RoL
Поддршка на ЕУ
за Владеење на Правото

HUMAN
RIGHTS

LAW
ENFORCEMENT

RULE OF
LAW
JUSTICE

ANTICORRUPTION

За проектот

Целта на проектот е зајакнување на владеењето на правото во Република
Северна Македонија. Се очекува проектот да има директно влијание врз
релевантните институции кои работат во областа на правосудството,
спроведувањето на законот, борбата против корупцијата и унапредувањето
на основните и човекови права.

Активности и корисници на проектот

За исполнување на поставените цели, предвидени се различни видови
активности со цел да се обезбеди: стратешка советодавна поддршка на
правосудниот систем за зајакнување на капацитетите во правосудниот
сектор во повеќе области, понатамошен развој на ИКТ и обука на судството,
подобрување на ефикасноста од правосудниот сектор и да се обезбеди
поддршка во спроведувањето на законоските акти поврзани со судиите и
јавните обвинители; подобрување на истражните, административните и
техничките капацитети во агенциите за спроведување на законот,
зајакнување на полициското работење водено од разузнавање и
подобрување на капацитетот за анализа на криминалната средина;
стратешка поддршка за работењето на Државната комисија за спречување
на корупцијата, како и методолошка поддршка за спроведување на
нејзиниот мандат, подобрување на спречувањето на корупцијата во јавните
набавки; подобрување на капацитетите на главните тела за човекови права и
зајакнување на нивните мандати, подобрување на политиката за правата на
децата и системот за заштита на децата, подобрување на спречувањето на
родова дискриминација, подигање на свеста за човековите права и
институциите што ги штитат истите, подобрување на системот за пробација и
неговата примена.
Корисници на проектот се следниве органи: Судски совет, Судски буџетски
совет, Совет на јавни обвинители, Јавно обвинителство, Врховен суд,
Уставен суд, Адвокатска комора, Академија за судии и јавни обвинители,
Министерство за правда, Совет за ИКТ во правосудните органи, Управа за
извршување санкции, Министерство за внатрешни работи, Биро за јавна
безбедност при МВР, Единица за финансиско разузнавање при
Министерството за финансии, Агенција за национална безбедност, Агенција
за управување со одземен имот, Канцеларија за поврат на имот, Управа за
финансиска полиција, Бирото за јавни набавки, Управата за јавни приходи и
Царинската управа, Државниот завод за ревизија, Државната комисија за
спречување корупција, Канцеларијата на Народниот правобранител,
Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Националното
координативно тело за недискриминација и еднакви можности. Индиректни
корисници се граѓаните на Република Северна Македонија.
Спроведувањето на проектот е ориентирано кон практични, конкретни обуки
на работното место и менторство за дефинирани целни групи, земајќи ја
предвид поврзаноста на активностите во проектот. Проектот е поделен на
четири конкретни цели (компоненти) кои се меѓусебно поврзани.
Компонентите дополнително ќе бидат дефинирани преку резултатите и
активностите што проектот има за цел да ги постигне.

Држава

Република Северна Македонија

Партнери

• Агенција за европска
интеграција и економски
развој (АЕИ), Австрија
• Министерство за правда и
јавна администрација на
Република Хрватска
• Федерално министерство за
внатрешни работи (БМИ),
Австрија
• Лудвиг Болтцман Институт
за основни и човекови права
(БИМ)

Времетраење
на проектот

60 месеци – Јануари 2021 –
Јануари 2026

КОМПОНЕНТА 1 – ПРАВОСУДСТВО

Подобрување на капацитетите на правосудните органи за остварување на правда на транспарентен и
одговорен начин
Компонентата 1 од овој проект има за цел да обезбеди поддршка на правосудниот сектор во однос на
советодавна поддршка, поддршка за управување, помош во понатамошниот развој на системи за управување
со ИКТ и обуки за судии и обвинители.
Клучните активности опфаќаат: обезбедување стратешка советодавна поддршка за чинителите во судскиот
систем, вклучително и поддршка за имплементација на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор и
управување со човечки ресурси за судскиот и обвинителскиот систем, анализа и подобрување на
правосудниот синџир и процесот на извршување со цел да се зголеми ефикасноста, поддршка на ИКТ Советот
за правосудство за спроведување на Стратегијата за ИКТ, поддршка на функционирањето на Академијата за
судии и јавни обвинители, поддршка на Министерството за правда во натамошното институционално
зајакнување за управување и следење на реформите во правосудството.

КОМПОНЕНТА 2 – СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Зајакнување на капацитетите за ефикасно спроведување на современи истражни техники во борбата
против организираниот криминал и корупција
Целта на Компонента 2 е да им помогне и да ги обучи органите за спроведување на законот за криминални
истраги, со акцент на сложени кривични случаи кои вклучуваат соработка на различни засегнати страни
преку обезбедување на сценарија од реални случаи, обуки, студиски посети.
Клучните активности опфаќаат: спроведување на оперативни работилници за вистински истраги на случаи и
можно прилагодување, формирање на подединица за борба против онлајн криминало поврзан со дрога на
darknet и формирање на врвен центар за прекурзори во борбата против наркотични и експлозивни
супстанции, поддршка на антикорупциски истраги и мерки за превенција, поддршка на Националниот
координативен центар за контрола на организираниот криминал и неговата улога како ефективен
координатор и поставувач на стандарди меѓу органите за спроведување на законот, поддршка на првата
национална стратегија за компјутерски криминал и акциски план, анализа на јаките и слабите страни во
доменот на посебните истражни мерки со фокус на надзорот, идентификување на потенцијалните празнини
во ИКТ системите на Агенцијата за управување со одземен имот и Канцеларијата за поврат на имот.

КОМПОНЕНТА 3 – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

Подобрување на спречувањето и борбата против корупција
Главната цел на Компонентата 3 е да обезбеди стратешка и методолошка поддршка на Комисијата за
спречување на корупцијата и да придонесе кон независноста, ефективноста и ефикасноста на нејзиниот мандат
и работење.
Клучните активности вклучуваат: подобрување на контролата и проверката на пријавите за имотната состојба
поднесени од избрани и именувани јавни функционери и пратеници, спонзорирање магистерски студии од
Меѓународната академија за антикорупција (IACA) во борбата против корупцијата и градење интегритет,
поддршка на спроведувањето на Законот за лобирање и ограничување на подароците, проценка на законски
одредби од областа на лобирањето и подароците, изработка на нова веб-апликација за регистар на подароци,
изработка на нов е-регистар на лобисти, проценка на постоечки систем за е-набавки, процеси и контролни
мерки, изработка на критериуми за систем за е-tracker сличен на словенечкиот e-Supervisor и помош при
подготовките за набавки и/или барања за финансирање на системот.

КОМПОНЕНТА 4 – ЧОВЕКОВИ ПРАВА И АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ

Зајакнување на заштитата на основните човекови права и засилена употреба на алтернативните мерки за
притвор
Во Компонентата 4 севкупниот пристап и основата за сите активности претставуваат стремеж кон промена на
организациската и институционалната култура која е базирана на пристапот заснован на човекови права.
Проектните активности ќе имаат за цел да ја зголемат свеста за основните права како здрава и практична основа
за ефективно владеење на правото, да ги зголемат знаењата и вештините и примената на истите и како
меѓународните стандарди и искуство можат да помогнат во тој процес.
Клучните активности опфаќаат: изготвување препораки за правни и структурни прилагодувања за подобрување
на системот за заштита на човековите права, поттикнување на редовна размена на информации меѓу телата за
човекови права, поддршка на Канцеларијата на Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита
од дискриминација преку градење на капацитетите за организација, функционалност и мандати и подигање на
свеста за нивните улоги, зголемување на влијанието на препораките на телата за човекови права, зајакнување на
капацитетите за примена на пристапот заснован на човекови права од страна на јавната администрација, обуки
за спречување на дискриминација и родово базирано насилство, развивање препораки за како да се надмине
недоволното пријавување на родовата дискриминација, зајакнување на системот за заштита на децата преку
воспоставување на сеопфатен инструмент за следење на спроведувањето на правата на детето и поддршка на
подготовката на Национален акциски план за правата на детето и поддршка на системот за пробација и употреба
на алтернативни мерки преку градење капацитети и мерки за подигање на свеста.
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