
Проектот го спроведува:     Институт за европска политика (ЕПИ) – Скопје    

1) Да се иницира структурно следење на спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во однос на
областа Правда од столбот Владеење за раст;

2) Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации за изготвување на извештаи од след-
ењето (мониторинг извештаи), и

3) Да се придонесе кон јавната дебата за спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во однос на
областа Правда.

Домашните граѓански организации активни во областа на правосудството, националните инст-
итуции (Министерство за правда, Академија за судии и јавни обвинители), професионалните 
здруженија и синдикатите.     

Граѓански организации активни во областа на правосудството, пошироката јавност и медиумите.

Р1. Воспоставен механизам за структурно следење на спроведувањето на Стратегијата на 
       ЈИЕ 2020  за управување со развојот во областа Правда;

Р2. Зголемени капацитетите на граѓанските организации за изготвување на извештаи од следење-
        то на спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020 во столбот Владеење за раст во однос на 
        областа Правда, и

Р3. Зајакната јавната дебата за Стратегијата на ЈИЕ 2020 во областа Правда од столбот Владеење 
        за раст

Клучните мерки / инструменти / активности од Стратегијата на ЈИЕ 2020 димензијата Правда од столбот 
владееење за  раст:

П.1. Подобрување на ефикасноста и компетентноста: преглед на квалитетот,  ефикасноста и компетентно-
         ста на судиите и судовите;
П.2. Подобрување на судската соработка во слободен пристап до информации, спроведување преку-
         гранично извршување и прекугранична постапка во стечај, преземања и спојувања (додаден е зборот
         извршување);
П.3. Поддршка на AРС: Воведување или подобрување на законската рамка за АРС и  овозможување на 
         соодветна правна и институционална соработка со судскиот  систем и системот за извршување. 

 

A1.1 Анкета со граѓански организации;
А1.2 Иницијален состанок; 
A1.3 Подготовка на матрицата за следење; 
A1.4 Изработка на методологија за следење на областа Правда од столбот Владеење за раст, наменета
           за граѓанските организации;
А2.1 Работилница со граѓанските организации за користење на методологијата за следење; 
A2.2 Подготовка на месечни извештаи за напредокот во спроведувањето на Стратегијата на ЈИЕ 2020;
A3.1 Подготовка на извештај за напредокот во однос на показателите предвидени во Стратегијата на 
           ЈИЕ 2020; 
A3.2 Дисеминација на извештаите до релевантните институции, широк спектар на граѓански 
           организации и на пошироката јавност; 
A3.3 Организирање на форуми за дискутирање на јавни политики за презентирање на наодите од 
           следењето и давање соодветни препораки. 

 

   “Следење на владеењето за раст во областа на правдата” (ЈuDGMeNT)

10.07. – 31.12.2016 

Лице за контакт:  Ардита Абази Имери, Проектна координаторка ardita.abazi-imeri@epi.org.mk

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 

Специфични цели:

Главна цел:

Целни групи:

Крајни корисници: 

Очекувани резултати:   

Главни активности:    

Период за спроведување:     

Придонес во воспоставувањето на механизам од граѓански организации за следење на  
исполнувањето на показателите од Стратегијата на ЈИЕ 2020 во столбот Владеење за раст. 

Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Регионалниот совет за соработка во рамките на спроведувањето на Стратегијата за ЈИЕ 2020


