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Твининг проект финансиран од ЕУ 

Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар  

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ТВИНИНГ ПРОЕКТОТ  

ОПШТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ  

Општата цел на проектот е подобрување на ефикасноста и делотворноста на 

кривичната правда преку ефикасно функционирање на истражните центри, кои 

вклучуваат истражители од различни профили и спроведуваат брзи, 

транспарентни и ефикасни предистражни и истражни постапки во спречувањето 

на криминалот.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ 

Специфичната цел е унапредување на целосното спроведување на Законот за 

кривичната постапка во поглед на воспоставувањето на ефикасни истражни 

центри во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција и основните јавни обвинителства со проширена надлежност кои имаат 

најголем број случаи, а со цел постигнување ефикасни и мултидисциплинарни 

истраги кои ќе обезбедат цврсти докази за обвиненијата и нивното претставување 

пред судовите.   

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ И ФИНАНСИРАЊЕ  

Проектот е финансиран од Европската унија со буџет од еден милион евра. 

Периодот на спроведување на проектот е 24 месеци (11 мај 2019 – 10 мај 2021). 

По неколку месечниот прекин во текот на 2020 година, поради вирусот Ковид – 19 

и пропишаните мерки за заштита, проектот продолжи со својата работа од 

01.01.2021 година во Република Северна Македонија. Поради тоа периодот на 



 Овој проект е финансиран од Европската унија                            
 

времетраење на проектот е продолжен за времето на траење на прекинот, 

заклучно до 31.12.2021 година. 

 

ПРОЕКТОТ Е СОЧИНЕТ ОД ТРИ КОМПОНЕНТИ: 

1. Поддршка на воспоставувањето на истражните центри преку подобрена 

регулаторна рамка на организациската структура и работните методи на 

истражните центри. 

2. Подобрување на капацитетите на истражителите, јавните обвинители, 

правните соработници и останатиот персонал во релевантните 

институцииза спроведување на правото. 

3. Подобрување на оперативната соработка на истражните центри на 

национално и меѓународно ниво. 

 
ПРОЕКТЕН ТИМ 
 
Проектот го спроведуваат Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни 

работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа на Република 

Северна Македонија во соработка со Германската фондација за меѓународна 

правна соработка (ИРЗ) на Сојузна Република Германија и Министерството за 

правда на Република Хрватска. 

 

Контакт податоци 

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕВРОПСКА УНИЈА 

www.eeas.europa.eu 

 

РЕСОРНИ МИНИСТЕРСТВА ОД ЗЕМЈАТА-КОРИСНИК 

Министерство за правда на Република Северна Македонија 

www.pravda.gov.mk 

Министерство за внатрешни работни на Република Северна Македонија 

www.mrv.gov.mk 

 

ИНСТИТУЦИИ-КОРИСНИЦИ 

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија 

http://www.eeas.europa.eu/
http://www.pravda.gov.mk/
http://www.mrv.gov.mk/
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www.jorm.gov.mk 

 

Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија 

www.mvr.gov.mk 

 

Управа за финансиска полиција на Република Северна Македонија 

www.finpol.gov.mk 

 

Царинска управа на Република Северна Македонија 

www.customs.gov.mk 

 

СПРОВЕДУВАЧ:  

Германска фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ)  

Твининг координатор: г-ѓа Катарина Тегедер, tegeder@irz.de 

 

ПОСТОЈАН ТВИНИНГ СОВЕТНИК  

Г-дин Бенедикт Велфенс  

Тел.: +389 75 239 429  

Електронска адреса: Benedikt.Welfens@jorm.mk 

 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската унија. За содржината на 

публикацијата се одговорни исклучиво твининг партнерите и во никој случај не 

може да се смета дека таа ги одразува ставовите на Европската унија. 
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