
* Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на
Фондацијата Отворено општество-Македонија.

            Во овој период организациите нотираа донесување на 3 (три) закони за измени и дополнувања и тоа:

1) Законот за измени и дополнувања на Законот за Академија за судии и јавни обвинители:

        Досега во делот на имплементација на донесените законски измени, а согласно преодните и завршните одредби назначени се членови на управниот одбор, 
одржана е конститутивна седница на Управниот одбор на АСЈО. На седницата беа констатирани назначувањата на членовите на  Управниот одбор на Академијата, 
избрани се претседател и заменик претседател на УО на Академијата,  утврден е престанок на претходниот директор на Академијата, распишан е оглас за директор 
и заменик директор и назначен е В.Д. директор на Академијата за судии и јавни обвинители.

2) Законот за измени и дополнувања на Законот за кривична постапка: 
  
      измените ги опфаќаат посебните истражни мерки во делот во делот на следењето на комуникациите, укинувањето суспензивното дејство на жалбата во однос 

на решенијата за притвор, како и проширување на опфатот на правосудната полиција, но со оглед дека законот е донесен на 30.10.2018 година, во овој период на 
следење на реформите сеуште не можеме да дадеме никаков податок за имплементација на оваа реформа.

3) Закон за измени и дополнувања на Законот за јавно обвинителство:
 
        Со измените на овој закон, во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се формира посебно Одделение за истражување 

и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, кои се однесуваат на извршени кривични дела при 
вршење на службено дејствие, како и кривични дела извршени вон службата, а засегаат во членовите 2 (право на живот) и 3 (забрана за мачење) од Европската 
конвенција за човекови права заради воведување ефикасна контрола над работата на полицијата преку воспоставување на надворешен механизам. Меѓутоа исто 
како и за измените на ЗКП, сеуште нема податок за почеток на имплементација на овие законски измени.како и за измените на ЗКП, сеуште нема податок за почеток на имплементација на овие законски измени.

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество-Македонија
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Овој извештај произлегува од проектната активност „Квартално прибирање на податоци за статусот на спроведувањето на мерките и активностите од 
Акцискиот план на Стратегијата од надлежните тела/органи (пристап до јавно објавените информации и документи и слободен пристап до информации од јавен 
карактер) во рамките на од проектот „ЗА ПРАВДА“ (FOR JUSTICE)– заедничка акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување, кои беа 
спроведени во првиот извештаен период, поточно во периодот од август 2018 до ноември 2018 година.

 
СогласноСогласно утврдената Метедологија за овој проект, организациите го следеа спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка 

утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор и имплементацијата на донесени 
закони. Согласно оваа методологија беа следени следниве закони: Законот за кривична постапка, Законот за јавно обвинителство, Законот за изменување и 
дополнување на законот за Академија на судии и јавни обвинители, Законот за судовите, Законот за судскиот совет на РМ, Закон за Советот на јавни обвинители, 
Законот за адвокатура, Законот за бесплатна правна помош, Законот за нотаријат, Законот за извршување и Законот за управните спорови. Законот за адвокатура, Законот за бесплатна правна помош, Законот за нотаријат, Законот за извршување и Законот за управните спорови. 

Генерално, за овој извештаен период, во однос на погоре утврдените параметри, може да се заклучи дека целиот процес на спроведување на Статегијата и 
Акцискиот план беше делумно транспарентен, вклученоста на засегнатите страни и граѓанскиот сектор беше исто така делумна, додека првично зададената 
временска рамка за донесување на 12 од мониторираните закони не е испочитувана, односно беше пречекорена во постапките за сите мониторирани закони.
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