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Предговор

Интеграцијата во Европската унија (ЕУ) подразбира активности и промени во чие
спроведување е неминовно вклучување на мноштво државни институции и засегнати
страни. Успешноста и ефикасноста на процесот зависи и од нивната меѓусебна
комуникација, координација и соработка. Препознавајќи го овој факт, во 2009г. Владата
на Република Македонија формираше меѓуинституционални работни групи задолжени
за планирање на активностите и определување на приоритетите за усогласување со
правото на ЕУ. Беа формирани вкупно 36 работни групи, и тоа за секое поглавје за
преговори, како и за политичките и економските критериуми и административните
капацитети за членство во ЕУ.
Некои од овие структури во себе вклучуваат претставници и на над 25 институции,
што е илустрација за нивната сложеност и потребата од постoење на формализирани
правила за работа. Одлуката за формирање на работните групи наложи секоја од
нив да донесе деловник, а предвиде и вклучување на претставници на деловниот
и граѓанскиот сектор во нивната работа, како и на други стручни лица надвор од
државната управа. Последново е од круцијално значење не само заради застапување
и заштита на интересите на различните групи во општеството, туку и заради
искористување на сите општествени потенцијали во процесот на приближување на
Македонија кон ЕУ.
Токму со овие цели – воспоставување на основни правила и процедури за успешна
работа на работната група за поглавјето Правосудство и фундаментални права
(поглавје 23), како и воспоставување на соработка со засегнатите страни во процесот
на пристапување и преговори, Министерството за правда како носител на работната
група, во соработка со останатите органи вклучени во групата и со Асоцијацијата
за развојни иницијативи „Зенит“, изготви деловник за работа на работната група.
Процесот во сите фази беше поддржан од Фондацијата Конрад Аденауер и од
Швајцарската агенција за развој и соработка.
Изработката на деловникот подразбираше бројни консултации со органите вклучени
во работната група, размена на мислења со претставници на граѓанскиот сектор и
користење на искуствата од процесот на евроинтеграција во Хрватска и Црна Гора.
Ова е пионерски пример за сите останати работни групи, бидејќи за прв пат се уредува
работата на една од работните групи. Дополнително, документот може да послужи
како урнек по кој ќе се уредува начинот на работа на останатите работни групи.
Во првиот дел од оваа публикација се поместени принципите на деловникот кои се
засноваат на „Институционалната платформа и принципи за водење преговори за
пристапување на Република Македонија во ЕУ“, изготвен од Секретаријатот за европски
прашања при Владата на Република Македонија. Во вториот дел од публикацијава е
даден деловникот за работа на работната група Правосудство и фундаментални права.
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ПРИНЦИПИ НА ДЕЛОВНИКОТ 1

Истиот го уредува начинот на работа на работната група, правата и должностите на
раководителот и членовите на работната група, учеството на засегнатите страни во
работата на работната група, како и други прашања од значење за работењето на
работната група.
Едно од темелните обележја на современо демократско општество е постоење на отворен
дијалог, соработка и партнерство помеѓу засегнатите страни и државните институции.
Државните органи вклучени во работната група Правосудство и фундаментални права,
преку донесувањето на деловник со посебни одредби за соработка со засегнатите
страни создаваат уште еден механизам за консултација со јавноста во процесот
на пристапување и носење на прописи и акти со цел исполнување на условите за
членство во ЕУ. Се надеваме дека граѓаните и граѓанскиот сектор целосно ќе ја
искористат можноста која ја нуди ваквиот нов институционален механизам во насока
на обезбедување на активна улога во создавањето на јавните политики и во процесот
на интеграција во ЕУ.

Транспарентност
Пристапниот процес во Европската унија води кон политички, социјални и економски
одлуки кои имаат значително влијание врз животите на сите граѓани. Многу од тие
одлуки носат трајна корист. Оттука, битно е процесот на пристапување да биде
транспарентен, јавноста да биде целосно информирана за одлуките, причините за
нив, користа и трошоците што ќе произлезат од нив.
Учеството на засегнатите страни, како еден од основните принципи на европското
добро управување, е насочено кон поголема транспарентност на процесот и зголемена
партиципативност на јавноста. Само транспарентниот процес ќе ги охрабри граѓаните
и другите општествени чинители да земат активно учество во донесување на одлуки
за прашања за кои се директно засегнати.

Ања Чимек,

Катарина Штокер,

официјален претставник на Фондацијата

заменик - директор на

Конрад Аденауер во Македонија

Швајцарската канцеларија за соработка

Одговорност и одржливост
Пристапувањето на Република Македонија кон ЕУ претставува процес кој треба да
ги обедини сите субјекти во државата. Според тоа, одговорноста на субјектите во
сопствените домени, како и зајакнувањето на нивната (јавната) свест за своите права
и обврски кои произлегуваат од самиот процес, ќе го направат процесот одржлив и
неповратен.

Александар Николов,
извршен директор на
Асоцијацијата за развојни иницијативи „Зенит“

Одржливоста на процесот на пристапување се обезбедува со учество на засегнатите
страни. Со својот придонес во процесот засегнатите страни треба отворено да
ги истакнат своите интереси, односно интересите на засегнатата страна што ја
претставуваат. Притоа, тие треба да водат грижа за своите постапки, така што не би
ги повредиле основните принципи на меѓународните преговори.

Доверба
Отворено и демократско општество е засновано на постојан дијалог меѓу сите
општествени чинители. Остварувањето на заедничката цел да се подобри квалитетот
на животот на граѓаните и да се достигнат европските стандарди и вредности кон кои
целиме како држава е возможно само доколку се изгради и одржува заемната доверба
и почитување меѓу институциите на државата и засегнатите страни.

Принципите се засноваат на Институционална платформа и принципи за водење преговори за
пристапување на Република Македонија во Европската унија изготвенa од Секретаријатот за
европски прашања.
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Координација

Врз основа на член 10 од Одлуката за образување на работните групи за подготовка на

Потребата за усогласеност на пораките кои се испраќаат во име на државата е
неопходна. За да се постигне ваков висок степен на усогласеност, потребно е
обезбедување на

координација во рамките на институциите, односно процесите

кои водат кон исполнување на критериумите за членство во Европската унија.

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка
на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 137/09), работната група за поглавјето
правосудство и фундаментални права на 17.07.2013 донесе

Конзистентноста и усогласеноста на пораките и ставовите на сите политички субјекти,
како и поддршката од граѓанското општество, ќе претставуваат уште еден аргумент за

ДЕЛОВНИК

подготвеноста на Република Македонија за полноправно членство.

ЗА РАБОТА НА РАБОТНАТА ГРУПА 23 – ПРАВОСУДСТВО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА

Квалитет
Успешноста на пристапниот процес директно е поврзана со обезбедување на квалитет

I. ОПШТА ОДРЕДБА

во сите фази од подготовките и одвивање на преговорите, со посебен акцент на
квалитет на преговарачките стојалишта. Поголем квалитет може да се обезбеди само

Член 1

преку вклученост и дијалог со засегнатите страни.

Ефективност
Обезбедувањето на принципите на ефективност и ефикасност може да биде постигнатo
само доколку засегнатите страни се вклучени уште во раната фаза на креирање

Предмет
Со овој деловник се уредува начинот на работа на работната група 23 – правосудство
и фундаментални права (во натамошниот текст: работната група), составот на
работната група, подрачјата на работа и надлежностите на работната група, правата
и должностите на раководителот и членовите на работната група, учеството на

на политиките со кои ќе се исполнат критериумите за членство. Притоа, треба

засегнатите страни во работата на работната група, како и други прашања од значење

постојано да се одржува прифатлив баланс меѓу потребата за ефикасно преговарање

за работењето на работната група.

и исполнувањето на критериумите за членство во Европската унија и потребата за
соодветен придонес од страна на засегнатите страни.

II. СОСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА
Член 2
Координација на работната група
Институција носител и координатор на работната група 23 - правосудство и
фундаментални правда е Министерството за правда.
Член 3
Состав
(1) Составот на работната група е утврден во член 5 од Одлуката за образување на
работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на
ЕУ и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во ЕУ („Службен
весник на Република Македонија“ бр.137/09).
(2) Работната група има раководител на работната група и негов заменик, секретар и
негов заменик, и членови.
(3) Раководител на работната група е раководителот на секторот за Европска унија,
во рамки на Министерството за правда.
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(4) Членовите на работната група се определуваат на предлог на надлежните органи
на државната управа, други органи и институции, како и други организации кои вршат
јавни овластувања, во соработка со раководителот на работната група.
(5) По потреба, раководителот на работната група може да одлучи во работната група
да се вклучат и претставници на засегнатите страни согласно со овој деловник.
Член 4
Измена на составот
(1) Доколку раководителот на работната група оцени дека постои потреба од измена

»» врши подготовка и учествува во процесот на проверка на усогласеноста на
националното право со правото на ЕУ (screening);
»» ги подготвува преговарачките позиции на Република Македонија во процесот на
преговарање со ЕУ;
»» врши и други работи кои произлегуваат од подготовката на Националната програма
за усвојување на правото на ЕУ и подготовката на преговарачките позиции за
преговори за членство во ЕУ.

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ

на составот на работната група со цел поуспешно и поефикасно завршување на

НА РАКОВОДИТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА

обврските, а во консултација со останатите членови на работната група, на заменикот

Член 7

на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања
може да му предложи промена на составот на работната група.
(2) За предлогот од став 1 на овој член раководителот на работната група го известува
и главниот преговарач.

Раководител на работната група
(1) Раководителот на работната група (во натамошниот текст: раководителот) е
одговорен за работата на работната група. Истиот:
»» ја претставува и раководи со работата на работната група;

III. ПОДРАЧЈА НА РАБОТА И НАДЛЕЖНОСТИ НА РАБОТНАТА ГРУПА

»» свикува состаноци на работната група и претседава со нив;
»» го насочува дејствувањето на работната група во целина и на нејзините членови

Член 5

според утврдени насоки на Министерството за правда на Република Македонија, а

Подрачја на работа

во согласност со Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);

Подрачјата кои спаѓаат во делокруг на работа на работната група се правосудство,
антикорупциска политика, фундаментални права и права на граѓаните на
Европската унија.

»» има овластување самостојно да комуницира со институциите вклучени во работната
група;
»» обезбедува координација меѓу институциите вклучени во работната група;

Член 6
Надлежности
Работната група ги има следниве надлежности:
»» ги планира активностите и ги определува приоритетите за усогласување со
правото на ЕУ;
»» определува кое министерство, друг орган на државната управа, правосуден орган
или друг орган и институција е надлежен за секој одделен правен акт на ЕУ;

»» остварува соработка и го води консултативниот процес со засегнатите страни за
теми поврзани со ова поглавје;
»» за својата работа одговара пред заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски прашања.
(2) Во случај на спреченост на извршување на функцијата од страна на раководителот,
заменикот-раководител на работната група ги извршува работите на раководителот
од членот 9 од овој деловник.

»» го подготвува делот од НПАА кој се однесува на поглавјето 23 – правосудство и
Член 8

фундаментални права и го усогласува со другите делови од НПАА;

Членови на работната група

»» прави проценка на трошоците и потребните ресурси за градење на капацитетите за
имплементација на законодавството;
»» поднесува извештаи за спроведувањето на поглавјето 23 – правосудство и
фундаментални права од Националната програма за усвојување на правото на
Европската унија до Владата на Република Македонија;
»» дава препораки до предлагачот и до Работниот комитет за европска интеграција за
предлозите на законите и на подзаконските акти со кои се врши усогласување со
правото на ЕУ кои спаѓаат во поглавјето 23;

10

(1) Членовите на работната група:
»» учествуваат во работата и одлучувањето по прашањата ставени на дневниот ред на
состанокот на работната група;
»» даваат иницијативи, предлози, мислења и ставови по прашањата од надлежност на
работната група;
»» ја запознаваат работната група со ставот на органите кои ги претставуваат;
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»» обезбедуваат реализација на заклучоците;

(2) Записникот треба да содржи: време и место на одржување, присутни членови,

»» одговорно, законито и совесно ги извршуваат работите од надлежност на работната

дневен ред на состанокот, тек на состанокот, заклучоци и други податоци за одржаниот

група, и
»» го применуваат деловникот на работната група.
(2) Членовите се должни да присуствуваат на состаноците на работната група.
(3) Членот може од оправдани причини да отсуствува од состанок на работната група и
во тој случај е должен да го извести раководителот или секретарот на работната група.
(4) Членот кој од оправдани причини подолго време е спречен да учествува на
состаноците е должен да го извести раководителот и од органот или организацијата

состанок.
(3) Секретарот на работната група го доставува изготвениот записник до сите членови
на работната група кои имаат право да дадат забелешки на него.
(4) Записникот се усвојува на првиот нареден состанок. Усвоениот записник го
потпишува раководителот и секретарот.
(5) Усвоениот записник од страна на раководителот се доставува до сите членови на
работната група.

што ја претставува во работната група да побара да определи негова замена за
периодот додека е отсутен.

Доставување и размена на материјали, информации и податоци

V. НАЧИН НА РАБОТА
Член 9
Состанок на работната група
(1) Работната група работи на состаноци на кои се повикуваат сите членови на истата
или членовите надлежни за одредено подрачје.
(2) Работната група одржува состанок најмалку еднаш во месецот.
(3) Состаноците на работната група ги свикува и со нив раководи раководителот.

(1) Доставувањето и размената на материјали, информации и податоци помеѓу
членовите на работната група се одвива по електронски или по писмен пат.
(2) Комуникацијата по електронски пат ќе се смета за официјална.
(3) Членовите на работната група се должни да ги достават материјалите побарани од
страна на раководителот на работната група согласно со дадениот рок од раководителот.
(4) Доколку членот на работната група од кого се побарани материјалите утврди дека
не е во можност да го запази рокот од ставот 3 на овој член, веднаш го известува
раководителот за причините.

(4) Состанок на работната група може да се свика и на предлог на член на работната

Член 13

група. Предлогот се упатува до раководителот кој понатаму одлучува за потребата од

Начин на комуникација на раководителот

нејзино свикување.

(1) Раководителот комуницира директно со членовите на работната група, а преку нив

(5) Поканата за учество на состанок на работната група треба да содржи дневен ред,

и со соодветни служби на органите вклучени во работата на работната група.

место и време на одржување на состанокот, како и придружен материјал доколку

(2) Раководителот по потреба комуницира и со други службеници и функционери на

постои, кои се доставуваат по електронски пат.

надлежните органи.

Член 10
Тек на состанокот на работната група
(1) Состанокот го отвора раководителот на работната група, при што се пристапува
кон утврдување на дневниот ред и усвојување на записникот од претходниот состанок.
(2) По завршување на расправата по секоја точка од дневниот ред, работната група
усвојува заклучоци.
Член 11
Записник
(1) За состанокот на работната група се води записник кој го подготвува секретарот
на работната група.
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Член 12

(3) Во случаите кога од една институција се назначени повеќе членови во работната
група, институцијата именува еден од членовите како лице за контакт.
Член 14
Меѓуинституционално информирање и поддршка
(1) Работната група ги извршува активностите со поддршка и во координација со
Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија.
(2) Министерството за правда на Република Македонија и членовите на работната
група даваат поддршка на раководителот на работната група во спроведувањето на
задачите поврзани со процесот на пристапување и во рамки на преговорите.
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(3) За работата на работната група раководителот редовно ги известува министерот

Член 17

за правда на Република Македонија, заменикот на претседателот на Владата на

Вклучување на претставници на засегнатите страни

Република Македонија задолжен за европски прашања и главниот преговарач.
(4) При соочување со посложени прашања раководителот бара поддршка од министерот
за правда на Република Македонија, од заменикот на претседателот на Владата на
Република Македонија задолжен за европски прашања или од главниот преговарач.
(5) Во врска со ставот 2 на овој член, министерот за правда на Република Македонија
соработува со други министри, ги запознава со предизвиците и спроведува други
активности поврзани со работата на работната група.
(6) По потреба, активностите од претходниот став може да се насочени и кон клучните
носители на правосудни и други органи или институции во насока на обезбедување на
потребната поддршка во процесот на пристапување и преговори.

VI. УЧЕСТВО НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

(1) Раководителот на работната група може да вклучи претставници на засегнатите
страни, како надворешни членови на работната група.
(2) Раководителот на работната група по потреба на состаноците на истата ги поканува
претставниците на засегнатите страни од ставот 1 на овој член.
(3) Претставниците на засегнатите страни од ставот 1 на овој член е потребно да
обезбедат поголема застапеност на интересите на различните групи на засегнатите
страни, како и на граѓаните.
(4) Работните документи кои произлегуваат од работната група, а кои сè уште не
се објавени од страна на работната група, претставниците на засегнатите страни од
ставот 1 на овој член не смеат да ги објавуваат и да ги употребуваат за намени и цели
надвор од работната група.
(5) По потреба, раководителот на работната група може да упати и јавен повик за

Член 15

вклучување на претставници на засегнатите страни, објавен на веб-страницата на

Соработка со засегнатите страни

Министерството за правда во соработка со Секретаријатот за европски прашања, со

(1) Одлуката за соработка со засегнатите страни ја донесува работната група.
(2) За засегнати страни согласно со овој деловник се сметаат здруженија и фондации,
стручни и професионални организации со јавни овластувања, како и други правни
и физички лица кои можат да бидат засегнати од процесот на пристапување кон

утврдени критериуми за учество на претставниците на засегнатите страни.
(6) Изборот на претставниците на засегнатите страни што се пријавиле на јавниот
повик од ставот 5 на овој член го врши раководителот на работната група во соработка
со Секретаријатот за европски прашања.

Европската унија.
(3) Соработката со засегнатите страни може да се одвива по пат на информирање,
консултирање, вклучување и партнерство.
(4) Одредбите за соработка со засегнатите страни во овој деловник не ја ограничуваат
примената на веќе постоечките стандарди и форми за учество на засегнатите страни.
Член 16
Информирање и консултирање на засегнатите страни
(1) Работната група може да ги информира засегнатите страни за статусот на процесот
на пристапување кон Европската унија и се грижи релевантните документи што се
донесуваат со цел

Член 18
Информирање за учеството на засегнатите страни
(1) Раководителот редовно го информира министерот за правда, заменик на
претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања
и главниот преговарач за спроведените мерки и активности за учество на засегнатите
страни, како и за резултатите од нивното учество.
(2) Секретарот на работната група води евиденција за спроведените мерки и
активности за учество на засегнатите страни, како и резултатите од нив и истата ја
става на располагање на раководителот.

исполнување на условите за членство во Европската унија да

бидат достапни на јавноста.
(2) Со цел спроведување на консултации со засегнатите страни, работната група
навремено ќе упати соопштение со наведување на предметот, времето и местото за
консултацијата.
(3) Соопштенијата за консултирање на засегнатите страни од ставот 2 на овој член

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 19
Влегување во сила
Овој деловник влегува во сила со денот на неговото донесување.

треба да бидат јасни и концизни и да ги содржат сите потребни информации со цел
олеснување и насочување на консултативниот процес.
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