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З А П И С Н И К 

Од одржана Прва работилница за приоритетна област Пристап до правда, за ко -

креација на петтиот Национален акциски план (НАП5) за Отворено владино 

партнерство (ОВП) 

 

Датум и време: 03.11.2020, 09:45-12:15 

Место: Онлајн – BlueJeans платформа  

Фасцилитатори: Ивона Сталевска (ФООМ) и Весна Шапкоски (СТАНИЦА П.Е.Т.)  

Учесници: 24 уесници меѓу кои претставници од граѓански организации, Министерство за 

информатичко општество, Министерство за правда, Кабинет на Премиерот на РСМ и 

единици на локална  самоуправа.  

 

Деневен ред  

 

1. Претставување на учесниците и мотивацијата за учество во процесот  

2. Разгледување на проблемите и заложбите од НАП4 за ОВП кои не се исполнети 

или се делумно исполнети  

3. Одлучување кои проблеми и заложби да се преточат во НАП5 за ОВП 

4. Резултати од прашалникот за спроведување на заложбите  

5. Дискусија. 

 

 

Заложби од НАП4 кои не се исполнети или се делумно исполнети 

 

Заложба 6.1. Унапредување на пристапот до правда 

- Спроведување на национално истражување за правните потреби на граѓаните 

(планирано е да се подготви во соработка со Совет на Европа) ; 

- Подготовка на Национален план (стратегија) за правно зајакнување;  

- Учество во меѓусекторско креирање на политики за правно зајакнување со други 

засегнати министерства, институции и локални самоуправи на национално и 

локално ниво.  
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Заложба 6.2. Унапредување на пристапот до правда за маргинализираните заедници 

- Обуки за вработени во 14 Ромски информативни центри за обезбедување 

правна/параправна помош (пристап до правда); 

- Формирање и одржување на Центри за пристап до правда во општините Шуто 

Оризари, Прилеп, Делчево и Тетово; 

- Подготвен извештај за обезбедени услуги од страна на вработените во РИЦ за секоја 

година одделно.  

 

Клучни препораки од IRM (Независниот механизам за известување) 

 

- Да се изготви Национален план или стратегија за правно зајакнување преку 

партиципативен процес на планирање; 

- Да се продлжат напорите за подобрување на пристапот до правда преку 

консултации со локалните заедници, со понатамошно ангажирање на локалните 

власти и организациите од заедницата во обезбедување на правни услуги 

базирани на заедницата.  

 

Клучни поенти од дискусијата  

 

- Потребно е конкретизирање на облиците на соработка помеѓу општините и 

локалните организации, особено онаму каде што се веќе отворени или треба да се 

отворат Центрите за пристап до правда, бидејќи во дел од случаите како на пример 

во Прилеп, таа соработка е повеќе декларативна отколку изразена преку конкретни, 

мерливи елементи;  

- Потребно е појаснување од Министерство за правда за примената на Законот за 

пробација, кој е многу важен во работата со маргинализираните заедници;  

- Освен со Министерството за правда, потребни се конкретни заложби за 

подобрување на соработката со другите институции во примената за ЗБПП, како на 

пример МТСП и локалните ЦСР и другите институции на локално ниво; 

- Да се предвидат заложби и активности за поголема информираност на граѓаните за 

ЗБПП и другите облиците на правна помош и начинот на остварување на нивните 

права; Физичко обележување на обејктите кои нудат правна помош (подрачните 
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одделенија на МП, Центрите за пристап до правда и др.); 

дигитализација на услугите за БПП преку Министерство за Правда. 

 

- Институционална поддршка во решавање на поблемите идентификувани од страна 

на граѓанските организации и остварување на правните потреби на граѓаните; 

- Многу е важна соработката со подрачните одделенија на МП во примената на ЗБПП;  

- Зајакнување на неформалните облици на правна помош, особено на работата на 

параправниците; 

- Особено важно е донесувањето на Национален план/стратегија за правно 

зајакнување; 

- Потребна е информација од МТСП за статусот на вработените во Ромските 

информативни центри; 

-  Потребно е појаснување од Министерство за правда, за одржани обуки за јакнење 

на капацитети на вработените во МП и подрачните одделенија за БП; 

- Достевен предлог од Христина Илијевска за Класификација по образовна структура 

во таргетот “Ранлива категорија – самохрани родители“. 

Следни чекори:  

- На следната средба да се дефинира точно кои од заложбите од НАП4 кои не се 

исполнети или се делумно исполнети, ќе се преточат во новиот НАП5 и во каква 

форма (иста или видоизменета); 

- До следната средба: 

  да се утврдат конкретните чекори/заложби за кои се јавува потреба од 

преточување во НАП5 и кои би се решиле дел од проблемите истакнати на оваа 

средба и  

 да размислиме за идентификување и опис на нови проблеми, идентификување на 

одговорни институции за решавање на приоритетните проблеми и нивно повикување 

за вклучување доколку истите не се досега вклучени, идентификување на очекувани 

промени врз основа на ново идентификуваните проблеми.  Посебен фокус ќе се стави на 

проблемите кои значително влијаат врз засегнатите страни за време на пандемијата со 

КОВИД-19, а се поттикнува вклучувањето на маргинализирани и локални заедници. 

 

 

 

Завршено во 12:15 часот, 03.11.2020  


