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Оддел во 
Стратегијата Стратешка цел

Број на 
стратешка 

насока
Стратешка насока Број на 

мерка Мерка Активност Надлежно 
тело/орган

 Други 
надлежни 

тела/органи

Рок на 
постапување

Потребни 
финансиски 

средства

Индикатор на 
успешност

2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 
НА РЕФОРМАТА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО

2.4.ЕФИКАСНОСТ 2.4.6. Ревидидирање на 
системот на судско 
вештачење преку 
законски измени

2.4.6.-1. Законски основа за де-
етатизација на системот 
на судско вештачење во 
насока на зголемување 
на ефикасноста 

1. Формирање работна група за 
измена и дополнување на Зако-
нот за вештачење и ЗОРОДУ со 
вклучување на стручна јавност 
2. Изготвена анализа на сос-
тојбите 
3. Подготовка на нацрт-закони 
4. Запознавање на јавноста 
со предложеното законско 
решение (објава на ЕНЕР и јавна 
расправа) 
5. Доставување предлог-закон 
до Влада на РМ. 
6. Усвоени предлог-закони од 
страна на Владата на РМ 
7. Донесени закони од  Собра-
нието на РМ

МП и МИОА Комора на 
вештаци

1. Септември 2018 
2. Октомври 2018 
3 и 4. Декември 
2018 
5. Јануари 2019 
6.Февруари 2019 
7. Април 2019

Финансиските 
средства се 
предвидени 
во рамки на 
предвидениот 
износ утврден 
во точка 3.1.3.-1

Укинато Биро за 
 судско вешта-
чење 
како орган во 
состав на МП од 
декември 2019 
година и вос-
поставување 
функционален 
систем за суд-
ско вештачење

2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 
НА РЕФОРМАТА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ

2.5.1.  Јакнење на транспа-
рентноста на Судски-
от совет и Советот на 
јавни обвинители

2.5.1.-1 Воспоставување јасни 
критериуми, правила 
и процедури за јавност 
на седниците на Судски 
совет и Совет на јавни 
обвинители

1. Измена на Деловникот за рабо-
та на ССРМ и СЈОРМ  
2. Редовно објавување на зака-
жаните седници, дневен ред и 
донесени одлуки 
3. Отвореност за медиуми и ГС 
на седниците

ССРМ, 
СЈОРМ

1.Септември 2018 
2 и 3. Контину-
ирано

IPA/ Странска 
помош

100%објавени 
одлуки соглас-
но со законски-
те одредби за 
доверливост 
на податоци-
те донесени 
од ССРМ и 
СЈОРМ

2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 
НА РЕФОРМАТА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ

2.5.1.  Јакнење на транспа-
рентноста на Судски-
от совет и Советот на 
јавни обвинители

2.5.1.-2 Јавно објавување на 
сите одлуки за избор, 
унапредување и раз-
решување на судии и 
јавни обвинители, како и 
на одлуките за утврду-
вање на дисциплинска 
одговорност почитувајќи 
ги законските одредби за 
доверливост на подато-
ците од страна на ССРМ 
и СЈОРМ

1. Воведување алатки за 
пребарување на одлуките на 
Судски совет и Совет на јавни 
обвинители  
2. Организирање брифинзи 
за медиуми, стручна и научна 
јавност 
3. Унапредување на веб-стра-
ниците

ССРМ, 
СЈОРМ

Континуирано IPA/ Странска 
помош

100%објавени 
одлуки    доне-
сени од ССРМ и 
СЈОРМ

2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 
НА РЕФОРМАТА ВО 
ПРАВОСУДСТВОТО

2.5. 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ

2.5.2. Собирање, обработка 
и анализа на статис-
тичките податоци за 
работата на судовите 
и јавните обвинител-
ства во ССРМ И 
СЈОРМ

2.5.2.-1 Формирање специјали-
зирани организациски 
единици за управување 
со системот за собирање, 
обработка и анализа на 
статистичките податоци 
за работата на судовите и 
јавните обвинителства во 
ССРМ И СЈОРМ

1.Измена и дополнување на 
актите за систематизација на 
надлежните органи 
2. Јакнење на капацитетите на 
службениците во специјализиа-
ните организациски единици

ССРМ, 
СЈОРМ

МИОА септември 2018. 3.172.000,00 
денари

Јавно достапни 
статистички 
податоци од 
јануари 2019
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