
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2019 ГОДИНА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
 
 
1. ПРОГРАМА 
            За остварување на мисијата и визијата на Министерството за правда предвидени се следните програми : 
 

 Правосудство, казнено и граѓанско право   
            Преку спроведување на утврдените активности во рамките на Програмата - Правосудство, казнено и граѓанско право – се очекува зајакнување 
на независноста, зголемување на ефикасноста и професионалноста на судството преку подобрување на нормативната рамка што ќе се постигне со 
имплементацијата на најновите меѓународни стандарди во оваа област, примената на донесените законски решенија, како и јакнење на капацитетите 
во областа на судството, спроведување на реформите во казненото право, граѓанското право и Јавното обвинителство и  хармонизација со правото 
на Европската унија. 
 

 Извршување, нотаријат и медијација 
            Преку спроведување на утврдените активности во рамките на Програмата - Извршување, нотаријат и медијација – се очекува обезбедување 
соодветно и целосно извршување на судските пресуди во граѓанската област, подобрување на нотарската дејност во служба на граѓаните и целосно 
воспоставување на системот на медијација. 
 

 Спречување на корупцијата 
          Преку спроведување на утврдените активности во рамките на Програмата – Борба против корупцијата – се очекува обезбедување на успешно 
справување со корупцијата. 
 

 Човекови права 
          Преку спроведување на утврдените активности во рамките на Програмата – Човекови права – се очекува обезбедување на побрзо остварување 
и пристап на граѓаните во остварувањето на нивните права. 
 

 Информатичко-комуникациска технологија во правосудниот систем  
      Преку спроведување на утврдените активности во рамките на Програмата – Информатичко-комуникациска технологија во правосудниот систем - 
се очекува воспоставување и развивање на ИКТ во функција на поддршка на реформата на правосудниот систем 
 
 
 
2. ПЛАН ЗА РАБОТА 
 
                          А. Програми и потпрограми од Стратешкиот план на Министерството за правда 
 
 

ПРОГРАМА :   Правосудство, казнено и граѓанско право   

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата : - Република Македонија – членка на НАТО и  Европската Унија 



                                            - Реформи во правосудството 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Министерството за правда : 
- Ефикасен, независен и професионален правосуден систем 
- Спроведување на законите  во областа на казненото право 
- Кодификација на кривичното и граѓанското законодавство 
- Хармонизација на националното законодавство со правото на Европската Унија 

Цел на програмата :  
- Независен, ефикасен и професионален судски систем 
- Зајакнати на  капацитети на правосудниот систем 
- Зголемена довербата на граѓаните во судовите 
- Спроведена реформа на казненото право 
- Кодификација на граѓанското право 

Показатели на успешност : 
 - Донесени законите и подзаконските акти од областа на правосудството 
- Зголемена довербата на граѓаните во судовите 
- Склучени билатерални договори за регулирање на материјата за меѓусебна правна помош во граѓански и кривични предмети 

 

 
 

 

ПОТПРОГРАМА 1 : Унапредување на законодавството во областа на правосудството преку вградување на најновите меѓународни стандарди во оваа 
област и имплементација на донесените законски решенија 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Ефикасен, независен и професионален судски 
систем  
- Донесени закони и подзаконски акти за 
функционирање на независно, ефикасно и  
професионално судство 
- Унапреден систем на статистичко следење на 
податоците во судовите 
- Зголемени средствата за финансирање на 
судството, и тоа 0,6% од БДП за 2019 година, а 0,8 
од БДП за 2021 година 
- Ревидирани критериуми за унапредување на 
судиите и јавните обвинители, преку 100% 
образложени и објавени одлуки за унапредување на 
судиите и јавните обвинители  
- Подобрени услови за работа во судовите и јавните 
обвинителства 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Донесување и имплементација 
на закони од областа на 

    Дел од 3.000.000 
денари предвидени 

Сектор за 
правосудство 



правосудството согласно 
Стратегијата за реформа на 
правосудниот сектор со 
Акциониот план 2017-2022 
година, Закон за судовите, Закон 
за судски совет на Република 
Македонија, Закон за Академија 
за судии и јавни обвинители, 
Закон за управување со 
движењето на предметите во 
судовите и други закони 

во точка 3.1.3-1 од 
Стратегијата за 
реформа во 
правосудниот 
сектор 

        

        

 
 
 

ПОТПРОГРАМА 2 : Унапредување на системот на казненото законодавство 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Донесени измени и дополнувања на Кривичниот 
законик, Законот за кривична постапка, Закон за 
јавното обвинителство, Закон за  Советот на јавни 
обвинители , Законот за надоместок на жртви од 
кривични дела  
- Унапредено казнено материјално законодавство 
преку негово усогласување со најновите 
меѓународни стандарди  
- Зголемена ефикасност и економичност во 
постапките 
- Ефикасен систем на имплементација на Законот за 
кривичната постапка во делот на истрагата,главната 
расправа и спогодувањето 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Законот за кривичната 

постапка 

    Дел од 3.000.000 
денари предвидени 
во точка 3.1.3-1 од 
Стратегијата за 
реформа во 
правосудниот 
сектор 

Сектор за 
правосудство 



 2. Кривичен законик-изменување 

и дополнување (секоја година 

два пати изменување и 

дополнување) 

      

 3. Закон за јавното 

обвинителство  

      

 4. Закон за изменување и 

дополнување на законот за 

Советот на јавни обвинители  

      

 5. Закон за надоместок на жртви 

од кривични дела  

      

        

 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 3 : Унапредување на граѓанското законодавство 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Обезбедена правна сигурност на граѓаните во 
граѓанските постапки 
- Кодифицирано граѓанско право, како 
систематизиран збир на    
  регулатива од граѓанската област 
- Зголемена ефикасност и економичност во 
постапките 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.Следење на времетраењето на 

парничната постапка 

    Дел од 3.000.000 
денари предвидени 
во точка 3.1.3-1 од 
Стратегијата за 
реформа во 
правосудниот 
сектор 

Сектор за 
правосудство 

 2. Изменување и дополнување 

на закони од граѓанско-правната 

област согласно Акциониот план 

за спроведување на Стратегијата 

за реформа на правосудниот 

сектор 

      



 3.Кодификација на граѓанското 

законодавство-прва фаза 

-студиска посета во европски 

земји кои извршиле 

кодификација на граѓанското 

законодавство 

-попис на прописи и меѓународни 

акти од значење за 

кодификацијата 

-нацрт-текст на кодификацијата 

-организирање на работни 

средби и расправи 

      

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 4 : Развивање на меѓународната правна помош 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Зголемен број на склучени билатерални договори 
за регулирање на материјата за меѓусебна правна 
помош во граѓански и кривични предмети 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Закон за меѓународно  

приватно право 

    Дел од 3.000.000 
денари предвидени 
во точка 3.1.3-1 од 
Стратегијата за 
реформа во 
правосудниот 
сектор 

Сектор за 
правосудство 



 2. Закон за изменување и 

дополнување на законот за 

меѓународна соработка во 

кривичната материја 

      

 3.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Катар за соработка 

во правосудството 

      

 4.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Kазахстан за 

екстрадиција 

      

 5.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Република 

Словачка за правна помош во 

граѓанска област 

      

 6.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и САД за правна 

помош во кривична и граѓанската 

област 

      

 7.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Заедница на 

Австралија за правна помош во 

граѓанската област 

      

 8.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Народна 

Република Кина за правна помош 

во граѓанската област 

      

 9.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Руската 

Федерацијаза правна помош во 

граѓанската област 

      

 10.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Чешката Република 

за правна помош во граѓанската 

област 

      



 11.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Канада за правна 

помош во кривична и граѓанската 

област 

      

 12.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Република Грција 

за правна помош во кривична и 

граѓанската област 

      

 13.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Република Индија 

за правна помош во кривична и 

граѓанската област 

      

 14.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Косово за правна 

помош во граѓанската област 

      

 15.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Косово за правна 

помош за екстрадиција на 

сопствени државјани 

      

 16.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Албанија за 

екстрадиција на сопствени 

државјани 

      

 17.Склучување на билатерален 

договор меѓу Република 

Македонија и Аргентина за 

правна помош во граѓанската и 

кривичната област 

      

        

        

        

 
 
 
 



ПРОГРАМА :   Извршување, нотаријат и медијација 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата :  - Република Македонија – членка на НАТО и  Европската Унија, 
                                                                                                                                       - реформи во правосудството 

                                                                                                                 -јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и                   
                                                                                                                                недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни        

                                                                                                        институции и функционален систем на локална самоуправа 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Министерството за правда : 
-  јакнење на владеењето на правото преку непристрасно  и недискриминирачко спроведување на законите 
 

Цел на програмата :  
-Обезбедено соодветно и целосно извршување на извршни исправи  во граѓанската област 
- Подобрена дејноста на нотарите во служба на граѓаните 
- Воспоставен систем на медијација 

Показатели на успешност : 
 - Целосно извршување на извршни исправи во граѓанската област 
- Зголемена правна сигурност во правниот промет 
- Зголемен број на предмети решени по пат на медијација 

 

 
 
 

ПОТПРОГРАМА 1 : Зголемување на ефикасноста на работата на нотарите, јакнење на професионалните капацитети на нотарите и извршителите и 
намалување на трошоците во постапките 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Остварени права на граѓаните на полето на 
извршувањето и постапката пред нотар 
- Зголемен број на извршени извршни исправи 
- Зголемена правна сигурност во правниот промет 
- Намалени трошоци во постапката за извршување 
- Обучени државни службеници во Секторот за 
извршување, нотаријат и медијација  
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Следење на примената на 
Законот за извршување и 
Законот за нотаријатот преку 
кварталните и годишните 
извештаи кои ги доставуваат 
извршителите и нотарите и преку 
извршени надзори над нивното 
работење 

    150.000 
 

Вработени во 
Секторот за 
извршување, 
нотаријат и 
медијација 



 2.  Обука на вработените во 
Секторот за извршување, 
нотаријат и медијација 

    300.000 
К2  

Вработени во 
Секторот за 
извршување, 
нотаријат и 
медијација 

        

 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 2 : Целосно воспоставување и унапредување на систем на медијација со цел намалување на оптовареноста на судовите 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Воспоставен функционален систем на медијација 
- Зголемен број на предмети решени по пат на 
медијација за 10 пати на годишно ниво почнувајќи од 
2019 година 
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.  Соодветни измени  на Зконот 

за медијација, заради зголемена 

имплементација на медијација та 

    Вработени во 
Секторот за 
извршување, 
нотаријат и 
медијација 

150.000 
 

 2. Редовно функционирање и 

одржување на седници на  

Одборот за обезбедување, 

следење и оценување на 

квалитетот на работите на 

медијацијата 

     2.000.000 
 

 3. Одржување на испити за 
медијатори кои имаат завршена 
обука и издавање на лиценци 

      

 4.Акредитација на обуки за нови 
обучувачи и издавање на 
лиценци 

      

 5. Акредитација на програми за  
обуки за нови медијатори 

      

 6. Признавање на завршени 
обуки  за медијатори во 

      



странство 

 7. Субвенционирање први четири 
часа на медијација во 300 
предмети на медијација (100 
предмети годишно) 

     600.000 
 

 8. Кампања во јавноста за 
подобрување на свеста за 
медијац. (истражувања, флаери, 
спот, брошура, плакат, леток)  

     1.340.000 
 

        

        

 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА :   Спречување на корупцијата 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата :  - Република Македонија – членка на НАТО и  Европската Унија  
 - одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата 
- одлучна и неселективна борба  со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото, изградба на независни 

институции и зголемување на јавната безбедност 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Министерството за правда : 
 - јакнење на антикорупциската рамка 
 - јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на меѓународната соработка во областа на 
антикорупциската политика 
- усогласување на антикорупциското законодавство согласно меѓународните стандарди  

Цел на програмата :  
- Успешно справување со корупцијата 

Показатели на успешност : 
 -Намален степен на корупцијата  
 

 

 
 

ПОТПРОГРАМА 1 : Усогласеност на домашното анти-корупциско законодавство со меѓународните стандарди и инструменти во областа Превенција и 
борба против корупцијата 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-Најмалку 60% имплементирани активности во 
надлежност на Министерството за правда од 
Акциониот план на Државната програма за 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 



превенција и репресија на корупцијата и Државната 
програма за превенција и намалување на појавата 
на судир на интереси 2016-2019;  
-Задоволителна имплементација според оценката на 
ГРЕКО за имплементираните преостанати препораки 
на Група на држави на Советот на Европа (ГРЕКО) 
дадени со Извештајот за евалуација  на Република 
Македонија – Четврт круг, на тема: “Превенција на 
корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и 
обвинителите“; 
-Задоволителна имплементација според оценката на 
ГРЕКО за имплементираните препораки во рамки на 
Петтиот круг на евалуација на ГРЕКО, на тема 
„Превенција на корупција и промовирање на 
интегритетот кај централните власти  (највисоки 
извршни функции) и кај органите за спроведување 
на законот“; 
-Најмалку 50% надминати предизвици 
идентификувани со усвоените извештаи за преглед 
на имплементацијата на Конвенцијата на 
Обединетите нации против корупцијата, по однос на 
Република Македонија, во рамки на првиот и вториот 
циклус;  
-Остварен напредок на Република Македонија во 
процесот на пристапување кон Европската унија, по 
однос на антикорупциската политика: најмалку 
„одреден напредок” (some progress), според 
извештаите на ЕК за прогресот на Република 
Македонија; 
-Преземени активности во насока на унапредување 
на имплементација на петте клучните мерки под 
димензијата Анти-корупција на Стратегијата за 
Југоисточна Европа 2020 корупција (најмалку една 
активност по однос на две мерки  годишно) 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Следење и известување за 
имплементацијата на 
активностите предвидени со 
акциониот план на Државната 
програма за превенција и 
репресија на корупцијата и 
Државната програма за 

     Вработени во 
Секторот за 
меѓународно-
правна 
соработка 



превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси, а 
кои се во надлежност на 
Министерството за правда  

 2.  Изготвување придонеси и 
следење на напредокот на 
Република Македонија во 
процесот на пристапување во 
ЕУ, по однос на 
антикорупциската политика  

      

 3.  Активности за реализација на 
препораки на ГРЕКО од Петтиот 
круг на евалуација - на тема 
„Превенција на корупција и 
промовирањена интегритетот кај 
централните власти  (највисоки 
извршни функции) и кај органите 
за спроведување на законот“ 

    100.000 
Г1 

 

 4.  Активности за реализација на  
препораките дадени во 
извештаите за имплементацијата 
на Конвенцијата на Обединетите 
нации против корупцијата, по 
однос на Република Македонија 
– прв и втор циклус 

    50.000 
Г1 

 

 5. Активностите во рамки на 
следни кругови на евалуација на 
ГРЕКО (Шести круг; теренска 
посета од страна на експертски 
тим на ГРЕКО) 

    50.000 
Г1 

 

 6.  Спореведување активности за 
меѓу-институционална 
координација и соработка  во 
насока на унапредување на  
антикорупциската правна и 
институционална рамка и 
имплементација на 
антикорупцискиската политика на 
Владата на Република 
Македонија 

      

 7. Имплементација и  следење на 
имплементацијата на 
препораките дадени во рамки на 
ИПА 2010 Твининг проектот 
„Поддршка за ефикасна 

      



превенција и борба против 
корупцијата“, Компонента 1 – 
„Унапредување на анти-
корупциската правна и 
институционална рамка“ – 
изготвување прегледи и 
известување 

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 2 : Унапредување на меѓународната соработка во областа на антикорупциската политика 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-Редовно учество во механизмот на ООН за преглед 
на имплементацијата на Конвенцијата на 
Обединетите нации против корупција (УНКАК):  
 -усовен извештај за преглед на имплементацијата 
на УНКАК во Република Македонија - втор циклус, 
- најмалку едно учество на состаноците на работните 
тела на Конференцијата на државите-страни на 
УНКАК; 
- Спроведени активности во рамки на Петтиот круг 
на евалуација на ГРЕКО, на тема „Превенција на 
корупција и промовирање на интегритетот кај 
централните власти  (највисоки извршни функции) и 
и кај органите за спроведување на законот“: 
- усвоен извештај за евaлуација на Република 
Македонија, од страна на ГРЕКО, 
- усвоен прв извештај за усогласеност на Република 
Македонија, од страна на ГРЕКО; 
-Редовно учество на состаноците на Управната 
група на Регионалната анти-корупциска иницијатива 
(РАИ): најмалку еднаш годишно 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   



Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.  Соработка со  UNODC на 
планот на борбата против 
корупцијата и организираниот 
криминал,  со учество во 
активности на работни групи 
поврзани со Конвенцијата на 
Обединетите нации против 
корупцијата 

     Вработени во 
Секторот за 
меѓународно-
правна 
соработка 

 2.Учество во регионалните 
активностите предвидени со 
стратешки и работни планови во 
областа Анти-корупција на 
Советот за регионална соработка 
и други регионални иницијативи, 
како и следење на нивната 
имплементација (РСС, РАИ и 
други) 

    1.490.000 
Програма 10 

 

 

        

        

 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 3 : Унапредување на системот за собирање и обработка на статистички податоци за предмети за случаи на корупција и други податоци 
за следење на имплементацијата на елементи на антикорупциска политика 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-Одржување редовни седници на Работната група за 
преглед и ажурирање на методологија за релевантен 
статистички систем за мониторинг на 
антикорупциската политика-најмалку една седница 
годишно; 
-Воведен електронски систем за собирање и 
обработка на статистички податоци за превенција и 
репресија на корупцијата; 
-Имплементирани препораки за унапредување на 
годишните извештаи за кривичните предмети за 
случаи на корупција: најмалку 60% 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   



Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Изготвување годишни 
информации со статистички 
податоци за кривични предмети 
во областа Корупција  

     Вработени во 
Секторот за 
меѓународно-
правна 
соработка 

 2. Обуки за користење на веб-
апликацијата за собирање и  
обработка на статистички  
податоци за превенција и 
репресија на корупцијата 

    60.000 
Г1 

 

 3.  Следење и анализа на  
извештаи од спроведени 
истражувања кои даваат оценки 
за состојбите со корупцијата во 
Република Македонија (искуство 
и перцепции)  

      

 4. Преглед и ажурирање на 
методологија за релевантен 
статистички систем за 
мониторинг на антикорупциската 
политика 

    30.000 
Г1 

 

 5. Следење и учество во 
активности за унапредување на 
управувањето со ризици (со 
фокус на проценка на ризици за 
корупција)  

    60.000 
Г1 

 

 6.  Одржување на веб-

апликацијата Систем за 

собирање и обработка на 

статистички податоци за 

превенција и репресија на 

корупцијата 

    250.000 

Програма 10 

 

        

        

 
 
 

ПРОГРАМА :   Човекови права 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата :  - Република Македонија – членка на НАТО и Европската Унија 
-  јакнење на владеењето на правото, преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, изградба на независни институциии 
функционален систем на локална самоуправа 



- унапредување на човековите права и создавање институционални капацитети за нивна ефикасна заштита 
- јакнење на владеењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите 
- создавање услови за независно, департизирано и ефикасно судство и права достапни до сите 

 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Министерството за правда : 
- Побрзо остварување и пристап на граѓаните во остварувањето на нивните права 
- Унапредување на правата на детето согласно меѓународните стандарди          

Цел на програмата :  
Владеење на правото и остварени права на граѓаните 
Унапредени правата на детето 
 

Показатели на успешност : 
 Владеење на правото и остварени права на граѓаните 
Унапреден пристап до правдата преку зајакнување на правото на бесплатна правна помош  

 
 
 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 1 : Унапредување на домашното законодавство и пракса со исполнување на обврските содржани во ратификуваните конвенции за 
човекови права и препораките на надлежните комитетети за човекови права на Обединетите нации(ОН) и Советот на Европа (СЕ) 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-Спроведени препораки на Европскиот Комитет 
против тортура, 
-Спроведени препораки на Европската комисија за 
елиминирање на расна дискриминација (ЕКРИ); 
- Донесени закони, усогласени со конвенциите и 
препораките на меѓународните организации 
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Изготвување на предлози за 
измени на закони заради 
усогласување со конвенциите и 
препораките на меѓународните 
организации 

     Вработени во 
Секторот за 
меѓународна 
правна 
соработка 

        

        



        

        

 
 
 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 2 : Унапредување на правата на детето согласно меѓународните стандарди 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-Реформирано законодавството кое ги уредува 
правата на детето  
-Воспоставен систем за следење на примена на 
Законот за правда за децата, 
- Зајакнати институционални капацитети за заштита 
на правата на детето 
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1. Изготвување на информации 
со анализа за примената на  
Законот за правда за децата 
 

     Вработени во 
Секторот за 
меѓународно-
правна 
соработка 

 2.Координирање на работата на 
Државниот совет за  превенција 
на малолетничко престапништво 
 

      

 3. Следење на степенот на 
спроведување на Национална 
стратегија за превенција на 
детско престапништво 
 

      

 4. Програма за обештетување на 
дете кое е жртва или оштетен со 
кривични дела на насилство и на 
други акти на индивидуално или 
групно насилство за 2019 година 

    1.000.000 
 

 

 5. Извештај за реализација на       



Програмата за обесштетување 
на дете кој е жртва или оштетен 
со кривични дела на насилство и 
на други акти на индивидуално 
или групно насилство за 2018 
година,  

        

        

 
 

ПОТПРОГРАМА 3 : Ефикасен, ефективен и одржлив систем на бесплатна правна помош 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
-100% зголемување на бројот на предмети со 
бесплатна правна помош во 2019 година во 
споредба со 2016 година  
-100% обучени вработени за применана Законот за 
бесплатна правна помош (спроведени две обуки 
годишно на сите вработени во подрачните 
одделенија) 
- 50% зголемен буџет за бесплатна правна помош во 
2019 година во споредба со 2016 година 
-зголемен степен на информираност на граѓаните за 
бесплатна правна помош преку спроведена 
медиумска кампања (снимен видео спот и 
испечатени 1000 примероци на брошури и 
прирачници) 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

  1. Имплементација на новиот 
Закон за  бесплатна правна 
помош 

     Вработени во 
Секторот за 
бесплатна 
правна помош и 
политички 
систем 

 2. . Организирање на денови на 
бесплатен правен совет 
  

      

 3. Исплата на надомест на 
адвокати и здруженија за давање 
на правна помош  

     5.000 000 
 



 4.  Обука на вработените за 
спроведување на новиот  Закон 
за бесплатна правна помош 

      

 5. Спроведување на медиумска 
кампања (изработка на видео 
спот и печатење на 1000 
примероци брошури за 
бесплатна правна помош) 

     800.000- 
донација 
Согласно 
т.2.6.14 од 
Стратегијата за 
реформа на 
правосудниот 
сектор 

        

        

 
 
 

ПРОГРАМА :   Информатичко-комуникациска технологија во правосудниот систем 

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Владата :   
- Република Македонија – членка на НАТО и Европската Унија 
- реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија 
- реформи во правосудството 
- создавање на услови за независно, департизирано и ефикасно судство и правда достапна до сите  

Поврзаност со приоритетот и приоритетната цел на Министерството за правда : 
- Воспоставување и развивање на модерно и автоматизирано правосудство 
- Зголемување на ефикасноста, ефективноста и независноста на правосудството 

Цел на програмата :  
- централизиран податочен систем на правосудството 
- Едукација на вработените во подрачните одделенија за користење на веб апликативното решение  за  бесплатана правна помош и обуки за 
администрирање на решението  

Показатели на успешност : 
 - Воспоставен ИКТ во функција на поддршка на процесот на реформа   
   на правосудниот систем и работењето на Министерството за правда 
 

 
 

ПОТПРОГРАМА 1 : Зголемување на ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на информатичкиот систем во Република Македонија 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Спроведени ИКТ решенија и системи во 
правосудството согласност со меѓународните 
стандарди 
-  Зголемена транспарентност, пристапност и 
доверба на граѓаните во правосудниот систем 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 



(воспоставен on-line пристап до информациите) 
 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.  Анализа и надградба на 
системот за управување со 
предметите во судовите  и јоф 

      

 2. Воспоставување на 
централизиран ВЕБ портал-
давање електронски услуги за 
граѓаните, коморите на адвокати, 
нотари, извршители, медијатори  

      

 3. Воспоставување на нова 
мрежна архитектура-анализа, 
консолидација и надградба на 
целокупната правосудна мрежна 
инфраструктура  

      

 4. Воведување на функционална 
интероперабилност помеѓу 
судовите, јавните обвинителства 
и органите на државната управа 

      

        

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПОТПРОГРАМА 2 : Поедноставено прибирање на податоци за предмети поврзани со бесплатана правна помош согласно новиот закон и статистичка 
анализа врз основа на тие податоци 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Успешно имплементирана веб-базирана апликација 
за  бесплатана правна помош  
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 



 1.  Набавка, имплементација,  
континуирано следење и 
подобрување на на веб базирана 
апликација за  бесплатана 
правна помош  

      

 2. Обука-едукација на 
вработените во подрачните 
одделенија за користење на веб 
апликативното решение  за  
бесплатана правна помош и 
обуки за администрирање на 
решението  

      

        

        

        

 
 

ПОТПРОГРАМА 3 : Подобра ИТ опременост на подрачните одделенија и замена на дотраена и амортизирана ИТ опрема 

Цел на потпрограмата : 

Показател на успешност :  
- Обезбедена информатичка опрема и интернет 
конекција која ја подигнала ефикасноста во 
работењето на вработените во подрачните 
одделенија 
 

Појдовна основа : Планиран резултат(одредница) на годишно ниво 
: 

 

 

Мерки Активности Временска рамка на спроведувањето   

Квартал 
1 

Квартал 
2 

Квартал 
3 

Квартал 
4 

Финансиски 
средства 

Организациски 
облик/лице 

 1.  Набавка на информатичка 
опрема за Министерството за 
правда и  подрачните одделенија 
(работни станици, преносни 
компјутери, печатари) 

    5.000.000 
 

 

        

        

        

        

 



 

 

 

 


