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БИЛТЕН
Јануари –април 2010
Почитувани колеги,
соработници и пријатели
на Коалицијата “Сите за
правично судење”.
Почетокот на 2010 година
започна со финализирање
на проектните активности
од 2009 година , што
значеше навремено и
професионално
изготвување на годишните
наративни и финансиски
извештаи за 2009 по проект
поединечно .
Националната канцеларија
на Коалицијата Сите за
правично судење подготви
и Годишен Извештај за
своето работење во 2009
година кој беше
презентиран и усвоен на
седницата на Управниот
Одбор. Истиот извештај е
преведен на англиски и

албански јазик и поставен
на интернет страната на
Коалиција.
Седницата на УО се одржа
на 10.03.2010 и на таа
седница беше усвоена и
завршната сметка за 2009
како и беше разгледана
Програмата за работа за
2010 година.
Управниот Одбор даде
предлог и за формирање на
три работни тела кои ќе го
подготват стратешкото
планирање на Коалицијата
за период 2010-2015
година, интерната
евалуација за
организациските и човечки
ресурси со кои располагаат
членките како и тело кое
ќе го подготви Годишното
Собрание за 2010 година.

Во насока на препораките
на Управниот одбор,
Националната канцеларија
започна разговори со
донаторите за
обезбедување на
дополнителни средства со
кои ќе се спроведе
Стратешкото планирање со
кое ќе се произведе 5
годишен план за
дејствување .
Во моментот е започнат и
процес на дизајнирање на
нова интернет страна на
Коалицијата која ќе ги
опфати сите тековни
активности кои се
спроведуваат од
Националната канцеларија.
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Следењ е на судск ата ефик асност со
посебен ак цент на постапките за
кривичните дела од областа на корупција
Во 2010 продолжува проектот
за следење на судската
ефикасност со посебен акцент
на постапките за кривичните
дела од областа на корупција.
Овој проект е поддржан од
CIVIL RIGHTS DEFENDERS

Во рамките на овој проект се
продолжува мониторингот на
судските предмети од областа
на организиран криминал и
корупција и се предвидени 3
работилници со судии и јавни
обвинители.
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Коалиција “Сите за правично судење”

Проект за поддр шк а на чове ковите пра ва
Во 2010 година продолжува
имплементацијата на Проектот за
поддршка на човековите права.
Проектот кој се спроведува 6 години,
оваа година е финансиран од
Европската Унија преку инструментот
на EIDHR ““Strengthening the Role of Civil
Society in Promoting Human Rights and
Democratic Reforms” како и Фондот за
жртви од тортура при ООН ( УНВФВТ)
Грантот на УНВФВТ обезбедува
директна бесплатна правна помош за
потенцијални жртви на тортура или
полициска злоупотреба на
територијата на РМ и покрај
постоечките партнери
( Коалиција,Арка,Центар за граѓанска
иницијатива,Центар за демократски

развој и Избор)оваа година
бесплатната правна помош се
проширува со вклучување на
надворешни соработници од Првата
детска амбасада на светот
Меѓаши,Здружението за правата на
Ромите од Штип и Месечина од
Гостивар.
Проектот покрај бесплатната правна
помош на потенцијалните жртви на
тортура или полициска злоупотреба од
страна на овластени службени лица,ќе
организира едукативни работилници
за полициските службеници и
затворските служби на тема
“Националниот превентивен
механизам во РМ и почитување на
човековите права на лица лишени од
слобода” и ќе направи посета на места

каде лицата се лишени или ограничени во
својата слобода.
На крајот, како резултат од дадената
бесплатна помош ќе се изготви правна
анализа со заклучоци и препораки за
надминување на повредите на човекови
права настанати при спроведување на
полициски овластувања како и повреди
настанати при тортура од овластени лица
во места каде лицата се лишени од
слободата.

П резентација на годишн иот извешт ај за 2009 година
на П роекто т за поддрш к а на ч овековите пра ва
На 24.02.2010 беше презентиран
Годишниот извештај за 2009 година на
Проектот за поддршка на човековите
права насловен како ЕФИКАСНОСТ ВО
ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА ПРИ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА
ПОЛИЦИСКИТЕ ОВЛАСТУВАЊА

Тренинг за полициски слу ж беници
Во период од 17 и 18 април во
рамките на Проектот за поддршка на
човековите права беше одржана
дводневна работилница во Тренинг
центарот на МВР во Идризово на тема :
“Националниот превентивен механизам
во Република Македонија и почитување
на правата на лица лишени од слобода”.
Презентација на првата тема одржа г-дин
Иџет Мемети,Народен правобранител на
РМ, додека за втората тема беше вклучен

тимот на Секторот за внатрешна контрола
и професионални стандарди при МВР.
На обуката учествуваа 25 полициски
службеници и тоа сменоводители од
полициските
станици
во
Охрид,Валандово,Гевгелија,Кочани,
Радовиш,Штип,Пробиштип,Струмица,
Ресен,Прилеп,Дебар,Струга,Крушево,
Демир
Хисар,Македонски
Брод,Битола,Берово,Кичево,Делчево,Вин-

ица и Свети Николе.
Поздравен говор на обуката одржа и г-ѓа
Анета Станчевска,помошник министер во
МВР,Сектор за внатрешна контрола и
професионални стандарди.
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Проек т за поддршка на човекови права
По покана на Македонскиот центар за
меѓународна соработка проектниот
координатор на Проектот за поддршка на
човековите права ќе оствари студиска
посета во Северна Ирска со претставници
на секторот полиција и правда во период
од 23 до 28 мај 2010.
Со цел промоција на Националниот
превентивен механизам во Република
Македонија, а во соработка со Народниот
правобранител во период 05-06 јуни 2010
ќе се одржи втора обука со полициски
службеници, а во период септемвриноември и две дводневни обуки со

затворските служби од повеќе
казненопоправни домови во државата.
Во рамките на заштита на човековите
права на лица лишени од слобода во
период од мај-јуни се договорени две
посети на затворски установи и тоа КПД
Штип и Затворот во Скопје,додека во
период септември-декември ќе се
организираат посети на полициски
станици во соработка со Секторот за
внатрешна контрола и професионални
стандарди.

Во месец мај ќе биде објавен
периодичниот извештај на Проектот за
поддршка на човекови права во делот на
обезбедување на бесплатна правна помош
на евентуални жртви на полициска
злоупотреба или тортура.

Регионална обука за ра звој и менаџирање на
проек ти од ЕУ
Регионалната обука за развој и
менаџирање на проекти од ЕУ беше
организирана од TACSO и се одржа од 22
до 25 март 2010 во Истанбул на која
присуствуваше Програмскиот директор
на Коалиција Сите за правично судење,
М-р Славица Димитриевска.
Втор дел од одбуката се одржа од 25 до 28
април во Загреб, Р.Хрватска.

На 23.04.2010 беше
прмомовиран Годишниот
извештај на проектот за
следење на судски предмети
од областа на Трговија со
луѓе и илегална миграција
поддржан од Американската
амбасада.
Извештајот ќе биде поставен на интернет
страната на Коалиција Сите за правично судење
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П РОЕК Т “ Јавност и тран спарен тнос т во с удск ите
пос тапк и од областа на и зборни нерег ул арн ос ти ”

На 29.04.2010 се одржа тркалезна маса
на проектот „ЈАВНОСТ И
ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСКИТЕ
ПОСТАПКИ ОД ОБЛАСТА НА
ИЗБОРНИТЕ НЕРЕГУЛАРНОСТИ“

Проектот од септември 2009 до април
2010 беше поддржан од
Набљудувачката мисија на ОБСЕ во
Скопје и Фондацијата Институт
отворено општество –Македонија.

На 30.04.2010 се одржа прес
конференција на која се промовираше
Финалниот извештај за овој проект.
Прес конференцијата се одржа во НВО
Инфоцентар.

