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БИЛТЕН
ВО ОВА ИЗДАНИЕ
•

Вовед

•

Идни активности на
коалицијата

Најпрво ви ги честитаме новогодишните и божиќните празници и ви посакуваме
успех во 2018 година.

•

Проекти

Пред вас е билтен со кој сакаме да ве запознаеме за нашите активности кои беа
преземени во изминатите 3 месеци.

•

Настани

•

Гостувања во медиуми

•

За членките на
Коалицијата

ВОВЕД
Почитувани колеги,

Најпрво да ве известиме дека на 04.10.2017 година официјално адвокат Натали
Петровска е избрана за вршење на функцијата Извршен директор на Коалицијата
Сите за правично судење.

ИДНИ АКТИВНОСТИ НА КОАЛИЦИЈАТА
„LEGAL, ADVOCACY AND SUSTAINABILITY SUPPORT TO LOCAL CSO’S“
Проектот „Legal, Advocacy and Sustainability Support to Local CSOs“ IPA Civil Society Facility and Media
Programme 2016-2017, во кој Коалицијата се јавува како ко-апликант ќе започне да се имплементира
од месец Јануари 2018. Овој проект ќе го спроведува Здружението на млади правници заедно со
Коалицијата Сите за правично судење, Danish refugee council –DRC Македонија и Фондација за развој
на локална заедница-Штип.
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КРИВИЧНО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА—ПОМЕЃУ ТЕОРИЈА И ПРАКСА
Институт за демократија “Социетас Цивилис” Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за Економски
Анализи (ЦЕА) додели мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за
истражување и мониторинг, во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка:
Промовирање на креирање политики базирани на докази“, финансиски поддржан од Делегација на
Европска Унија.
Главната активност на овој проект е мониторинг и евалуација на влијанието на ПВР врз квалитетот на
предложените измени за Законот за кривичната постапка и Законот за Јавното обвинителство.
ПАТ ДО ПРАВДА ЗА ЖЕНИ КОИ ПРЕТРПЕЛЕ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО“
Проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“ е имплементиран од страна на
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, а со користење на
капацитетите на Коалицијата „Сите за правично судење„ во набљудување на судски предмети.
Основната цел на проектот е зголемување на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно
насилство.

АКТИВНОСТИ КОИ БЕА ПРЕВЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА
КОАЛИЦИЈАТА ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД
“LAW IS WRITTEN, JUSTICE IS PRACTICED” - ЗАКОНОТ
СЕ ПИШУВА,ПРАВДАТА СЕ ПРАКТИКУВА
Проект “Law is written, justice is practiced” во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје
Коалицијата на граѓански организации „Сите за правично судење“ во соработка и со финансиска
поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а во рамките на проектот “Law is written, justice is practiced” продолжи со имплементирање на проектот.
Професионалните набљудувачи на Коалицијата продолжија да мониторираат судски рочишта а целта
е да се запознаат со практичната примена на Законот за кривична постапка.
Заедничкото учество на проекти од областа на правосудниот систем и заштитата на човековите
права, само ја потврдуваат одличната соработка помеѓу Коалицијата „Сите за Правично Судење“ и
Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Во рамките на овој проект Коалицијата организираше завршна конференција на ден 14.12.2017
година во Скопје, хотел Холидеј Ин.
На завршната конференција беа презентирани резултатите од анализата на прибраните и
обработени податоци во рамки на проектот “Законот се пишува, правдата се практикува”
имплементиран од Коалицијата со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и беа доделени
сертификати на учесниците кои успешно ја завршија теоретската и практична обука во рамки на
истиот.
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НАБЉУДУВАЊЕ НА СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА
НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
СПОРЕД НОВИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА
Коалицијата Сите за правично судење овој проект кој го реализира во партнерство и
со финансиска поддршка на У.С. Стејт Департментот - Државното Биро за
Меѓународни Наркотици и Одделението за Внатрешни Работи.
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.
На завршната конференција учество земаа Специјалната јавна обвинителка Катица
Јанева, судијата проф.д-р Лазар Нанев, јавната обвинителка Лидија Раичевиќ од
Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција и предавач во
Академијата за судии и обвинители, како и судијата Лидија Петровска која суди на
предмети во одделението за организиран криминал.
На ден 21.12.2017 година “Коалиција Сите за правично судење” организираше настан
за презентација на целогодишната анализа од спроведен мониторинг на судски
предмети од областа на организиран криминал и корупција.
На презентацијата беа презентирани видувањата за состојбите во предметите кои се
водат од Јавното обвинителство за организиран криминал во одделението за
организран криминал во Кривичниот Суд.
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ГОСТУВАЊА
ВО МЕДИУМИ
Изјава на Извршната директорка
на Коалицијата во врска со
предистражната постапка на
јавното обвинителство во врска
со настаните на 27-ти Април.
Линк до веста

Извршната директорка на
„Коалиција Сите за правично
судење“, за последните
определени мерки притвор
Линк до веста

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС
Проектот е на Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC),
кој го спроведуваат NIRAS од Данска,
Македонскиот центар за меѓународна
соработка (МЦМС) и Шведскиот
институт за јавна администрација
(SIPU). Како програма за поддршка на
граѓанското општество започна да се
спроведува во октомври 2014та година
и ќе трае до март 2018та година.
Институционалниот развој се
однесува на поддршката која
граѓанското општество може да ја
даде за развојот на Македонија.
Организациското јакнење се однесува
на јакнење на организациите во
подобрување на нивниот севкупен
успех во постигнувањето на нивната

мисија, како и за зголемување на
поширокото влијание на нивната
работа. Во текот на програмата 48
здруженија и фондации од сите осум
региони и од повеќе сектори ќе бидат
институционално поддржани.
Цивика мобилитас го
поддржува граѓанското општество во
промовирање општествени промени
во (стратешки) области, како што се
добро владеење, децентрализација и
развој на граѓанското општество.

КАМПАЊА „ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ“

Во август 2017 започна кампањата „Фер е кога е фер за сите“ а со
поддршка од програмата Цивика мобилитас - АД ХОК ГРАНТОВИ. Суштината на
овие грантови е да се стимулира активно граѓанство.
Како продукт на оваа кампања беа изработени 5 кратки видео клипови
кои ги промовиратат основните права за фер и правично судење согласно членот
6 од Европската Конвенција за човековите права и слободи. Исто така
Коалицијата спроведува Анкета – која претставува истражување за фер и
правично судење во Р.Македонија.
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Повеќе можете да се информирате на следниот линк. Целта на
кампањата е информирање и промоција за основните права на сите учесници во
една кривична постапка, со особен осврт на правото на фер и правично судење
предвидено во Уставот на РМ, Европската конвенција за човекови права, како и
останатото домашно процесно законодавство.

НАСТАНИ
• Коалицијата Сите за правично судење на 10.10.2017 со свој претставник присуствуваше на
регионалната конференција за криминал од омраза во Југоисточна Европа-Влијанието на
инцидентите мотивирани од омраза врз жртвите.
• Во рамки на третата средба за вмрежување, организирана од страна на Цивика Мобилитас
одржана во Охрид на 24.10 до 26.10.2017 година, претставниците на КОАЛИЦИЈАТА ,,Сите за
правично судење,, ги споделија со присутните промените што ги направиле со нивната работа. На
истата средба Коалицијата Сите за правично судење, заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови
права, Институтот за човекови права и Македонското здружение на млади правници, во рамки на
платформата- Civica Mobilitas Human Rights Platform, на годишната средба за вмрежување во
организација на Civica Mobilitas, спроведе истражување кое имаше за цел да го утврди нивото на
свест за човековите права и нивна имплементација во работењето и проектите на граѓанските
организации во Р.Македонија.
• Коалицијата, како дел од Платформата на граѓански организации за борба против корупција,
спроведе работилница на тема „Мониторинг на судски постапки од областа на организираниот
криминал и корупција“
• Коалицијата како членка на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во
која членуваат вкупно 15 граѓански организации на 7ми декември 2017 година во Хотел
Александара Палас присуствуваше на конференција со цел обележување на Меѓународниот ден
за борба против корупцијата.
• Одбележувањето на овој ден, се искористи пред присутните претставници од извршната,
законодавната и судската власт, невладиниот и приватниот сектор, медиумите и претставниците
од меѓународните организации, за дискусија на тема „ЗАРОБЕНА ДРЖАВА – ПОЛИТИЧКИ,
СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ИНТЕРЕСИ“
• Коалицијата како ченка на Мрежа 23, со свој претставник на пленарна конференција- Национална
конвенција за Европската Унија во Р.Македонија.
• Коалицијата како членка од Мрежа 23+ присуствуваше на работилницата за комуникациски
стратегии и како да комуницираат преку различни видови комуникациски канали. Членките на
Мрежата 23 одржаа годишен состанок на 18 декември 2017 година, во хотелот Гарденија Велес.
На почетокот на состанокот се разгледуваа самоевалуацијата на Мрежата 23 и Нацрт-стратегијата
за финансирање. Потоа, членките разговараа за активностите кои претстојат во наредниот период
и за насоката во која се очекува да се развива мрежата. На состанокот се акцентираше потребата
од проширување на Мрежата 23 со организации на локално ниво, како и интензивирање на
актинвостите за заедничко застапување. Годишниот состанок на Мрежа 23 се одржа во рамките
на работилницата за комуникации, која се одржува на 18-19 декември 2017.
• На 22.12.2017 година Цивика мобилитас во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок
грантисти, меѓу кои и Коалицијата Сите за правично судење за грантот со кој се спроведува
кампањата “Фер e кога е фер за сите”. На истиот настан Коалицијата заедно со Здружението на
млади правници и Институтот за човекови права одржа работилница за „Работни односи “ во
граѓанските организации на која присуствуваа грантистите на Цивика мобилитас во Македонија.
• Во периодот 25.12-27.12.2017 во Охрид претставник на Коалицијата присуствуваше на обука за
трговија со луѓе и родово базирано насилство организирана од страна на првата детска амбасада
во светот Меѓаши.
• На 05.12.2017 година претставници на Коалицијата присуствуваа на конференција организирана од
страна на Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ на која беа
презентирани предвидените активности и очекуваните резултати од проектот „Пат до правда за
жени кои претрпеле семејно насилство“.
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КОАЛИЦИЈА СИТЕ ЗА
ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ
Коалицијата на здруженија на
граѓани Сите за правично судење
е коалиција во која на
доброволна основа членуваат
здруженија на граѓани од
Република Македонија заради
следење на судските процеси
пред надлежните судови во
Република Македонија, со цел
осигурување на загарантираните
права за правично судење како е
предвидено со Уставот, законите
и ратификуваните меѓународни
договори, зголемување на
јавната свест и зајакнување на
довербата на граѓаните во
институциите на системот,
посочување на потребата и
работа на можните реформи во
судските постапки,
зголемувањето на практичните
знаења на студентите на право,
зајакнување на улогата и
капацитетот на невладините
организации и друго. Коалицијата
воедно се залага до еднаков
пристап до правдата на сите
граѓани на Република Македонија
преку давање на бесплатна
правна помош.

ПОВАЖНИ НАСТАНИ НА ЧЛЕНКИТЕ НА КОАЛИЦИЈАТА
СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ
Нашата членка С-Фронт во вториот дел од програмата на Националната ЛГБТИ
конференција „Разговори под виножитото – потреби, предизвици и
приоритети“ одржаа конференција на која беа претставени две истражувачки
студии кои Субверзивен фронт ги спроведе во 2017 година.
МОСТ
Граѓанската организација и членка на Коалицијата „Мост“ после изборите во
Р.Македонија го објавија својот извештај во однос на текот и детектираните
проблеми во текот на гласачкиот процес.
ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ—МЕЃАШИ
Презентација на Извештај за застапеноста на детските права во работата на
Собранието на Република Македонија во периодот од јануари до 31 август 2017
година, во рамките на проектот: „Имплементација на Конвенцијата за заштита на
правата на детето во Македонија“.

ХДЗР МЕСЕЧИНА
Претставници на нашата членка ХДЗР Месечина на средба со заменик
министерот за внатрешни работи, чија тема беше- пристапот на Ромите во
институции кои се под надлежност на МВР и улогата на полицијата во
подобрување на ситуацијата во Р.М во врска со лицата без лична документација.
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР (МКЦ) – БИТОЛА
Нашата членка Младински културен центар (МКЦ) – Битола, на ден 23 ноември
2017 година организираше „Career Fair 2“ настан во просториите на Центар за
култура - Битола
Настанот е во рамките на регионалната платформа YOUSEE за социјални
иновации во младинското вработување, а поддржан и од УНДП и општина
Битола.

Коалиција Сите за правично
судење

Ул. Македонија 11/2-10
1000 Скопје
Р. Македонија

YOUR LOGO
HERE

