
ТРКА НА 
3-6-9 
СО ПРЕЧКИ
НАБЉУДУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ПРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ОД ПЛАНОТ 3-6-9

Во делот на  во БЕЗБЕДНОСНИТЕ И 
РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ од 

вкупно 6 предвидени активности, 3 се 
исполнети, 1 е делумно исполнета 1 е 

неисполнета и 1 е немерлива.

Во делот на СУДСКАТА ВЛАСТ, од 
вкупно 13 предвидени активности, 6 се 
исполнети, 3 се делумно исполнети, 1 е 

неисполнета, а 3 се немерливи. 

30 активности (41%) се исполнети;
12 активности (16%) се делумно исполнети;
10 активности (14% ) се неисполнети; и
21 активност (29%) се немерливи. 

Врз основа на методологијата за следење на 
имплементацијата на Планот 3-6-9 изработена од 
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) 
утврди дека од вкупно 73 активности:

Во делот на ЗАКОНОДАВНАТА ВЛАСТ 
во областа Собрание oд предвидените 

9 активности, 3 се исполнети, а 6 се 
немерливи.

активности кои не се јасно 
формулирани поради што не 

може да се најдат показатели за 
исполнувањето. 

активности за кои нема 
кредибилни извори преку 

кои ќе се оцени во која 
мера се спроведени.

активности кои по својата 
природа се само редовни 

активности на надлежните 
институции.
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Во делот на РЕФОРМА НА ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА, од вкупно 

7 предвидени мерки, 4 се исполнети, а 3 
се немерливи.
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ПРОБЛЕМ – 
НЕМЕРЛИВОСТ

Следењето на имплементацијата на активностите предвидени во делот 3 од Планот 3-6-9 е дел од проектот 
‘Perform on Reform’ спроведуван од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со 
Фондацијата Конрад Аденауер.

http://idscs.org.mk/mk/2017/11/27/следење-на-спроведувањето-на-реформи/ 

www.kas.de/mazedonien/www.idscs.org.mk
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Планот 3-6-9 е вонреден реформски план на 
Владата на Република Македонија составен од 73 
активности поделени во 11 приоритетни области 
чие спроведување треба да доведе до враќање 
на безусловната препорака за отпочнување на 
преговорите за членство на Република 
Македонија во Европската Унија.

Пример, во делот на судството, предложена е активност која гласи:

Владата го охрабрува Судскиот совет да ги поттикне судиите за сите евентуални случаи на политички 
или друг вид притисок, веднаш да го информираат Судскиот совет, Здружението на судии и медиумите, 
а доколку притисокот доаѓа од Јавен обвинител, веднаш да информираат во Советот на јавни 
обвинители и медиумите.


