
Врховен суд, Виш Управен суд, сите Апелациони судови, 
Управен суд, сите Основни судови, вработени во судска 
администрација;

Совет на Јавни обвинители, Судски Совет;

Академија за судии и јавни обвинители;

Јавно обвинителство;

Министерство за правда;

Адвокатска комора, Нотарска комора, Комора на извршители, 
Комора на медијатори;

Здружение на судии, Здружение на Јавни обвинители, 
Здружение на судска администрација;

Државен правобранител;

Граѓански организации.

ОПИС НА ПРОГРАМАТА:

Програмата е имплементирана преку три компоненти со цел да се спроведе објективна проценка на 
напредокот на судските реформи во Македонија. Ова ќе биде постигнато преку целосна примена на 
Матрицата за следење на напредокот на реформите во правосудството, зајакнување на правната 
сигурност и унапредување на легислативата, примена на правото, зголемена транспарентност и 
отворено судство. 

1. Примена на Матрицата за следење на напредокот на реформите во правосудството во Македонија

Национална имплементација на Матрицата на индикатори за правосудството;
Извештај за потребите и перформансите на судството во пет клучни области. 

2. Зајакнување на правната сигурност и предвидливост преку подобрена правна рамка и обуки за судии 
за постојана примена на правото

Обуки и дообразување за структурата и образложение на пресудите во согласност со судската пракса на ЕСЧП; 
Формирање на Координативно тело на судии и креатори на политики; 
Формирање на Платформа за анализа на праксата на националните судови.

3. Отворено судство - работење во партнерство кон транспарентност, отвореност и одговорност

Поддршка на партнерството и соработката помеѓу граѓанското општество и судството;
Подготвување на документи за економската вредност на правдата за експертите и јавноста.

  

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ:

Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија

1 јуни 2018 – 31 март 2020

Целта на програмата е подобрување на јавната перцепција и доверба во правосудниот систем преку 
поддршка на реформите и зголемување на капацитетите на судството

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

ВРЕМЕНСКА РАМКА:

НАСЛОВ НА ПРОГРАМАТА:

Британска амбасада - Скопје:

ЦПИА:

Билјана Коцарева, Програмски менаџер 

+389 78 438 362

Жарко Хаџи Зафиров, Раководител на програма 

+389 70 355 299

Никола Јовановски, Програмски менаџер 
+389 78 383 838

Горица Наџинска, Програмски асистент 
+389 70 356 398

Симона Трајковска, Програмски асистент 

Biljana.Kocareva@fco.gov.uk 

Zarko.Hadzizafirov@cpia.mk 

Nikola.Jovanovski@cpia.mk 

Gorica.Nadjinska@cpia.mk 

Simona.Trajkovska@cpia.mk +389 77 879 998


