
Асоцијацијата за корпоративна безбедност – Скопје во соработка со
Здружението на јавни обвинители на РСМ и  Здружението за судска медицина – Скопје, 

на ден 07.02.2023 годинa со почеток во 9:30 часот во просториите на Амфитеатерот на
Деканат на Медицински факултет во Скопје ќе одржи тркалезна маса: 

"МОДЕЛОТ НА ВЕШТАЧЕЊЕ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  – 
АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

Мисија и цели:

 Законската рамка која ја нормира областа вештачење кај нас за прв 
пат е воведена во 2010 година со донесување на Закон за вештачење 
("Службен весник на РМ" бр. 115/2010 година). Во текот на 2014, 2015 и 
2018 година беа извршени пет измени и дополнувања на овој закон 
("Службен весник на РМ" бр. 12/2014, бр. 43/14, бр. 104/15, бр. 14/15 и бр. 
64/18 година). 
Причини за измените и дополнувањата на Законот за вештачење беа 
лоцирани во:

1. слабости и недостатоци во актуелниот закон;
2.   слаба ефикасност на процесот на вештачење;
3.   потреба од воспоставување на функционален систем на вештачење.

Потребата од донесување на нов европски закон за вештачење е опфатена 
и со Стратегијата за реформа на Правосудниот осектор 2017-2022 и Акци-
скиот план (број на стратешка насока 5,4.2, број на мерка 5,4.2-1). 
Во стратегија се дефинирани следните активности: 
1. Формирање работна група со учество на судии, академска заедница, 

граѓански сектор за подготовка на Законот, 
2. Подготовка на нацрт – закони, 
3. Јавна рсправа, 
4. Запознавање на јавност со предложеното законско решение (објава на 
ЕНЕР и јавна расправа, 
5. Доставување на предлог – закон до Влада на РМ, 
6. Предлог-закон усвоен од Влада на РМ и 
7. Донесен закон од Собрание. 

Надлежноста за постапување е на Министерството за правда. Роковите за 
реализирање на овие активности во Стратегијата биле следни: 01.11.2017, 
02-03.12.2017, 04.12.2017, 05.01.2018, 06.01.2028 и 07.03.2018 година.

Очигледно рокот за донесување на законот пропишан во Стратегијата е 
истечен во 2018 година. И после три години законот не е донесен. Одго-
ворност за оваа состојба не е детектирана и затоа може да се наведе дека 
алармот е вклучен!

Како што може да се види причините кои се наведени за досегашните 
измените и дополнувања се општи, прешироки и не навлегуваат во 
вистинските проблематични и жаришни точки кои се поврзани со вешта-
чењето. А такви невралгични точки постојат повеќе!

Објавата за донесување на предлог законот на сајтот на ЕНЕР датира од 
24.09.2021 година, додека временската рамка за изготвување на предлог 
законот е определена од 24.09.2021 - 31.12.2021 година. 

Со Решение на министерот за правда бр.21-2587/1 од 22.10.2021 година во 
Работната група за изотвување на предлог измени за Законот за 
вештачење. 

Работната група после бројни состаноци и разгледувања на мислења од 
домашни и меѓународни експерти и професори подготви Предлог на 
закон за вештачење.

Нацрт Извештај за проценка на влијанието на регулативата Предлог на 
закон за вештачење и Нацрт закон – предлог на закон за вештачење се 
објавени на сајтот на ЕНЕР на 17.02.2022 година.

Предлог законот за вештачење е во собраниска процедура. 

Почитувани, одржувањето на тркалезната маса ќе овозможи да се даде 
придонес определни дилеми и проблематични одредби од предлог зако-
нот да се коригираат со цел елиминирање на постојните слабости на функ-
ционалниот и организационен систем на вештачење во нашата држава.
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