
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 23. ПРАВОСУДСТВО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА

ИТНИ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ

Судство:
1. Деполитизација при назначувањето и унапредувањето на судиите и јавните обвинители, и во пракса, а не само во теоријата, врз основа на 
транспарентни, објективни и строги критериуми засновани врз системот на заслуги, применети во транспарентна и јавна процедура. 
Воспоставување на хармонизиран систем за управување по учинок заснован како на квалитативни, така и на квантитативни стандарди, како 
основа за сите одлуки поврзани со кариерата. Отстранување на елементите од системот на дисциплинирање и разрешување на судии, со кој во 
моментот се врши мешање во судската независност, како во законодавството, така и во праксата.
2. Да се осигури професионалноста на судскиот совет и во пракса, а не само во теорија.
3. Да се обезбеди поголема проактивна улога на судскиот совет и повисоките судови во заштитата на судиите од вмешувањето во нивната 
независност.
4. Подобрување на квалитетот на обуките, буџетот и независноста на Академијата за судии и јавни обвинители.
5. Да се обезбеди објавување на сите судски правилници согласно јасните рокови дадени во законот и да се обезбеди целосно пребарување и 
олеснување на пристапот.
6. Да се развие евиденција за севкупното траење на процедурите, со посебен осврт на старите случаи.
7. Да се обезбеди брзо извршување на сите пресуди на ЕСЧП против државата.

Корупција:
8. Да се воспостави кредибилна евиденција за корупција на високо ниво, особено да се осигури дека сите надлежни и ревизорски тела имаат 
доволна автономност да дејствуваат независно во линија со законот. Севкупната борба против корупција треба да се засили.
9. Подобрено согледување на конфликт на интереси и имотот на избраните и именуваните лица преку создавањето централен регистер на 
таквите лица.
10. Да се соработува со ГРЕКО-експертите за воспоставување на нова сеопфатна заштита на свиркачите согласно последната препорака на 
Советот на Европа и на најдобрите европски практики

Клевета:
11. Ревизија на законодавството со отстранување на случаите кои се базираат на „чест”, „достоинство“ и „клевета“ , од кои повеќето се 
подведуваат  од  уставната дефиниција за навреда но која не спаѓа во опсегот на клеветата како што е дефинирана во Член 10 од ЕКЧП.
12. Ревизија на процедуралните правила за исклучување на помали случаи и наместо тоа зголемување на употребата на медијација за решавање 
на истите.
13. Поддршка и промоција на поголема употреба на саморегулација како алтернатива на судските акции.
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ИТНИ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ

14. Гаранции и спроведување на сите политички нивоа, од себе воздржување на политичарите и јавните службеници од започнување на 
постапките за клевета, согласно со ЕСЧП принципите

Пристап до информации:
15. Се укажува на главните пречки со кои се соочуваат новинарите при прибавувањето на јавните информации и релевантните тела не 
одговараат на сите барања за информации, понатаму прекумерна употреба на категоријата класифицирани документи кои не се од таа природа.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Спроведување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, обезбедување усогласеност на другите закони со новиот закон, и 
подобрување на последователните акции за сите нови и преостанати предмети за дискриминација, кривични дела од омраза и говор на 
омраза.  
- Да продолжи поддршката за плурализам во медиумите, промоција на професионализмот, објективното известување и истражувачкото 
новинарство, како и градење отпорност за ефективна борба против дезинформациите; 
- Да продолжи реформата на јавниот радиодифузен сервис, со обезбедување на неговата финансиска одржливост и независност; 
- Да се продолжи со посветување внимание на брзи и ефективни последователни акции од полициските и судските власти во сите случаи на 
физичко и вербално насилство врз новинарите.

Добар напредок (Good Progress) – 4

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 

Одредено ниво на подготовка/умерено ниво на подготовка 
(Some level of preparation / Is moderately prepared) – 2 / 3

НИВО НА ПОДГОТОВКА 
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Потребни се заложби за натамошна саморегулација за да се подобрат професионалните стандарди и квалитетот на новинарството. Се почитува 
и забраната за владино рекламирање. Потребни се одржливи заложби за подобрување на независноста, професионалните стандарди и 
финансиската одржливост на јавниот радиодифузен сервис. Финансиската одржливост на приватните медиуми и работните услови за 
новинарите и натаму предизвикуваат загриженост.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да продолжи спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудството, со давање приоритет на подготовката на стратегија за развој на 
човечките ресурси и подобрување на автоматизираниот информатички систем за управување со судските предмети (АКМИС) за да се обезбеди 
неговата целосна функционалност и веродостојност;
- Да се обезбеди конзистентно спроведување на новите правила за избор, унапредување, дисциплински постапки и разрешување на судиите, и 
да се покаже дека независноста на судскиот систем се почитува и се унапредува на сите нивоа, со што тој е заштитен од какви било ризици за 
политичко мешање;
- Да се посвети внимание на целосно спроведување на новата законска рамка поврзана со реформата на Судскиот совет и усвојувањето 
реформа на Советот на јавни обвинители;
- Проактивно спроведување на новите правила за спречување и борба против корупција и на поттикнување, од највисокото политичко ниво, 
поголем проактивен став меѓу сите чинители вклучени во оваа област; 
- Да се реафирмира политичката волја за борба против корупцијата, преку поддршка на сите релевантни институции со давање потребна 
автономија да ги извршат нивните главни приоритетни задачи, како и со обезбедување човечки и финансиски ресурси; 
- Да се консолидираат резултатите постигнати во однос на изрекувањето финални пресуди во предмети за корупција на високо ниво, 
вклучително и преку конфискација на криминалниот имот; и да се гарантира дека утврдувањето правна одговорност за незаконското 
прислушување продолжува да се спроведува независно од тековните реформи во обвинителството; 
- Да се обезбеди дека сите препораки на европските и меѓународните тела за човекови права систематски се дисеминираат и се спроведуваат, 
посебно оние што се однесуваат на притворот, родовата еднаквост и правата на лицата со попреченост; 
- Да се развиваат натамошни услуги во заедницата за идентификување на децата под ризик и поддршка на децата кои се жртви на насилство, 
ромските деца и децата со попреченост, вклучително и преку подобрување на соработката меѓу агенциите; 
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Со последните измени на законодавството, во голема мера, беа спроведени Итните реформски приоритети, препораките од Венецијанската 
комисија и од експертската група за системски прашања во областа на владеење на правото. Сепак, нивото на подготовка во Поглавјето 23: 
правосудство и темелни права од страна на Европската комисија е оценето со двојна оцена, што може да се разбере дека во одредени сегменти 
е регистрирано минатогодишното одредено ниво на напредок, а во други сегменти земјата се продвижила кон умерено подготвена. Следниве 
констатации влијаат на забележаниот напредок во оваа област. Судовите донесоа конечни пресуди во предмети за корупција на високо ниво кои 
влегуваат во мандатот на Специјалното јавно обвинителство (СЈО). СЈО ја интензивираше својата работа на водење истраги и гонење кривични 
дела кои произлегуваат од и се поврзани со незаконското прислушување. Во тек се дискусии меѓу владата и опозицијата за финализирање на 
одржливо решение за статусот на СЈО. Сепак, од суштинско значење е да продолжи утврдувањето правна одговорност за кривичните дела кои 
произлегуваат од и се поврзани со незаконското прислушување. Дополнително, обезбедувањето на финансиски и човечки ресурси ќе биде 
клучно за успешното спроведување на реформите, што ќе ја подобри, на пример, независноста на Советот на јавни обвинители.

Рамката за борба против корупцијата е зајакната со усвојувањето на нов закон во кој се утврдени нови надлежности за Државната комисија за 
спречување корупцијата (ДКСК). Изборот на новите членови на ДКСК беше спроведен на инклузивен и транспарентен начин, во процес кој вклучи 
членови на политичките партии, опозицијата и претставници на граѓанските организации, како и претставнци од канцеларијата на Народниот 
правобранител, здруженијата на новинари и членовите на Академијата за науки и уметности. Работата на новиот состав на ДКСК веќе покажува 
резултати, вклучително и во предмети на високо ниво. Целосното спроведување на новата рамка ќе биде од клучно значење за властите да 
покажат способност за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Сепак, корупцијата останува распространета во многу области и 
претставува предмет на загриженост.
  
Законската рамка за заштита на темелните права во голема мера е усогласена со европските стандарди. Постигнат е добар напредок со 
усвојувањето на измените и дополнувањата на Кривичниот законик со кои се регулираат кривичните дела од омраза и со усвојувањето на 
Законот за спречување и заштита од дискриминација, националниот акционен план за спроведување на Истанбулската конвенција и 
стратегијата за деинституционализација. Сепак, надворешниот механизам за надзор врз полицијата сè уште не е целосно функционален. Исто 
така, земјата треба да направи дополнителни заложби за конзистентна дисеминација и исполнување на препораките од европските и 
меѓународните тела за човекови права, посебно препораките кои се однесуваат на третманот на притворениците, жените и лицата со 
попреченост. Системот за пробација треба и натаму да се развива преку обезбедување расположливост на алтернативни санкции бидејќи тоа ќе 
има позитивен ефект и врз поединците и врз казненопоправниот систем во целина. 
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Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.



Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.
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Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.
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Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019



Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.
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Функционирање на судството

 Стратегиски документи

- Беа направени промени во законодавната рамка, 
особено во однос на прекршоците, нотарите и 
извршителите, но без да се консултира стручната јавност 
и остататите чинители, во брзи и скратени процедури. 
Потребна е политичка волја за да се поместат 
реформите во вистинскиот правец.

Тела за управување

- Советот на Јавни обвинители сѐ уште нема сопствени 
буџетски средства и соодветна ИТ подршка и персонал

Независност и непристрасност

- Судиите немаат доволно доверба за да се пожалат на 
надлежните тела.
- Изјавената намера на Судскиот совет дека ќе спречи 
мешање во работата на судиите, не даде резултати во 
практиката.
- Препораките на Венецијанската комисија за реформи 
во дисциплинските мерки и разрешување на судиите не 
се применија од надлежните.

Отчетност

- Судскиот совет, Министерството за правда и 
Канцеларијата на Народниот правобранител 
продолжија да добиваат зголемен број на претставки за 
работата на судовите
- Врховниот суд доби 610 барања за надомест на штета 
за неразумно долго траење на судски постапки (во 
споредба со 637 во 2014 година) и додели 103.165 евра 
за надоместоци и трошоци.

Професионалност и компетентност

- Сѐ уште има недостаток на транспарентност во 
системот на избор и унапредување
- Не се преземени чекори за да се обезбеди 
деполитизација во согласност со „Итните реформски 
приоритети". 
- Не е воспоставен нов професионален систем за 
евалуација, кој ќе се фокусира на оценувањена     
судиите, туку се фокусира на оценување на 
квантитативните критериуми. Препораките на 
Европската комисија и на Венецијанската комисија во 
оваа област сѐ уште не се имплементирани.

Квалитет на правдата

- Академијата сѐ уште нема доволно персонал
- Во 2015 декември со измени на Законот за академијата 
се намали критериумот за влез во академијата и се 
намали времето за обука на јавните обвинители од 24 
месеци на 9 месеци. Со ова се загрози квалитетот на 
обуката на јавните обвинители, но и се создава 
нееднаквост во нивото и обуката помеѓу јавните 
обвинители и судиии.

Ефикасност

- Потребна е сеопфатна стратегија за управување со 
човечки ресурси. Во ноември 2015 година, Судскиот 
совет донесе одлука за намалување на бројот на судиите 
740 на 636, без да биде направена никаква процена на 
потребите или проценка за влијание.
- Во 2016 година буџетот на судовите и обвинителството 
се значително пониски од европскиот просек по глава на 
жител, додека бројот на судиите и судскиот персонал на 
100 000 жителите се значително повисоки од европскиот 
просек, што ја доведува во прашања ефикасноста и 
правилна распределба на ресурсите.
- Не се направија измени и дополнувања на Законот за 

судови во однос на платите и бонусите на јавните 
обвинители и јавнообвинителскиот пероснал, што 
доведе до штрајкови кои траеја неколку месеци
- Нов закон за нотаријат и такси беше усвоен и покрај 
силните критики кон истиот (и двата закони ќе се 
применуваат од јануари 2017).

Политика за антикорупција

- Генерално, во 2015 година се намали бројот на истраги, 
обвиненија и пресуди за корупција
- Само половината од случаите (30) на висока корупција 
кои беа покренати во 2003 се затворени, останатите се 
сѐ уште во тек.
- Кредибилитетот на поранешниот успех во борбата 
против високата корупција е намален поради неуспехот 
да се направи сериозна истрага за наводите за 
злоупотреби од страна на носители на јавни функции, 
вклучувајќи ги тука и објавите на прислушувани 
разговори.
- Повеќето од случаите се покренати и доставени до ОЈО 
од страна на полицијата
- Продолжи практиката на ОЈО да не постапува по 
случаите покренати од ДКСК, ДРЗ и другите институции
- ДКСК значително ги намали своите активности за 
спречување на корупцијата
- Капацитетот на ДКСК за целосна имплементација на 
системот на казни за пропусти во известувањето е 
нарушен со неспособноста на судовите да ги спроведе 
законските нивоа на казните, со што се ослободуваат 
функционерите од одговорноста на технички основи или 
се дозволуваат долготрајни жалби наместо едноставни 

административни процедури
- Постојат индикации дека властите не ги откриваат 
информациите во области како буџетски трошења, 
набавки и работата на судството.

Резултати

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- ДКСК не е во позиција да го остварува својот мандат. 
Неговиот статус, финансирање и технички алатки се 
несоодвени, и ДКСК допрва треба да ја покаже својата 
независност.
- Инфраструктурата на информациските технологии на 
Државниот завод за ревизија е подобрена, но сѐ уште 
недостасуваат соодветните ИТ алатки за контрола над 
финансирањето на политичките партии и изборните

кампањи во согласност со својата зајакната улога во 
оваа област.
- Сѐ уште не постои институција која ефикасно и 
навремено ќе врши надзор и контрола над јавните 
набавки, концесии, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните договори.
- Не постои административен режим на казни
- Транспарентноста и отчетноста на јавните инјституции, 
државните претпријатија и јавните трошења е 
недоволна.
- Комисијата за заштита на правото за слободен пристап 
до информации остана пасивна и е предмет на критики 
за нејзината функционална зависност.
- Приватниот сектор треба да биде систематски вклучен 
во активностите за спречување на корупцијата.

Функционирање на судството

- Потребни се одржливи напори за целосна 
имплементација на стратегијата и за справување со сите 
препораки, а со цел ослободување на судството од 
надворешни влијанија и притисоци.
- Потребно е одржливо решение за обезбедување на 
правна одговорност за сторените кривични дела кои се 
поврзани и произлегуваат од прислушувањето.

 Стратегиски документи

- Навременото утврдување и обезбедување на 
финансиски ресурси ќе биде клучно за успешното 
спроведување на сите реформски чекори.

 Тела за управување

- Постоеше силна критика за Судскиот совет во 
Извештајот на Прибе од 2017, а групата експерти 
препорача ревизија на улогата на советот, неговиот 
состав, како и укинување на можноста за повторен избор 
и депрофесионализација.
-  Советот на јавни обвинители останува без доволно 
финансиски средства, нема доволен број на 
вработени, а има недостаток и на соодветна 
информатичка поддршка и веб страна.
- Државниот јавен обвинител работи според принципите 
на хиерархија и со своите овластувања ја нарушува 
положбата на Советот на јавни обвинители.
- Улогата на Државниот јавен обвинител и постапката за 
негова номинација ќе треба во догледно време да бидат 
ревидирани за да се усогласат со европските стандарди.
- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители не треба

 да чекаат на исходот од законодавните промени за да 
одговорат на критиките кои им се упатени и да покажат 
независност од надворешни влијанија и да ја подобрат 
својата работа.

 Независност и непристрасност

- Одлуката на Уставниот суд од ноември 2017 да го укине 
Законот за одредување на казните кој ја нарушуваше 
независноста на судството. Сепак, потребни се 
дополнителни напори за да се надминат негативните 
ефекти од минатиот период и да се гарантира целосна 
независност на судството во практиката.
- Сѐ уште постои ризик за политичко влијание врз 
судството. Особено е важно Судскиот совет да го ужива 
целиот мандат со цел да ги заштити судиите и нивната 
независност од било каков надворешен, но и внатрешен 
притисок.
- Стратегијата за судска реформа предвидува 
зајакнување на специјализацијата на судиите како и 
ограничување на можностите   за   нивна   
прераспределба во различните оддели во судовите што 
беше честа практика во минатото, особено во Основниот 
суд Скопје I и во Врховниот суд.
- Практиката на селективна правда во одредени 
политички сензитивни случаи кога некои судии 
избегнуваа такви случаи поради притисоците на кои би 
можеле да се изложат е намалена во последните месеци.
- СЈО продолжи да се соочува со отпор од кривичниот 
суд за доделување на мерки за обезбедување на 
присуство и за прифаќање на прислушуваните 
материјали како доказ. Сепак, оваа практика се промени 
во последните месеци кога судот ги одобри сите, освен 
две обвиненија.
- Како резултат на загриженоста истакната во Прибе2, 
Министерството за правда за прв пат презема 
иницијатива за инспектирање на примената на АКМИС 
системот. Како резултат на оваа инспекција изготвениот 
извештај е доставен до Судскиот совет и до Јавното 

обвинителство за натамошно постапување. Потребна е 
брза акција во насока на утврдување на одговорност за 
сторена манипулација на системот и нејзино 
поправување.

 Отчетност 

- Должност на Судскиот совет е да ја заштитува 
независноста на судиитебво согласност со закон. Во овој 
момент, членовите на Советот не можат да бидат 
повикани на одговорност ако не ги извршуваат своите 
должности.
- Следењето на усогласеноста со етичките кодекси за 
судии и обвинители треба да има постојано внимание.
- Следејќи ги препораките на Венецијанската комисија 
беше укинат Законот за Советот за утврдување на факти. 
Следејќи ги овие промени, од суштинско значење е да се 
покаже успех во носењето на   непристрасни одлуки 
за прекршување на правилата за интегритет и 
дисциплински случаи ослободени од политички 
размислувања.

Професионалност и компетентност

- Во 2017 година, Судскиот совет назначи 5 судии и 
пополни местата на 10 претседатели на судови. Во оваа 
постапка имаше сериозни недостатоци во однос на 
транспарентноста, процедурите и квалификацијата на 
кандидатите за на од судовите.
- Мерит системот не беше запазен при изборот на судии и 
јавни обвинители.
- Стратегијата за реформи во судството предвидува 
измени во системот за назначување на судии за прв пат, 
по дипломирањето од Академијата, во согласност со 
препораките на Прибе. Со неа треба да се поправи 
отсуството на критериуми во постапка за објективно 
оценување на квалитетот на кандидатите.

Квалитет на правдата

- Врховниот суд и Судскиот совет имаат одговорност за 
разгледување на кварталните и годишните извештаи на 
судовите, притоа треба да бидат проактивни во 
следењето на идентификуваните системски предизвици, 
особено во однос на судските буџети и управувањето со 
човечките ресурси.
- Информатичкиот систем во судовите е  во голема мера 
зависен од  странски донатори и има потреба од 
постојана обнова и подобрување кои се спречувани од  
недостаток на средства или персонал.
- Новиот портал кој требаше да обезбеди поголема 
транспарентност и достапност до судските одлуки, а 
беше во согласност со итните реформски приоритети 
покажа дека достапноста на информациите зависи од 
судот од кој доаѓаат и неговата конзистентност и бара 
подобрување.
- Нема подобрување во однос на правната мисла и 
подобрување на образложенија кон судските пресуди.
- Иако со итните реформски приоритети се предлагаше 
распоредување на судија во Европскиот суд за човекови 
права, тоа никогаш не се случи.

 Ефикасност

- Проблемите со целокупната должина на судските 
постапки сега се однесуваат само на ограничен број 
случаи кои се водат според стариот закон за кривична 
постапка.
- Голем дел од истрагите на СЈО резултираа со 
обвиненија пред истекот на крајниот рок, но останува 
нејасно што ќе се случи со прислушуваните материјали 
кои останаа не обработени.
- Работејќи врз материјалите од прислушувањето 
СЈО продолжи со својата работа и отвори повеќе нови 
истраги за кои мора да се изнајде правен механизам за 
нивно натамошно проследување и утврдување на 

одговорност за сторените кривични дела што веројатно 
ќе треба да биде сторено со измена и дополнување на 
постојниот закон за СЈО.
- Буџетот за 2017 година за судовите изнесува 14,9 евра 
по жител, а за обвинителствата 3,51 евро по жител што 
претставува значително заостанување зад европскиот 
просек.
- Потребна е ефикасност и соодветна распределба на 
ресурсите за правилно спроведување на новата 
стратегија за реформи во судството.
- Прелиминарната работа за развивање на сеопфатна 
стратегија за управување со човечките ресурси започна 
со значително одложување.

Политика за антикорупција

- Законодавната и институционалната рамка се 
воспоставени, а забележлива е и превенција и гонење за 
корупција. Меѓутоа, конечните судски одлуки за случаи 
на корупција на високо ниво остануваат малку.
- Корупцијата е распространета во многу сектори и 
останува сериозен проблем.
- Капацитетот на државните институции за ефикасно 
справување со корупцијата покажа структурни и 
оперативни недостатоци.
- Неопходно е да се реформира општата 
институционална рамка за Државната комисија за 
спречување на корупцијата да добие јасни овластувања 
и доволно ресурси за да може да работи со целосна 
независност.
- Од суштинско значење е Јавното обвинителство за 
организираниот криминал и корупцијата вистински 
и систематски да спроведува истраги.
- Исто така е од суштинско значење Специјалното јавно 
обвинителство да биде законски овластено да ја 
продолжи својата работа.
- Мандатот и рамката за интеракција на сите државни 
институции треба да бидат прецизно утврдени.

 Резултати

- Остварен ерезултат за случаите на корупција неколку 
години за ред, но сѐ уште има слаба истрага, гонење или 
пресуди за корупција кај политичари на високо ниво.
- Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) никако да одговори на предизвикот да има 
водечка улога во спречувањето и борбата против 
корупцијата, а недостатокот на независност и слабиот 
мандат и овластувања се најчесто критикувани.
- Во март 2018 година, пет од седумте членови на ДКСК, 
вклучувајќи го и нејзиниот Претседател, поднесоа 
оставки по јавните реакции на наодите на Државниот 
завод за ревизија за наводните финансиски 
нерегуларности. Јавното обвинителство (ЈО) го испитува 
случајот.
- Не постојат иницијативи од ДКСК.
- ДКСК играше помала улога во следењето на 
финансирањето на изборната кампања заедно со 
Државниот завод за ревизија, Државната изборна 
комисија, Управата за јавни приходи и органите за 
спроведување на законот.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Сѐ уште предизвик за ДКСК e имплементацијата на 
значајна политика за спречување на корупцијата.
- Без истражни овластувања, ДКСК е ограничена на 
административна верификација на податоци за судир на 
интереси и имот. Сепак, ДКСК може да ги упати случаите 
до Јавното обвинителство за понатамошна истрага.
- За да се олесни контролата на средствата и изјавите за
интереси, ДКСК може да го користи и електронскиот

регистар на избрани и именувани функционери кои 
конечно станаа оперативни оваа година.
- Воспоставувањето централен регистар на избрани и 
именувани функционери беше „Итен реформски 
приоритет", но за оние кои не поднеле изјави за 
конфликт на интереси или декларација на имот, 
постапките за верификација и системот на казни сѐ уште 
се фрагментирани и неефикасни.
- Државната програма за спречување и сузбивање на 
корупцијата и спречување и намалување на судирот на 
интереси 2016-2019, како и акциониот план се 
спроведуваат, иако тоа е отежнато поради недостаток 
на финансиски средства.
- Во тек се напори за подобрување на транспарентноста 
и одговорноста на јавните институции и државните 
претпријатија и јавните расходи преку дијалогот за 
управување со јавните финансии.
- Транспарентноста и одговорноста треба да бидат 
надополнети со ефективен и навремен механизам за 
контрола на јавните набавки, концесии, јавно- приватни 
партнерства и извршување на јавни договори.
- Механизмот за контрола на јавните набавки треба да 
вклучува административен систем за казнување.
- ИТ инфраструктурата на Државниот завод за ревизија е 
подобрена, но сè уште не е поврзана со други 
релевантни институции.
- Евиденцијата за контролата на финансирањето на 
партиите и кампањите останува речиси непроменета.
-  Постојните казни според Законот за спречување а 
корупцијата и изборниот законик треба да се 
применуваат на посистематски и видлив начин.
- Пристапот до информации од јавен карактер се 
подобри за време на периодот на известување.
- Властите почнаа да откриваат информации во 
областите како што се буџетските расходи, набавките, 
работењето на органите за спроведување на законот и 
судството. Но, Националната комисија за заштита на 
правото на слободен пристап до информациите од јавен 
карактер сѐ уште е критикувана поради недостатокот на 
функционална независност.

Функционирање на судството

- Потребен е редовен мониторинг на сите нивоа на  
спроведување на Стратегијата за реформа на 
правосудството и нејзиниот акциски план, за да се 
осигури дека сите временски рамки се почитуваат.

Тела за управување

- Планираните  измени и дополнувања на Законот за 
Советот на јавни обвинители сè уште не се усвоени. 
- Советот на јавни обвинители нема доволно човечки и 
финансиски ресурси и нема посебен буџет, што ја става 
под знак прашање неговата независност од Јавното 
обвинителство. 
- Советот на јавни обвинители не ја зголеми својата 
транспарентност, а во неговите одлуки за именување на 
јавни обвинители сè уште недостасуваат образложенија 
и истиот треба да ја исполнува својата улога на многу 
проактивен начин.
- И Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба 
да покажат одлучен и поголем проактивен однос кон 
исполнување на нивните соодветни мандати.

Независност и непристрасност

- Потребни се континуирани заложби за да се отстрани 
ризикот или перцепцијата за политичко мешање.
- Заложбите на Судскиот совет за заштита на 
независноста на судиите беа ограничени и од суштинско 
значење е тој да ја зголеми својата ефикасност за да ги 
заштити судиите од потенцијални надворешни или 
внатрешни притисоци.
- Ревизијата на автоматизираниот информатички систем 
за управување со судските предмети (АКМИС) во 
судовите со проширена надлежност и во 
Министерството за правда доведе до отворање истраги  
од страна на Јавното обвинителство и од страна на 
Судскиот совет. Истрагите се во тек, но досега тие не 
дале конкретни резултати.

Отчетност

- Советодавниот совет за етика во судството одржа два 
состаноци, но неговото влијание сè уште е ограничено.
- Судскиот совет разгледува пет предмети против судии 
или претседатели на судови, вклучително и на 
Врховниот суд. Ниту еден од овие предмети не е 
завршен, што доведе до тоа некои од засегнатите судии 
таквите постапки да ги перципираат како форма на 
притисок.
- Се забележува бавен напредок во спроведувањето на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права во 
случаите на разрешените судии.

Професионалност и компетентност

- Судскиот совет и Советот на јавни обвинители треба да 
ја подобрат транспарентноста на нивната работа и да 
осигураат почитување на заслугите при именувањата и 
унапредувањата.

Квалитет на правдата
- Состојбата во однос на информатичката технологија во 
судството се подобрува паралелно со спроведувањето 
на Стратегијата за информатичка технологија во 
правосудниот сектор, но останува доминантно зависна 
од финансирање од донатори. 
- Недостигот на финансии и персонал продолжува да го 
попречува обновувањето и одржувањето на ИТ алатките 
во судството.
- Дел од судовите не успеаја навремено да ги внесат 
пресудите во базата на податоци за онлајн пристап до 
судската практика. Со оглед дека Судовите немаат 
секогаш пристап до пресудите од другите судови, се 
попречува конзистентноста.
- Потребни се заложби за промоција на користењето 
алтернативни механизми за решавање спорови. 
Арбитражата сè уште не се смета како можна алатка за 
обезбедување правда, ниту од страните во спорот, ниту 
од судовите.

Ефикасност

- Направена е иницијална оценка на судската мрежа 
како прелиминарен чекор за развој на севкупната 
стратегија за човечките ресурси во судството; и започна 
работата на сличен зафат и во обвинителството. 
Недоволниот број стручни соработници и друг помошен 
персонал го отежнува функционирањето на судовите и 
на јавните обвинителства.
- Отсуството на стратегија за човечките ресурси во 
судството влијае и врз соодветното планирање и 
распределување на човечките и буџетските ресурси.
- Севкупниот трошок за извршувањето и должината на 
извршната постапка сè уште ја попречуваат

ефективноста на системот. 
Тоа, заедно со задолжителното присуство на адвокат во 
постапките што се водат пред нотарите (вклучително и 
во постапките за наследство) претставува ризик кој го 
попречува пристапот до правда.
- Треба да се подобри мониторингот на работата на 
извршителите од страна на Комората на извршители и 
Министерството за правда.

Политика за антикорупција

Резултати

- Специјалното јавно обвинителство (СЈО) покрена 18 
обвиненија за сторени сериозни кривични дела, а Судот 
сè уште нема одобрено едно од овие обвиненија.

Институционална рамка
 Превентивни мерки

- Продолжуваат заложбите за подобрување на 
политиките за интегритет, транспарентност и отчетност 
на јавните институции и државните претпријатија. 
Сепак, тие треба да бидат надополнети со ефективен и 
навремен контролен механизам за јавните набавки, 
концесиите, јавно-приватните партнерства и 
извршувањето на јавните овластувања. 
- Треба да се овозможи изрекување административни

казни против договорните органи во случај на 
прекршување на Законот за јавни набавки.
- Информатичката инфраструктура на Државниот завод 
за ревизија е подобрена, но тој сè уште не е поврзан со 
другите релевантни институции.
- Глобите и казните пропишани со Законот за спречување 
корупција и конфликт на интереси и во Изборниот 
законик треба да се применуваат на посистематски и 
повидлив начин.

Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019
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Спроведување на законите

- Постојните специјализирани единици во МВР и ОЈО се 
соочуваат со предизвици во борбата против корупцијата 
на високо ниво (Секторот за борба против корупцијата 
при МВР е несоодветно екипиран и опремен; работата 
на СЈО е попречена од опструкции, недоволна 
соработка со институциите и недоволна техничка 
опрема).
- Овластувањата и средствата на полицијата, ЈО, 
судовите и посебно Агенцијата за конфискувана 
сопственост треба да бидат зајакнати, за средства да 
можат да бидат конфискувани и запленети почесто и 
покоординирано.
- За да се оствари соодветен надзор над работата на 
полицијата, Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди треба да биде повеќе 
независен од МВР.
- Царинската треба да набави техничка опрема со која 
би и се овозможило независно да спроведува 
специјални истражни мерки.

Спроведување на законите

- Започнаа дискусиите за тоа како најдобро да се 
интегрира Канцеларијата на Специјалното јавно 
обвинителство (формирано во 2015 година за да се 
испитаат незаконските прислушувања и нивната 
содржина) во Основното јавно обвинителство против 
организираниот криминал и корупцијата, за да се зајакне 
борбата против корупцијата.
- Во случаи на репресија, многу често полицијата ги 
упатува случаите до јавниот обвинител, кој потоа води 
истраги. Но, водечката улога на јавниот обвинител треба 
да се зајакне на системски начин преку формирање на 
истражни центри, како што се бара со Законот за 
кривична постапка
- Јавното обвинителство, исто така, мора да биде 
проактивно активно во случаите што ги упатуваат ДКСК, 
Државниот завод за ревизија и други институции.
- Електронскиот систем за управување со случаи во 
Јавното обвинителство е воспоставен, но мора да стане 
поефикасен.
- Органите за спроведување на законот имаат 
веродостојна евиденција за истраги, гонења и пресуди 
против службеници, но таа е ограничена или 
долготрајна кога се разгледуваат случаи поврзани со 
високи функционери.
- Истрагите за корупција во јавните набавки и концесии 
стануваат се почести поради активностите на СЈО. 
Финансиските истраги и конфискацијата на имот ретко 
се користат во истрагите.
- Треба да се зајакнат овластувањата и ресурсите на 
полицијата, Јавното обвинителство, судовите и 
Агенцијата за управување со конфискуван имот за да се 
овозможи одземање и конфискација на криминални 
средства, вклучително и во раните фази на кривичните 
истраги.
- Постојат дискусии за вклучување на СЈО во рамките на 
Основното јавно обвинителство против корупцијата и 
организираниот криминал, со што ќе се зацврстат овие 

промени во пракса, со што ќе се зајакне борбата против 
„криминал на белите јаки“. 
- Нема обвиненија за корупција против царинските 
службеници.
- Царинската управа сè уште треба да ја стекне 
техничката опрема за да може самостојно да спроведе 
посебни истражни мерки против корупцијата

Спроведување на законите

- Јавното обвинителство мора да демонстрира капацитет 
за проактивно дејствување во гонењето на случаите 
проследени од Државната комисијата за спречување 
корупција, Државниот завод за ревизија и други 
институции.
- Вештините со кои располагаат искусни и обучени 
полициски службеници во полето на економскиот 
криминал, како и неколку јавни обвинители кои имаат 
солидни знаења за спроведување финансиски истраги, 
треба да бидат целосно искористени преку сеопфатен 
стратегиски приод со јасни приоритети во рамките на 
Јавното обвинителство.
- Постојниот електронски систем за управување со 
предмети во Јавното обвинителство мора да биде 
поефикасен.
- Треба да се зајакнат овластувањата и ресурсите на 
полицијата, Јавното обвинителство, судовите и на 
Агенцијата за управување со одземен имот за да се 
овозможи запленување и конфискување на криминално 
стекнат имот, вклучително и во раните фази од 
кривичните истраги.
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Спроведување на законите

- Започнаа дискусиите за тоа како најдобро да се 
интегрира Канцеларијата на Специјалното јавно 
обвинителство (формирано во 2015 година за да се 
испитаат незаконските прислушувања и нивната 
содржина) во Основното јавно обвинителство против 
организираниот криминал и корупцијата, за да се зајакне 
борбата против корупцијата.
- Во случаи на репресија, многу често полицијата ги 
упатува случаите до јавниот обвинител, кој потоа води 
истраги. Но, водечката улога на јавниот обвинител треба 
да се зајакне на системски начин преку формирање на 
истражни центри, како што се бара со Законот за 
кривична постапка
- Јавното обвинителство, исто така, мора да биде 
проактивно активно во случаите што ги упатуваат ДКСК, 
Државниот завод за ревизија и други институции.
- Електронскиот систем за управување со случаи во 
Јавното обвинителство е воспоставен, но мора да стане 
поефикасен.
- Органите за спроведување на законот имаат 
веродостојна евиденција за истраги, гонења и пресуди 
против службеници, но таа е ограничена или 
долготрајна кога се разгледуваат случаи поврзани со 
високи функционери.
- Истрагите за корупција во јавните набавки и концесии 
стануваат се почести поради активностите на СЈО. 
Финансиските истраги и конфискацијата на имот ретко 
се користат во истрагите.
- Треба да се зајакнат овластувањата и ресурсите на 
полицијата, Јавното обвинителство, судовите и 
Агенцијата за управување со конфискуван имот за да се 
овозможи одземање и конфискација на криминални 
средства, вклучително и во раните фази на кривичните 
истраги.
- Постојат дискусии за вклучување на СЈО во рамките на 
Основното јавно обвинителство против корупцијата и 
организираниот криминал, со што ќе се зацврстат овие 

промени во пракса, со што ќе се зајакне борбата против 
„криминал на белите јаки“. 
- Нема обвиненија за корупција против царинските 
службеници.
- Царинската управа сè уште треба да ја стекне 
техничката опрема за да може самостојно да спроведе 
посебни истражни мерки против корупцијата

Правна рамка

- Сè уште постојат значајни празнини и слабости во 
законодавството.
- Голем број на ОБСЕ/ОДИХР и ГРЕКО препораки во 
одност на финансирањето на политичките партии и 
изборните кампањи треба да бидат спроведени
- Загриженост околу правната сигурност и можната 
злоупотреба на новиот казнен систем кој се остварува 
преку новите надлежности за мониторирање на 
финансирањето на изборната кампања дадени на ДЗР
- ДКСК нема соодветна моќ да стави крај на конфликт на 
интерес и да ги казни истите
- Некои важни мерки предвидени во државните 
програми не беа имплементирани, и затоа ефектот на 
програмите е ограничен
- Новите програми не ја адресираат кривичната рамка за 
борба против корупцијата и затоа има многу правни, 
институционални и практични слабости (нема доволно 
детали и не се амбициозни, нема јасно предвидени 
финансиски импликации)

Правна рамка

- За да се зајакне ефикасноста на правната рамка, 
неопходно е јасно да се утврдат соодветните контролни 
и истражни овластувања и одговорности на Државниот 
завод за ревизија, ДКСК, Државната изборна комисија и 
агенциите за спроведување на законот.
- Финансирањето на политичките партии и кампањи е 
главно регулирано со Законот за финансирање 
политички партии од 2004 година и Изборниот законик 
од 2006 година. Измените во Изборниот законик од 2015 
година не беа доволни за да се решат сите законски 
недостатоци. Партиското финансирање од државниот 
буџет е прекинато во неколку случаи од 2014 година, но 
ова немаше очекуван ефект на одвраќање.
- Сѐ уште мора да се направат измени и во Изборниот 
законик за финансирање на изборната кампања и 
политичките партии за решавање на претходните 
препораки на ОБСЕ / ОДИХР и ГРЕКО.
- Неодамнешните измени и дополнувања на Законот за 
заштита на укажувачи, донесен во 2018 година во 
согласност со препораките на Венецијанската комисија, 
би можеле да придонесат за зајакнување на интересот 
на граѓаните и државните службеници во денунцирање 
на корупцијата.
- Политичките партии останаа исклучени од листата на 
иматели на информации за кои информации може да ги 
побара јавноста.

Правна рамка

- Сè уште постои потреба за воведување правила во 
Законот за лобирање за начинот на кој Собранието ќе 
работи со лобистите и со други трети страни кои се 
обидуваат да влијаат врз законодавниот процес. 
- Во измените и дополнувањата на Законот за заштита на 
укажувачите и секундарното законодавство, иако се 
спроведени препораките на Венецијанската комисија, 
сепак се наложува натамошно усогласување со новото 
законодавство на ЕУ за ова прашање.
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Меѓународни инструменти за човекови права

Европски суд за човекови права

- Од септември 2015 година, Европскиот суд за човекови 
права (ЕСЧП) утврдил прекршувања на Европската 
конвенција за човекови права (ЕСЧП) во 11 случаи, а се 
однесуваат главно на забрана за тортура и понижувачко 
постапување, правото на фер судење, почитување на 
семејниот живот и заштита на сопственоста.
- Вкупно 359 нови апликации беа доставени до 
одговорните тела, со што вкупниот број на жалби е 318.
- Во јануари 2016 година ЕСЧП утврдил дека имало 
повреда на правото на фер судење, што се должи на 
севкупната неправедност на постапката за лустрација за 
поранешниот претседател на Уставниот суд
- Бирото останува со помалку кадар, но ќе имаат корист 
од членови на персоналот испратени од Советот на 
Европа, со што ќе се здобијат со дополнителна 
експертиза.
- Што се однесува до случајот со Ел Масри, Комитетот на 
министри истакна со длабоко жалење дека властите 
досега не дале информации за отворените прашања и 
цврсто побара од нив да се забрза формирањето на ад 
хок Комисијата за утврдување на одговорност на лицата 
кои се вклучени.

Меѓународни инструменти за човекови права

Европски суд за човекови права

- Од септември 2016 година, Европскиот суд за човекови 
права (ЕСЧП) утврдил прекршувања  на Европската 
конвенција за човекови права (ЕКЧП) во 8 случаи кои 
главно се однесуваат на правото на фер судење, 
собирање на слобода и здружување, право на живот, 
слободата на изразување и почитувањето на приватниот 
и семејниот живот.
- Во извештајниот период, 461 нови апликации беа 
регистрирани од страна на Судот, а вкупниот број на 
апликациите во тек пред Судот беа 325.

Меѓународни инструменти за човекови права

- Законската рамка за заштита на темелните права во 
голема мера е усогласена со европските стандарди.
- Земјата ги ратификувала повеќето меѓународни 
инструменти за човекови права. Во извештајниот период, 
земјата го помина процесот на Универзален периодичен 
преглед при Обединетите нации од страна на Советот за 
човекови права и беше предмет на ревизија од страна на 
Комитетите на ОН за елиминација на сите форми на 
дискриминација против жените и за правата на лицата 
со попреченост, соодветно. Практичарите кои работат 
во овие области мора да бидат свесни за препораките 
кои потекнуваат од овие тела за да можат да воведат 
соодветни промени во нивните работни практики.

Eвропски суд за човекови права

- ЕСЧП утврди повреди на Европската конвенција за 
човекови права во 12 предмети кои главно се однесуваат 
на слободата на здружување во врска со слободата на 
вероисповед, правото на слобода и безбедност и 
правото на фер судење. Бројот на нови апликации 
доставени до телото за одлучување се зголеми на 305 и 
сега пред ЕСЧП се водат вкупно 339 предмети. Во март 
2019 година, бројот на пресуди од ЕСЧП што треба да се 
спроведат во земјата изнесува 51, а четири пресуди се 
предмет на постапка со зајакнат надзор.
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Унапредувањето и остварувањето на човековите права

- Во 2015 година, Омбудсманот доби 4403 жалби, што 
претставува зголемување од 3,6% од 2014 година.
- Вкупното ниво на следење на препораките на 
Народниот правобранител останува на високо ниво од 
околу 82% (87% во претходната година), но бројот на 
тела кои не ги почитуваат препораките се зголеми
- Подршката на Народниот правобранител од државните 
органи сѐ уште не е доволна
- Канцеларијата на Омбудсманот нема доволно кадар и 
доволно финасиски средства

Унапредувањето и остварувањето на човековите права

- Канцеларијата на Народниот правобранител останува 
клучна надзорна институција за промовирање и 
спроведување на човековите права. Нејзиното влијание 
беше зголемено со одобрение на Парламентот во 
ноември 2017 година за мерки за спроведување на 
препораките од извештајот 2016 и заложбата на Владата 
за навремено спроведување на овие мерки.
- Додека речиси со сите препораки на Канцеларијата "се 
справуваа" државните институции, нивото на ефективна 
имплементација останува нејасно („Приоритет од Итните 
реформски приоритет").
- И покрај постојаниот недостаток на соодветен кадар, 
Канцеларијата на Народниот правобранител се стреми 
да го исполни својот мандат како главна институција за 
заштита на човековите права.
- Од суштинско значење е Народниот правобранител  
да може да го ангажира потребниот стручен 
кадар,особено во поглед на надлежностите за вршење 
надворешен надзор над полицијата.

Унапредувањето и остварувањето на човековите права

- Европската комисија утврдува дека Народниот 
правобранител треба и натаму да се зајакнува за 
ефективно да ги извршува новите обврски (надворешен 
надзор врз полицијата).
- Во 2018 година, до Народниот правобранител се 
поднесени 3.458 претставки, а најголем дел од нив се 
однесуваат на судството, по што следуваат работните 
односи, условите во казненопоправните установи и 
правата на потрошувачите.
- Најголемиот дел од потврдените прекршувања се 
однесуваат на финансиски и даночни прашања, по што 
следуваат работните односи, правата на детето и 
судството.

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Нема конкретен напредок за спречување на тортура и 
малтретирање. Повеќето од препораките од Извештајот 
од 2015 на Комитетот за спречување на тортура не се 
имплементирани.
- Во националниот превентивен механизам има 
недостаток на кадар и истиот не е целосно во функција. 
Соработка меѓу канцеларијата на Народниот 
правобранител, Јавното обвинителство и 
Министерството за внатрешни работи е лоша.
- Сѐ уште има нехумани услови во казнено-поправните 
затвори (особено во Идризово и Скопје), полициски 
станици, социјалната заштита и психијатриски установи.
- Канцеларијата на Народниот правобранител доби 21 
жалба за лошо постапување од страна на полицијата, а 
Одделението за Внатрешна контрола и професионални 

стандарди при Министерството за внатрешни работи 
доби 62 жалби во 2015 година.
- Во три случаи, утврди дека неоправдано била 
користена физичка сила. Кривични пријава за 
малтретирање е поднесена против еден полицаец.
- 13 жалби и преставки се поднесени до канцеларијата 
на Народниот правобранител, 38 претставки и жалби до 
Управата за извршување на санкции во врска со 
прекумерна употреба на сила од страна на затворскиот 
персонал.
- На двајца затворските службеници беа изречени 
дисциплински мерки за прекумерна употреба на сила

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Новата влада се заложи за решавање на препораките на 
Европскиот комитет за спречување на тортура и за 
постигнување напредок во спречувањето на тортура и 
малтретирање.
- Усвоена е стратегија за нулта толеранција на 
малтретирање и одржани се обуки.
- Донесен е дел од законодавната и институционалната 
рамка за воспоставување механизам за надворешен 
надзор над работата на полицијата и затворската 
полиција, додека два нацрт-закони остануваат во 
собраниска процедура. Оваа рамка предвидува 
надворешна надзорна улога на Јавното обвинителство, 
Народниот правобранител и организациите на 
граѓанското општество.
- Потребно е да се преземат итни мерки за да се поправат 

нехуманите услови што постојат во голем број 
казнено-поправни установи, полициските станици, 
установи за социјална заштита и психијатриски 
установи.
- Националниот превентивен механизам против тортура 
сè уште е попречен од недостатокот на персонал.
- Мал број на претставки за лошо постапување 
поднесени до Управата за извршување на санкции не ја 
претставуваат вистинската состојба и укажуваат на 
ниско ниво на доверба во механизмите за жалби.
- Канцеларијата на Народниот правобранител доби три 
приговори за малтретирање во затвор и 11 од полиција.
- Одделението за внатрешна контрола и професионални 
стандарди при Министерството за внатрешни работи 
доби 38 приговори, од кои само еден беше потврден 
како оправдан, додека другите беа отфрлени како 
неосновани или поради недостаток на докази.
- Бројот на кривични пријави против полициските и 
затворските службеници за случаи на малтретирање 
останува многу низок, со што се зајакнува перцепцијата 
за неказнивост и недостаток на одговорност.

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Измените и дополнувањата на Законот за судовите и 
Законот за Јавното обвинителство ја комплетираа 
законската рамка за воспоставување надворешен 
механизам за надзор врз работата на полицијата и 
затворската полиција. Сепак, механизмот не е целосно 
функционален бидејќи допрва треба да се номинираат 
истражители и сè уште не се избрани претставници од 
граѓанското општество во механизмот за граѓанска 
контрола при Народниот правобранител.
- Лошите услови во полициските станици, установите за 
социјална нега и психијатриските институции треба 
веднаш да се решат. И покрај зајакнувањето на 
персоналот, националниот механизам за превенција од 
тортура и понатаму страда од недоволни ресурси.
- Во 2018 година, до Управата за извршување санкции се 

доставени само три претставки за прекумерна употреба 
на сила и малтретирање. Сепак, тоа може да укажува на 
ниско ниво на доверба во механизмите за поднесување 
поплаки.
- Од вкупно 64 претставки поднесени од граѓани за 
употреба на сила од страна полициски службеници, 
само пет биле одобрени од Одделот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди при 
Министерството за внатрешни работи.
- Одделот за внатрешна контрола и професионални 
стандарди поднесе кривични пријави за малтретирање 
во три предмети кои вклучуваат четири полициски 
службеници и го извести Јавното обвинителство за два 
други случаи кои вклучуваат три полициски службеници. 
Бројот на кривични пријави против полицијата и 
затворските службеници за случаи на малтретирање 
останува многу низок. Се очекува дека дека новиот 
надворешен механизам за надзор врз работата на 
полицијата и затворската полиција ќе ја адресира 
перцепцијата за неказнивост.
- Од јануари до средината на март 2019 година, до 
релевантниот оддел во рамките на Јавното 
обвинителство се доставени 50 пријави против 
полициски службеници и за нив се отворени истраги, 
како и неколку пријави за употреба на прекумерна сила 
во затворите.
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Затвори

- Буџетот за затвори се зголеми за 20%, но тоа сѐ уште е 
недоволно за да се задоволат потребите на затворскиот 
систем, кој сѐ уште има недоволен кадар и погрешно е 
управуван.
- Нехумани физички услови во голем број на 
казнено-поправни установи и во речиси сите објекти за 
притвор предизвикаа протести и штрајкови со глад.
- Нема напредок за обезбедување образование на 
малолетните лица и други услуги за ресоцијализација на 
затворениците.
- Сѐ уште има лоша здравствена услуга, вклучително и 

ограничен пристап до психијатриска нега.
- Нема напредок во имплементирањето на голем број на 
правила за управување со затвор.
- И понатаму загрижува насилствто меѓу затворениците.

Заштита на лични податоци

- Да се работи во насока на јакнење на капацитетите 
преку обука, регрутирање на нови вработени и 
зголемување на буџетот во надлежната Дирекција
- Потребни се дополнителни напори за да се обезбеди 
целосно усогласување на законодавството со Законот за 
заштита на личните податоци.
- Да се направи поголема употреба на расположливи 
административни казни.

 Слобода на здружување

- Според кривичниот законик, делото „учество во толпа 
што ќе изврши кривично дело" сѐ уште се применува без 
заштитни мерки, односно оваа широка одредба 
останува отворена за интерпретација која може да 
задира во слободата на здружување во пракса.
- Повикот на Народниот правобранител за клаузули за 
заштита на човековите права во врска со употребата на 
гумени куршуми или електро-шокови не беше проследен 
од од страна на државните органи.

Затвори

- Ситуацијата во затворскиот систем и понатаму е 
критична. Постои недоволно финансирање, 
недоволната екипираност и лошото управување, и 
покрај преземените чекорите да се поправи оваа 
ситуација.
- Од суштинско значење е загриженоста што ја нагласува 
премиерот да доведе до видливи подобрувања на 
човековите права на затворениците.
- Затворите и понатаму се пренатрупани.
- Обезбедувањето на здравствени работници започна, но 
здравствената заштита во затворите останува во голема

мера неадекватна, како и трансферот до 
Министерството за здравство, кое иако законската 
обврска, сè уште не се финализира.
- Примената на условните казни се спроведува на 
територијата на Основниот суд Скопје I, но постојат 
значителни одлагања на таква примена низ целатаземја.
- Развивањето на употребата на алтернативи за притвор е 
од суштинско значење за олеснување на 
пренатрупаноста.
- Треба да се даде приоритет на распределба на 
соодветни човечки и финансиски ресурси и обука на 
судии за примена на условна казна.
- До крајот на јануари 2018 година, Законот за амнестија 
од декември 2017 година дозволи ослободување на 795 
затвореници осудени на затвор до шест месеци или кои 
имале корист од 30% намалување на казната.
- Законот за амнестија исклучува одредени категории 
осудени лица, како што се оние кои служат доживотен 
затвор или оние осудени за убиства, злосторства 
поврзани со избори или злосторства против државата и 
јавниот ред. Не беше спроведена проценка на ризик и не 
беа проследени никакви мерки за надзор на 
амнестираните.
- Постои суштинска потреба за решавање на ситуацијата 
со пренатрупаност во затворите, бидејќи во моментов 4 
025 осудени лица чекаат за извршување на своите казни.
- Во март 2017 година беше усвоен план за ублажување 
на корупцијата за решавање на овој ендемски феномен 
во казнено- поправните установи.
- Беа усвоени мерки за решавање на дискриминацијата 
во затворите и насилството меѓу затворениците. Сепак, 
овие мерки сè уште не даваат резултати.
- Условите за образование и други услуги за 
ресоцијализација допрва треба да им се обезбедат на 
затворениците, особено на малолетниците во притвор.

Заштита на лични податоци

- Ратификувана е Конвенцијата 108 на Советот на Европа 
за заштита на поединци во однос на автоматската 
обработка на личните податоци, како и нејзиниот 
дополнителен протокол.
- Во 2016 година, Дирекцијата за заштита на личните 
податоци прими 359 претставки и изврши 308 
инспекции. Повеќето претставки се однесуваа на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи, особено на создавање на лажни профили.
-  Треба да се зголеми употребата на административни 
санкции во случај на прекршување на законодавството 
за заштита на личните податоци.
- Потребни се соодветни ресурси за ефективно 
извршување на задачите на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци. Таа извршила контроли во Бирото за 
безбедност и контраразузнавање во 2016 и 2017 година 
и во јули 2017 година започнала инспекција за проверка 
на спроведувањето на препораките. Дирекцијата јавно 
изјави дека се адресирани сите нејзини препораки.
- Дирекцијата обезбеди обуки за правилата за заштита на 
податоците, вклучувајќи го и персоналот за 
спроведување на законот и судството за Директивата на 
полицијата.
- Треба да се преземат дополнителни напори за 
усогласување на законодавството за заштита на личните 
податоци со Регулативата за генерална заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680.

Затвори

- До Народниот правобранител се поднесени девет 
претставки за малтретирање во затворите кои биле 
одбиени како неосновани.
- Во рамките на затворот Идризово се отворени нови 
полуотворени и отворени единици, но трансферот на 
затворениците во новите простории се одвива бавно.
- Казненопоправниот сектор останува недоволно 
финансиран, недоволно екипиран со човечки ресурси и 
премногу зависен од донаторска помош.
- Здравствената нега во затворите останува недоволна и 
сè уште не е финализиран трансферот во 

Министерството за здравство. 
- Ослободувањето на 795 лица врз основа на Законот за 
амнестија од декември 2017 година ја намали 
пренатрупаноста во затворите, но тоа не е одржливо 
решение бидејќи системот за пробација е во рана фаза 
на развој. 
- Постепеното воведување на пробацијата беше 
одложено до вработувањето на пробациски службеници 
за 26 судови во ноември 2018 година. 
- По усвојувањето на релевантното секундарно 
законодавство во мај 2018 година, судовите бавно 
почнаа да изрекуваат алтернативни санкции на 
притворот. 
- Потребни се дополнителни заложби за да се обезбеди 
дека услугите за образование и ресоцијализација се 
достапни во сите казненопоправни и воспитнопоправни 
установи.   

Заштита на лични податоци 

- Во однос на заштитата на лични податоци, Дирекцијата 
за заштита на личните податоци има потреба од 
соодветни ресурси за ефективно да ги изврши своите 
задачи. 
- Во 2018 година, до Дирекцијата се доставени 396 
претставки и таа изврши 291 инспекциски надзори, 
вклучително и во областа на судството и спроведувањето 
на законите. Најголем дел од поплаките се однесуваат на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи и наводен незаконски директен маркетинг и 
видео надгледување. Иако измените и дополнувањата на 
Кривичниот законик ја зајакнаа заштитата на личните 
податоци во кривични случаи, нема конкретен напредок 
во усогласувањето со Општата регулатива за заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680 
(Директива за органите за спроведување на законите).
- Земјата го нема потпишано Протоколот од 2018 година 
кон Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на 
поединците во однос на автоматската обработка на 
личните податоци.

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Нема конкретен напредок за спречување на тортура и 
малтретирање. Повеќето од препораките од Извештајот 
од 2015 на Комитетот за спречување на тортура не се 
имплементирани.
- Во националниот превентивен механизам има 
недостаток на кадар и истиот не е целосно во функција. 
Соработка меѓу канцеларијата на Народниот 
правобранител, Јавното обвинителство и 
Министерството за внатрешни работи е лоша.
- Сѐ уште има нехумани услови во казнено-поправните 
затвори (особено во Идризово и Скопје), полициски 
станици, социјалната заштита и психијатриски установи.
- Канцеларијата на Народниот правобранител доби 21 
жалба за лошо постапување од страна на полицијата, а 
Одделението за Внатрешна контрола и професионални 

стандарди при Министерството за внатрешни работи 
доби 62 жалби во 2015 година.
- Во три случаи, утврди дека неоправдано била 
користена физичка сила. Кривични пријава за 
малтретирање е поднесена против еден полицаец.
- 13 жалби и преставки се поднесени до канцеларијата 
на Народниот правобранител, 38 претставки и жалби до 
Управата за извршување на санкции во врска со 
прекумерна употреба на сила од страна на затворскиот 
персонал.
- На двајца затворските службеници беа изречени 
дисциплински мерки за прекумерна употреба на сила

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Новата влада се заложи за решавање на препораките на 
Европскиот комитет за спречување на тортура и за 
постигнување напредок во спречувањето на тортура и 
малтретирање.
- Усвоена е стратегија за нулта толеранција на 
малтретирање и одржани се обуки.
- Донесен е дел од законодавната и институционалната 
рамка за воспоставување механизам за надворешен 
надзор над работата на полицијата и затворската 
полиција, додека два нацрт-закони остануваат во 
собраниска процедура. Оваа рамка предвидува 
надворешна надзорна улога на Јавното обвинителство, 
Народниот правобранител и организациите на 
граѓанското општество.
- Потребно е да се преземат итни мерки за да се поправат 

нехуманите услови што постојат во голем број 
казнено-поправни установи, полициските станици, 
установи за социјална заштита и психијатриски 
установи.
- Националниот превентивен механизам против тортура 
сè уште е попречен од недостатокот на персонал.
- Мал број на претставки за лошо постапување 
поднесени до Управата за извршување на санкции не ја 
претставуваат вистинската состојба и укажуваат на 
ниско ниво на доверба во механизмите за жалби.
- Канцеларијата на Народниот правобранител доби три 
приговори за малтретирање во затвор и 11 од полиција.
- Одделението за внатрешна контрола и професионални 
стандарди при Министерството за внатрешни работи 
доби 38 приговори, од кои само еден беше потврден 
како оправдан, додека другите беа отфрлени како 
неосновани или поради недостаток на докази.
- Бројот на кривични пријави против полициските и 
затворските службеници за случаи на малтретирање 
останува многу низок, со што се зајакнува перцепцијата 
за неказнивост и недостаток на одговорност.

Заштита од тортура и несоодветен третман

- Измените и дополнувањата на Законот за судовите и 
Законот за Јавното обвинителство ја комплетираа 
законската рамка за воспоставување надворешен 
механизам за надзор врз работата на полицијата и 
затворската полиција. Сепак, механизмот не е целосно 
функционален бидејќи допрва треба да се номинираат 
истражители и сè уште не се избрани претставници од 
граѓанското општество во механизмот за граѓанска 
контрола при Народниот правобранител.
- Лошите услови во полициските станици, установите за 
социјална нега и психијатриските институции треба 
веднаш да се решат. И покрај зајакнувањето на 
персоналот, националниот механизам за превенција од 
тортура и понатаму страда од недоволни ресурси.
- Во 2018 година, до Управата за извршување санкции се 

доставени само три претставки за прекумерна употреба 
на сила и малтретирање. Сепак, тоа може да укажува на 
ниско ниво на доверба во механизмите за поднесување 
поплаки.
- Од вкупно 64 претставки поднесени од граѓани за 
употреба на сила од страна полициски службеници, 
само пет биле одобрени од Одделот за внатрешна 
контрола и професионални стандарди при 
Министерството за внатрешни работи.
- Одделот за внатрешна контрола и професионални 
стандарди поднесе кривични пријави за малтретирање 
во три предмети кои вклучуваат четири полициски 
службеници и го извести Јавното обвинителство за два 
други случаи кои вклучуваат три полициски службеници. 
Бројот на кривични пријави против полицијата и 
затворските службеници за случаи на малтретирање 
останува многу низок. Се очекува дека дека новиот 
надворешен механизам за надзор врз работата на 
полицијата и затворската полиција ќе ја адресира 
перцепцијата за неказнивост.
- Од јануари до средината на март 2019 година, до 
релевантниот оддел во рамките на Јавното 
обвинителство се доставени 50 пријави против 
полициски службеници и за нив се отворени истраги, 
како и неколку пријави за употреба на прекумерна сила 
во затворите.
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Затвори

- Буџетот за затвори се зголеми за 20%, но тоа сѐ уште е 
недоволно за да се задоволат потребите на затворскиот 
систем, кој сѐ уште има недоволен кадар и погрешно е 
управуван.
- Нехумани физички услови во голем број на 
казнено-поправни установи и во речиси сите објекти за 
притвор предизвикаа протести и штрајкови со глад.
- Нема напредок за обезбедување образование на 
малолетните лица и други услуги за ресоцијализација на 
затворениците.
- Сѐ уште има лоша здравствена услуга, вклучително и 

ограничен пристап до психијатриска нега.
- Нема напредок во имплементирањето на голем број на 
правила за управување со затвор.
- И понатаму загрижува насилствто меѓу затворениците.

Заштита на лични податоци

- Да се работи во насока на јакнење на капацитетите 
преку обука, регрутирање на нови вработени и 
зголемување на буџетот во надлежната Дирекција
- Потребни се дополнителни напори за да се обезбеди 
целосно усогласување на законодавството со Законот за 
заштита на личните податоци.
- Да се направи поголема употреба на расположливи 
административни казни.

 Слобода на здружување

- Според кривичниот законик, делото „учество во толпа 
што ќе изврши кривично дело" сѐ уште се применува без 
заштитни мерки, односно оваа широка одредба 
останува отворена за интерпретација која може да 
задира во слободата на здружување во пракса.
- Повикот на Народниот правобранител за клаузули за 
заштита на човековите права во врска со употребата на 
гумени куршуми или електро-шокови не беше проследен 
од од страна на државните органи.

Затвори

- Ситуацијата во затворскиот систем и понатаму е 
критична. Постои недоволно финансирање, 
недоволната екипираност и лошото управување, и 
покрај преземените чекорите да се поправи оваа 
ситуација.
- Од суштинско значење е загриженоста што ја нагласува 
премиерот да доведе до видливи подобрувања на 
човековите права на затворениците.
- Затворите и понатаму се пренатрупани.
- Обезбедувањето на здравствени работници започна, но 
здравствената заштита во затворите останува во голема

мера неадекватна, како и трансферот до 
Министерството за здравство, кое иако законската 
обврска, сè уште не се финализира.
- Примената на условните казни се спроведува на 
територијата на Основниот суд Скопје I, но постојат 
значителни одлагања на таква примена низ целатаземја.
- Развивањето на употребата на алтернативи за притвор е 
од суштинско значење за олеснување на 
пренатрупаноста.
- Треба да се даде приоритет на распределба на 
соодветни човечки и финансиски ресурси и обука на 
судии за примена на условна казна.
- До крајот на јануари 2018 година, Законот за амнестија 
од декември 2017 година дозволи ослободување на 795 
затвореници осудени на затвор до шест месеци или кои 
имале корист од 30% намалување на казната.
- Законот за амнестија исклучува одредени категории 
осудени лица, како што се оние кои служат доживотен 
затвор или оние осудени за убиства, злосторства 
поврзани со избори или злосторства против државата и 
јавниот ред. Не беше спроведена проценка на ризик и не 
беа проследени никакви мерки за надзор на 
амнестираните.
- Постои суштинска потреба за решавање на ситуацијата 
со пренатрупаност во затворите, бидејќи во моментов 4 
025 осудени лица чекаат за извршување на своите казни.
- Во март 2017 година беше усвоен план за ублажување 
на корупцијата за решавање на овој ендемски феномен 
во казнено- поправните установи.
- Беа усвоени мерки за решавање на дискриминацијата 
во затворите и насилството меѓу затворениците. Сепак, 
овие мерки сè уште не даваат резултати.
- Условите за образование и други услуги за 
ресоцијализација допрва треба да им се обезбедат на 
затворениците, особено на малолетниците во притвор.

Заштита на лични податоци

- Ратификувана е Конвенцијата 108 на Советот на Европа 
за заштита на поединци во однос на автоматската 
обработка на личните податоци, како и нејзиниот 
дополнителен протокол.
- Во 2016 година, Дирекцијата за заштита на личните 
податоци прими 359 претставки и изврши 308 
инспекции. Повеќето претставки се однесуваа на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи, особено на создавање на лажни профили.
-  Треба да се зголеми употребата на административни 
санкции во случај на прекршување на законодавството 
за заштита на личните податоци.
- Потребни се соодветни ресурси за ефективно 
извршување на задачите на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци. Таа извршила контроли во Бирото за 
безбедност и контраразузнавање во 2016 и 2017 година 
и во јули 2017 година започнала инспекција за проверка 
на спроведувањето на препораките. Дирекцијата јавно 
изјави дека се адресирани сите нејзини препораки.
- Дирекцијата обезбеди обуки за правилата за заштита на 
податоците, вклучувајќи го и персоналот за 
спроведување на законот и судството за Директивата на 
полицијата.
- Треба да се преземат дополнителни напори за 
усогласување на законодавството за заштита на личните 
податоци со Регулативата за генерална заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680.

Затвори

- До Народниот правобранител се поднесени девет 
претставки за малтретирање во затворите кои биле 
одбиени како неосновани.
- Во рамките на затворот Идризово се отворени нови 
полуотворени и отворени единици, но трансферот на 
затворениците во новите простории се одвива бавно.
- Казненопоправниот сектор останува недоволно 
финансиран, недоволно екипиран со човечки ресурси и 
премногу зависен од донаторска помош.
- Здравствената нега во затворите останува недоволна и 
сè уште не е финализиран трансферот во 

Министерството за здравство. 
- Ослободувањето на 795 лица врз основа на Законот за 
амнестија од декември 2017 година ја намали 
пренатрупаноста во затворите, но тоа не е одржливо 
решение бидејќи системот за пробација е во рана фаза 
на развој. 
- Постепеното воведување на пробацијата беше 
одложено до вработувањето на пробациски службеници 
за 26 судови во ноември 2018 година. 
- По усвојувањето на релевантното секундарно 
законодавство во мај 2018 година, судовите бавно 
почнаа да изрекуваат алтернативни санкции на 
притворот. 
- Потребни се дополнителни заложби за да се обезбеди 
дека услугите за образование и ресоцијализација се 
достапни во сите казненопоправни и воспитнопоправни 
установи.   

Заштита на лични податоци 

- Во однос на заштитата на лични податоци, Дирекцијата 
за заштита на личните податоци има потреба од 
соодветни ресурси за ефективно да ги изврши своите 
задачи. 
- Во 2018 година, до Дирекцијата се доставени 396 
претставки и таа изврши 291 инспекциски надзори, 
вклучително и во областа на судството и спроведувањето 
на законите. Најголем дел од поплаките се однесуваат на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи и наводен незаконски директен маркетинг и 
видео надгледување. Иако измените и дополнувањата на 
Кривичниот законик ја зајакнаа заштитата на личните 
податоци во кривични случаи, нема конкретен напредок 
во усогласувањето со Општата регулатива за заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680 
(Директива за органите за спроведување на законите).
- Земјата го нема потпишано Протоколот од 2018 година 
кон Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на 
поединците во однос на автоматската обработка на 
личните податоци.
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- Беа усвоени мерки за решавање на дискриминацијата 
во затворите и насилството меѓу затворениците. Сепак, 
овие мерки сè уште не даваат резултати.
- Условите за образование и други услуги за 
ресоцијализација допрва треба да им се обезбедат на 
затворениците, особено на малолетниците во притвор.

Заштита на лични податоци

- Ратификувана е Конвенцијата 108 на Советот на Европа 
за заштита на поединци во однос на автоматската 
обработка на личните податоци, како и нејзиниот 
дополнителен протокол.
- Во 2016 година, Дирекцијата за заштита на личните 
податоци прими 359 претставки и изврши 308 
инспекции. Повеќето претставки се однесуваа на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи, особено на создавање на лажни профили.
-  Треба да се зголеми употребата на административни 
санкции во случај на прекршување на законодавството 
за заштита на личните податоци.
- Потребни се соодветни ресурси за ефективно 
извршување на задачите на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци. Таа извршила контроли во Бирото за 
безбедност и контраразузнавање во 2016 и 2017 година 
и во јули 2017 година започнала инспекција за проверка 
на спроведувањето на препораките. Дирекцијата јавно 
изјави дека се адресирани сите нејзини препораки.
- Дирекцијата обезбеди обуки за правилата за заштита на 
податоците, вклучувајќи го и персоналот за 
спроведување на законот и судството за Директивата на 
полицијата.
- Треба да се преземат дополнителни напори за 
усогласување на законодавството за заштита на личните 
податоци со Регулативата за генерална заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680.

Затвори

- До Народниот правобранител се поднесени девет 
претставки за малтретирање во затворите кои биле 
одбиени како неосновани.
- Во рамките на затворот Идризово се отворени нови 
полуотворени и отворени единици, но трансферот на 
затворениците во новите простории се одвива бавно.
- Казненопоправниот сектор останува недоволно 
финансиран, недоволно екипиран со човечки ресурси и 
премногу зависен од донаторска помош.
- Здравствената нега во затворите останува недоволна и 
сè уште не е финализиран трансферот во 

Министерството за здравство. 
- Ослободувањето на 795 лица врз основа на Законот за 
амнестија од декември 2017 година ја намали 
пренатрупаноста во затворите, но тоа не е одржливо 
решение бидејќи системот за пробација е во рана фаза 
на развој. 
- Постепеното воведување на пробацијата беше 
одложено до вработувањето на пробациски службеници 
за 26 судови во ноември 2018 година. 
- По усвојувањето на релевантното секундарно 
законодавство во мај 2018 година, судовите бавно 
почнаа да изрекуваат алтернативни санкции на 
притворот. 
- Потребни се дополнителни заложби за да се обезбеди 
дека услугите за образование и ресоцијализација се 
достапни во сите казненопоправни и воспитнопоправни 
установи.   

Заштита на лични податоци 

- Во однос на заштитата на лични податоци, Дирекцијата 
за заштита на личните податоци има потреба од 
соодветни ресурси за ефективно да ги изврши своите 
задачи. 
- Во 2018 година, до Дирекцијата се доставени 396 
претставки и таа изврши 291 инспекциски надзори, 
вклучително и во областа на судството и спроведувањето 
на законите. Најголем дел од поплаките се однесуваат на 
наводна злоупотреба на лични податоци на социјалните 
мрежи и наводен незаконски директен маркетинг и 
видео надгледување. Иако измените и дополнувањата на 
Кривичниот законик ја зајакнаа заштитата на личните 
податоци во кривични случаи, нема конкретен напредок 
во усогласувањето со Општата регулатива за заштита на 
податоците 2016/679 и Директивата 2016/680 
(Директива за органите за спроведување на законите).
- Земјата го нема потпишано Протоколот од 2018 година 
кон Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на 
поединците во однос на автоматската обработка на 
личните податоци.

Имотни права

- Канцеларијата на Народниот правобранител потврди 
160 прекршувања на правата на сопственост во 2015 
година; повеќето сѐ уште засегнати од бавниот процес 
на денационализација.
- Процесот на приватизација на градежното земјиште сѐ 
уште е многу бавен и тежок, а бројот на решени 
предмети е многу низок.

- Канцеларија на катастарот, треба да се надоврзе на 
барањата и препораките на Народниот правобранител и 
да ги почитува релевантните судски одлуки со цел да се 
обезбеди правна сигурност во однос на правата на 
сопственост.

Недискриминација
- За недискриминација, усогласувањето со acquis е 
некомплетно, особено има недостатоци во однос на 
забрана за дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација.
- Новите членови на Комисијата за заштита од 
дискриминација беа назначени во нетранспарентен 
процес. Некои членови истапија со јавни изјави кои ја 
доведуваат во прашање соодветноста на нивното 
именување и нивната способност да дејствуваат на 
објективно и професионално.
- Постои сериозна загриженост Комисијата да истрае во 
непристрасноста и независноста.
- Комисијата има ограничени финансиски и човечки 
ресурси.
- Не постои систематско собирање на податоци за 
известување, истрага и гонење на говорот на омраза и 
омразата.
- Податоците собрани од страна на граѓанското 
општество покажуваат дека такви кривични дела не се 
соодветно изведени од страна на надлежниот орган.

Еднаквост меѓу мажи и жени

- Иако е донесена стратегија за еднаквост и 
недискриминација 2016-2020 малку е направено за да 
се промовира ефективно родова еднаквост.
- Законот за прекинување на бременоста сѐ уште има 
рестриктивни процедурални правила кои може да 
доведат до тоа жените да пристапуваат кон нелегални 
абортуси.
- Семејното насилство останува проблем.
- Законот за спречување, заштита и борба против 

семејното насилство страда од сериозни празнини.
- Не постои дефиниција на други форми на родово 
засновано насилство или точни податоци за пријавени 
случаи.
- Постои потреба за повеќе засолништа за жртви. Во 
некои региони не постојат засолништа
- Ограничениот капацитет на постојните прифатилишта 
за семејно насилство треба да биде решен.
- Напорите на Министерството за труд и социјална 
политика за посеопфатен пристап се позитивни, но не се 
доволни.
- Одделот за родова еднаквост во Министерството за 
труд и социјална политика останува без доволно 
ресурси.
-Подигнување на јавната свест за еднаквост на половите 
недостасува а родовите стереотипи опстојуваат.

Права на детето

- Стигмата и дискриминацијата кон ромските деца и 
децата со посебни потреби сѐ уште се широко 
распространета.
- Механизам за систематско собирање на податоци за 
состојбата на децата со посебни потреби, деца на улица 
и деца Роми треба да се направи.
- Воспитно-поправните домови за малолетници 
остануваат без соодветни простории.
- Полициските станици не се опремени со простории за 
притвор на деца.
- Допрва треба да се воведат и редовни обуки за 
малолетничка правда.

 Лица со посебни потреби

- Нема никакво подобрување на правата на лицата со 
посебни потреби.

- Правните и политички рамки се спроведуваат 
недоволно и лицата со посебни потреби продолжуваат 
да се цел на директна и индиректна дискриминација.
- Некои случаи известуваат за малтретирање на 
штитеници во специјалните установи.
- И покрај претходните уверувања, властите сѐ уште не 
го реформираа системот.
- Целосен и еднаков пристап за децата и младите со 
посебни потреби во образованието и обуката сѐ уште не 
е постигната.

Слобода на мисла, совест и вероисповест

- Во ноември 2017 година, Европскиот суд за човекови 
права утврди дека државата го прекршила членот 11 во 
однос на членот 9 (слобода на собирање и слобода на 
мисла, совест и религија) на Конвенцијата, одбивајќи да 
ја регистрира Православната Охридска Архиепископија 
како посебен религиозен ентитет.

Слободата на мислење, совест и вера

- Во април 2018 година, Европскиот суд за човекови 
права пресуди дека државата ја прекршила 
Конвенцијата со одбивањето за повторна регистрацијата 
на бектешката заедница во Тетово. Тоа што ЕСЧП ја одби 
поплаката од земјата за пресудата во случајот на 
Православната охридска архиепископија 
(Грчко-православната охридска архиепископија при

Пеќката патријаршија) во врска со слободата на 
здружување во светло на слободата на вероисповед 
значи дека пресудата на ЕСЧП сега треба да се спроведе.

Недискриминација
- Законската рамка за недискриминација е 
дополнително усогласена со законодавството на ЕУ и со 
европските стандарди со донесувањето на Законот за 
спечување и заштита од дискриминација. Овој закон 
опфаќа широк спектар на зоснови кои сега ги вклучуваат 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 
Формирано е национално координативно тело за 
следење на спроведувањето на законската и 
стратегиската рамка за недискриминација. 
- И натаму остануваат слабостите поврзани со 
буџетските алокации и спроведувањето на 
Националната стратегија за еднаквост и 
недискриминација 2016-2020. Работата на Комисијата за 
заштита од дискриминација и натаму покажува 
недостатоци, додека нејзините просторни и финансиски 
ресурси се недоволни.

Еднаквост меѓу мажи и жени

- Во 2018 година се формирани три нови кризни центри 
за жртви на сексуално насилство во Скопје, Тетово и 
Куманово. Сепак, потребни се дополнителни засолништа 
за жртви на сексуално и родово-базирано насилство и 
жртви на трговија со луѓе за да се исполнат стандардите 
од Истанбулската конвенција.

Права на детето
- Се чека донесувањето на нов акциски план за деца 
бидејќи последниот истече во 2015 година. 
- Во тек е процесот на деинституционализација и 
започна преселувањето на децата во домови за нега 
базирани во заедницата, што доведе до затворање на три 
штитенички институции. 
- Потребни се дополнителни услуги во заедницата за да 
се идентификуваат децата под ризик и да се поддржат 
ромските и децата со попреченост кои се жртви на 
дискриминација и сегрегација. 
- Во 2018 година се забележува зголемување на 
трговијата со деца, а една студија открива дека 8 од 10 
деца во земјата се соочуваат со насилство. 
- И покрај мерките што се преземаат за 
подобрување на координацијата меѓу агенциите, 
координацијата за спречување и реагирање на 
насилство е ограничена.

Лица со посебни потреби

- Во октомври 2018 година, Комитетот на ОН за правата 
на лицата со попреченост препорача натамошни

заложби за да се гарантира недискриминација, да се
укинат одредбите коишто дозволуваат противправно 
лишување од слобода, да се подобри пристапноста, да 
се обезбеди инклузивно образование, итн.
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Имотни права

- Канцеларијата на Народниот правобранител потврди 
160 прекршувања на правата на сопственост во 2015 
година; повеќето сѐ уште засегнати од бавниот процес 
на денационализација.
- Процесот на приватизација на градежното земјиште сѐ 
уште е многу бавен и тежок, а бројот на решени 
предмети е многу низок.

- Канцеларија на катастарот, треба да се надоврзе на 
барањата и препораките на Народниот правобранител и 
да ги почитува релевантните судски одлуки со цел да се 
обезбеди правна сигурност во однос на правата на 
сопственост.

Недискриминација
- За недискриминација, усогласувањето со acquis е 
некомплетно, особено има недостатоци во однос на 
забрана за дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација.
- Новите членови на Комисијата за заштита од 
дискриминација беа назначени во нетранспарентен 
процес. Некои членови истапија со јавни изјави кои ја 
доведуваат во прашање соодветноста на нивното 
именување и нивната способност да дејствуваат на 
објективно и професионално.
- Постои сериозна загриженост Комисијата да истрае во 
непристрасноста и независноста.
- Комисијата има ограничени финансиски и човечки 
ресурси.
- Не постои систематско собирање на податоци за 
известување, истрага и гонење на говорот на омраза и 
омразата.
- Податоците собрани од страна на граѓанското 
општество покажуваат дека такви кривични дела не се 
соодветно изведени од страна на надлежниот орган.

Еднаквост меѓу мажи и жени

- Иако е донесена стратегија за еднаквост и 
недискриминација 2016-2020 малку е направено за да 
се промовира ефективно родова еднаквост.
- Законот за прекинување на бременоста сѐ уште има 
рестриктивни процедурални правила кои може да 
доведат до тоа жените да пристапуваат кон нелегални 
абортуси.
- Семејното насилство останува проблем.
- Законот за спречување, заштита и борба против 

семејното насилство страда од сериозни празнини.
- Не постои дефиниција на други форми на родово 
засновано насилство или точни податоци за пријавени 
случаи.
- Постои потреба за повеќе засолништа за жртви. Во 
некои региони не постојат засолништа
- Ограничениот капацитет на постојните прифатилишта 
за семејно насилство треба да биде решен.
- Напорите на Министерството за труд и социјална 
политика за посеопфатен пристап се позитивни, но не се 
доволни.
- Одделот за родова еднаквост во Министерството за 
труд и социјална политика останува без доволно 
ресурси.
-Подигнување на јавната свест за еднаквост на половите 
недостасува а родовите стереотипи опстојуваат.

Права на детето

- Стигмата и дискриминацијата кон ромските деца и 
децата со посебни потреби сѐ уште се широко 
распространета.
- Механизам за систематско собирање на податоци за 
состојбата на децата со посебни потреби, деца на улица 
и деца Роми треба да се направи.
- Воспитно-поправните домови за малолетници 
остануваат без соодветни простории.
- Полициските станици не се опремени со простории за 
притвор на деца.
- Допрва треба да се воведат и редовни обуки за 
малолетничка правда.

 Лица со посебни потреби

- Нема никакво подобрување на правата на лицата со 
посебни потреби.

- Правните и политички рамки се спроведуваат 
недоволно и лицата со посебни потреби продолжуваат 
да се цел на директна и индиректна дискриминација.
- Некои случаи известуваат за малтретирање на 
штитеници во специјалните установи.
- И покрај претходните уверувања, властите сѐ уште не 
го реформираа системот.
- Целосен и еднаков пристап за децата и младите со 
посебни потреби во образованието и обуката сѐ уште не 
е постигната.

Слобода на мисла, совест и вероисповест

- Во ноември 2017 година, Европскиот суд за човекови 
права утврди дека државата го прекршила членот 11 во 
однос на членот 9 (слобода на собирање и слобода на 
мисла, совест и религија) на Конвенцијата, одбивајќи да 
ја регистрира Православната Охридска Архиепископија 
како посебен религиозен ентитет.

Слободата на мислење, совест и вера

- Во април 2018 година, Европскиот суд за човекови 
права пресуди дека државата ја прекршила 
Конвенцијата со одбивањето за повторна регистрацијата 
на бектешката заедница во Тетово. Тоа што ЕСЧП ја одби 
поплаката од земјата за пресудата во случајот на 
Православната охридска архиепископија 
(Грчко-православната охридска архиепископија при

Пеќката патријаршија) во врска со слободата на 
здружување во светло на слободата на вероисповед 
значи дека пресудата на ЕСЧП сега треба да се спроведе.

Недискриминација
- Законската рамка за недискриминација е 
дополнително усогласена со законодавството на ЕУ и со 
европските стандарди со донесувањето на Законот за 
спечување и заштита од дискриминација. Овој закон 
опфаќа широк спектар на зоснови кои сега ги вклучуваат 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 
Формирано е национално координативно тело за 
следење на спроведувањето на законската и 
стратегиската рамка за недискриминација. 
- И натаму остануваат слабостите поврзани со 
буџетските алокации и спроведувањето на 
Националната стратегија за еднаквост и 
недискриминација 2016-2020. Работата на Комисијата за 
заштита од дискриминација и натаму покажува 
недостатоци, додека нејзините просторни и финансиски 
ресурси се недоволни.

Еднаквост меѓу мажи и жени

- Во 2018 година се формирани три нови кризни центри 
за жртви на сексуално насилство во Скопје, Тетово и 
Куманово. Сепак, потребни се дополнителни засолништа 
за жртви на сексуално и родово-базирано насилство и 
жртви на трговија со луѓе за да се исполнат стандардите 
од Истанбулската конвенција.

Права на детето
- Се чека донесувањето на нов акциски план за деца 
бидејќи последниот истече во 2015 година. 
- Во тек е процесот на деинституционализација и 
започна преселувањето на децата во домови за нега 
базирани во заедницата, што доведе до затворање на три 
штитенички институции. 
- Потребни се дополнителни услуги во заедницата за да 
се идентификуваат децата под ризик и да се поддржат 
ромските и децата со попреченост кои се жртви на 
дискриминација и сегрегација. 
- Во 2018 година се забележува зголемување на 
трговијата со деца, а една студија открива дека 8 од 10 
деца во земјата се соочуваат со насилство. 
- И покрај мерките што се преземаат за 
подобрување на координацијата меѓу агенциите, 
координацијата за спречување и реагирање на 
насилство е ограничена.

Лица со посебни потреби

- Во октомври 2018 година, Комитетот на ОН за правата 
на лицата со попреченост препорача натамошни

заложби за да се гарантира недискриминација, да се
укинат одредбите коишто дозволуваат противправно 
лишување од слобода, да се подобри пристапноста, да 
се обезбеди инклузивно образование, итн.
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Имотни права

- Канцеларијата на Народниот правобранител потврди 
160 прекршувања на правата на сопственост во 2015 
година; повеќето сѐ уште засегнати од бавниот процес 
на денационализација.
- Процесот на приватизација на градежното земјиште сѐ 
уште е многу бавен и тежок, а бројот на решени 
предмети е многу низок.

- Канцеларија на катастарот, треба да се надоврзе на 
барањата и препораките на Народниот правобранител и 
да ги почитува релевантните судски одлуки со цел да се 
обезбеди правна сигурност во однос на правата на 
сопственост.

Недискриминација
- За недискриминација, усогласувањето со acquis е 
некомплетно, особено има недостатоци во однос на 
забрана за дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација.
- Новите членови на Комисијата за заштита од 
дискриминација беа назначени во нетранспарентен 
процес. Некои членови истапија со јавни изјави кои ја 
доведуваат во прашање соодветноста на нивното 
именување и нивната способност да дејствуваат на 
објективно и професионално.
- Постои сериозна загриженост Комисијата да истрае во 
непристрасноста и независноста.
- Комисијата има ограничени финансиски и човечки 
ресурси.
- Не постои систематско собирање на податоци за 
известување, истрага и гонење на говорот на омраза и 
омразата.
- Податоците собрани од страна на граѓанското 
општество покажуваат дека такви кривични дела не се 
соодветно изведени од страна на надлежниот орган.

Еднаквост меѓу мажи и жени

- Иако е донесена стратегија за еднаквост и 
недискриминација 2016-2020 малку е направено за да 
се промовира ефективно родова еднаквост.
- Законот за прекинување на бременоста сѐ уште има 
рестриктивни процедурални правила кои може да 
доведат до тоа жените да пристапуваат кон нелегални 
абортуси.
- Семејното насилство останува проблем.
- Законот за спречување, заштита и борба против 

семејното насилство страда од сериозни празнини.
- Не постои дефиниција на други форми на родово 
засновано насилство или точни податоци за пријавени 
случаи.
- Постои потреба за повеќе засолништа за жртви. Во 
некои региони не постојат засолништа
- Ограничениот капацитет на постојните прифатилишта 
за семејно насилство треба да биде решен.
- Напорите на Министерството за труд и социјална 
политика за посеопфатен пристап се позитивни, но не се 
доволни.
- Одделот за родова еднаквост во Министерството за 
труд и социјална политика останува без доволно 
ресурси.
-Подигнување на јавната свест за еднаквост на половите 
недостасува а родовите стереотипи опстојуваат.

Права на детето

- Стигмата и дискриминацијата кон ромските деца и 
децата со посебни потреби сѐ уште се широко 
распространета.
- Механизам за систематско собирање на податоци за 
состојбата на децата со посебни потреби, деца на улица 
и деца Роми треба да се направи.
- Воспитно-поправните домови за малолетници 
остануваат без соодветни простории.
- Полициските станици не се опремени со простории за 
притвор на деца.
- Допрва треба да се воведат и редовни обуки за 
малолетничка правда.

 Лица со посебни потреби

- Нема никакво подобрување на правата на лицата со 
посебни потреби.

- Правните и политички рамки се спроведуваат 
недоволно и лицата со посебни потреби продолжуваат 
да се цел на директна и индиректна дискриминација.
- Некои случаи известуваат за малтретирање на 
штитеници во специјалните установи.
- И покрај претходните уверувања, властите сѐ уште не 
го реформираа системот.
- Целосен и еднаков пристап за децата и младите со 
посебни потреби во образованието и обуката сѐ уште не 
е постигната.
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сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 
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базирани во заедницата, што доведе до затворање на три 
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се идентификуваат децата под ризик и да се поддржат 
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насилство е ограничена.
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- Во тек е процесот на деинституционализација и 
започна преселувањето на децата во домови за нега 
базирани во заедницата, што доведе до затворање на три 
штитенички институции. 
- Потребни се дополнителни услуги во заедницата за да 
се идентификуваат децата под ризик и да се поддржат 
ромските и децата со попреченост кои се жртви на 
дискриминација и сегрегација. 
- Во 2018 година се забележува зголемување на 
трговијата со деца, а една студија открива дека 8 од 10 
деца во земјата се соочуваат со насилство. 
- И покрај мерките што се преземаат за 
подобрување на координацијата меѓу агенциите, 
координацијата за спречување и реагирање на 
насилство е ограничена.

Лица со посебни потреби

- Во октомври 2018 година, Комитетот на ОН за правата 
на лицата со попреченост препорача натамошни

заложби за да се гарантира недискриминација, да се
укинат одредбите коишто дозволуваат противправно 
лишување од слобода, да се подобри пристапноста, да 
се обезбеди инклузивно образование, итн.

ЛГБТИ

- Што се однесува до лезбејките, геј, бисексуалци, 
трансродни лица и интерсексуалци (ЛГБТИ) лица, 
предрасудите и стереотипи е присутна во општеството, 
медиумите и на интернет.
- Потребни се значителни напори да се спротивстави на 
нетолеранција кон ЛГБТИ луѓето.
- Нападот во 2012 година врз ЛГБТИ центарот за 
поддршка сè уште не е истражен.
- Во декември 2015 година, пресудата за 7 месеци затвор 
казна на сторителот на насилен напад врз двајца ЛГБТИ 
активисти во 2012 година беше поништена по жалба.
- Нема на располагање соодветен третман за промена на 
полот.
- Трансродовите луѓе имаат пристап само до ограничени 
здравствени услуги.
- Националните власти треба значително да ги зголемат 
напорите да се подигне свеста и почитувањето на 
различностите во општеството.
- Обуката за спроведување на законите, со обвинители, 
судии, здравствени работници и наставниот кадар 
останува важна.

ЛГБТИ

- Во општеството доминираат предрасудите, говорот на 
омраза, дискриминацијата и широко распространето 
нетолеранција против ЛГБТИ лицата. 
- Потребно е поефективно спречување и гонење на 
поттикнувањето хомофобична/трансфобична омраза и 
насилство. 
- Нема финални пресуди за нападите врз ЛГБТИ 
Центарот за поддршка од 2012, 2013 и 2014 година.
- Потребни се натамошни заложби за справување со и 
собирање податоци за кривични дела од омраза и говор 
на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет. Законската рамка не дозволува официјално 
признавање на истополови парови. 
- Пристапот на трансродовите лица до здравствена нега 
останува ограничен.
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 Работнички и синдикални права

 Покриени во Поглавје 19

Малцинства

- Иако целокупната рамка за заштита на малцинствата е 
добра, имплементацијата, следењето и координирањето 
на политиките поврзани со малцинствата останува слаб.
- Малцинствата кои што претставуваат помалку од 20% 
од населението се оставени надвор од главните текови 
во политиката и процесот на донесување одлуки.
- Мерките против поделбата по етнички линии во 
училиштата се недоволни и сегрегираното образование 
има негативно влијание врз социјалната кохезија и 
интеграција на заедниците.
- Изборот на државно финансирани проекти од 
културата и меѓуетничките односи останува 
нетранспарентен

Малцинства

- Институциите задолжени за политиките поврзани со 
малцинствата се политички и етнички поделени, со 
нејасни улоги и се надвор од главните политички текови 
и процесите за донесување одлуки.
- Отсуството на собирање десегрегирани податоци не 
дозволува верификација на нивото на дискриминација 
со која се соочуваат припадниците на малцинствата.

Роми

- Треба уште многу да се работи на подобрување на 
социјалната вклученост на Ромите.
- Во Скопје најмалку десет Роми семејства беа 
протерани од станови, каде што тие живееле, без 
претходно известување или одржливи решенија, со 
прекршување на основните меѓународни принципи и 
национални обврски.
- Имплементација на официјалните политики страда од 
недостаток на политичка поддршка, финансирање и 
административни капацитети. 
- Спроведување на заклучоците од Стратегијата 
2014-2020 за вклучување на Ромите преку обуки 
заостанува.
- Генерално, сегрегација, стереотипи и други форми на 
дискриминација остануваат распространети.
- Повеќето Роми се невработени, немаат соодветна 

Роми

- Според едно регионално истражување за инклузијата 
на Ромите, земјата покажува добри резултати во 
споредба со нејзините соседи и постигната 
подобрувања во сите пет приоритетни области, иако со 
различен успех. 
- Стапката на завршување на задолжителното 
образование меѓу Ромите е 70%. Сепак, оваа бројка е 
значително пониска од стапката на генералното 
население кое живее во слични средини. Ромските 
девојчиња се посебно засегнати од овој проблем, 
најчесто поради раните бракови. 
- Сегрегацијата во училиштата останува на високо ниво, 
при што 40% од маргинализираните ромски ученици 
главно посетуваат ромски училишта.
- Потребни се системски наместо реактивни мерки од 
страна на државните институции за решавање на 
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здравствена заштита, живеат во несоодветни услови за 
живот во сегрегирани места за домување и се социјално 
исклучени.
- Пристапот до здравствените услуги сѐ уште е широко 
распространет проблем.
- Стапките на регистрација на раѓањето на Ромите се 
многу ниски (200 од 800 беа завршени).
- Најзагрозените Ромите имаат проблеми во пристапот 
до социјална помош поради недостаток на документи.
- Рестриктивните административни процедури се закана 
за намалување на помошта ако дополнителни семејни 
приходи од други извори се регистрирани.
- Појави како деца питачи и детските бракови 
опстојуваат.

проблемот со децата на улица. 
- Народниот правобранител известува за 337 деца 
питачи кои се забележани на улиците. Од нив 328 се 
Роми од сите возрасни групи, вклучително и бебиња. 
- Многу ромски населби не се вклучени во постојните 
урбанистички планови и само 17,6% од сите единици за 
социјално домување се резервирани за Роми. 
- Стапката на невработеност од 49% меѓу Ромите е 
значително повисока од онаа кај нивните неромски 
соседи. Дополнително, бројот на Роми кои користат 
конкретни мерки за вработување е многу мал. Потребна 
е ревизија на постојниот механизам за унапредување на 
вработувањето на Ромите на сите нивоа.
- Роми без лични документи изнесува околу 700.
- Пакетот приоритетни акции идентификувани на 
семинарот за Ромите одржан во ноември 2017 година е 
само делумно опфатен со мониторинг, а одговорностите 
за известување се нејасни.

Слобода на изразување

- Слободата на изразување и понатаму е сериозно 
загрозена во рамките на актуелната политичка клима.
- Се бараат драстични промени во политиката надвор од 
законските текстови.
- Имаше 10 нови пријавени случаи на заплашување на 
новинари и 8 судски постапки кои вклучуваат новинари.
- Никакви правни дејствија не беа превземани во однос 
на физичките напади врз новинарите, вклучувајќи и 
физички напад од страна на висок политичар.
- Правната рамка за говорот на омраза е главно во 
согласност со меѓународните стандарди, но има потреба 
од засилена имплементација на истата.
- Јавните власти имаат зачестена тенденција да го 
користат аргументот „класификација на документ“
- Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета 
треба дополнително да се усогласени со прецедентното 
право на член 10 од Европската конвенција за човекови 
права и истиот правилно да се имплементира од страна

 на судството
- Етичкиот совет на медиуми подготви „Повелба за 
етичко известување за време на изборите“.Иако беше 
потпишан од страна на повеќето медиуми, во голема 
мера беше игнориран во пракса.
- Советот доби 86 жалби, што резултираше со 77 одлуки. 
Во принцип, медиуми не беа подготвени да ги објавуваат 
одлуките, што укажува на ниска заложба за 
саморегулација на етичките стандарди.
- Потребни се сериозни напори да се развие култура на 
професионална етика, и во офлајн и онлајн медиуми.
- Финансирање на јавниот радиодифузен сервис (МРТ) 
не е независен од Владата и покрај обидите да се 
подобри наплатата на радиодифузната такса, овој извор 
на приходи не е доволен.
- МРТ сѐ уште нема целосна уредувачка независност.
- Недостигот на транспарентност во областа на 
владините реклами сѐ уште не е решено (што е дел и од 
„Итните реформски приоритети").
- Недостаток на транспарентно финансирање на 
медиумите и односите меѓу функционери и 
сопствениците на медиумите продолжува да биде 
сериозен проблем.
- Владата треба да го обнови инклузивниот дијалог со 
новинарските здруженија, без фаворизирање на било 
кое.

Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Регистрација на напади на новинарите останува 
несоодветна и многу малку истраги се започнати.
- Од суштинско значење е властите да демонстрираат 
нулта толеранција кон сите инциденти на физичка и 
вербална злоупотреба или закани против новинарите и 
дека тие се ефективно следени од страна на полицијата 
и јавното обвинителство.
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(АВМУ) забележа непрофесионално известување од 
јавниот радиодифузен сервис и приватен национален 
телевизиски канал во врска со инцидентите во 
Собранието.

 Правна рамка

- Заинтересирани страни го изразија своето 
незадоволство со некои од измените на Законот за аудио 
и аудио – визуелни медиумски услуги , во делот на 
финансирање на јавниот радиодифузер од страна на 
државата
- Правната рамка за говор на омраза генерално е во 
согласност со меѓународните стандарди, н о 
имплементација треба да се подобри. 
- Говорот на омраза на интернет останува нерегулиран.

Спроведување на законодавството/институции 

- Ниските професионални стандарди опстојуваат во 
некои медиуми, со што се поткопува сликата за 
објективно известување. Истражувачкото известување 
остана ограничено.

 Јавен радиодифузен сервис

- Потребни се дополнителни напори за подобрување на 
независноста и објективноста во известувањето на МРТ.
- Потребна е и долгорочна стратегија за да се обезбеди 
нејзина финансиска одржливост.
- Имплементацијата на реформите кај јавниот радио 
дифузер има потреба од континуирано внимание за да 
се спречи директно или индиректно несоодветно 
политичко влијание и да се спречи поткопувањето ма 
независноста. Треба да се обезбеди стабилен, 
предвидлив и одржлив извор  на средства.

 Економски фактори

- Медиумскиот регулатор и другите институции немаат 
капацитет да ги идентификуваат и спречат поврзаноста 
меѓу сопствениците на медиумите и политичките 
личности.
- Бројот на печатени медиуми драстично се намали во 
2017 година во споредба со 2016 година. По 
затворањето на компанијата Медиа Принт, сега има 6 
дневни весници во печатените медиуми на пазарот од 
кои 2 на албански јазик.

 Интернет

- Политичката поларизација се огледува во онлајн 
медиумите, каде што се евидентирани говор на омраза и 
прекршување на новинарскиот етички кодекс.
- Според Советот за медиумска етика, повеќето повреди, 
вклучувајќи лажни вести и непрофесионално 
известување, се одвиваат онлајн.
 Професионални организации/ професионални услови
- Немаше подобрување во синдикалната заштита или 
условите за работа на новинарите.
- Како резултат, новинарите сѐ уште практикуваат 
самоцензура.
- Новинарите продолжија да работат под привремени 
договори.
- По претходниот период на интензивен притисок врз 
граѓанското општество, имаше значително подобрување 
и севкупно ситуацијата може да се смета за 
задоволителна.
- Во извештајниот период, протестите во голема мера 
беа мирни но говорот на омраза против политичките 
личности беше чест.

Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Од март 2018 година се забележани пет нови случаи на 
закани за новинари, што претставува намалување од 
претходната година.
- Забележани се два инциденти на изјави против 
медиумите од страна на високи владини функционери. 
- Политичарите и јавните функционери треба да 
покажат повисоко ниво на толеранција за критиките и да 
ја промовираат слободата на изразување. 
- Треба да се подобрат постапките за однесувањето на 
полицијата кон новинарите и за регистрирање на 
нападите врз нив. 
- Полицијата и Јавното обвинителство треба ефективно 
да ги истражат сите инциденти против новинарите. 
- Старите случаи со најсериозни физички напади врз 
новинари (13) не се решени поради непрофесионално 
однесување во текот на истрагите.

Правна рамка

- Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
беше изменет и дополнет во декември 2018 година и во 
февруари 2019 година. Сега законот е генерално 
усогласен со европските и меѓународните стандарди за 
аудиовизуелни медиуми. 
- Некои засегнати страни ја критикуваа 
нетранспарентноста на процесот и отсуството на јавни 
консултации за измените на законот кои беа направени 
во последната минута. 
- Во поглед на менување на реалностите на пазарот, 
законската рамка треба дополнително да се усогласи со 
новата Директива за аудиовизуелни медиумски услуги.

Спроведување на законодавството/институции 

- Поради недореченостите во законската рамка, 
Државната изборна комисија и медиумскиот регулатор 
издадоа контрадикторни упатства за пристапот на 
засегнатите страни во референдумот до платено 
рекламирање.

Јавен радиодифузен сервис 

- Потребно е постојано внимание за одржување на 
независноста на јавниот сервис и спречување на 
непотребни политички влијанија. 
- Потребни се дополнителни заложби за подобрување на 
квалитетот и објективното известување на јавниот 
радиодифузен сервис, да се подобрат постапките и да 
се модернизира неговата опрема. 
- Треба да се изготви подолгорочна стратегија за 
реформа во консултации со засегнатите страни.

Економски фактори

- Од суштинско значење е и натаму да се зајакнуваат 
капацитетите на регулаторот за идентификување 
договарање меѓу медиумите и политиката што ја 
попречува уредничката независност. 
- Властите треба да го оценат економското влијание на 
брзиот развој на технологијата врз пазарот на 
аудиовизуелни медиумски услуги при подготовката на 
новото законодавство.

Интернет

- Властите треба да преземат мерки за ефективна борба 
против дезинформациите. Потребни се принципи на 
саморегулација и транспарентност на сопственоста за 
да се зголеми почитувањето на етиката и 
професионализмот во онлајн медиумите.

Слободата на собирање и слободата на здружување

- Слободата на собирање и слободата на здружување се 
загарантирани со Уставот кој, слично на Законот за јавни 
собири, дозволува собирање без претходна најава. 
Сепак, во процесот за менување и дополнување на 
Кривичниот законик не се воведоа нови законски 
безбедносни мерки во однос на одредбата за „учество 
во толпа која ќе стори кривично дело“.



Извештај 2016 Извештај 2018 Извештај 2019

Слобода на изразување

- Слободата на изразување и понатаму е сериозно 
загрозена во рамките на актуелната политичка клима.
- Се бараат драстични промени во политиката надвор од 
законските текстови.
- Имаше 10 нови пријавени случаи на заплашување на 
новинари и 8 судски постапки кои вклучуваат новинари.
- Никакви правни дејствија не беа превземани во однос 
на физичките напади врз новинарите, вклучувајќи и 
физички напад од страна на висок политичар.
- Правната рамка за говорот на омраза е главно во 
согласност со меѓународните стандарди, но има потреба 
од засилена имплементација на истата.
- Јавните власти имаат зачестена тенденција да го 
користат аргументот „класификација на документ“
- Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета 
треба дополнително да се усогласени со прецедентното 
право на член 10 од Европската конвенција за човекови 
права и истиот правилно да се имплементира од страна

 на судството
- Етичкиот совет на медиуми подготви „Повелба за 
етичко известување за време на изборите“.Иако беше 
потпишан од страна на повеќето медиуми, во голема 
мера беше игнориран во пракса.
- Советот доби 86 жалби, што резултираше со 77 одлуки. 
Во принцип, медиуми не беа подготвени да ги објавуваат 
одлуките, што укажува на ниска заложба за 
саморегулација на етичките стандарди.
- Потребни се сериозни напори да се развие култура на 
професионална етика, и во офлајн и онлајн медиуми.
- Финансирање на јавниот радиодифузен сервис (МРТ) 
не е независен од Владата и покрај обидите да се 
подобри наплатата на радиодифузната такса, овој извор 
на приходи не е доволен.
- МРТ сѐ уште нема целосна уредувачка независност.
- Недостигот на транспарентност во областа на 
владините реклами сѐ уште не е решено (што е дел и од 
„Итните реформски приоритети").
- Недостаток на транспарентно финансирање на 
медиумите и односите меѓу функционери и 
сопствениците на медиумите продолжува да биде 
сериозен проблем.
- Владата треба да го обнови инклузивниот дијалог со 
новинарските здруженија, без фаворизирање на било 
кое.

Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Регистрација на напади на новинарите останува 
несоодветна и многу малку истраги се започнати.
- Од суштинско значење е властите да демонстрираат 
нулта толеранција кон сите инциденти на физичка и 
вербална злоупотреба или закани против новинарите и 
дека тие се ефективно следени од страна на полицијата 
и јавното обвинителство.
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(АВМУ) забележа непрофесионално известување од 
јавниот радиодифузен сервис и приватен национален 
телевизиски канал во врска со инцидентите во 
Собранието.

 Правна рамка

- Заинтересирани страни го изразија своето 
незадоволство со некои од измените на Законот за аудио 
и аудио – визуелни медиумски услуги , во делот на 
финансирање на јавниот радиодифузер од страна на 
државата
- Правната рамка за говор на омраза генерално е во 
согласност со меѓународните стандарди, н о 
имплементација треба да се подобри. 
- Говорот на омраза на интернет останува нерегулиран.

Спроведување на законодавството/институции 

- Ниските професионални стандарди опстојуваат во 
некои медиуми, со што се поткопува сликата за 
објективно известување. Истражувачкото известување 
остана ограничено.

 Јавен радиодифузен сервис

- Потребни се дополнителни напори за подобрување на 
независноста и објективноста во известувањето на МРТ.
- Потребна е и долгорочна стратегија за да се обезбеди 
нејзина финансиска одржливост.
- Имплементацијата на реформите кај јавниот радио 
дифузер има потреба од континуирано внимание за да 
се спречи директно или индиректно несоодветно 
политичко влијание и да се спречи поткопувањето ма 
независноста. Треба да се обезбеди стабилен, 
предвидлив и одржлив извор  на средства.

 Економски фактори

- Медиумскиот регулатор и другите институции немаат 
капацитет да ги идентификуваат и спречат поврзаноста 
меѓу сопствениците на медиумите и политичките 
личности.
- Бројот на печатени медиуми драстично се намали во 
2017 година во споредба со 2016 година. По 
затворањето на компанијата Медиа Принт, сега има 6 
дневни весници во печатените медиуми на пазарот од 
кои 2 на албански јазик.

 Интернет

- Политичката поларизација се огледува во онлајн 
медиумите, каде што се евидентирани говор на омраза и 
прекршување на новинарскиот етички кодекс.
- Според Советот за медиумска етика, повеќето повреди, 
вклучувајќи лажни вести и непрофесионално 
известување, се одвиваат онлајн.
 Професионални организации/ професионални услови
- Немаше подобрување во синдикалната заштита или 
условите за работа на новинарите.
- Како резултат, новинарите сѐ уште практикуваат 
самоцензура.
- Новинарите продолжија да работат под привремени 
договори.
- По претходниот период на интензивен притисок врз 
граѓанското општество, имаше значително подобрување 
и севкупно ситуацијата може да се смета за 
задоволителна.
- Во извештајниот период, протестите во голема мера 
беа мирни но говорот на омраза против политичките 
личности беше чест.

Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Од март 2018 година се забележани пет нови случаи на 
закани за новинари, што претставува намалување од 
претходната година.
- Забележани се два инциденти на изјави против 
медиумите од страна на високи владини функционери. 
- Политичарите и јавните функционери треба да 
покажат повисоко ниво на толеранција за критиките и да 
ја промовираат слободата на изразување. 
- Треба да се подобрат постапките за однесувањето на 
полицијата кон новинарите и за регистрирање на 
нападите врз нив. 
- Полицијата и Јавното обвинителство треба ефективно 
да ги истражат сите инциденти против новинарите. 
- Старите случаи со најсериозни физички напади врз 
новинари (13) не се решени поради непрофесионално 
однесување во текот на истрагите.

Правна рамка

- Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
беше изменет и дополнет во декември 2018 година и во 
февруари 2019 година. Сега законот е генерално 
усогласен со европските и меѓународните стандарди за 
аудиовизуелни медиуми. 
- Некои засегнати страни ја критикуваа 
нетранспарентноста на процесот и отсуството на јавни 
консултации за измените на законот кои беа направени 
во последната минута. 
- Во поглед на менување на реалностите на пазарот, 
законската рамка треба дополнително да се усогласи со 
новата Директива за аудиовизуелни медиумски услуги.

Спроведување на законодавството/институции 

- Поради недореченостите во законската рамка, 
Државната изборна комисија и медиумскиот регулатор 
издадоа контрадикторни упатства за пристапот на 
засегнатите страни во референдумот до платено 
рекламирање.

Јавен радиодифузен сервис 

- Потребно е постојано внимание за одржување на 
независноста на јавниот сервис и спречување на 
непотребни политички влијанија. 
- Потребни се дополнителни заложби за подобрување на 
квалитетот и објективното известување на јавниот 
радиодифузен сервис, да се подобрат постапките и да 
се модернизира неговата опрема. 
- Треба да се изготви подолгорочна стратегија за 
реформа во консултации со засегнатите страни.

Економски фактори

- Од суштинско значење е и натаму да се зајакнуваат 
капацитетите на регулаторот за идентификување 
договарање меѓу медиумите и политиката што ја 
попречува уредничката независност. 
- Властите треба да го оценат економското влијание на 
брзиот развој на технологијата врз пазарот на 
аудиовизуелни медиумски услуги при подготовката на 
новото законодавство.

Интернет

- Властите треба да преземат мерки за ефективна борба 
против дезинформациите. Потребни се принципи на 
саморегулација и транспарентност на сопственоста за 
да се зголеми почитувањето на етиката и 
професионализмот во онлајн медиумите.

Слободата на собирање и слободата на здружување

- Слободата на собирање и слободата на здружување се 
загарантирани со Уставот кој, слично на Законот за јавни 
собири, дозволува собирање без претходна најава. 
Сепак, во процесот за менување и дополнување на 
Кривичниот законик не се воведоа нови законски 
безбедносни мерки во однос на одредбата за „учество 
во толпа која ќе стори кривично дело“.
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Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Регистрација на напади на новинарите останува 
несоодветна и многу малку истраги се започнати.
- Од суштинско значење е властите да демонстрираат 
нулта толеранција кон сите инциденти на физичка и 
вербална злоупотреба или закани против новинарите и 
дека тие се ефективно следени од страна на полицијата 
и јавното обвинителство.
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(АВМУ) забележа непрофесионално известување од 
јавниот радиодифузен сервис и приватен национален 
телевизиски канал во врска со инцидентите во 
Собранието.

 Правна рамка

- Заинтересирани страни го изразија своето 
незадоволство со некои од измените на Законот за аудио 
и аудио – визуелни медиумски услуги , во делот на 
финансирање на јавниот радиодифузер од страна на 
државата
- Правната рамка за говор на омраза генерално е во 
согласност со меѓународните стандарди, н о 
имплементација треба да се подобри. 
- Говорот на омраза на интернет останува нерегулиран.

Спроведување на законодавството/институции 

- Ниските професионални стандарди опстојуваат во 
некои медиуми, со што се поткопува сликата за 
објективно известување. Истражувачкото известување 
остана ограничено.

 Јавен радиодифузен сервис

- Потребни се дополнителни напори за подобрување на 
независноста и објективноста во известувањето на МРТ.
- Потребна е и долгорочна стратегија за да се обезбеди 
нејзина финансиска одржливост.
- Имплементацијата на реформите кај јавниот радио 
дифузер има потреба од континуирано внимание за да 
се спречи директно или индиректно несоодветно 
политичко влијание и да се спречи поткопувањето ма 
независноста. Треба да се обезбеди стабилен, 
предвидлив и одржлив извор  на средства.

 Економски фактори

- Медиумскиот регулатор и другите институции немаат 
капацитет да ги идентификуваат и спречат поврзаноста 
меѓу сопствениците на медиумите и политичките 
личности.
- Бројот на печатени медиуми драстично се намали во 
2017 година во споредба со 2016 година. По 
затворањето на компанијата Медиа Принт, сега има 6 
дневни весници во печатените медиуми на пазарот од 
кои 2 на албански јазик.

 Интернет

- Политичката поларизација се огледува во онлајн 
медиумите, каде што се евидентирани говор на омраза и 
прекршување на новинарскиот етички кодекс.
- Според Советот за медиумска етика, повеќето повреди, 
вклучувајќи лажни вести и непрофесионално 
известување, се одвиваат онлајн.
 Професионални организации/ професионални услови
- Немаше подобрување во синдикалната заштита или 
условите за работа на новинарите.
- Како резултат, новинарите сѐ уште практикуваат 
самоцензура.
- Новинарите продолжија да работат под привремени 
договори.
- По претходниот период на интензивен притисок врз 
граѓанското општество, имаше значително подобрување 
и севкупно ситуацијата може да се смета за 
задоволителна.
- Во извештајниот период, протестите во голема мера 
беа мирни но говорот на омраза против политичките 
личности беше чест.

Слобода на изразување

Заплашување на новинари

- Од март 2018 година се забележани пет нови случаи на 
закани за новинари, што претставува намалување од 
претходната година.
- Забележани се два инциденти на изјави против 
медиумите од страна на високи владини функционери. 
- Политичарите и јавните функционери треба да 
покажат повисоко ниво на толеранција за критиките и да 
ја промовираат слободата на изразување. 
- Треба да се подобрат постапките за однесувањето на 
полицијата кон новинарите и за регистрирање на 
нападите врз нив. 
- Полицијата и Јавното обвинителство треба ефективно 
да ги истражат сите инциденти против новинарите. 
- Старите случаи со најсериозни физички напади врз 
новинари (13) не се решени поради непрофесионално 
однесување во текот на истрагите.

Правна рамка

- Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
беше изменет и дополнет во декември 2018 година и во 
февруари 2019 година. Сега законот е генерално 
усогласен со европските и меѓународните стандарди за 
аудиовизуелни медиуми. 
- Некои засегнати страни ја критикуваа 
нетранспарентноста на процесот и отсуството на јавни 
консултации за измените на законот кои беа направени 
во последната минута. 
- Во поглед на менување на реалностите на пазарот, 
законската рамка треба дополнително да се усогласи со 
новата Директива за аудиовизуелни медиумски услуги.

Спроведување на законодавството/институции 

- Поради недореченостите во законската рамка, 
Државната изборна комисија и медиумскиот регулатор 
издадоа контрадикторни упатства за пристапот на 
засегнатите страни во референдумот до платено 
рекламирање.

Јавен радиодифузен сервис 

- Потребно е постојано внимание за одржување на 
независноста на јавниот сервис и спречување на 
непотребни политички влијанија. 
- Потребни се дополнителни заложби за подобрување на 
квалитетот и објективното известување на јавниот 
радиодифузен сервис, да се подобрат постапките и да 
се модернизира неговата опрема. 
- Треба да се изготви подолгорочна стратегија за 
реформа во консултации со засегнатите страни.

Економски фактори

- Од суштинско значење е и натаму да се зајакнуваат 
капацитетите на регулаторот за идентификување 
договарање меѓу медиумите и политиката што ја 
попречува уредничката независност. 
- Властите треба да го оценат економското влијание на 
брзиот развој на технологијата врз пазарот на 
аудиовизуелни медиумски услуги при подготовката на 
новото законодавство.

Интернет

- Властите треба да преземат мерки за ефективна борба 
против дезинформациите. Потребни се принципи на 
саморегулација и транспарентност на сопственоста за 
да се зголеми почитувањето на етиката и 
професионализмот во онлајн медиумите.

Слободата на собирање и слободата на здружување

- Слободата на собирање и слободата на здружување се 
загарантирани со Уставот кој, слично на Законот за јавни 
собири, дозволува собирање без претходна најава. 
Сепак, во процесот за менување и дополнување на 
Кривичниот законик не се воведоа нови законски 
безбедносни мерки во однос на одредбата за „учество 
во толпа која ќе стори кривично дело“.


