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Билтен
јануари  март 2017
Почитувани колеги,соработници и поддржувачи на Коалицијата Сите за правично
судење. Пред вас е билтен со кој сакаме да ве запознаеме за нашите активности
кои беа преземени во изминатите 3 месеци.

Поважни одлуки
На 18.01.2017 Управен одбор на Коалицијата “Сите за правично судење”
во состав од Др Мирјана Иванова Бојаџиевска – Претседателка на
Коалицијата, Мр Александра Богдановска – Извршна директорка на
Коалицијата, Мр Мухамед Точи, Проф др Лазар Нанев, Шенај Османов,
Др Сашо Додовски и Љуљзим Хазири одржаа редовен состанок на кој се
разгледуваа и беа усвоени повеќе точки во врска со измените во тимот
на Коалицијата и беше усвоен стратешкиот план на Коалицијата за
период 20162020 година. Изготвен е нов органограм кој што е вклучен
во Стратешкиот план и објавен на веб страницата на Коалицијата.
Во Јануари 2017 година, Извршната канцеларијата на Коалицијата ја
напушти извршната директорка мр Александра Богдановска заминувајќи
на нова работна позиција. И во оваа прилика ѝ се заблагодаруваме на
целокупниот придонес и успешното водење на канцеларијата во
изминатиот период.
На 25.01.2017 година Претседателката на Коалиција на здруженија на
граѓани “Сите за правично судење” согласно Статутот на Коалицијата, а
по претходна консултација со Управниот одбор на Коалицијата, ја донесе
одлуката за нова ВД извршна директорка да биде назначена – адвокат
http://us15.campaignarchive1.com/?u=41a2a6f5dbc02d4acdb73b0f7&id=8ecdb78d07
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Од февруари 2017г. , во тимот на Извршната канцеларија се приклучи м
р Елена Наковска како проектна асистентка и професионален судски
набљудувач на Коалицијата “Сите за правично судење”.
На 10.03.2017г. , се одржа Годишното Собрание на Коалицијата “Сите за
правично судење” на кое што беше презентирана работата на
Коалицијата во изминатата година, но и нејзините идни активности за
следната година. Националната канцеларија на Коалицијата “Сите за
правично судење” подготви и годишен извештај за своето работење во
текот на 2016 година, при што овој извештај беше презентиран на
годишното собрание, а исто така на оваа седница на собрание, беше
усвоена и завршната сметка за 2016.
На ова собрание, Коалицијата беше проширена со уште една членка
Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста –
Субверзивен Фронт Скопје, чија што работа и поле на делување беше
претставена од страна на нејзиниот претседателАнтонио Михајлов, а со
цел останатите членки на Коалицијата да се запознаат со активностите и
досегашната соработка на оваа организација со Коалицијата “Сите за
правично судење”. Од 10.03.2017 година со изгласано целосно
мнозинство 8 од 8 членки, Здружението за критички пристап кон родот и
сексуалноста – Субверзивен Фронт Скопје е членка на Коалицијата.
Годишниот Извештај за 2016 година може да се најде на веб страната на
Коалицијата Сите за правично судење.

Проект на УСАИД за правна заштита на жените
Заклучно со Март 2017 година заврши набљудувањето предмети од страна на
набљудувачите на Коалицијата во кривичната и граѓанската постапка за заштита на
жените жртви на насилство и тоа со посебен фокус на жените жртви на семејно
http://us15.campaignarchive1.com/?u=41a2a6f5dbc02d4acdb73b0f7&id=8ecdb78d07
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Овој проект е имплементиран од страна на Здружение за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ во партнерство со Отворена Порта – Ла
Страда Македонија и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на
маргинализирани заедници“ а со користење на капацитетите на Коалицијата „Сите
за правично судење„ во набљудување на судски предмети.
Основната цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита на жените
жртви на насилство и дискриминација, вклучувајќи го семејното насилство,
сексуалното насилство, трговијата со жени и сексуалните работнички.

Проект  Набљудување на судски предмети од
областа на организираниот криминал и корупција
според новиот закон за кривичната постапка
Коалицијата Сите за правично судење во партнерство и со финансиска поддршка на
У.С. Стејт Департментот  Државното Биро за Меѓународни Наркотици и
Одделението за Внатрешни Работи, продолжува со имплементирање на проектот
“Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и
корупција според новиот Закон за кривичната постапка„. Реализацијата на ваквиот
проект се базира на набљудување на кривични предмети од областа на
организираниот криминал и корупција што се водат по новиот Закон за кривична
постапка. Целта на овој проект е оценка на независноста, ефикасноста и
непристрасноста на македонското судство во борбата против организираниот
криминал и корупцијата како и процената на соодветна имплементација на кривично
– правните реформи со главен фокус на примената на новиот ЗКП. Во рамките на
овој проект, Коалицијата почна со изготвување на извештаиправни мислења во
предметите каде што е евидентирано прекршување на одредбите на Законот за
кривичната постапка. Овие податоци можете да ги проследите на следниот линк
http://all4fairtrials.org.mk/?page_id=546&lang=mk
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#СамоПрашај
За потребите на онлајн платформата #СамоПрашај која овозможува директно
вклучување во дискусија за прашања од јавен интерес, претставничка на
Коалицијата одговараше на прашања од граѓаните од областа на правосудството,
судските постапки и правната проблематика која беше тема на разговор. Повеќе
информации за ова има на следните линкови: дел 1, дел 2, дел 3, дел 4.

Настани
На ден 25.01.2017г. претставнички на
Коалицијата Сите за правично судење,
заедно со претставници на други
граѓански организации, а по
иницијатива на ГО "Месечина" од
Гостивар, беа на средба со министерот
за внатрешни работи Др. Агим Нухиу,
на која се дискутираше за враќањето
на довербата на граѓаните кон
институциите односно конкретно кон
ова министерство.
(Фотографијата е позајмена од
архивата на МВР за 2017г.)
Во февруари 2017 двајца претставници
од извршната канцеларија на
Коалицијата беа присутни на
конференција за Градење на
капацитети на мрежи на граѓански
организации  Комуникација,
координација и процедури одржана во
Струмица. Дел од членките на
Коалицијата работат на усовршување и
унапредување на комуникацијата,
механизмите за координација на
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на информации и знаења.
Во периодот 1  3 март 2017 двајца
претставници од извршната
канцеларија на Коалицијата беа
присутни на конференцијата во
Крушево каде се одржа работилница за
зголемување на капацитетите на
организациите за изработка на
документи за јавни политики, како дел
од проектот Мрежа 23. На
работилницата беа презентирани
алатки за анализи на политиките и како
да се создаваат документи за јавни
политики со јасни опции, а се пренесоа
и позитивните искуства.

Во претстојниот период Коалицијата ќе продолжи со со своите активности и
набљудување на судски постапки за што подетално можете да проверувате и да се
информирате на веб адресата www.all4fairtrials.org.mk и
http://otvorenosudstvo.org.mk/.
Исто така, на фејсубк страната на Коалиција Сите за правично судење (Coalition All
For Fair Trials) можете да не следите за тековите активности и новости.

Контакт информации
Тел: +389 2 6139874
емаил: contact@all4fairtrials.org.mk
веб: all4fairtrials.org.mk
адреса: ул. Македонија 11/210, 1000 Скопје, Р. Македонија
работно време: 9 : 00  18 : 00
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