, Долгорочен план за развој на одбранбени способности 2019-2028, Стратегија за 
развој на полицијата 2016-2020), еднаквост меѓу родовите (Стратегија за родова 
еднаквост 2021-2026, Национален план за акција за родова еднаквост 2018-2020), 
инклузивност (Стратегија за едно општество и интеркултурализам 2020-2022) и 
човекови права (Национална стратегија за еднаквост и недискриминација (2016-2020). 

Предизвици  

Поголемиот дел од анализираните стратегии во областа Владеење на правото и 
борба против корупцијата се документи кои се создадени во инклузивен процес на 
консултации со бројни чинители во рамки на државните институции и практичарите од 
соодветната област, меѓунардони и домашни експерти, членови на академската заедница 
и претставници на граѓанските организации. Стратегиите од ова област вклучуваат 
меѓусекторски пристап како и посочуваат голем број на индикатори. Стратегиите 
предвидуваат измени и дополнувања на законските и подзаконските правни акти. 
Понекогаш, стратегиите предвидуваат доста амбициозни рокови на спроведување на 
клучните активности, што негативно се одразува на времето на спровддување на 
стратешките цели, особено ако се земаат предвид потешкотиите кои се појавија во однос 
на нивното спроведување за време на пандемијата Ковид-19. Во однос на финансискиот 
аспект, стратегиите понекогаш не предвидуваат јасни буџетски планови за нивното 
спроведување. Недостатокот на потребните финансиски средства за спроведување на 
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стратегиите од ова област претставува голем предизвик. Понатаму, некои стратегии се 
краткорочни и истите не овозможуваат креирање на политики кои ќе бидат одржливи и 
долготрајни.  

Тематската област владеење на правото и борба против корупцијата е доста 
широка и со бројни мултидисциплинарни прашања, заради што длабинското 
разгледување на сите стратешки документи кои се важни за општиот национален развој 
во ова поле претставува голем предизвик. Владеењето на правото и борбата против 
корупцијата претставуваат клучни области кои редовно се оценуваат во низа 
меѓународни релевантни извештаи, меѓу кои Извештаите на Европската комисија за 
напредокот на РСМ во процесот на пристапување кон ЕУ, извештаите на Групата 
држави против корупција (ГРЕКО), Извештај на СЕРЕЈ (Европска комисија за 
ефикасност на правдата), и други извештаи од ова област.  

 

2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители  

Тематската област владеење на правото ги опфаќа следните институции и 
чинители: Собрание на РСМ, Уставен суд на РСМ, Влада на РСМ, Министерство за 
правда, Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, 
Државна комисија за спречување на корупцијата, Управа за извршување на санкции, 
Сектор за пробација, Народен правобранител, Академија за судии и јавни обвинители, 
Судски совет на РСМ, Совет на Јавни Обвинители на РСМ, Основни судови во РСМ, 
Апелациони судови во РСМ, Врховен суд на РСМ, Основни јавни обвинителства во 
РСМ, Виши јавни обвинителства во РСМ, Јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција, Јавен обвинител на РСМ, Адвокатска комора на 
РСМ, Нотарска комора на РСМ, Комора на извршители на РСМ, Комора на медијатори 
на РСМ, стручни и професионални здружениа, академска заедница и граѓански 
организации.  

Список на клучните институции и чинители како и список на законската рамка 
за ова тематска област е даден во Анекс 1. 

 

2.1. Преглед на релевантни стратегии, (повеќе)годишни програми и 
планови 

Стратешките документи кои се предмет на ова анализа се однесуваат на 
тематската област владеење на правото и борба против корупцијата. Анализата е 
направена имајќи ги предвид приоритетите поставени за ова тематска област во 
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија 2021-20251. 
Детален преглед на сите стратешки документи наброени во ова глава се дадени во 
Анексот 2 кон ова тематска анализа. 

2.1.1. Стратегии во областа „Владеење на правото“  

Во областа „Владеење на правото“ донесени се неколку релевантни стратегии кои 
претставуваат значајна основа за креирање на Националната развојна стратегија (НРС). 
Овие стратегии се: 

 
1 NPAA 2021-2025.pdf (sep.gov.mk)  
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1) Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 со 
акциски план2 

Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 со акциски 
план (СРПС) е еден од најважните документи во областа на правосудсвото и владеење 
на правото, основен документ што владата формирана во 2017 година го усвои за 
поддршка на независноста и непристрасноста, како и за подобрување на ефикасноста на 
правосудниот сектор. Овој документ беше донесен со цел да се адресира потребата за 
реформи во правосудството, што претставуваше еден од клучните сектори за реформи 
според Препораките од групата од високи експерти за системските прашања за владеење 
на правото кои се однесуваат на следењето на комуникациите откриени во Пролетта 
2015 година3. Другите две области за кои според овие Препораки беа предвидени како 
клучни области за реформирање се јавната администрација и безбедносните структури.  

Клучна институција за спроведување на ова стратегија е Министерството за 
правда. Стратегијата се оденсува на повеќе институции кои се клучни чинители во 
процесот на реформа на правосудството: судии, Судски совет, стручна служба во 
судовите, јавни обвинители, Совет на јавни обвинители, стручна служба во јавните 
обвинителства, Академија за судии и јавни обвинители, адвокати и адвокатска комора. 

СРПС набројува пореќе главни цели меѓу кои:  

- Етаблирање на начелото на владеење на правото како врвно политичко и 
правно начело во уредувањето на односите помеѓу трите носители на власта, 
со доследно почитување на самостојноста, независноста и интегритетот на 
судската власт; 

- Отстранување од правниот поредок на законите со кои се загрозуваат 
самостојноста, независноста и непристрасноста на судиите и самостојноста 
на јавното обвинителство; 

- Отстранување и коригирање од правниот поредок на законски решенија со 
кои се блокира остварувањето на функцијата на контрола на судството над 
законитоста на постапувањето на извршната власт и државната управа; 

- Преиспитување на функционирањето на одделни институции, посебно 
Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, чијашто уставна и 
законодавна надлежност се гаранциите за обезбедување независност и 
ефикасност на судството и јавното обвинителство; итн. 

-  

СРПС наведува дека има за цел да ја манифестира заложбата на Владата. Покрај 
тоа, во Стратегијата се упатува на документот „Предлог на граѓански организации за 
итни демократски реформи“ како документ којшто е земен предвид при нејзината 
подготовка. 

Во СРПС е направен обид таа да биде сеопфатна и треба да претставува патоказ 
за Владата да ги обезбеди сите предуслови во рамките на нејзините надлежности  за 
создавање независно, непристрасно, ефикасно, висококвалитетно и транспарентно 
судство одговорно за заштита на индивидуалните права и слободи на граѓаните, притоа 
заштитувајќи го јавниот интерес. Од друга страна, во Стратегијата се утврдени упатства 
за создавање правни услови, како и средина за судството правилно да го применува 
начелото на одговорност во својата работа. 

 
2  Strategija i akciski plan_MK-web.pdf (pravda.gov.mk) 
3 20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf (vlada.mk)  
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Во однос на изворите на финансирање, СРПС генерално споменува дека 
средствата се недоволни. Судовите немаат свои буџети, па затоа добиваат средства во 
форма на договори/услуги од општиот буџет.  Исто така, се споменува и финансирањето 
на работните групи што ги изготвуваат законите од страна на Министерството за правда. 
Потребата од соодветен буџет и капацитети за буџетско планирање се истакнати во 
Стратегијата со цел да се добие целокупен буџет за постигнување на целите на 
Стратегијата од 0,8% од БДП до 2022 година. Исто така, се упатува и на достапното 
финансирање од ИПА. 

СРПС го забележува позитивниот тренд на зајакната координација и вмрежување 
на граѓанското општество за целите на негово учество во соработката со Владата на 
Република Македонија, особено во делот на реформите во правосудниот сектор. Исто 
така, СРПС го проценува трендот кон поголемо усогласување на законската регулатива, 
како и на правните практики со европските стандарди и современите општествени 
текови. 

Во однос на инклузивноста при подготвувањето на СРПС, треба да се истакне 
дека релевантните субјекти беа консултирани во процесот на подготовка на Стратегијата 
како на пример: правни практичари, судии, јавни обвинители, организации од 
граѓанскиот сектор, како и Здружението на судии и членови на академската заедница. 

Во рамките на документот е предвидено следење на спроведувањето на 
Стратегијата за реформа на правосудниот со помош на индикаторите дефинирани со 
акцискиот план. 

Стратегијата предвидува формирање посебна организациска единица во рамките 
на Министерството за правда со цел координирање, следење и усогласување на сите 
реформски активности: 

(1) собирање податоци од другите организациски единици за подготвување 
извештаи и давање поттик и професионална помош за спроведување на 
утврдените цели; 

(2) постојано промовирање и поддршка на целиот процес и организациската 
единица и пружање на техничка и стручна помош на Советот за реформи на 
правосудниот сектор. 

(3) Матрица со индикатори за следење на правосудните реформи 

Министерството за правда објави еден Годишен извештај за статусот на 
спроведувањето на Стратегијата во 2018 година4.   

Исто така, постојат и други достапни извештаи објавени од страна на БлуПринт 
Групата5 и Институтот за европска политика6 

Индикаторите на СРСП се достапни и можат да се оценат како паметни - тие ги 
одразуваат дефинираните цели на јасен, дефиниран начин, во согласност со европските 
стандарди и заложби. 

СРПС е сеопфатен документ во којшто се дефинирани, насоките, целите и 
конкретните активности што треба да се постигнат за да се воспостави владеење на 

 
4 https://www.pravda.gov.mk/Upload/Editor_Upload//Годишен%20извештај%20Стратегија(2).pdf 
5 https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/analiza-na-sproveduvanjeto-na-strategijata-za-reforma-na-
pravosudniot-sektor-2017-2022-za-periodot-2019-2019/ 
6  https://epi.org.mk/post/15799 
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правото, главен столб на доброто управување и многу релевантен за развојот на земјата. 
Како тавка, СРПС е високо релевантна за составувањето на НСР. 

СРСП вклучува и Акцискиот план кој е приложен во продолжение на 
Стратегијата 

Во процесот на пристапување кон ЕУ, СРПС е еден од најрелевантните 
документи кои директо се поврзуваат со Поглавје 23. Стратегијата соодветствува со 
проценките на ЕК во извештаите за напредокот на Република Македонија во последниве 
години, како и со низа други извештаи на релевантни меѓунатодни институции (повеќе 
детални информации во Анекс 2). 

2) Стратегија за информатичка комуникациска технологија за правосудството 
2019-20247 

Клучна инсистуција за имплементирање на ова стратегија е Министерството за 
правда.  

Цел на ова стратегија преставува воведувањето на централизиран податочен 
систем  што се очекува да доведе до зголемување на ефикасноста, транспарентноста и 
отчетноста на информатичките системи во правосудството. 

Клучните активности имаат за цел да се воведат ИКТ алатки во правосудството 
насочени кон подобрување на ефикасноста на правосудството, подобрување на 
пристапот кон правдата, зајакнување на транспарентноста, јавната доверба, деловните 
постапки, итн. 

Во Стратегијата се забележува дека со спроведувањето на ИКТ решенија и 
системи во согласност со европските и меѓународните стандарди, целта ќе биде да се 
зголеми пристапноста, навременоста и лесното користење на правосудните услуги за 
сите корисници, да се подобри квалитетот на податоците, заштитата и безбедноста, како 
и соработката со други правосудни системи, институциите на Европската Унија, 
нејзините земји членки и меѓународните организации. 

Стратегијата не упатува на други стратешки документи. 

Стратегијата до одреден степен се однесува на мултидисциплинарни прашања со 
тоа што се однесува на зајакнување на безбедноста во правосудниот сектор како 
мултидисциплинарно прашање. 

Стратегијата применува меѓусекторски пристап со тоа што вклучува вкрстено 
упатување на целокупното подобрување на деловните постапки, јавната доверба и 
довербата на граѓаните во правосудството. 

Стратегијата вклучува извори на финансирање.  

Стратегијата ги проценува трендовите и ризиците. Институционалниот 
континуитет е истакнат како рамка за идентификација и справување со потенцијалните 
ризици, како внатрешни така и надворешни, во една институција.  

Стратегијата беше подготвена во инклузивен процес на подготовка и претставува 
резултат на заеднички напор на претставници на Министерството за правда, судовите, 
Судскиот совет, Јавното обвинителство, Академијата за судии и јавни обвинители, 

 
7  СТРАТЕГИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО ЗА 2019 - 2024 ГОДИНА (pravda.gov.mk) 
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Адвокатската комора, Нотарската комора, како и претставници на извршители и 
медијатори. 

Во однос на механизмите за следење во ИКТ Стратегијата е наведено дека таа 
мора континуирано да биде следена со цел ефективно да бидат спроведени предвидените 
активности. Таа надлежност е биде во рацете на Советот за ИКТ кој ќе може да превиди 
ревидирање на Стратегијата и акцискиот план, согласно утврдени потреби. 

До сега не се доставени извештаи за следење на спроведувањето на ова 
стратегија. 

Ова стратегија е високо релевантна во процесот на составуванје на НРС. 
Стратегијата е насочена кон подобрување на целокупниот пристап до правдата, како и 
функционирање на правосудството со примена на нови, современи, дигитални алатки, 
со што се подобрува севкупното демократско управување, како и условите за развој на 
земјата. 

Стратегијата е во директна поврзаност со процесот на пристапување кон ЕУ како 
релевантен дел од Поглавје 23: Правосудство и фундаментални права. 

3) Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2021-20258 

Клучна институција за спроведување на ова стратегија е Министерството за 
правда.  

Целите на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2021-
2025 вклучуваат: 

- Подобрување на материјалните услови во пенитенцијарните установи 
- Зајакнување на капацитетите на раководството и надзор над 

пенитенцијарниот систем 
- Зајакнување на професионалноста на затворската управа преку 

структурирана и напредна обука 
- Обезбедување безбедна средина за осудените лица и персоналот во КПУ и 

ВПУ 
- Зајакнување на процесот на ресоцијализација и реинтеграција на осудените 

лица, вклучително и на пост-пеналната грижа, итн. 
-  

Во Стратегијата дефинирани се активности за подобрување на капацитетите, 
инфраструктурата и човечките ресурси со цел да се создадат услови во 
пенитенцијарните институции за почитување на човековите права. 

Стратегијата упатува на претходната Национална стратегија за развој на 
пенитенцијарниот систем (2015-2019). 

Во однос на мултидисциплинарните прашања, Стратегијата се однесува на 
зајакнување на безбедноста на целокупното општество, како и на прашањето на 
ресоцијализацијата на осудените лица. 

Во однос на извори на финансирање во Стратегијата даден е преглед на обезбеден 
и реализиран буџет по години за пенитенцијарниот систем, преглед на потребни 
буџетски средства за реализација за Националната Стратегија за периодот 2021-2025, 
како и опис на потреба од нови вработувања во пенитенцијарниот систем во РСМ. 

 
8  Национална-стратегија-за-развој-portain-10092021-MKD.pdf (uis.gov.mk)  
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При проценката на трендови и ризици стратегијата се повикува на следните 
ризици: 

- Недостиг на финансиски средства за спроведување на Стратегијата  
- Непланираните финансиски импликации причинети од пандемијата Ковид-

19 
Отсуство на унапредување на вработените во УИС согласно постојната законска 

рамка, итн.Во однос на механизмите за следење се истакнува дека за да се постигне 
успешно, објективно и доследно спроведување на Акцискиот план, потребен е соодветен 
мониторинг за периодот 2021-2025 г.  

Индикаторите на Стратегијата се достапни и можат да се оценат како паметни - 
тие ги одразуваат дефинираните цели на јасен, дефиниран начин, во согласност со 
европските стандарди и заложби. 

Во однос на НРС, Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 
2021-2025 е високо релевантна. Стратегијата е сеопфатен документ во којшто се 
дефинирани, насоките, целите и конкретните активности што треба да се постигнат за 
да се овозможат значителни реформи во секторот, во согласност со почитувањето на 
човековите права и меѓународните стандарди, што е исто така релевантно за развојот на 
земјата. 

Акциски план е достапен како дел од Стратегијата. 

Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем 2021-2025 е посбено 
важно во процесот на преговорите за пристапување кон ЕУ и се поврзува директно со 
Поглавје 23: Правосудство и фундаментални права како и почитување на човековите 
права во согласност со европските стандарди и стандардите на Советот на Европа. 

4) Комуникациска стратегија за бесплатна правна помош (БПП)9 

Надлежен орган за спроведувањето на ова стратегија е Министерството за 
правда. Ова стратегија е донесена во 2020 година со цел да се изготви еден сеопфатен, 
стратешки, делотворен, релевантен и изводлив акциски план којшто ќе го поддржи 
спроведувањето на БПП. Краткорочниот цел на стратегијата е зголемувањето на јавната 
свест за важноста, достапноста и функционирањето на БПП кај примарната целна група, 
како и кај другите целни групи. Долгорочна цел на стратегијата е Промена во 
општествената перцепција за БПП, така што БПП ќе се смета за важен, достапен и 
функционален механизам за правна заштита на ранливите групи граѓани којшто 
претставува обврска на државата да обезбеди еднаков пристап до правна помош за 
граѓаните коишто не можат да си го дозволат тоа. Стратегијата идентификува ризик во 
однос на тоа дека како што ќе се зголемува свеста, така ќе растат и очекувањата на 
јавноста и системот мора да биде способен да ги апсорбира барањата, да одговори на 
јавните предизвици и по потреба да се адаптира. Во однос на можностите поврзани со 
успешно спроведување на стратегијата се споменува дека БПП ќе придонесе за 
зголемување на довербата на јавноста во правниот систем како целина и дека 
комуникациската стратегија за БПП и нејзиното спроведување може да служат како 
добра практика за други слични програми. 

Како примарна целна група во стратегијата се споменуваат можните корисници 
на БПП, Министерството за правда, Адвокати и адвокатска комора, и невладиниот 
сектор. Како секундарна целна група се споменуваат судовите и Заедницата на 

 
9 БПП – Комуникациска стратегија (pravda.gov.mk)  
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единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС) и Општини. Како други целни групи се 
споменуваат општата јавност и медиумите. 

Стратегијата предвидува финансиски план за реализација на активностите и 
содржи детален акциски план. Стратегијата опфаќа мултидисциплинарни теми и 
применува меѓусекторски пристап. Стратегијата опфаќа методологија за следење и 
евалуација на спроведувањето. Извештаи за следење нема достапни. Стратегијата 
вклучува и Анекс во кој се регулира достапноста на БПП за време на Пандемијата Ковид-
19. 

Иако се работи за краткорочна стратегија, таа е важна за процесот на 
изработување на НРС бидејќи пристапот до БПП претставува важен елемент на 
спроведување на правото на правично судење, право на пристап до правда и правото на 
правен лек. Оттука, стратегијата се поврзува и со во процесот на пристап кон ЕУ во 
областите правда и човекови права. 

 

2.1.2. Стратегии во областа „Борба против корупцијата“  

Во областа „Борба против корупцијата“ донесени се неколку релевантни 
стратегии кои претставуваат значајна основа за креирање на Националната развојна 
стратегија (НРС). Овие стратегии се: 

 
1) Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 

со акциски план 2021-202510  

Клучна институција за спроведувањето на ова Стратегија е Државната комисија 
за спречување на корупцијата (ДКСК) 

Главните цели на Стратегијата вклучуваат: 

(1) Зголемување на нивото на политичка одговорност и демонстрирана волја за 
борба против корупцијата 

(2) Совесно управување со политичкото влијание во јавниот сектор и спречување на 
политичко влијание во работата на независните тела и во постапките регулирани 
со закон  

(3) Јакнење на интегритетот и отчетноста во јавниот сектор, итн. 
(4)  

Предвидени се голем број активности во различни сектори на Стратегијата што 
се однесуваат на подобрување на правната рамка, градење на институциите и 
поставување јасни правила и регулативи за намалување на корупцијата во секторите, 
унапредување на ефективноста и ефикасноста на агенциите за спроведување на законот, 
дисциплински мерки, поставување систем на интегритет, обезбедување 
транспарентност на постапките, воспоставување на механизми за надзор. 

Во Стратегијата е применет меѓусекторски пристап во областите на политичкиот 
систем, правосудството, агенциите за спроведување на законот, здравството, 
образованието, трудот и социјалната политика, просторното планирање, животната 
средина, земјоделството, спортот, економијата и бизнисот. 

Во однос на изворите на финансирање, во Акцискиот план на Стратегијата се 
наведува дали секоја од предвидените активности имаат или немаат финансиски 

 
10  Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf 
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импликации, а е наведена и надлежната институција за нивно спроведување. Сепак, не 
е даден вкупен износ на буџетот. 

Треба да се истакне дека беше спроведен широк процес на консултации при 
подготовката на Стратегијата. ДКСК воспостави работна група со претставници на 
релевантни јавни институции, приватниот сектор, граѓанското општество и медиумите, 
како и експерти. 

Стратегијата нема јасно воспоставени механизми за следење. Исто така, сеуште 
нема извештаи за следење на нејзиното спроведување, бидејќи се работи за релативно 
нов документ. 

Стратегијата има индикатори што се наведени во акцискиот план коишто главно 
можат да се оценат како паметни. 

Стратегијата е високорелевантна за НРС. Стратегијата е сеопфатен документ во 
којшто се дефинирани, насоките, целите и конкретните активности што треба да се 
постигнат со цел борба против едно од најпроблематичните прашања за развој на земјата 
- односно, корупцијата. 

Акцискиот план достапен како дел од Стратегијата. 

Стратегијата е од висока релевантност и за процесот на преговори за пристапување 
кон ЕУ и е директно поврзана со Поглавје 23: Правосудство и фундаментални права. 

 

2) Стратегија за транспарентност на Владата на РСМ 2019-202111 

Клучна институција за спроведување на ова стратегија е Владата на РСМ. 

Целите на ова Стратегија опфаќаат: 

- Изградена доверба на граѓаните на Република Северна Македонија во 
Владата, односно во министерствата и во другите органи на државната 
управа и институции на извршната власт и создавање амбиент на 
транспарентност и доверба 

- Остварување на правото на граѓаните за целосна информираност за 
работењето на ВРСМ, органите и организациите кои одговараат пред неа, а 
со тоа и зголемување на нивната доверба во институциите на извршната 
власт кои одговараат пред Владата. 

Стратегијата применува меѓусекторски пристап, вклучувајќи ги сите ресорни 
министерства и помошни државни тела бидејќи транспарентноста и пристапот до 
информации се хоризонтални прашања. 

Во однос на изворите на финансирање Стратегијата упатува на транспарентноста 
на буџетот/ите, но не дава финансиски преглед на активностите во Акцискиот план. 

-  

Во процесот на изработување на Стратегијата беше извршен отворен и 
консултативен процес со сите релевантни субјекти и беше формирана инклузивна 
работна група од владиниот и невладиниот сектор 

Во однос на механизмите за следење, Стратегијата посочува дека ќе биде 
формирана работна група за следење на нејзината имплементација од претставници на 

 
11  strategija_za_transparentnost_en.pdf (vlada.mk)  
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Владата и претставникот на ГО; министерства; академската заедница (универзитети и 
други научни институции). Покрај тоа, како еден вид надворешен механизам12 за 
поуспешно спроведување на оваа стратегија се предвидува и формирање организациска 
единица за стратегиски развој и транспарентност во рамките на Генералниот 
секретаријат на Владата, која ќе биде задолжена за собирање и анализа на податоците 
поврзани со спроведувањето на овој стратегиски документ, односно со активната 
транспарентност и ќе подготвува квартални извештаи што ќе се разгледуваат на 
седниците на Владата. Како дополнителни институции за следење на спроведувањето на 
Стратегијата се споменува и граѓанскиот сектор (здруженија на граѓани и фондации); 
медиумите и деловната заедница. 

За ова Стратегија сеуште нема достапни извештаи за следење. 

Стратегијата е многу релевантна за НРС бидејќи истата се однесува на 
подобрувањето на транспарентноста и  пристапот до информации со што се подобрува 
демократијата. 

Стратегијата е високо релевантна и за процесот на преговори за пристапување 
кон ЕУ и се поврзува со Поглавје 10: Информатичко општество и медиуми како и 
Политичките критериуми. 

 

 

3) Стратегија и акциски план за отворени податоци 2018-202013 

Клучни институции за спроведувањето на ова Стратегија се: Влада на Република 
Северна Македонија, Министерство за информатичко општество и администрација, 

Со имплементацијата на стратегијата и нејзиниот акциски план предвидено е да се 
исполнат следниве конкретни цели: 

- КЦ1 Создавање поволно опкружување за отворање на податоците од страна 
на државните институции, вклучувајќи подобрена законска рамка, 
воспоставени организациски механизми и дефинирана техничка 
компонента. 

- КЦ2 Отворање на податоците од страна на институциите со користење на 
методолошки пристап, согласно потребите на јавноста. 

- КЦ3. Информирање на јавноста за придобивките од отворените податоци, 
при што се зголемува употребата на отворените податоци при создавањето 
на дополнителна општествена вредност. 

Стратегијата применува меѓусекторски пристап до сите институции и субјекти 
бидејќи отворените податоци се хоризонтално прашање. 

Во однос на трендови и ризици во Стратегијата се споменува дефицитот на ИТ 
ресурси во институциите е идентификуван како потенцијален предизвик за 
имплементацијата, како и неподготвеноста на институциите да ги отворат податоците. 

Во однос на инклузивноста во процесот на создавањето на Стратегијата се 
истакнува дека во подготвителната фаза беа одржани широки консултации со сите 

 
12  Не е јасно зошто овој механизам е споменат како надворешен кога истиот е составен дел на Генералниот 
секретаријат на Владата. 
13  Стратегија и Акциски план за отворени податоци 2018-2020 | Министерство за информатичко 
општество и администрација (mioa.gov.mk) 
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национални, приватни субјекти и субјекти од ГО, а такви консултации се исто така 
предвидени и во фазата на имплементација 

Во однос на механизмите за следење, воспоставената структура за отворени 
податоци во МИОА ќе доставува месечни извештаи до министерот за информатичко 
општество и администрација, како и полугодишни извештаи до Националниот совет за 
ИКТ за статусот на реализацијата на Акцискиот план, известувајќи притоа и за проблеми 
и предизвици кои е потребно да се надминат. Оценувањето на реализацијата на 
Стратегијата и постигнувањето на предвидените цели ќе се врши од страна на независни 
експерти и тоа еднаш на средишен пресек и еднаш по завршувањето на предвидениот 
временски период на Стратегијата 

За ова Стратегија сеуште нема достапни извештаи за следење.  

Стратегијата е високо релевантна за НРС и Планот за развој бидејќи води до 
поотворени и потранспарентни институции преку отворање на податоците 

Стратегијата е во согласност со стратешките определби на Владата и процесот на 
приближување кон ЕУ и се поврзува со Поглавје 10: Информатичко општество и 
медиуми.  

 

4) Стратегија за промоција на системот на заштита на укажувачите14  

Ова стратегија беше донесена во март 2019 година. Надлежен орган за 
спроведувањето на истата е ДКСК. Во стратегијата се предвидени три елементи: 

- Кампања за подигање на јавната свест за промовирање на позитивните 
аспекти на заштитеното пријавување и улогата на укажувачите 

- План за обука и целни групи  
- Памфлет за најдобрите практики, системи и процедури за заштитено 

пријавување 

Ова е краткорочна стратегија со јасно воспоставени цели за подигнување на 
свеста и едукација во областа на заштита на укажувачите. 

 

5) Стратешки план на на Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер 2021 година15 

Спроведувањето на овој акциски план е во надлежност на на Агенцијата за 
заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Слободниот 
пристап до информации од јавен карактер е универзално човеково право, што треба 
подеднакво да го уживаат сите засегнати и заинтересирани страни. Стратешкиот план 
на АЗПСПИЈК ги дефинира начелата, стратешките цели и вредности преку кои 
Агенцијата ќе обезбеди еднаков и слободен пристап до информации од јавен карактер.  

Стратешкиот план воспоставува две стратешки приоритети: 

- Заштита и промовирање на правото на слободен пристап до информации од 
јавен карактер во Република Северна Македонија 

 
14 СТРАТЕГИЈА-ЗА-ПРОМОЦИЈА-НА-СИСТЕМОТ-ЗА-ЗАШТИТА-НА-УКАЖУВАЧИТЕ-ВО-
РЕПУБЛИКА-СЕВЕРНА-МАКЕДОНИЈА.pdf (dksk.mk)  
15 СТРАТЕШКИ ПЛАН (aspi.mk)  
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- Јакнење на институционалниот капацитет и јавната препознаеност на 
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од 
јавен карактер 

Стратешкиот план дава детален приказ на целите кои треба да се постигнат и дава 
јасен сет на паметни индикатори. Стратешкиот план е подготвен во инклузивен процес 
и опфаќа мултидисциплинарни прашања и меѓусекторки пристап. Стратешкиот план е 
поврзан со НПАА и претставува релевантен извор во процесот на изработка на НРС. 
Слободниот пристап до информациите од јавен карактер е важен дел на 
транспарентноста на власта, оттука и релевантноста за процесот на пристапување кон 
ЕУ и врската со поглавјето 10, Информатичко општество и медиуми како и со 
политичките критериуми. 

 

2.2. Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област 
Во тематската област Владеење на правото и борба против корупцијата клучните 

чинители се главните државни институции кои се надлежни за спроведување на 
најистакнатите стратегии во ова област.  

Во однос на владеење на правото меѓу клучните чинители се набројуваат: 
Собранието на РСМ, Уставниот суд, Владата, Министерство за правда, Народниот 
правобранител, Академијата за судии и јавни обвинители, Судскиот совет, Советот на 
Јавни обвинители, Адвокатската комора, Нотарската комора, Комората на извршители, 
Комората на медијатори, Здружението на судии, Здружението на јавни обвинители, 
Здужението на судската администрација, професионалните здруженија, академската 
заедница и граѓанските организации. Клучна институција за имплементирање на 
стратегиите од ова област16 е Министерството за правда. Стратегиите се однсеуваат на 
ефикасното и ефективно функционирање на правосудните органит, така што клучни 
чинители кои во практика ги спроведуваат целите на стратегијата за отчетно, 
транспарентно, ефикасно и правично правосудство се судиите во основните и 
апелационите судови како и тие во Врховниот суд, јавните обвинители во основните и 
вишите јавни обвинителства како и Јавниот обвинител на РСМ.  

 Во однос на борбата против корупцијата меѓу специфичните клучни чинители се 
набројуваат: Собранието на РСМ, Државната комисија за спречување на корупцијата, 
Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, Државен 
завод за ревизија, АСЗСПИЈК, академската заедница и граѓанските организации. Имајќи 
предвид дека транспарентноста во работењето е една од најважните карактеристики на 
демократското функционирање на правосудството и претставува камен темелник на 
владеењето на правото, клучните чинители на правосудството се исто така важни и во 
областа на борбата против корупцијата. Така, Уставниот суд, Народниот правобранител, 
Академијата за судии и јавни обвинители, Судскиот совет, Советот на Јавни обвинители, 
Адвокатската комора, Нотарската комора, Комората на извршители, Комората на 
медијатори, Здружението на судии, Здружението на јавни обвинители, Здужението на 
судската администрација, професионалните здруженија, како и судиите во основните и 
апелационите судови како и тие во Врховниот суд, јавните обвинители во основните и 
вишите јавни обвинителства како и Јавниот обвинител на РСМ се исто така клучни 
чинители во борбата против корупцијата.  

 
16  Стратегија за реформа на правосудниот сектор за периодот 2017-2022 со акциски план, Стратегија за 
информатичка комуникациска технологија за правосудството 2019-2024, Национална стратегија за развој 
на пенитенцијарниот систем 2014-2019. 
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2.3. Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската 
политика 

Во областа владеење на правото, Стратегијата за реформа на правосудството за 
периодот 2017-2022 беше основниот документ што владата го усвои за поддршка на 
независноста и непристрасноста, како и за подобрување на ефикасноста на 
правосудниот сектор заедно со Стратегија за информатичка комуникациска технологија 
за правосудството 2019-2024. Иако целите на двата документи се во голема мера 
компатибилни, вториот не ја споменува нејзината врска со првиот како рамковен 
документ за судството., 

Во областа борба против корупцијата, клучен документ е Националната 
стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2021-2025 која е единствена 
во овој сет документи што за прв пат е усвоена од Собранието, иако со задоцнување од 
една година по нејзината подготовка. Иако спомнува дека други документи за стратешко 
планирање биле земени предвид за нејзиниот развој, не наведува јасно кои се тие, покрај 
Националните планови за усвојување на правото на ЕУ (што недостасуваше за време на 
подготовката на оваа Стратегија) и претходни антикорупциски стратегии. Сепак, може 
да се очекува овој документ да има рамковна важност бидејќи се однесува на повеќе 
сектори. Во областа борба против корупцијата посебно важна е и Стратегијата за 
транспарентност на владата 2019-2021, која беше донесена за прв пат и се базира на 
Стратегијата за отворени податоци 2018-2020. Од големо значење е и Стратешкиот план 
на на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер од 2021 година. Целта на овие документи е да се обезбеди проактивна 
транспарентност на владата во однос на објавување на информации и податоци. Во 
моментов, оваа област е регулирана од двете стратегии и од стратешкиот план. Овие 
документи се очекува да обезбедат рамковен пристап кој ќе биде многу важен за 
понатамошниот развој на НСР.  

Стратегиите од тематската област Владеење на правото и борба против 
корупцијата во поголем дел се усогласени со приоритетите во ова област. Овие 
стратегии често вклучуваат меѓусекторски однос и се подготвени во инклузивен процес 
кој ги вклучува главните чинители од тематската област. Така, во подготвувањето на 
најистакнатите стратегии за правосудството, освен претставниците на Министерството 
за правда, беа активно вклучени и судии, јавни обвинители, адвокати, претставници на 
правосудните органи, членови на академската заедница и на граѓанските организации.  

Потешкотиите во спроведувањето на политиката може да се однесуваат на 
недостатокот на финансиски средства за спроведување на сите активности предвидени 
во акциските планови на стратегиите. Потешкотии се појавија и во процесот на 
спроведување на активностите предвидени во овие стратешки документи за време на 
пандемијата Ковид-19. Од друга страна, некои од стратегиите немаат конкретни 
механизми за следење, така што тешко е да се утврди степенот на нивното спроведување 
во практика. Дури и за стратегиите кои имаат јасно воспоставени механизми за следење 
често недостасуваат достапни извештаи за следење, така што е тешко да се утврди 
степенот на нивното спроведување.  
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3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците 

3.1. Дефиниција (разработка) на основните индикатори и податоци 
Овој дел ја сумира анализата на документите за стратешкопланирање во областа 

Владеење на правото и борба против корупцијата. 

 

1) Проценка на усогласеноста помеѓу документите за стратешко планирање 
во соодветниот сектор 

Во областа Владеење на правото и борба против корупцијата, документите за 
стратешко планирање се компатиблилни во однос на целите. Иако не секогаш се 
повикуваат на сличните стратешки документи, сепак може да се заклучи дека овие 
документи се до одредена мера усогласени со потребите во соодветниот сектор. 

2) „Клучни/рамковни“ стратешки документи, ако може да се 
идентификуваат, и причини зошто? 

Во областа на правосудството, Стратегијата за реформа на правосудството е 
рамковен документ, кој уште од раните 2000-ти постојано се усвојува и ревидира и кој 
исто така беше оценет дека ги исполнува повеќето пропишани критериуми за целите на 
овој преглед. Другите стратешки документи во правосудството, како што е Стратегијата 
за ИКТ, во голема мерка произлегуваат од обврските што произлегуваат од претходната.  
Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси е слична меѓу-
секторска стратегија и постојано се развива во различни форми од средината на 2000-
тите. Стратегијата за отворени податоци 2018-2020 и Стратегијата за транспарентност 
2019-2021 се првите од ваков вид и поставуваат нови стандарди за објавување на 
податоци од институциите и за целокупната активна транспарентност. Додека 
Стратегијата за транспарентност разработува како ќе им се помогне на граѓаните да 
добијат пристап до податоци, Стратегијата за отворени податоци утврдува методи со кои 
ќе се споделуваат податоците и ги поставува мерките што треба да се преземат за да се 
поттикне објавување и употреба на јавни податоци за да се придонесе кон подигнување 
на транспарентноста и одговорноста на државните институции. Овој документ исто така 
ја предвидува Стратегијата за употреба на централниот портал за отворени податоци на 
владата, како и развој на методологија за инвентар на податоци, воведување на модел за 
лиценцирање на податоци, воспоставување структура на управување и развој на 
упатства за олеснување на објавувањето на бази на податоци. Во ова насока, важно е да 
се спомене и Стратешкииот план на на Агенцијата за заштита на правото на слободен 
пристап до информации од јавен карактер 2021 година кој воспоставува јасни 
приоритети и цели во процесот на заштита на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер. 

3) Дали целите на стратешките документи се компатибилни? 

Целите на стратешките документи се во голема мера компатибилни меѓу себе и 
исто така со Програмата за работа на Владата 2020-2024 година како и со НПАА. 

4) Проценка за меѓудисциплинарни прашања во анализираните сектори. 

Стратегијата за реформа на правосудството ја споменува правичната правда како 
еден од нејзините принципи. Другите документи од ова област исто така опфаќаат 
мултидисциплинарни прашања. 

5) Дали применуваат меѓусекторски пристап и како? 
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Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси 2021-
2025 се издвојува во анализата за примена на меѓусекторски пристап, бидејќи се 
рефлектира на повеќе сектори во однос на нејзините активности. Стратегијата за 
отворени податоци 2018-2020 и Стратегијата за транспарентност 2019-2021, исто така ја 
поставија рамката за сите министерства и сектори во однос на обезбедување на 
транспарентност на владата во целина. Тука исто така се споменува и Стратешкиот план 
на на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер 2021 година кој применува меѓусекторски пристап. Долгорочната стратегија за 
ИКТ исто така обезбедува јасен меѓусекторски пристап. Стратешките документи за 
правосудските реформи се занимаваат со овој (иако разновиден) сектор, што е очигледно 
дека има импликации врз целокупното функционирање на системот на спреги и 
кочници. 

6) Презентација на најчестите извори на финансирање- проценка во однос на 
целокупното буџетирање, потпирање на национални и меѓународни 
донатори. 

Трошоците се еден од послабите елементи на анализираните стратегии, како во 
правосудниот сектор така и во борбата против корупцијата, како што е случајот на 
поопшто ниво и во земјата. Во правосудниот сектор, финансирањето на стратегиите не 
е значително развиено, надвор од дискусиите за законски предвидениот буџет за 
судството од БДП. Кај другите стратегии, компонентата на трошоците не е значително 
развиена и обично означува 
само дека средствата ќе дојдат од националниот буџет и меѓународната поддршка, без 
дополнителни информации или податоци. 

7) Резиме на најчестите трендови и ризици што треба да се земат предвид 
за подготовката на НСР. 

Во однос на идентификуваните ризици во правосудниот сектор, Стратегијата за 
реформа на правосудството го смета трендот на зголемена координација и вмрежување 
на владата со граѓанското општество како основен тренд, што треба да се земе предвид 
и за подготовката на НСР. Стратегијата за отворени податоци и Стратегијата за 
транспарентност како меѓусебно поврзани документи ги сметаат слабата ИТ поддршка 
и слабото проактивно објавување на податоците за ризици, вклучувајќи го и 
недостатокот на унифицирани достапни информации за граѓаните на вебсајтовите на 
институциите како предизвик.  

8) Проценка на механизмите за следење: утврдени или ад-хок? 

Повеќето стратегии имаат специфични механизми за следење поставени за 
нивната наменаобид за привлекување на најрелевантните засегнати страни од нивната 
соодветна област на политика. Стратегијата за реформа на правосудството формираше 
Совети, 
првично на чело со премиерот, потоа со министерот за правда за следење на реформите 
во правосудсвтото. Во однос на управувањето со податоците, Владата во 2018 година 
формира Национален совет за ИКТ на кој му беше дадена задача да подготви Стратегија 
за ИКТ. Механизмот за мониторинг на Стратегијата за отворени податоци го известува 
Советот за ИКТ, кој е формиран за оваа намена, со цел да се користи како рамковно тело 
за мониторинг во однос на ИКТ прашања. Стратегијата за транспарентност предвидува 
посебна работна група и единица во Генералниот секретаријат на Владата за оваа 
намена. 
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9) Проценка на практиките за известување во дадениот сектор: редовни, 
нередовни? 

Редовните практики за известување во анализираната област на политики може 
да се најдат во врска со Стратегијата за реформи во правосудството. Во врска со 
стратегијата има детални извештаи достапни онлајн, подготвени од Министерство за 
правда како и од граѓански организации. Овие документи беа во фокусот на процесот на 
пристапување кон ЕУ и исто така редовно се подготвуваат со текот на времето, што 
веројатно придонело за нивен строг мониторинг, којшто беше поврзан со политичкото 
лидерство на највисоко ниво. 

10) До каде се развиени индикаторите за излез и перформанси? Проценка на 
напредокот и индикаторите за излез според СМАРТ принципите 

Во документите за стратешко планирање во оваа област содржат индикатори кои 
може да се оценат како СМАРТ индикатори, но сепак повеќето од нив се излезни 
наместо за перформанси и/или исход. Сепак, дури и ако биле вклучени СМАРТ 
индикатори при подготовката, често во извештаите за мониторинг не наоѓаме податоци 
што би можеле да ги поддржат нивните проценки и евалуациите на стратешките 
документи во речиси сите области недостасуваат. 

11) Анализиран најсилниот аспект на секторските документи за стратешко 
планирање? 

Во идентификуваните документи гледаме тренд на широки консултативни 
процеси за нивна подготовка и на почетокот преку работни групи, како и пошироки 
консултации. Упатувањето и употребата на работата на граѓанските организации е исто 
така очигледно во некои од планските документи. Гледаме тренд на постепено 
подобрување на квалитетот во однос на документите за стратешко планирање развиени 
за целите на интеграцијата во ЕУ и НАТО, како што беше докажано од Стратегијата за 
реформи во правосудниот сектор. 

12) Анализиран најслабиот аспект на секторските документи за стратешко 
планирање? 

Во анализираната област, гледаме тренд на недостаток на јавно достапни 
извештаи за спроведувањето на документите за стратешко планирање, со исклучок на 
Стратегијата за 
реформи во судството. Во исто време, трошоците за планираните интервенции се исто 
така слаба точка. 

 

3.2. Утврдување на изворите (институции, бази на податоци, документи) на 
податоци, индикатори и информации 
Во тематската област „Владеење на правото“ клучна стратегија е Стратегијата за 

реформи во правосудниот сектор 2017-2022 во која се дефинирани индикаторите за 
правично функционирање на правосудниот сектор. Стратешките цели ги опфаќаат и 
индикаторите кои се мерени во неклоку анализи спроведени од страна на 
Министерството за правда и од граѓанскиот сектор и за нив се доставени посебни 
извештаи. За Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 е доставен 
најголем број за инзвештаи за следење. Исто-така, достапни се мерења на индикаторите 
направени во рамки на посебни проекти кои биле имплементирани од граѓанските 
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организации ако на пример Центарот за правни истражувања и анализи17 и Институтот 
за европски политики18.  

Главните индикатори за оценка на реформите во правосудството се опфатени во 
стратешките цели на СРПС 2017-2022: Квалитет, ефикасност, транспарентност, 
стратешко планирање и креирање политики, правосудни институции, казнено-правна 
област, прекршочно-правна област и граѓанско-правна област. 

Индикаторите за мерење на работата на правосудтвото кои се директно поврзани 
со тематската област на владеење на правото и борба против корупцијата се следните: 
независност и непристрасност, квалитет, одговорност, ефикасност, транспарентност. 
Мерењето на овие индикатори ќе се анализира прво преку извештаите на Судскиот совет 
на РСМ, Врховниот суд на РСМ, Министерството за правда и граѓанскиот сектор.  

Судскиот совет на РСМ и Врховниот суд на РСМ доставува месечни, квартални 
и годишни извештаи за работењето на судовите во РСМ. Доставените извештаи се 
детални и ги опфаќаат сите релевантни податоци во однос на работењето на судовите во 
РСМ. Истите се јавно достапни во официјалната веб страна 19www.sud.mk20. 

Во четвртиот квартален извештај за работата на судовите во РСМ за 2021 
година21 достапни се детални податоци за работењето на судовите и временските 
аспекти на решавање на судските предмети: 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА 
НА СУДОВИТЕ ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 
ГОДИНА - 4 КВАРТАЛ 

Нерешени 
од 
претходен 
период 

Примени 
предмети 

Вкупн
о во 
работа 

Решени 
предмети 

Нерешени 
на крај од 
период 

Стапка 
на 
решени 
предмети 

Просечно 
време за 
решавање 
на 
предметите, 
во денови 

ВКУПНО ОСНОВНИ 
СУДОВИ  

101296  118444  219740  138457  81283  116,90  214,28 

УПРАВЕН СУД  5921  2272  8193  2603  5590  114,57  783,85 

ВИШ УПРАВЕН СУД  1081  1106  2187  1392  795  125,86  208,46 

ВКУПНО АПЕЛАЦИОНИ 
СУДОВИ  

9058  8641  17699  8985  8714  103,98  353,99 

ВРХОВЕН СУД  1064  1277  2341  1385  956  108,46  251,94 

ВКУПНО СИТЕ СУДОВИ  118420  131740  250160  152822  97338  116,00  232,48 

 

Како што може да се забележи, најдолго трае решавањето на предметите во 
управнуиот суд каде што проесченото време за решавање на предемтите во денови е 
783,85 наспроти просечното време за решањане на предемтите вкупно во сите судови 
кое изнесува 232,48.  

 
17 Прв национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во 
правосудството 
18 Извештај за 2020 година за резултатите од спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот 
сектор 2017 - 2022 година 
19 Извештаи (месечен, квартален, полугодишен, годишен) (vsrm.mk)  
20 Извештаи (месечен, квартален, полугодишен, годишен) (vsrm.mk)  
21 Извештај+за+работата+на+судовите+за+2021+година+-+4+квартал.pdf (sud.mk)  
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Повеќе детали се дадени во документот Оценки, и заклучоци по извештаите за 
работњето на судовите во Република Северна Македонија за 2020 година22, кој е 
анализиран во Анекс 3 кон ова тематска анализаВрховниот суд констатира дека во 2020 
година поголемиот број на судови успеале да го совладаат приливот на предмети и го 
намалиле заостатокот. Врховниот суд забележува дека постои загрижувачки недостаток 
на судски кадар во основните судови во подрачјето на Апелациониот суд Штип. 
Недостигот на судскиот кадар како и големиот број на непополнети и упразнети места 
во рамки на судската служба очигледно влијаат на ажурното постапување на судовите.  

Во вебстраната на Министерството за правда достапен е еден годишен извештај 
за 2018 година за спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 
2017-2022 година23.  Во овој извештај се опишани преземените активности кои се 
предвидени во стратегијата а кои се однесуваат на соодветните стратешки цели. 
Министерството за правда воспостави механизам за реализација и следење на мерките и 
активностите предвидени во Стратегијата во кој се вклучени претставници на сите 
правосудни институции кои се опфатени со Стратегијата. Покрај секторскиот пристап, 
воведен е и механизам за следење на имплементација на стратегијата во рамки на 
Владата на РСМ преку Советот за следење на имплементацијата на СРПС 2017-2022. Во 
извештајот од 2018 година Министерството за прада детално ги опишува сите преземени 
активности во реализирањето на стратешките цели на СРПС и може да се примети 
поголема активност особено во усогласувањето на законите со целите на Стратегијата 
при шти се изменети Законот за судовите, Законот за судскиот совет, Законот за Јавното 
обвинителство, Советот на јавни обвинители, Законот за Академијата за судии и јавни 
обвинители, Законот за правосудниот испит, Законот за нотаријат, Законот за 
адвокатура, итн. Измените на Законот за судовите и Законот за судскиот совет се 
целосно усогласени со Венецијанската комисија и добиени се позитивни оценки во ова 
насока.  

Група на граѓански организации кои работат во областа на владеење на правото 
(Блупринт група за реформи во правосудството) подготви Анализа на спроведувањето 
на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 година за периодот 2018-
201924. Во овој документ анализиран е процесот на измена и дополнување на следните 
закони: Закон за кривична постапка, Кривичен законик на РСМ, Закон за јавното 
обвинителство и СЈО, Закон за академијата на судии и јавни обвинители, Закон за 
судовите, Закон за Судскиот совет, Закон за советот на јавни обвинители, Закон за 
бесплатна правна помошЗакон за извршување, Закон за нотаријат, Закон за управен спор 
и Закон за прекршоци. Заклучоците од овој извештај се презентирани во Анексот 3 кон 
ова тематска анализа.  

Извештајот на Блупринт групата содри и посебен анекс во кој групата се осврнува 
на можни решењија на статусот на Специјалното јавно обвинителство. После 
случувањата во врска со случајот „Рекет“, предметите на СЈО преминаа во целост во 

 
22ocenki+i+zaaklucocipo+izvestaite+za+rabotenjeto+na+sudovite+vo+republika+severna+makedonija+za+202
0+godina.pdf (vsrm.mk) страна 2. 
23 Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 
(pravda.gov.mk)  
24 Анализа на спроведувањето на стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) за периодот 
од 2018/2019 година 
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надлежност на редовното јавно обвинителство и Јавното обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција. 

Во 2020 година Институтот за европски политики објави Извештај за 2019 година 
за резултатите од спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 
2017-2022 година25. Овој извештај детално ги анализира индикаторите на СРПС и го 
оценува процесот на реализација на истите. Заклучоците од овој извештај се 
презентирани во Анексот 3 кон ова тематска анализа. 

Голем придонес во мерењето на индикаторите на функционирањето на 
правосудниот сектор е даден од страна на Центарот за правни истражувања и анализи 
(ЦПИА). Првиот Национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на 
перформансите и реформите во правосудството создаден од ЦПИА е прв извештај од 
ваков вид кој преку егзактни податоци прибавени во рамки на научно издржан 
методолошки пристап ги анализира перформансите на правосудниот систем, со посебен 
фокус на судството во Република Северна Македонија26. Матрицата е алатка изработена 
од Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Министерството за 
правда и Судскиот совет на Република Македонија, во рамки на програмата 
„Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во 
Македонија“, и е резултат на повеќегодишните програмски активности поддржани од 
Британската амбасада во Скопје. Матрицата за мерење на перформансите и реформите 
во правосудството е заснована на меѓународно признати стандарди за правосудството, 
како и на приоритетите на земјата во областа на правосудството утврдени во 
Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година. Според мерењата 
презентирани во матрицата, просечната оценка од перцепциите за сите области на 
судството изнесува 2.5 од 527. Општите заклучоци од ова мерење во однос на 
индикаторите се следните: 

- Ефикасност:  

Судовите и покрај недостатокот на судска служба и недоволно развиената 
инфраструктура покажуваат високо нивно на ефикасност во својата работа. 

- Транспарентност и отчетност:  

Постоечкиот систем за објавување на судските одлуки нема функционална 
примена ниту за стручната ниту за општата јавност. Зголемена е отчетноста на Судскиот 
совет на РМ, но таа е сè уште ниска на ниво на целото правосудство. 

- Квалитет на судска правда: 

Не постојат соодветни критериуми за мерење на квалитетот на судска правда, но 
се создаваат услови за нејзино мерење преку измена на законската рамка, зголемената 
аргументација на судските одлуки и употребата на судската пракса. 

- Независност и непристрасност 

 
25 Извештај за 2020 година за резултатите од спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот 
сектор 2017 - 2022 година 

26 Прв национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во 
правосудството 
27 Прв национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во 
правосудството 
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Постои делумна независност на судството условена од финансиски и политички 
фактори. Непристрасноста е сè уште на ниско ниво, но постои тренд на создавање на 
механизми за нејзино конзистентно обезбедување. 

- Професионален развој и правична застапеност 

Професионалниот развој задолжително треба да се специјализира и да продолжи 
да ги следи трендовите и потребите на правосудството. Правичната застапеност по основ 
на пол, возраст и етничка припадност е на солидно ниво, но постои потреба од избор на 
судии од ромска етничка припадност. 

ЦПИА направи второ национално мерење на за мерење на перформансите и 
реформите во правосудството. Согласно средните оценки од сите целни групи, 
разликите во резултатите од Првото и Второто национално мерење се минимални и 
крајната оценка е практично идентична (2.50 во 2018 година и 2.65 во 2021 на скала од 
1 до 5 (каде 1 е недоволно, а 5 е одлично). Останува генералниот заклучок дека нема 
значителни промени во перцепциите во изминатите две години од првото мерење со 
Матрицата28.  

Во тематската област борба против корупцијата нема достапни извештаи за 
следење на спроведувањето на Националната стратегија за борба против корупцијата и 
судирот на интереси. Од друга страна, оценката на меѓународните и домашните 
извештаи во врска со корупцијата покажуваат дека се неопходни бројни активности за 
подобрување на состојбата со корупцијата во РСМ. 

Во извршното резиме на Извештајот на Европската Комисија за напредокот на 
РСМ за 2021 година е наведено дека Северна Македонија има одредено ниво на 
подготвеност/е умерено подготвена во однос на спречувањето и борбата против 
корупцијата29. Детален преглед на заклучоците на овој извештај е презентиран во 
Анексот 3 кон ова тематска анализа.  

Извештајот за Северна Македонија во рамките на Петтиот круг на оценка на 
ГРЕКО што се однесува на спречување на корупција и промовирање на интегритет кај 
централната власт (највисоките извршни функции) и органите за спроведување на 
законот што беше усвоен во март 2019 година, содржи вкупно 23 препораки од кои девет 
се однесуваат на извршната власт, а 14 во однос на органите за спроведување на законот, 
односно за МВР. Како што е наведено во Извршното резиме, „овој извештај ја оценува 
ефективноста на законската рамка во Северна Македонија за спречување на корупцијата 
во однос на лицата на кои им се доверени највисоките извршни функции (министри и 
државни секретари, како и политички советници) и припадниците на полициските сили, 
како во Бирото за јавна безбедност така и тие кои се во надлежност на Министерството 
за внатрешни работи. Корупцијата се смета за сериозен проблем во Северна Македонија. 
Детален преглед на заклучоците на овој извештај е даден во Анексот 3 кон ова тематкса 
анализа.  

Индексот на перцепција на корупцијата на Транспаренси Интернејшенел (ТИ) 
покажува дека последниве години Република Северна Македонија стагнира во борбата 
против корупцијата, но едновремено бележи и пад на ранг листата на земјите. Така во 
извештајот за 2021 година, што ТИ го објави на почетокот од 2022 година, Северна 

 
28 Втор национален извештај од Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во 
правосудството 
29 North-Macedonia-Report-2021-МК2.pdf (sep.gov.mk)  
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Македонија го зазеде 87-то место со 39 индексни поени, додека во извештајот за 2020 
година, објавен во јануари 2021, земјава 35 индексни поени и се наоѓаше на 111 место. 

Врз основа на горенаведените извештаи, ДКСК  во својот Годишен извештај за 
2020 година заклучува дека состојбата со корупцијата е сериозна и неопходни се 
натамошни чекори за зајакнување на материјално-техничките и човечките капацитети 
на надлежните институции, нивна независност и проактивност во постапувањето30. 

 

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 
Податоците презентирани во горенаведените поднаслови се добиени од 

достапните извештаи за следење на состојбата во тематската област Владеење на 
правото и борба против корупцијата. Анализирани се извештаите на Европската 
комисија за напредокот на РСМ, како и извештаите на ГРЕКО во однос на корупцијата. 
Исто така, анализирани се домашни извештаи од ова област, подготвени од државните 
институции и од граѓанските организации.  

Потенцијалните недостатоци во податоците од ова област се однсеуваат на 
ограничениот број или недостатокот на достапни извештаи за следење.  Така, за 
Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 година има само еден 
достапен извештај од Министерството за правда за 2018 година, иако стратегијата 
предвидува дека ќе се достават годишни извештаи. Сепак, достапни се извештаи од 
граѓански организации од кои Блупринт групата изработи извештај за ова стратегија во 
2019 година додека пак Институтот за Европски Политики достави извештај во 2021 
година.  

За другите стратегии кои беа анализирани нема достапни извештаи за следње.  

 

1. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните 
чинители/институции  

 

При  подготвувањето на Националната развојна стратегија 2022-2042 беше спроведен 
широк процес на консултација со граѓаните кој се изведуваше преку т.н. Dream Labs, во 
кој граѓаните ги искажаа своите идеји за тоа како ја гледаат државата во 2042 година. 
Општата визија на граѓаните за иднината на државата вклучува живеење во стабилна и 
правна држава што се забележува во инпутите дадени подоле: 

- стабилна и економски моќна држава 
- дигитализирана држава 
- држава што обезбедува правда 
- држава со слободен пристап до информации 
- Македонија без корупција 
- Држава без мито 
- Членка на ЕУ 
- Држава со функционални институции, развиени и квалитетни јавни услуги 
- Земја без корупција каде владее правото 
- Владеење направото, независност на правосудството, неселективна борба 

против криминал и корупција 

 
30 ГИ-финал.pdf (dksk.mk) 
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- Држава без корупција, со еднакви можности за развој и напредок на сите 
граѓани 

Како што може да се забележи, визијата на граѓаните за напредна земја е визија во која 
во државата владее правото, институциите функционираат на законски и транспарентен 
начин, нема мито и корупција туку има одговорност и неселективна борба против 
криминал и корупција. Ваквиот пристап се очекува да донесе стабилност на земјата и 
нејзино членство во ЕУ. Ова визија се повторува без исклучок во сите одржани 
работилници во процесот на утврдувањето на визијата на НРС 2022-2042. 

Во работилниците одржани во планските региони граѓаните искажаа специфични 
видувања во однос на владеењето на правото и борбата против корупцијата кои се 
наведени подоле: 

Клучни очекувани позитивни промени до 2042 година: 

- правна сигурност: постојано (стабилно) законодавство 
- почитување на правната рамка („спроведување на законите“) 
- Транспарентност 
- Владеење на право 
- Одделување на политиката од државата 
- Еднаквост на сите граѓани 
- Подобрено правосудство 
- Бесплатна правна помош за социјално загрозени лица 
- Правен систем без мито и корупција 
- Функционална и помалку обемна администрација 
- Олеснување на процедурите за капитални инвестиции во делот на 

документацијата 
- Држава без корупција и правичен и брз судски систем 
- „владеење на правото да не биде тема при планирање на наредната национална 

развојна стратегија во 2042 година“ 
 

Образложение на потребите и очекувани придобивки: 

- обезбеден јавен ред и мир 
- намалена корупција 
- Достапност до информации 
- Поголема одговорност на институциите 
- Почитување на законите при нивна примена 
- Намалување на непотизмот 
- Подобар напредок на државата 
- Задржување на младите во земјата 
- Мерит систем при вработување 
- Поголема инклузија на граѓаните 
- Еднаков пристап 
- Почитување на сите права 

Клучни мерки и активности за постигнување на промените: 

- поттикнување на граѓанското учество и одговорност 
- Зголемување на достапноста до сите информации за работата на институциите 

до јавноста 
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- Доследна примена на стандардите за правилност и еднаквост 
- Да се намалат привилегиите на пратениците и другите избрани лица 
- Промена на менталитетот на граѓаните 
- Вработување на авторитетни и чесни луѓе во правосудството 
- Законите треба да се променат но и да се спроведуваат ефикасно 
- Институциите треба да станат независни 
- Професионални кадри треба да се изберат да водат соодветни институции 
- Ефективно да се спроведе Законот за спречување на корупцијата и на судирот 

на интереси 

Како што може да се забележи од инпутите, општ заклулок е дека граѓаните се во висока 
мера разочарани во врска со начинот на функционирањето на правосудните институции. 
Општа перцепција е дека корупцијата е на високо ниво и дека судирот на интереси, 
непотизмот, политизацијата и партизацијата на јавните институции претставуваат 
значителен општествен проблем. Граѓаните идентификуваат силна врска помеѓу 
владеењето на правото и сигурноста и стабилноста на земјата и сметаат дека законското 
и транспарентно функционирање на државните институции е клучен предуслов за 
економскиот раст на земјата. 

Детален преглед на сите видувања и инпути на граѓаните во однос на тематската 
област Владеење на правото и борба против корупцијата е даден во Анексот 4 кон ова 
тематска анализа. 

 

 

 

 

2. Меѓутематски прашања 

a. Добро управување 
Во областа на Доброто управување, најистакнатите стратегии се Стратегијата за 

реформа на јавната администрација и Стратегијата за сајбер безбедност, и двете во 
надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, и двете 
се однесуваат на периодот од 2018-2022 година. Стратегијата за реформа на јавната 
администрација е една од ретките во оваа област што особено се однесува на нејзиниот 
однос со други релевантни документи. Стратегијата за сајбер безбедност е прва од ваков 
вид во земјата и јасно е дека нејзината идеја за усогласување гледа однадвор, бидејќи 
споменува дека е усогласена со политиките на ЕУ и НАТО за сајбер безбедност. Тесно 
поврзана е Стратегијата за транспарентност 2019-2021, која беше донесена за прв пат и 
се базира на Стратегијата за отворени податоци 2018-2020, анализирани погоре. Целта 
на овие документи е да се обезбеди проактивна транспарентност на владата во однос на 
објавување на информации и податоци. Во моментов, оваа област е регулирана од двете 
стратегии, како и од рамковната долгорочна стратегија за ИКТ која обезбедува рамковен 
пристап кој е многу важен за понатамошниот развој на НСР. Исто така важен во ова 
област е и Стратепкиот план на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап 
до информации од јавен карактер. Од голема важност е и Стратегијата за соработка 
помеѓу владата и граѓанското општество, која е специфична во анализираниот сет на 
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стратегии за добро управување поради нејзиниот фокус на создавање погодно 
опкружување за граѓанското општество и беше подготвена, исто така со поддршката на 
ЕУ, повеќе од една деценија. Таа е клучен стратешки документ во однос на 
позиционирањето на македонската влада кон развојот на граѓанското општество. 

Што е добро владеење?  
 
Доброто владеење е пристап кон владата која е посветена на создавање систем заснован 
на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските слободи на поединецот31. 
Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите права32. 
Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење и 
лошото владеење како и злоупотреба на нормите на административното право. За 
дефинирање на овој концепт постојат различни извори и промотори на добро владеење33. 
Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за добро владеење кои се 
прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1)Консензуално ориентирано, 
2)Партиципативност, 3)Спроведување на законистоста, 4)Ефективност и ефикасност, 5) 
Правичност  и инклузивност, 6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8)Одговорност34.  
Советот на Европа има успоставено дванаесет35 принципи но ние ќе се придржиме на 
принципите на ОН кои се прифатени од ЕУ. При оценување на напредокот на нашата 
држава кон Европска Унија, Комисијата редовно дава оценки за добро владеење на 
основа на овие принципи36. 
Состојбата преку бројки во оваа област тргнувајќи од принципитте на ОН прифатени од 
ЕУ детално се презентира во Анексот 5 кон ова тематска анализа. 
 
 

b. Управување со ризик од катастрофи и отпорност 

Во областа Управување со ризик од катастрофи и отпорност важни се стратегиите 
од областа на одрбаната и на безбедноста: 

1) Национална стратегија на Република Македонија за борба против тероризам 
2018-2022 

2) Национална стратегија на Република Македонија за борба против насилен 
екстремизам 2018-2022 

3) Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам 
2017-2020 

4) Национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје 2017-2021ќ 

 
31 Creative Learning, Link: https://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance/ 
32 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso-
9780198841159 
33 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso-
9780198841159 
34 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,  What is Good Governance?, link: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
35 Council of Europe, CENTRE OF EXPERTISE, FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM, 
www.coe.int/good-governance/, link, https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-
current-tools-on-good-go/16808b1687 
36 Види: EUROPEAN COMMISSION,  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 
2021 Report,  Strasbourg, 19.10.2021 
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5) Стратегија за сајбер безбедност 2018-2022 
6) Стратегија за одбрана на Република Северна Македонија 
7) Долгорочен план за развој на одбранбени способности 2019-2028 
8) Стратегија за развој на полицијата 2016-2020 

Националната стратегија на Република Северна Македонија за борба против 
тероризмот и Националната стратегија на Република Северна Македонија за борба 
против насилниот екстремизам 2018-2022, како и Националната стратегија за борба 
против перење пари и финансирање на тероризам 2017-2020, се поврзани со соодветните 
документи на меѓународно и европско ниво. Овие вклучуваат стратегии на ОН и ЕУ за 
борба против тероризмот, како и соодветни меѓународни и ЕУ директиви. Напредок 
претставува фактот што во областа на борбата против насилниот екстремизам донесена 
е посебна стратегија која спроведува меѓусекторсни пристап и беше подготвена во 
инклузивен процес во кој беа вклучени соодветните државни институции, 
претставниците на граѓански организации како и членовите на академската заедница. 
Овие стратегии се во надлежност на Националниот координатор за борба против 
тероризам и против насилен екстремизам во Владата не РСМ.  

Документите за стратешко планирање во областа на одбраната се однесуваат на 
подготовката за обврските што произлегуваат од неодамнешното пристапување на 
земјата кон НАТО. Овие стратегии се во надлежност на Министерството за одбрана.  

Стратегијата за развој на полицијата 2016-2020 е структурирана околу 8 
стратешки цели што се фокусираат на модернизација на кривичните истраги, единиците 
за финансии и поддршка, граничните работи, транспарентното и демократско полициско 
работење, ефективното користење на ресурси, националната и меѓународната соработка. 
Ова стратегија е во надлежност на Министерството за внатрешни работи. 

Во областа управување со ризик од катастрофи и отпорност важен документ е 
Анализата на искуствата на институциите за време на вонредната состојба и уредбите со 
законска сила направена од страна на Министерството за правда37. Ова анализа се 
однесува на функционирањето на институциите за време на вонредната состојба која 
беше воведена заради Пандемијата Ковид-19. Во анализата се заклучува дека Република 
Северна Македонија успешно ја преброди првата вонредна состојба уредена со неколку 
уставни одреди, креирајќи решенија кои бараа брзи одлуки, а со кои мораа да се 
почитуваат уставните темелни вредности и човековите права согласно меѓународните 
документи и стандарди. Понатаму, Анализата укажува дека постои итна и неопходна 
потреба од регулација со законски одредби на вонредната состојба, Сепак, ова е 
прашање на поширока научна и институционална дискусија, со оглед дека и во 
досегашните услови спорведувањето на кризната состојба се покажа како успешен 
механизам и за време на справувањето со природните опасности, на пр. пожарите во 
2007 год., бегалската криза (кризната состојба на северната  и јужната граница се уште 
е важечка, а е прогласена во 2015 год.), како и кризната состојба прогласена во првиот 
бран на одговор на КОВИД-19 пандемијата во март 2020 год.38). Од друга страна, во 
контекст на одговорот на здравствената криза и транспарентноста и доброто владеење, 
направени се анализи при што е констатирано дека КОВИД-19 набавките изобилуваат 

 
37 Анализа за искуства на институциите за време на вонредната состојба.pdf (pravda.gov.mk)  
38 Popovski, V., Trenovski, B., Popovski, T. Municipal Crisis Management Response to COVID-19 Pandemics, 
Municipal Financing and Affected Services in the Republic of North Macedonia. UNDP. 2020. 
https://tinyurl.com/ypmp6w42 
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со проблеми и со ризици од корупција39 и спроведени се постапки со преговарање без 
објавување на оглас кај 88% од реализираните јавни набавки во време на пандемија40. 

Оваа секторска тема според постојната рамка на политики и нормативна рамка 
нема директна поврзаност со намалувањето на ризици од катастрофи (НРК) и 
отпорноста, но според општественото значење неопходно е да се вклучи во 
понатамошниот период со цел да влијае врз подобрувањето на имплементацијата на 
обврските и услугите на субјектите, но како и коректор кој ќе обезбеди добро владеење 
и обезбедување на транспарентност и некоруптивни практики во превенцијата, 
справувањето со кризи и катастрофи и со раниот опоравок. За таа цел е потребно 
зајакнување на политиките и нормативно-правната рамка, едукација и образование на 
вклучените лица и експерти, како и развивање на практики и постапки кои ќе одговараат 
на итноста на настаните, но во исто време ќе ги почитуваат и начелата и нормите за 
добро владеење, транспарентност и борба против корупцијата. Со оглед дека 
недостасуваат прецизни индикатори за да се мери напредокот на вклучувањето на НРК 
во доброто владеење, неопходно е во наредната фаза да се идентификуваат основни 
вредности и индикатори. 

c. Дигитализација и иновации 

Во согласност со нацртот на Национална Стратегија за ИКТ (2021-2025), политиката за 
дигитализација и услуги  се разгледува како интегриран збир на правила според кои 
владините агенции ќе управуваат со испораката на услуги, информации и податоци, 
технологија и кибер-безбедност во дигиталната ера. Главните теми (за кои што може да 
се дефинираат соодветни индикатори) на кои што треба да се посвети внимание во 
рамките на Националната развојна стратегија, а се поврзани со владеењето на правото и 
борбата против корупцијата од една страна и дигитализацијата од друга страна, можат 
да се поделат на три дела.  

Првиот дел ја опфаќа дигитализацијата на податоци и процеси во институциите кои се 
чинители, носители на владеењето на правото и борбата против корупцијата во Северна 
Македонија. Примери во овој дел опфаќаат: 

●      воведување      на централизиран податочен систем  што се очекува да доведе 
до зголемување на ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на 
информатичките системи во правосудството. Овој систем е предвиден со 
Стратегијата за информатичко-комуникациска технологија во правосудството за 
2019-2024 година анализирана погоре а      надлежна за спроведување на ова 
стратегија е Министерството за правда.  

●      АКМИС софтверскиот систем41 преку кој судските предмети се 
распределуваат кај судиите. Во одреден временски период се појавија индиции 
дека овој дигитален систем е злоупотребен со цел да се достават предмети за 
судење до одредени судии, во кој процес имаше прекршување на начелото на 
независно и непристрасно судење. Во тој контекст во 2017 година беше 
подготвен посебен Извештај од извршен увид во функционалноста на 
информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од судскиот 
деловник во судовите42. Во овој извештај се заклучува дека во тој временски 
период, судовите не ги применувале доследно одредбите од Законот за 

 
39 https://ccc.org.mk/images/stories/pg1mk.pdf  
40 https://dzr.mk/sites/default/files/2021-07/10_Soopstenie_mediumi_javni_nabavki_covid_FINAL_MKD.pdf  
41 Формиран според Законот за управување на движењето со предемтите во судовите 
42 АКМИС извештај.pdf (pravda.gov.mk)  
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управување на движењето со предемтите во судовите и Судскиот деловник, 
АКМИС не се користи целосно согласно неговата намена, се злоупотребуваат 
одредбите од законските прописи за чести измени на годишните распореди во 
судовите, не се почитуваат одредбите за специјализација на судии по области.  

Вториот дел ја опфаќа електронската размена на податоци со институциите кои се 
чинители, носители на владеењето на правото и борбата против корупцијата во Северна 
Македонија. Електронската размената на податоците со овие институциите треба да се 
одвива преку платформата за интероперабилност. Оттука, индикатор во овој дел се 
бројот на овие институции вклучени на платформата за интероперабилност на МИОА43 
и бројот на веб сервиси кои ги имаат развиено за соработка со другите институции во 
областа на владеењето на правото и борбата против корупцијата.  

Третиот дел од дигитализацијата во владеењето на правото ги вклучува бројот и стапката 
на дигитализација на услугите за граѓаните и деловните субјекти на националниот 
портал за е-услуги uslugi.gov.mk, како и сервисите развиени во судовите а кои 
овозможуваат електронска комуникација и споделување на судски предмети помеѓу 
странките и правните лица. Во делот на борбата против корупцијата тука спаѓаат бројот 
на бази со отворени податоци за јавноста44, како и бројот на веб сервиси за анализа на 
овие податоци.  

На среден и долг рок иновациите во владеењето на правото и борбата против 
корупцијата треба да се гледаат во продобивките кои ги носи користењето на решенија 
засновани врз големите податочни бази и вештачката интелегенција. Воспоставувањето 
на решенија засновани врз користењето на големите податочни бази придружено со 
можностите кои ги носи вештачката интелегенција можат да го подобрат 
информираното донесување на одлуки во судскиот систем и да го направат поефикасно 
носењето на судски одлуки, но и да ја зголемат транспарентноста во спроведувањето на 
правото и довербата на граѓаните во судската власт. 

 

 

d. Родова еднаквост 

Од родова перспектива посебно важна е Стратегијата за родова еднаквост 2021-
202645 како основен стратешки документ на Република Северна Македонија со кој се 
воспоставува сеопфатна рамка за понатамошни активности во насока на унапредување 
на родовата еднаквост и зајакнување на жените. Со ова стратегија РСМ се стреми кон 
унапредување на состојбата на родовата еднаквост во согласност со меѓународните 
стандарди, препораки и обврски, препознавајќи дека родовата еднаквост е еден од 
клучните аспекти за просперитет на целото општество. Ова стратегија е во надлежност 
на Министерството за труд и социјална политика. Општи цели на стратегијата се: 

- Воспоставување на ефективен и ефикасен систем за унапредување на родовата 
еднаквост на централно и локално ниво, 

- Подобрување на положбата на жените во сите области на јавниот и приватниот 
живот, и 

 
43 https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1320 
44 http://mkopen.org/ 
 
45 94db77cf7037ed0de3210c9a3ae1efe723f6ec9a79142791b87cd946eb2a5376.pdf (klimatskipromeni.mk)  
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- Сузбивање на родовите стереотипи и градење култура на ненасилство и 
недискриминација врз основа на пол, род и родов идентитет. 

Стратегијата применува меѓусекторски пристап и родовата еднаквост ја 
анализира и од правен аспект во однос на пристапот до правда и заштита од насилство 
врз жените од семејно насилство и од трговија со луѓе. 

Во областа на родовата еднаквост, посебно важен е Законот за еднакви можности 
на жените и мажите46. Според членот 1, целта на овој закон е воспоставувањето на 
еднаквите можности на жените и мажите се уредува со овој и со друг закон со кој се 
уредуваат прашања од интерес за еднаквите можности на жените и мажите од областа 
на здравствената заштита и здравственото осигурување, социјалната заштита, пристапот 
до добра и услуги, економијата, работните односи и вработувањето, образованието и 
стручното усовршување, економските и сопственичките односи, користењето на јавните 
производи и услуги (потрошувачки права), културата и спортот, информатичко 
комуникациски технологии, одбраната и безбедноста, правосудството и управата, 
домувањето, јавното информирање и медиумите, државната и јавната администрација и 
во други области од општественото живеење. Според членот 3 на овој закон, се 
забранува дискриминација, вознемирување и сексуално вознемирување врз основа на 
пол меѓу другото и во правосудството и управата. Во членот 5, законот ги предвидува 
како основни мерки за остварување на принципот на еднакви можности на жените и 
мажите нормативните мерки меѓу другото и од областа на правосудството и управата. 

Важен документ во областа на родовата еднаквост и правосудството е 
Националиот план за акција за родова еднаквост 2018-202047 каде се предвидува 
зајакнување на капацитети на професионални структури во институции за постапување 
во случаи на насилство врз жени, формирање на мулти-секторски тимови на локално 
ниво за постапување при пријава на случаи на различни форми на насилство, формирани 
врз основа на направената проценка на функционалноста на постојните тимови (за 
семејно насилство), организирање на обуки и континуирани средби меѓу членовите на 
мулти-секторските тимови за пријавените случаи на различно форми на насилство во 
општините и ееформирање /усогласување на системот/пристапот на прибирање на 
податоци во јавните институции и НВО секторот.  

Друг важен закон од ова област е и Законот за заштита од возменирување на 
работното место чија цел е спречување и заштита од психичко и полово вознемирување 
на работното место, односно местото на работа и обезбедување на здрава работна 
средина.  

Во однос на родовата еднаквост, важен документ е и Извештајот на 
Министерство за правда за родово одговорно буџетирање48.  

Унапредена е законска рамка која нуди стандарди за ефикасна заштита и казнување на 
различните форми на родово базирано насилство. Во 2014 година е донесен Законот за 

 
46 ???????? ??????? - II (mtsp.gov.mk)  
47 НПА за родова еднаквост 2018-2020.doc (live.com)  
48 ИЗВЕШТАЈ ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ_2.pdf (pravda.gov.mk) Овој извештај го 
анализира начинот на регулирање на бесплатната правна помош од родов аспект. Во овој извештај се 
објаснува дека согласно направената анализа за исплатени средства за 2019 година, донесени се 14 
решенија за надомест на трошоци на адвокати во кој постапки застапувале мажи, додека донесени се 36 
решенија за надомест на трошоци на адвокати во кој постапки застапувале жени и 49 решенија за надомест 
на трошоци на адвокати во кој постапки застапувале деца. Точните износи на исплатените износи може 
да се видат во извештајот во горенаведениот линк. 
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за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Со цел да се подобри 
системот на превенција и заштита од семејно насилство, како и успешна имплементација 
на одредбите од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, беа 
донесени пет подзаконски акти од страна на надлежните . Со овие подзаконски акти се 
утврдува начинот на спроведување и следење на мерките на заштита од семејно 
насилство, проценката на ризикот по животот и телесниот интегритет на жртвата и 
ризикот од повторување на насилството, начинот на извршување на изречените 
привремени мерки за заштита на жртвата на семејно насилство и членовите на нејзиното 
семејство и начинот на извршување на привремената мерка за заштита од семејно 
насилство. Значаен напредок е постигнат во 2017 година. Република Северна 
Македонија беше меѓу првите земји што ја потпишаа Конвенцијата во 2011 година, 
додека во декември 2017 година Собранието го усвои Законот за ратификација на 
Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените, вклучувајќи го и 
домашното насилство. Инструментот за ратификација беше предаден на 23 март 2018 
година, а Конвенцијата влезе во сила на први јули 2018 година. 

Со цел да може да се преземаат навремени мерки и подобрување на услугите, потребно 
е да се планираниот систем за систематско собирање на податоци за различни форми на 
родово базирано насилство да се воспостави и да стане функционален. Иако, е постигнат 
значаен исчекор во делот на легислативата и иницијативите за зголемување на 
понудените услуги на жртвите на родово базирано насилство, остануваат предизвиците 
во следните години за јакнење на капацитетите на професионални структури во 
институции за постапување во случаи на насилство врз жени и подигната јавната свест 
за препознавање на различни форми на насилство врз жените. 

 

 

 

e. Инклузивност 

Во областа инклузивност, посебно е важна Стратегијата за едно општество и 
интеркултурализам49. Ова стратегија е во надлежност на Националниот координатор за 
едно општество во рамки на Владата на РСМ. Стратегијата е донесена во инклузивен 
процес во кој беа вклучени претставници на повеќе државни институции како и на 
граѓански организации и членови на академската заедница. Стратегијата опфаќа 
мултидисциплинарни прашања и има меѓусекторски пристап. Ова стратегија се 
поврзува со темата на владеење на правото особено во деловите кои се однесуваат на 
недискриминација и на спроведување на законите кои се од таа област. Стратегијата се 
повикува на други стратешки документи како што се Стратегијата за родова еднаквост 
2013-2020 и Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016-2020. 
Стратегијата се осврнува на спроведувањето на Законот за јазиците но и на други закони 
кои се директно поврзани со ова област. Преку стратегијата се формира Совет за следење 
на спроведувањето на ова стратегија кој држи редовни состаноци во кои се презентираат 
извештаи за спроведувањето на стратегијата. 

Во однос на борба со корупција треба да се стави посебен акцент на фактот дека 
социјално ранливите категории на граѓани, како и маргинализираните етнички 
заедници, односно лицата од Ромската заедница често пати се под ризик на злоупотреба 

 
49 Стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот (vlada.mk)  
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на нивните ранливости со што се зголемуваат ризиците за корупција. Имајќи во предвид 
виоката стапка на сиромашни лица, односно бројот на лица кои што живеат под прагот 
на сиромаштијата 448,100 лица за 2019 год. адресирањето на ранливоста на оваа група 
на граѓани преку политиките за влаедење на правото и борбата со корупција од интерес 
на зачување на функционалноста на демократските процеси и подобровување на 
социјалната кохезија. И тоа преку активно вклучување во дизајнирање на политиките, 
во креирање на можности за подобрување на состојбата, преку активни мерки за борба 
на злоупотреба на ранливоста во изборни циклуси, мерки за борба против социјалното 
исклучување, и подобрување на пристапот до социјалните услуги како дел од владење 
на правото.   
 

 

 

f. Човекови права 

Областа човекови права е тесно поврзана со владеење на правото и борба против 
корупцијата. Законите кои се споменуваат во Стратегијата за реформи во правосудниот 
сектор 2017-2022 а кои се дел од реформите во конкретните области, како кривично, 
прекршочно и граѓанско право, директно се поврзуваат со заштитата и унапредувањето 
на човековите права. Во овој контекст, посебен дел од СРПС опфаќа и процесот на 
усогласување на националната судската пракса со праксата на Европскиот суд за 
човекови права. Во таа насока, важен е Законот за извршување на одлуките на ЕСЧП 
како и Планот на Министерство за правда за оценка на спроведувањето на регулативата 
во ова област50. Важен окумент во областа на човековите права претставува и 
Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016-202051.  

Почитувањето на владеењето на правото е суштински поврзано со човековите права и 
демократијата. Независноста на судството, транспарентното и отчетно владеење, 
поделбата на власта и борбата против корупцијата се предуслов за човековите права и 
овозможување на пристап до правда.. 

Независно и транспарентно судство, државни органи кои ја сузбиваат корупцијата се 
показател дека човековите права на секој поединец се почитуваат и се предвидуваат при 
остварување на сите други права кои се поврзани или произлегуваат од владеење на 
правото. Пристапот до правда е еден од најважните принципи на владеењето на правото. 
Пристапот до правда од друга страна може да се мери единствено преку достапноста на 
правдата на најмаргиназираните. 

Универзалната декларација за човекови права во својата преамбула наведува дека 
човековите права треба да бидат заштитени преку владеење на правото. Декларацијата 
го смета владеењето на правото како предуслов за уживање на човековите права. Во 
резолуцијата усвоена од Советот за човекови права на ОН во 2015 година, државите 
истакнаа дека „човековите права, демократијата и владеењето на правото се меѓусебно 
зависни и меѓусебно се зајакнуваат“. 

 
50 Образец 1: ПЛАН ЗА ОСР (pravda.gov.mk)  
51 Microsoft Word - Нов текст за стратегија мај 2016 финално _2_.doc (mtsp.gov.mk)  
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Преку Универзалниот периодичен преглед (Universal Periodic Review) се потенцира дека 
државите ги „прифаќаат“ или „забележуваат“ препораките што ги добиваат од други 
држави за низа прашања за човековите права кои произлегуваат токму од теми кои се 
поврзани со владеење на правото. Дополнително, Агендата за одржлив развој 2030 во 
една од своите цели го име претставено промовирањето на владеење на правото во 
национално и меѓународно ниво како и обезбедување еднаков пристап до правда. 

  

Различните врски помеѓу корупцијата и човековите права, а особено сознанието дека 
корупцијата го поткопува уживањето на човековите права, ја истакнува потребата од 
примената на пристап кон корупцијата заснован на човековите права. Пристапот 
заснован на човекови права го надополнува пристапот на кривичната правда кон 
корупцијата. Антикорупциските норми најчесто се спроведуваат во рамките на 
кривичната правда, т.е. со криминализирање на одредени однесувања во домашното 
законодавство и со гонење и казнување на сторителите. Овој пристап на кривичната 
правда се рефлектира во Конвенцијата за корупција (UNCAC) и други договори, како и 
во домашните закони. Пристапот на кривичната правда претпоставува дека државата (и 
јавноста што таа ја претставува) е оштетена од дела на корупција извршени од поединци, 
како што е владин функционер кој примил поткуп или проневерил јавни средства. 
Пристапот заснован на човекови права го фокусира вниманието на тоа како државата ги 
прекршила своите обврски кон јавноста со тоа што не ја заштитила од корупција и на 
потребата од обезбедување правни лекови од страна на државата.[1] 

Преглед на тематската анализа за владеење на право и борба против корупција 

Анализата на политиките на владеење на правото и борбата против корупцијата од 
аспект на пристапот заснован на човекови права е направена врз основа на исполнетост 
на следниве принципи: партиципативноста (учество и инклузивност); отчетност 
(одговорност и транспарентност) и недискриминација. 

 a)     партиципативноста (учество и инклузивност); 

Видно од анализата, може да се констатира дека поголемиот дел од анализираните 
стратегии во областа владеење на правото и борба против корупцијата се документи кои 
се создадени во инклузивен процес на консултации со бројни чинители во рамки на 
државните институции и практичарите од соодветната област, меѓународни и домашни 
експерти, членови на академската заедница и претставници на граѓанските организации. 
Сепак, недостига вклученоста на засегнатите страни во процесите на имплементација на 
политиките што ќе гарантира дека истите ќе бидат одржливи и долготрајни.  Дел од 
стратегиите немаат конкретни механизми за следење, така што тешко е да се утврди 
степенот на нивното спроведување во практика. Дури и за стратегиите кои имаат јасно 
воспоставени механизми за следење често недостасуваат достапни извештаи за следење, 
така што е тешко да се утврди степенот на нивното спроведување. 

   б) отчетност (одговорност и транспарентност); 
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Од анализата може да се констатира дека во правосудните и јавно-обвинителските 
органи потребно е да се зајакнат механизмите на транспарентност, отчетност и 
одговорност кон граѓаните. 

Се забележува недостиг од отчетност во однос на објавување на годишни извештаи кои 
би произлегле од имплементација на стратегиите од областа на владеење на правото. 

Транспарентноста и учеството овозможуваат проверка и следење на владините процеси 
на донесување одлуки, со што се зголемува веројатноста дека корупцијата може да биде 
откриена и дека човековите права може да бидат соодветно адресирани, промовирани и 
заштитени. Транспарентноста се однесува на јавната достапност на информации за 
процесите на донесување одлуки кои лесно може да се проверат. Транспарентноста е 
поврзана со правото на јавноста да знае за владините планови и активности. 

Со зголеменото ниво на учество и транспарентност, граѓаните ќе бидат во можност 
поефикасно да ги следат носителите на власта и јавните политики и да бараат 
одговорност од нив и да ја намалат корупцијата. Конвенцијата на UN против корупција 
бара од државите да воспостават различни механизми кои ја подобруваат одговорноста, 
преку: (i) партиципативна политика во формулирањето на буџетот; (ii) следење на 
јавните расходи што подразбира граѓаните да следат како владата ги користи средствата; 
и (iii) партиципативен мониторинг и евалуација на перформансите (чл. 9, 10 од 
Конвенцијата). Достапноста на такви информации за формирањето на буџетот и јавните 
расходи може да обезбеди основа за насочување кон механизмите за отчетност кои 
постојат во областа на човековите права. Поединечните жалбени постапки поврзани со 
националните судски и вонсудски тела за заштита на човекови права, на пример, 
обезбедуваат потенцијален механизам преку кој поединечни жртви на корупција може 
да бараат обесштетување. 

Препознавањето на корупцијата како повреда на човековите права[2] би можело да ги 
надополни постоечките антикорупциски напори овозможувајќи им на судовите 
(управните судови не се споменати како клучни чинители) и комисиите (доколку покрај 
ДКСК тука ги ставиме ДИК, КСЗД и др. а не се наведени во тематска анализа) кои ги 
штитат човекови права, како и на уставниот суд, да расправаат за случаите во врска со 
правата на поединци кои биле повредени со коруптивни дела. Покрај судовите и 
комисиите, постојат дополнителни релевантни чинители во областа, како што се 
националните агенции, специјализирани здруженија и невладини организации. Овие 
различни актери имаат моќ и капацитети за утврдување факти кои можат да помогнат 
да се соберат информации за корупцијата. Сепак, за да биде корисно таквото утврдување 
на факти, мора да биде комплементарно и координирано со истражните напори на 
антикорупционерите институции. Затоа треба да се избегнува преклопување на 
надлежностите кај антикорупционерите институции, но и да се избегнува од страна на 
останатите релевантни чинители да се собираат истите информации како и 
антикорупциските институции и притоа да се споделуваат преку истите канали на 
комуникација, затоа што мала ќе биде додената вредност на процесот. 



37 
 

 в) недискриминација 

Законите и подзаконските акти треба да овозможуваат владеење на правото без 
дискриминација кон одредена група. 

Пристапот до правда и недискриминацијата  мора да биде водечки принцип при 
креирање на закони, програми стратегии и други документи. 

Бесплатната правна помош како законски утврдена можност за остварување на 
пристапот до правда на најранливите групи кои имаат ниски примања преставува 
значаен механизам кој овозможува еднаков пристап до правда. 

Пристапот на борбата на корупција заснован на човекови права, односно при 
креирањето на законодавството и политиките ја става жртвата во центарот на борбата 
против корупцијата. Тоа се прави со нагласување на негативните влијанија што 
корупцијата ги има врз поединецот, врз групи на поединци типично погодени од 
корупција (кои се многу често ранливи или маргинализирани групи) и врз општеството 
севкупно. Таквиот пристап не се фокусира само на економските и криминалните 
последици од корупцијата, туку и на жртвите, особено на оние кои припаѓаат на ранливи 
или маргинализирани групи, и може да помогне да се зајакнат поединците погодени од 
корупцијата и да се трансформираат во актери во борбата против овој проблем. 
 

 

[1] https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-7/key-issues/human-rights-based-
approach.html#:~:text=The%20human%20rights%2Dbased%20approach%20focuses%20atte
ntion%20on%20how%20the,of%20remedies%20by%20the%20State. 

  

 

3. Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС 
Во тематската област владеење на правото и  борба против корупцијата има 

многубројни стратешки документи кои можат да послужат како добра основа за 
градењето на приоритетите во НРС во однос на овие теми. Тие приоритети вклучуваат: 

Правосудство 

- Во ова област најважен стратешки документ е Стратегијата за реформи во 
правосудниот сектор 2017-2022 како сеопфатен документ кој ги опфаќа 
најзначајните теми и области на реформирање на правосудството. Правосудство 
кое функционира врз основа на принципите на независност, непристрастонст, 
ефективност и ефикасност, транспарентност, отчетност и квалитет е единстевн 
начин на кој законите може да се спроведуваат еднакво за сите и правото може 
да владее. Реформите предвидени во областите кривично право, прекршочно 
право и граѓанско право го опфаќаат целокупното законодавство кое директно се 
поврзува со ефективното владеење на правото. 
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- Друг важен документ за ова област е Стратегијата ИКТ. Во време кога 
дигитализацијата претставува еден од најважните аспекти на општиот 
национален развој, неопходно е да се уреди начинот на вклучување на 
информатичко-комуникациската технологија во правосудниот систем. 
Унапредувањето на информатичкиот систем на функционирање на 
правосудството овозможува истото да функционира на ефективен и 
транспарентнен начин. 

- Стратегијата за развој на пенитенцијарниот систем е особено важна за уредување 
на важниот процес на ресоцијализација како и за ефективното функционирање на 
казнено-поправните институции. Спроведувањето на кривичните санкции не е 
важно само од кривично-правен аспект, туку е важен и од општествен аспект 
бидејќи затворската популација претставува важен дел од населението а цел на 
државните политики е спречувањето на рецидивизмот преку процесот на 
ресоциализација. Во овој аспект, посебно важно е донесувањето на новата 
Стратегија за развој на пробациска служба која веќе е најавена. 

- Комуникациската стратегија за БПП е исто така важен документ кој се однесува 
на клучното прашање на користење БПП што се поврзува со правото на пристап 
до правда, правото на правично судење и правото на правен лек. 

Борба против корупцијата: 

- Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси е 
клучен стратешки документ во ова област. Тој е нов документ за кој сеуште нема 
извештаи за следње. Оттука спроведувањето на политиките од ова област е 
особено важно да се оцени во домашните изештаи, додека пак на ова тема, има 
повеќе меѓународни извештаи кои даваат значајни насоки за натамошниот развој. 

- Страегијата за транспарентност на владата 2019-2021 и Стратегијата за отворени 
податоци 2018-2020 се исто така важни документи во областа на борбата против 
корупцијата бидејќи овозможуваат пристап до податоците кои се важни во 
процесот на воспоставување отчентност и одговорност за носителите на јавни 
функции. Кон ова група стратегии се приклучува и Стратешкиот план на 
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 
карактер. 

- Иако краткорочен документ, Стратегијата за промоција на системот на заштита 
на укажувачите е важен документ во процесот на подигнување на свеста во врска 
со законската заштита на укажувачите, што е посебно важно во борбата против 
корупцијата и судирот на интереси. 

Меѓусекторски области 

Тематската област владеење на правото и борба против корупцијата опфаќа 
бројни меѓусекторски теми кои беа анализирани низ стратешките документи и 
законодавството во областа на добро владеење, дигитализација, заштита од катастрофи 
и отпорност, родова еднаквост, инклузивност и човекови права. Поголемиот број на 
важните стратешки документи кои ја поврзуваат тематската област владеење на правото 
и борба против корупцијата со меѓусекторските области беа предмет на ова анализа. 

 

Препораки во однос на процесот на изработка на НРС 
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Стратегиите кои беа анализирани во овој документ се доста сеопфатни и речиси 
сите содржуваат меѓусекторски мултидисциплинарни теми, индикатори и механизми за 
следење. Подоле може да се најдат неколку препораки кои се важни за насочување на 
процесот на изработка на НРС во областа владеење на правото и борба против 
корупцијата: 

- Потребно е насочување на процесот и методологијата за подготовка на 
национални документи за стратешко планирање и целосно усогласување со 
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија 2021-
202552. 

- Подготовката на нови/ажурирани стратешки документи треба јасно да се поврзе 
со 
евалуација на спроведувањето на претходниот документ за стратешко планирање 
во дадената област, што во моментов не е случај кај сите стратешки документи 
кои беа анализирани. 

- Потребно е насочување на напорите за рамковни меѓусекторски документи што 
ќе обезбеди поголем фокус на администрацијата и подобро распределување на 
ресурсите. 

- Потребно е да се направат напори за подолгорочно планирање на стратегиите со 
цел да се овозможи доволен временски период за спроведување, евалуација и 
понатамошно планирање. Некои краткорочни стратегии се однесуваат на доста 
значајни прашања како што се бесплатната правна помош и заштитата на 
укажувачите за што е потребно да постојат долгорочни стратегии за развој на тие 
области. 

- Развивање и спроведување на поефикасни и попродуктивни алатки и рамки за 
следење на спроведувањето на документите за стратешко планирање. Некои од 
анализираните стратегии не содржат јасни механизми за следење, а дури и тие 
кои содржат такви механизми, не се оценуваат во точно определени временски 
периоди. Така, во многу случаи извештаите за спроведување на стратегиите се 
нередовни или изостануваат во текот на подогли временски периоди. 

- Вкупната цена на анализираните стратегии треба понатаму да се развива, заедно 
со 
проценката на средствата доделени преку националниот буџет, донаторите и 
финансиските институции. 

  

 
52 NPAA 2021-2025.pdf (sep.gov.mk)  
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Референци 
Целосен список на референциите, стратешките документи, законодавството и извештаите кои 
беа прегледани во рамки на ова тематска анализа е даден во Анекс 1.  


