ГОДИШЕН НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА КОАЛИЦИЈАТА
ЗА 2021

СКОПЈЕ, МАРТ 2022

Издавач: Коалиција на здруженија на граѓани
Сите за правично судење
Ул. Македонија 11/2-10, 1000 Скопје
Тел/Факс: +389 2 6139874
E-mail: contact@all4fairtrials.org.mk
Web: www.all4fairtrials.org.mk
За издавачот: Натали Петровска,
Извршна директорка
Автор: Национална канцеларија на
Коалиција Сите за правично судење
Уредник: Натали Петровска,
Ивана Петковска,
Обработка: Даниел Митковски
Дизајн и печат: Графохартија
Тираж: 150

Содржината е единствена одговорост на Коалиција Сите за правично судење и на ниту еден начин не може да се
смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или
организациите што ја спроведуваат.

СОДРЖИНА
ПРАВЕН, ФИНАНСИСКИ И ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО Р. СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА .....................................................................................................................................................................................................2
МОНИТОРИНГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ
ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ ..................................................................................................................................................................3
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ - ЦИВИКА МОБИЛИТАС .........................................................................................................................4
КОРУПЦИЈА? НЕ ВО МОЈАТА ОПШТИНА! ................................................................................................................................................. 5
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ НОВИНАРИ ВО ОБЛАСТИТЕ ОД ПОГЛАВЈЕТО 23,
А СО ФОКУС НА ПРАВОСУДСТВОТО..........................................................................................................................................................6
ВЛИЈАНИЕТО НА МЕРИТ СИСТЕМОТ ВРЗ СУДСКАТА НЕЗАВИСНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ..................................................................................................................................................................................................... 7
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ........... 8
МОНИТОРИНГ НА СУДСКИ ПОСТАПКИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА................. 9
БЕЗБЕДНОСТ НА ЧОВЕКОТ И ГРАНИЦИТЕ – БОРБА ПРОТИВ КРИУМЧАРЕЊЕ СО МИГРАНТИ
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН.................................................................................................................................................................................. 10
КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ И СРЕДБИ ........................................................................................................................................12
ЈАВНИ РЕАКЦИИ ............................................................................................................................................................................................ 16
ДОКУМЕНТИ, АНАЛИЗИ И ПРАВНИ ТЕКСТОВИ ...................................................................................................................................17
МЕДИУМСКА ВИДЛИВОСТ ......................................................................................................................................................................... 19
АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА KОАЛИЦИЈА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“ ..................................................................... 23
Годишно Собрание на Коалиција „Сите за правично судење“.................................................................................................23
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021......................................................................................................................................................... 24
Биланс на приходите и расходите на 31.12.2021 ....................................................................................................................... 24
Биланс на состојба на 31.12.2021 .................................................................................................................................................... 24
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ ............................................................................................................................................................................ 25
Тимот на националната канцеларија на Коалицијата ................................................................................................................. 25
Информации за Коалицијата: .............................................................................................................................................................. 25

ДО НАШИТЕ КОНСТИТУЕНТИ
Почитувани,
Коалицијата на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ е формална мрежа од 13 организации
членки кои имаат една заедничка мисија, а тоа е: следење на почитувањето на човековите права и слободи посебно
на меѓународните стандарди на правично судење преку разни форми на делување во настојувањето да се зголеми
нивото на нивното имплементирање, да се иницираат институционални и правни реформи како и да се врати
довербата на граѓаните во судството и другите институции на системот.
Во текот на 2021 година Коалиција спроведе неколку значајни проекти кои што ја одбележаа оваа година.
Дел од проектите кои што беа од особено значење се однесуваа на правниот, финансискиот и физичкиот пристап до
правда кој што го имаат граѓаните во судовите во нашата држава, особено оние кои што припадници на одредена
маргинализирана заедница. Како и претходните години, така и оваа година Коалицијата посебен акцент стави на
судските предмети од областа на организиран криминал и корупција кои што се со висок степен на јавен интерес.
Коалицијата активно ги следеше судските процеси и во време на пандемија како би имала свој придонес во заштита
на човековите права за време на пандемија.
Коалицијата во 2021 година објави неколку јавни реакции и 6 анализи на различни теми поврзани со
правосудството и борбата против корупцијата. Воедно, Коалицијата и во 2021 година активно работеше и на
зајакнување на капацитети на правосудните органи во насока на приближување на истото кон критериумите
поставени со Поглавјето 23. Овој сегмент беше проширен и кон зајакнување на капацитетите на новинарите кои што
известуваат за состојбите во правосудството.
Правосудните органи и институциите ја препознаваат Коалицијата како фактор кој што може да даде особен
придонес кон зајакнување на довербата на граѓаните во институциите на системот, како и кон посочување на
потребата за можните реформи во судските постапки, сè со цел да се придонесе кон осигурување на правата на фер
и правично судење кои што се загарантирани со Уставот, законите и меѓународните договори. Засилената потреба од
реформските процеси во изминатите години, а особено иницирањето на процесот на реформи во правосудството кои
директно или индиректно влијаат на перформансот на судовите, беше дополнителна мотивација на Коалицијата да
продолжи со следење на судските постапки.

Со почит,
Натали Петровска
Извршна директорка
Коалиција „Сите за правично судење“

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ВО 2021 ГОДИНА
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ПРАВЕН, ФИНАНСИСКИ И ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО ПРАВДА ВО
ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Проектот „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Р. Северна Македонија“
започна со имплементација во јуни 2018 година со поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско учество и беше
спроведуван до средината на 2021 година. Проектот даде посебен фокус на граѓанските судски постапки и ранливите
категории на граѓани (маргинализирани групи) во четирите апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип. Исто
така беа отворени четири 4 регионални канцеларии. Во месец февруари 2020 година целите на проектот беа
проширени со нова компонента – евалуација на примената на мерката конфискација во кривичните предмети.
На 24.02.2021 година, преку Zoom платформа за видео комуникација беше одржана Национална
конференција за судски мониторинг. Покрај домашни, учество на оваа конференција земаа и меѓународни експерти,
кои ги презентираа своите искуства и знаење во врска со стандардите за фер судење и владеење на правото.

Завршни конференции, хотел Солун, Скопје

Дополнително, беа организирани и работни состаноци на кои присуствуваа судии, адвокати и претставници
од граѓанскиот сектор. Состаноците беа реализирани на повеќе теми, со посебен фокус на правен, финансиски и
физички пристап до правда. Финалните анализи „Практична примена на мерката конфискација во кривичните
постапки во Република Северна Македонија“ и „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните
судови во Република Северна Македонија“, беа промовирани за време на завршните конференции одржани на
25.06.2021 и 30.06.2021 година. Една од анализите се однесува на правен, финансиски и физички пристап до
правда во граѓанските постапки, додека пак другата анализа се однесува на практичната примена на мерката
конфискација во кривичните постапки. На завршните конференции беа презентирани податоците кои што беа добиени
од истражувањата, а имаше и дискусија помеѓу засегнатите страни, односно претставници на институции, граѓански
организации, судии, јавни обвинители и адвокати.

Линк до публикацијата: https://bit.ly/3rwc3rw

Линк до публикацијата: https://bit.ly/3tBD7IE
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МОНИТОРИНГ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ
КРИМИНАЛ
Проектот „Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот
криминал и корупција“ започна да се спроведува во декември 2018 година, а се имплементираше до месец септември
2021 година. Имплементацијата на проектот беше спроведена во партнерство со нашата членка Асоцијација за
демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар која што е носител на проектот, а истиот е финансиски поддржан од ИПА
фондовите на Европската Унија.
Главната цел на проектот е да се даде придонес кон работата на институциите во борбата против
организираниот криминал и корупцијата. Главните активности на овој проект се: мониторинг и евалуација на
транспарентноста и пристапноста на институциите кои се борат против организираниот криминал и корупцијата,
мониторинг на поранешното Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција во поглед на јавноста и транспарентноста,
како и мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција во Основниот кривичен
суд во Скопје.
Во текот на оваа година беа организирани два работни состаноци со претставници на релевантни институции.
На 16.06.2021 и 15.06.2021 година се одржаа работните состаноци, на кои присуствуваа судии од Основниот
кривичен суд Скопје и јавните обвинители кои се овластени да постапуваат по предметите кои се иницирани од
поранешното СЈО. Претставниците на овие институции ги споделија предизвиците со кои секојдневно се соочуваат во
рамки на делокругот на своето работење и предложија идеи и сугестии за надминување и решавање на проблемите
со кои се соочуваат.

Работни состаноци, хотел Солун, Скопје
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ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ - ЦИВИКА МОБИЛИТАС
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS
од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).
Период на имплементација на овој проект е од јули 2019 година до јуни 2022 година.
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки)
области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество. Во јули 2019 година
Коалицијата започна со имплементација на институционалниот грант кој што ќе трае 3 години. Со овој
институционален грант Коалицијата е насочена кон три компоненти и тоа:
(1) компонента 2 - Граѓански ангажман,
(2) компонента 3 – Соработка и
(3) компонента 4 - Граѓанско учество.
Во рамките на овој проект, а во насока на постојано надградување на капацитетите на набљудувачите на
Коалиција „Сите за правично судење“ на 30.03.2021 и 30.06.2021 година беа организирани тематски обуки,
спроведени од страна на дел од тимот на организацијата.
Коалиција "Сите за правично судење" во септември имаше поставено штанд на Ден на граѓанските
организации 2021 организиран од Civica Mobilitas.

Обука за набљудувачи, Zoom платформа

Штандот на Коалицијата, Ден на граѓански организации, градски парк
Скопје

Инфографици со податоци за судски предмети и анализа на пресуди
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КОРУПЦИЈА? НЕ ВО МОЈАТА ОПШТИНА!
Коалицијата „Сите за правично судење“ во текот на 2021 година, го имплементираше и проектот „Корупција?
Не во мојата општина!“, финансиран од страна на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски
Држави (УСАИД).
Периодот на имплементација на овој проект е од јуни 2020 година до март 2021 година. Општа цел на
проектот е зајакнување на граѓанското учество во борбата против корупција на локално ниво. Краткорочни цели се
однесуваат на зајакнување на капацитетите на граѓаните за борба против корупција, како и овозможување простор за
унапредување на соработката помеѓу граѓаните и локалната самоуправа.
Во рамките на овој проект беше креиран онлајн сервис на кој граѓаните можат да поставуваат прашања од
областа на корупција и судир на интереси. Онлајн сервисот беше креиран со цел да обезбеди директна помош на
граѓаните кои се соочуваат со конкретен проблем или имаат прашања во врска со корупцијата и судирот на интереси,
правните средства коишто ги имаат на располагање, како и сите други прашања од значење за функционирањето на
локалната власт.
На 12.04.2021 година беше организирана тркалезна маса на која беа презентирани наодите и препораките
од спроведеното истражување за ризиците од корупција во областа на урбанизмот на локално ниво. Настанот беше
реализиран во формат на панел дискусија, на која што дел учесници во улога на панелисти имаа свои излагања на
конкретни теми од оваа тематска област.

Тркалезна маса за промоција на анализа, Zoom платформа
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Линк до публикацијата: https://bit.ly/34QIFEK

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ
НОВИНАРИ ВО ОБЛАСТИТЕ ОД ПОГЛАВЈЕТО 23, А СО ФОКУС НА
ПРАВОСУДСТВОТО.
Коалицијата „Сите за правично судење“ во 2020 година, во соработка со Фондација Отворено општествоМакедонија започна со имплементација на проектот „Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во
областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството“. Проектот беше имплементиран во период од 01.09.2020
до 30.06.2021 година.
Општата цел на проектот е зајакнување и унапредување на капацитетите на новинарите во областите од
Поглавјето 23, а со фокус на правосудството, со што ќе се придонесе во објективно и непристрасно информирање на
јавноста и документирање на исполнувањето на обврските на земјата и спроведените реформски процеси, како
предуслов за пристапување на РСМ кон ЕУ.
Во рамки на овој проект беа спроведени вкупно 6 тематски обуки одржани од страна на домашни и
меѓународни правни експерти, кои обуки беа наменети за истражувачките новинари во насока на зајакнување на
нивните капацитети во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството.

Тематска обука за новинари, online платформа Zoom

Тематска обука за новинари, online платформа Zoom
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ВЛИЈАНИЕТО НА МЕРИТ СИСТЕМОТ ВРЗ СУДСКАТА НЕЗАВИСНОСТ
И ПРОФЕСИОНАЛНОСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Коалицијата „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка од Амбасада на САД во Северна
Македонија, од месец септември 2020 година започна со спроведување на проектот „ Влијанието на мерит системот
врз судската независност и професионалност во Северна Македонија“. Имплементацијата на овој проект беше
реализирана заклучно со месец септември 2021 година.
Општата цел на овој проект е со негова имплементација да се даде придонес кон подобрување на
функционалната независност и професионалност на судството со поддршка на практичното спроведување на
системот на заслуги за назначување, унапредување, дисциплинска одговорност и разрешување на судии.
Во рамките на овој проект, а како резултат на негова имплементација беше изготвена финална анализа за
работата и активностите на Судскиот совет на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни
обвинители, како и нивното влијание врз функционирањето на судството, со вклучување на повеќе аспекти, како што
е индивидуалната независност и професионалноста на судиите.
Исто така, на 28.09.2021 година беше организирана и завршна конференција со цел промоција на финалната
анализа со сите наоди и препораки. Конференцијата беше спроведена во формат на панел дискусија, за време на која
што дел учесници во улога на панелисти имаа свое излагање на конкретни теми.

Завршна конференција, хотел Солун, Скопје

Линк до публикацијата: https://bit.ly/3IwhA8H
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ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Коалицијата „Сите за правично судење“ во 2021 година започна со имплементација на проектот
„Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси“. Проектот е доделен
преку Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), со финансиска поддршка од Европска Унија и истиот ќе се
спроведува заклучно со 31.03.2022 година. Општата цел на проектот е подобрување на процесот на вработување во
јавната администрација, како предуслов за обезбедување подобар квалитет на услугите кон граѓаните.
За потребите на овој проект, ангажирани се вкупно 3 анкетари кои спроведуваат анкетирање на граѓани кои
живеат во општина Карпош, Аеродром и Шуто Оризари во поглед на нивното искуство во случаи кога се обраќаат во
општините за одреден вид на услуги.
Во рамки на проектот, изготвен беше и промотивен инфографик со цел приказ на податоци кои се однесуваат
на структурата на вработените во јавниот сектор по пол и образование.
Како финален продукт кој ќе произлезе од имплементацијата на овој проект ќе биде изготвената анализата
која ќе се однесува на состојбата со вработувањето во јавните служби, начинот и постапката за утврдување на нивото
на напредок на вработените, како и следењето на СИГМА начелата при управување со човечки ресурси.

Инфографик за структурата на вработените во јавниот сектор

Инфографик за постапката за вработување на административен службеник
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МОНИТОРИНГ НА СУДСКИ ПОСТАПКИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Коалиција „Сите за правично судење“ во периодот од 01.08.2021 до 31.12.2021 година го имплементираше
проектот „Мониторинг на судски постапки во основните судови во Република Северна Македонија“. Спроведувањето
на овој проект е финансиски овозможено од страна на Владата на Република Северна Македонија.
Целта на овој проект е поддршка на судските реформи насочени кон целосно исполнување на критериумите
поставени со Поглавјето 23 преку оценување на ефикасноста на кривична и граѓанска правда во основните судови и
следење на практичната имплементација на процесните гаранции поставени во Законот за кривичната постапка и
Законот за парничната постапка, како и меѓународно прифатените стандарди за фер и правично судење.
Со имплементацијата на овој проект беше овозможен мониторинг на вкупно 150 рочишта за главна расправа
во кривични и граѓански судски постапки во основните судови во РСМ. Дополнително, и врз база на претходно
спроведен мониторинг на судските постапки, изготвени беа 5 правни мислења и 1 документ за јавни политики. Во
рамки на проектот беше спроведена и кампања за едукација на граѓаните за правата во судските постапки.

Флаери со едукативна содржина за правата на граѓаните во судските постапки
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БЕЗБЕДНОСТ НА ЧОВЕКОТ И ГРАНИЦИТЕ – БОРБА ПРОТИВ
КРИУМЧАРЕЊЕ СО МИГРАНТИ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН
Коалиција „Сите за правично судење“ во месец август 2021 година започна со имплементација на проектот
„Безбедност на човекот и границите – борба против криумчарење со мигранти во Западен Балкан“. Имплементацијата
на проектот е финансирана од страна на Европската унија и истата ќе трае заклучно со месец март 2022 година.
Општата цел на овој проект е поддршка на реформските процеси во однос на имплементацијата на
меѓународните стандарди за човекови права на мигрантите во Северна Македонија.
Во рамки на овој проект беше спроведен увид во вкупно 150 правосилно завршени судски предмети во
Основниот кривичен суд во Скопје, како и беа спроведени интервјуа со претставници на релевантни институции и
граѓанскиот сектор кои директно или индиректно работат во оваа тематска област.
Дополнително, изготвени беа вкупно 4 промотивни флаери од информативен карактер наменети за општата
јавност, а кои се однесуваат на податоците од спроведеното истражување за состојбата со криумчарење мигранти во
РСМ.

Инфографици со податоци за сотојбите со криумчарење мигранти

Финална анализа со сите наоди и препораки по однос на состојбата со криумчарење мигрнати во РСМ ќе
произлезе како финален продукт од имплементацијата на овој проект.
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КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ И СРЕДБИ
Претставник од Коалиција „Сите за правично судење“ е дел од работната група при Министерството за
правда за изработка на текст за предлог Законот за кривичната постапка.
Коалицијата преку свој претставик учествуваше на јавна расправа во Собранието на Р.Северна Македонија
по повод коментарите на предлог-Законот за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка.
Коалицијата на Денот на граѓанските организации, организирано од Цивика Мобилитас програмата се се
приклучи кон Кодексот за граѓански организации. Кодексот за граѓански организации има за цел да го зајакне
системот на саморегулација и да придонесе до поголема професионалност и отчетност.

Ден на граѓански организации, градски парк, Скопје

Претставник од Коалицијата во улога на панелист учествуваше на конференција организирана од Амбасадата
на САД во Македонија, по повод извештајот на Стејт департментот за човекови права, на тема правосудство.
Во насока на остварување на континуирана соработка, во јуни беше одржан состанок со претставници од
Основниот кривичен суд во Скопје.
Преку свои претставници, Коалицијата учествуваше на студиски посети за размена на искуства со
претставници на правосудниот систем од Република Бугарија и Република Хрватска, организирани од Институтот за
европска политика. Целта на овие студиски посета беа за размена на искуства за функционирањето на правосудниот
систем и текот на реформските процеси во конктекст на Поглавјето 23 и пристапните преговори.
Претставник од Коалицијата, во улога на панелист учествуваше на настан, организиран од страна на
Институтот за демократија Социетас Цивилис – Скопје, на тема „Зајакнување на владеењето на правото на Западен
Балкан: Стари алатки за нови правила?“
Коалиција „Сите за правично судење“ во април, во соработка со Правниот факултет при Универзитетот Гоце
Делчев – Штип, одржа гостинско предавање на тема „Системски мониторинг на кривични постапки во РСМ во 2020
година“. Ова предавање беше наменето за студентите од Правниот факултет како целна група, а секако и пошироката
јавност. На овој начин Коалицијата ја започна соработката со уште еден од правните факултети во државава и го
направи достапни своите истражувања и наоди за студентите по право.
Коалицијата преку свој претставник учествуваше на обука организирана од страна на Мисијата на ОБСЕ во
Скопје, под наслов „Социјална реупотреба на одземени средства“ наменета за граѓански организации во Југоисточна
Европа. На 17 и 18 мај, 2021 година, претставник на Коалицијата беше и предавач на оваа обука, посветена на
граѓанските организации во Северна Македонија.
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Коалиција „Сите за правично судење“, како дел од Блупринт групата за реформи во правосудството, оствари
средба со министерот за правда Бојан Маричиќ. Блупринт групата која ја следи Стратегијата за реформи во
правосудниот сектор, со министерот Маричиќ дискутираше на повеќе актуелни теми како подготовките за почетокот
на преговорите со Европската Унија, како и реформите во ресорот правда.
Коалицијата зема учество на годишниот состанок за судски мониторинг организиран од страна на Мисијата
на ОБСЕ во Скопје/ОДИХР. Дополнително, еден претставник на тимот на Коалицијата беше присутен и во улога на
панелист на самиот настан.
Претставник од Коалицијата учествуваше на јавна дебата за предлог Законот за уредување на статусот на
бесправно изградени објекти организирана од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата.
Претставник од Коалицијата учествуваше на јавна дебата за состојбите во животната средина-управување со
отпад на покана на Државната комисија за спречување на корупција.
Претставник на Коалицијата редовно учествува на состаноците на Националната конвенција за Европската
Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ) кои што се однесуваат на Поглавјето 23.
Претставник на Коалицијата учествуваше на состанок со Венецијанската комисија, а прашањето кое што се
разгледуваше на состанокот беше нацрт законот за вонредна состојба.
Во месец март и јуни, 2021 година Коалиција „Сите за правично судење“ изготви три документи за јавни
политики. Едниот документ е посветен на пристапот до правда во основните судови во РСМ, додека пак другите два
се однесуваат исклучиво на мониторингот на судски постапки, односно се осврнуваат на системскиот и тематскиот
мониторинг кој Коалицијата го спроведува, како и мониторингот на судски постапки од област на организиран
криминал и корупција.
Коалицијата „Сите за правично судење“ како дел од Платформа на граѓански организации за борба против
корупција изготви документ под наслов „Антикорупциска проценка на легислативата – извештај за Законот за
денационализација.
Како регистрирано здружение за овозможување на бесплатна правна помош, во своите канцеларии лоцирани
во Основниот кривичен суд Скопје и во седиштето на здружението, како и преку креираниот онлајн сервис за помош
и поддршка, секојдневно овозможувавме примарна правна помош на граѓаните кои имаат потреба од тоа.
По повод Европскиот ден на правдата (25ти октомври), Oсновниот кривичен суд Скопје во соработка со
Коалицијата „Сите за правично судење“, организираше отворен ден на судот на кој присуствуваа студeнти од ФОН
универзитетот и средношколци – дел од програмата „Учиме право“ при Младинскиот образовен форум.

Посета во Основниот кривичен суд Скопје
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Во септември, Коалиција "Сите за правично судење" спроведе тренинг на 30 претставници од
институционалните и акциските грантисти на Цивика Мобилитас програмата, кои добија теоретско и практично
знаење за примената на Пристапот заснован на човекови права во нивното секојдневно работење.

Обука за граѓански организации, Zoom платформа

Претставник од Коалицијата учествуваше на работилница на тема: „Колку чини борбата против корупцијата?“
Фокусот на работилницата беше ставен на соработката помеѓу Собранието и антикорупциските институции, како и
финансирањето и надзорот на институциите кои се борат против корупцијата.
Претставник од Коалицијата учествуваше на јавна расправа во Уставниот суд на Република Северна
Македонија за поднесено барање за заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот на Р. Северна
Македонија што се однесуваат на забрана на дискриминација на граѓаните врз основа на пол.
Коалицијата во рамки на Платформата на граѓански организации за борба против корупција во ноември 2021
година учествуваше на работен состанок со Јавниот обвинител на Република Северна Македонија. На работниот
состанок се разговараше за состојбите во јавното обвинителство и предизвиците со кои се соочува обвинителството
во однос на кривичните дела поврзани со говор на омраза како и кривичните дела од областа на животната средина.
Претставник на Коалицијата учествуваше во фокус група која што беше организирана од страна на Центарот
за правни истражувања и анализи. Тема на фокус групата беше подготовка на нов сет на кривични одредби во новиот
Кривичен законик во однос на заштитата на животната средина.
Претставник од Коалицијата учествуваше на јавна дебата организирана од Националната конвенција за
Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ) за примена на мерката конфискација.
Коалицијата редовно учествуваше на работни состаноци со претставници од граѓански организации за
предлог измените на Кривичниот Законик за негово усогласување со Конвенцијата на Советот на Европа за
спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство т.н. Истанбулска конвенција.
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ЈАВНИ РЕАКЦИИ
Во месец април 2021 година, Блупринт група за реформи во правосудство објави јавна реакција по однос на
Предлог Законот за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка. Реакцијата можете да ја
прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/33SUxpB
Во месец јули 2021 година, Коалиција „Сите за правично судење“ објави јавна реакција на тема „Легитимност
на судирот на интереси“. Реакцијата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://cutt.ly/OI5ZnD0
Во месец ноември 2021 година, Блупринт група за реформи во правосудство објави јавна реакција за
изречената санкција на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично дело „Тешки дела против
безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот“. Реакцијата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3H2IKmV
Во месец декември 2021 година, Блупринт група за реформи во правосудство објави јавна реакција за
изјавата за медиуми дадена од страна на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев
и претседателот на политичката партија Алтернатива, Африм Гаши. Реакцијата можете да ја прочитате на следниот
линк:
https://bit.ly/3r3WE2A
Во рамки на Блупринт групата за реформи во правосудство беше објавена јавна реакција со наслов: Бараме
темелна и брза истрага за институционалните пропусти во случајот Мијалков. Јавната реакција можете да ја најдете
на следниот линк:
https://bit.ly/3fwSwlo
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ДОКУМЕНТИ, АНАЛИЗИ И ПРАВНИ ТЕКСТОВИ
Во декември 2021 година, Коалицијата изработи документ за јавни политики со наслов: „Ефектите на
дигитализацијата на судството врз должината на судските постапки“. Документот можете да го прочитате на следниот
линк:
https://bit.ly/3AayB51
Во јуни Коалиција објави два документи за јавни политики поврзани со мониторингот на кривични предмети
од областа на организираниот криминал и корупција како и за предмети кои што биле дел од системскиот мониторинг.
Документите можете да ги прочитате на следниот линк:
Документ за јавни политики од областа на организиран криминал и корупција
https://bit.ly/32aA4Mn
Системски и тематски мониторинг на судски постапки
https://bit.ly/3rA4ZKO
Во мај 2021 година, во рамки на Платформата на граѓански организации за борба против корупција, во која
што Коалицијата е членка беше изработена Антикорупциска проценка на легислативата – Извештај за законот за
денационализација. Документот можете да го прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3I6DXBg
Во април 2021 година, во рамки на Блупринт групата за реформи во правосудство во која што Коалицијата е
членка беше изработена анализа на тема: „Правни импликации врз судските постапки во вонредна состојба“.
Анализата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3FIIsQO
Во рамките на проектот: „Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Р.Северна
Македонија беше изработен бриф за правниот пристап до правда. Документот можете да го прочитате на следниот
линк:
https://bit.ly/3nAFbNj
Во периодот од октомври до декември 2021 година, правен експерт од Коалицијата изработи 5 правни
мислења за прашања кои што произлегоа од мониторингот на кривични и граѓански судски постапки. Правните
мислења можете да ги прочитате на следните линкови:
Правото на судење во разумен рок како едно од основните гаранции за фер и правично судење
https://bit.ly/3IeJOEz
Забраната за двојно казнување (non bis in idem) во судските постапки во Р. Северна Македонија
https://bit.ly/3KfZ99T
Кои механизми ги имаат граѓаните за заштита на нивните права пред Судскиот совет на РСМ?
https://bit.ly/3Aoh9uh
Институтот признание на вина низ призма на начелото на пресумпција на невиност во кривичните постапки
https://bit.ly/3qBiiLE
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Начелото на еднаквост на оружјата како гарант за фер и правично судење
https://bit.ly/3IwhLRp
Професионалните судски набљудувачи на Коалицијата, во период март-мај, 2021 година, изготвија вкупно
10 стручни текстови од областа на правото со посебен фокус на правен, финансиски и физички пристап до правда.
Текстовите можете да ги најдете на следниот линк:
https://all4fairtrials.org.mk/?cat=36&lang=mk
Во рамки на проектот Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето
23, а со фокус на правосудството беа изготвени 10 истражувачки текстови од страна на новинарите кои што беа
ангажирани во рамките на проектот, текстовите можете да ги најдете на следниот линк:
https://all4fairtrials.org.mk/?cat=33&lang=mk
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МЕДИУМСКА ВИДЛИВОСТ
На 05.01.2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава по однос на најавените реформи
во правосудството. Изјавата е дадена за ТВ 21 и истата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3r0rVDB
На 16.01.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисија на тема „Реформи во
судството вечна тема, се повеќе реформи, се помала доверба во судството“ емитувана на радио мрежа Канал 77.
Гостувањето можете да го погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3GZ31Ke
На 14.01.2021 година, проектниот координатор Дарко Аврамовски даде изјава за СКУП-Македонија на тема
„Сé повеќе криминал – сé помалку запленет имот“. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3AwD5TK
На 22.01.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисијата Евро фокус, на
телевизија Телма по однос на новата методологија за прочистување во правосудство. Емисијата можете да ја
погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3gfG0qV
На 27.01.2021 година, Радио Слободна Европа објави статија за завршната конференција на Коалиција „Сите
за правично судење“ организирана во рамки на проектот „Евалуација на стандардите за фер и правично судење во
предметите од област на семејно насилство и криминал од омраза“. Статијата можете да ја погледнете на следниот
линк:
https://bit.ly/3rTjglS
На 09.02.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисија на ТВ 24, на тема
„Дали тефтерчињата и Сваровски судството се минато?“. Емисијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3tZmHdc
На 22.02.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисија „360 степени“ на
телевизија Алсат. Емисијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/33Q3Jv3
На 01.03.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисијата „25 минути“ на тема
„Правдата порозна и слепа: Побегнаа многу звучни имиња – кој верува во случајности?“. Гостувањето можете да го
погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3KI4MxH
На 05.03.2021 година, порталот МКД.мк објави статија по однос на јавната реакција, која се однесува на
барањето за утврдување одговорност за бегството на Сашо Мијалков. Статијата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3G4AtO2
На 05.03.2021 година, извршната директорка Натали Петровска на телевизија Сител даде изјава по однос
на бегството на Сашо Мијалков. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3G4BHZE
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На 06.03.2021 година, порталот МКД.мк објави статија по однос на бесплатната правна помош. Статијата е
достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3IH1AQW
Во месец март 2021 година, порталот Слободен печат ја објави изјавата на извршната директорка Натали
Петровска по однос на постапувањето на јавните обвинители. Статијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3rTsDSA
На 18.03.2021 година, порталот Плусинфо објави статија по однос на застарување на кривичните дела за кои
е обвинет Сашо Мијалков. Статијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3u2a8hp
На 01.04.2021 година, порталот Плусинфо објави статија по однос на пробивање на рокови за истраги од
страна на СЈО. Статијата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3AxANnv
На 07.04.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисијата Топ тема на
телевизија Телма. Тема на емисијата беше „Ќе се сменат ли работите во судството и обвинителството?“ и истата
можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3G2pp44
На 13.04.2021 година, порталот 24 Инфо објави статија по однос на завршната конференција организирана
во рамки на проектот „Корупција? Не во мојата општина!“. Статијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3H5RJ6W
На 17.04.2021 година, Горан Сачевски, набљудувач на Коалиција „Сите за правично судење“ даде изјава за
ТВ Канал ВИС, по однос на пристапот до правда за лицата со попреченост во Струмица. Изјавата можете да ја
погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3r1j3O2
Во месец април 2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава за порталот Слободен
печат на тема конфискација на имот. Изјавата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3r4oHPM
На 27.04.2021 година, Тамара Славеска Апостоловски, набљудувач на Коалиција „Сите за правично судење“
гостуваше во емисијата Студио 10 на ТВ 24. Емисијата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3r0yI06
Во месец јуни 2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава по однос на потребата од
дигитализација на судските услуги. Изјавата е дадена за порталот Слободен печат и истата е достапна на следниот
линк:
https://bit.ly/3FZmRDP
На 24.06.2021 година, ТВ Канал 5 објави за завршните конференции организирани од страна на Коалиција
„Сите за правично судење“ со цел промоција на финалните анализи изготвени во рамки на проектот „Правен,
финансиски и физички пристап до правда во Основните судови во РСМ“. Објавите се достапни на следните линкови:
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https://bit.ly/3H6ExPf и https://bit.ly/3G9OhqU
На 02.07.2021 година, порталот “360 степени“ објави статија со изјава од Коалиција „Сите за правично
судење“ по однос на супервештачењето во предметот „Топлик“. Изјавата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3r26qSV
На 02.07.2021 година, порталот МИА ја објави јавната реакција на Коалиција „Сите за правично судење“ по
однос на предметот Топлик. Објавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3u9yvJU
На 06.07.2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава за телевизија Телма по однос
на предметите на СЈО. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/349J5FY
На 17.07.2021 година, извршната директорка Натали Петровска за Независен весник беше интервјуирана по
однос на разрешувањето на судијата Горан Бошевски. Интервјуто можете да го погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3G4Jc2K
На 03.08.2021 година, извршната директорка Натали Петровска за Нова ТВ беше интервјуирана по однос на
присуството на висока корупција. Интервјуто можете да го прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/35r8VWI
На 23.09.2021 година, проектниот координатор Дарко Аврамовски даде изјава за Алсат М. Изјавата се
однесува на предлог измените на Законот за потеклото на имот и истата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3rV1ApQ
На 28.09.2021 година, телевизија Телма ja објави изјавата на извршната директорка Натали Петровска за
време на завршната конференција организирана во рамки на проектот „Влијанието на Мерит системот врз судската
независност и професионалност во Северна Македонија“. Изјавата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3ACrVNA
На 14.10.2021 година, порталот Фокус ги објави податоците од изготвениот инфографик од страна на
Коалиција „Сите за правично судење“ по однос на предметот „Тендери“. Објавата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3G81pwl
На 27.10.2021 година, Телма го објави соопштението на Коалиција „Сите за правично судење“ по однос на
предметот „Мокниќ“. Објавата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3o0pvTJ
На 18.11.2021 година, извршната директорка Натали Петровска гостуваше во емисија на ТВ 24 на тема
„Колкава е (не)правдата за жртвите на сообраќајните несреќи и нивните семејства во Македонија?“. Емисијата
можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3G2KbRf
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На 19.11.2021 година, порталот Фокус го објави соопштението на Коалиција „Сите за правично судење“ по
однос на предметот за Јелена Филиповиќ. Објавата е достапна на следниот линк:
https://bit.ly/33QvjYY
На 19.11.2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава за телевизија ТМВ по однос на
казнената политика за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот. Изјавата можете да ја погледнете на
следниот линк:
https://bit.ly/3KObkL6
На 21.11.2021 година, извршната директорка Натали Петровска за емисијата КОД емитувана на телевизија
Телма даде изјава по однос на казнената политика за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот. Изјавата е
достапна на следниот линк:
https://bit.ly/3H6hm7F
На 24.11.2021 година, проектниот координатор Дарко Аврамовски даде изјава по однос на предметот
„Ласкарци“. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3r1JhQD
На 06.12.2021 година, извршната директорка Натали Петровска за ТВ 24 даде изјава по однос на најавениот
меѓународен мониторинг од страна на меѓународни експерти за судските случаи „Монструм“, „Диво Насеље“, „Алфа“
и случајот со „Алмир Алиу“. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3rRVjv7
На 07.12.2021 година, порталот Фокус ја објави изјавата на Коалиција „Сите за правично судење“ по однос
на меѓународниот мониторинг за судските случаи „Монструм“, „Диво Насеље“, „Алфа“ и случајот со „Алмир Алиу“.
Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3KIHwjd
На 07.12.2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава за телевизија Канал 5 по однос
на најавениот меѓународен мониторинг на судски случаи. Изјавата можете да ја погледнете на следниот линк:
https://bit.ly/3r1hG1S
На 09.12.2021 година, проектната координаторка Емилија Спасовска даде изјава по однос на случајот со
Илија Кавазов и неможноста тој да го оствари правото на парична помош од страна на државата. Изјавата можете да
ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3Gg9xLH
На 23.12.2021 година, ТВ 24 ја објави изјавата од страна на Коалиција „Сите за правично судење“ по однос
на мерката притвор за Сашо Мијалков. Изјавата можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3KL1nxZ
На 23.12.2021 година, извршната директорка Натали Петровска даде изјава за порталот А1 он. Изјавата
можете да ја прочитате на следниот линк:
https://bit.ly/3G7ufNw
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АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА
KОАЛИЦИЈА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“
Годишно Собрание на Коалиција „Сите за правично судење“
На 15.04.2021 година на онлајн платформата Zoom во Скопје се одржа 19-то годишното Собрание на
Коалицијата. Присутни на Собранието беа 10 од 13 членки на организацијата и тоа:
1. Македонско здружение на млади правници – МЗМП - Скопје
2. Институт за европски политики - ЕПИ – Скопје
3. Здружение на граѓани МУЛТИКУЛТУРА – Тетово
4. Младински образовен форум - МОФ – Скопје
5. Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ - ПДАС МЕЃАШИ – Скопје
6. Младински културен центар - МКЦ - Битола
7. Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста - Субверзивен фронт – Скопје
8. Здружение за заштита на правата на детето – ДЦИ Секција во Македонија - Скопје
9. Асоцијација за демократски иницијативи - АДИ - Гостивар
10. Здружение за правата на Ромите - МЕСЕЧИНА - Гостивар
На ова Собрание, беше презентиран Годишниот извештај за работата на Коалицијата за 2020 година и беше
усвоена Годишната сметка на Коалицијата за 2020 година. На ова Собрание, беа избрани нови членови на
Надзорниот одбор: Димитар Низамовски – Младински образовен форум, Ирена Велковска – Здружение за заштита
на правата на детето, Ардита Абази Имери – Институт за европски политики.
Управниот одбор на 01.10.2021 година одржа седница на која Натали Петровска беше избрана за извршна
директорка на Коалицијата „Сите за правично судење“ со мандат од 4 години.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021
Биланс на приходите и расходите на 31.12.2021
1
2
3
4
5

ПРИХОДИ
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори
Сопствени приходи
Други приходи
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година
Вонредни приходи
Вкупни приходи:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7.967.696,00
90.275,00
105.162,00
1.439.559,00
6,00

ден.
ден.
ден.
ден.
ден.

9.602.698,00 ден.

РАСХОДИ
Потрошени материјали
Потрошена енергија
Други услуги
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација
Наемнини
Други материјални расходи
Провизија за платниот промет
Премии за осигурување
Дневници за службено патување
Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните
Други расходи
Средства за опрема
Вкалкулирани плати
Вонредни расходи
Вкупни расходи:

603.070,00
71.898,00
145.365,00
113.710,00
303.900,00
190.347,00
79.321,00
5.265,00
119.949,00
6.735.217,00
259.825,00
36.131,00
686.069,00
1.833,00

ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.
ден.

9.351.900,00 ден.

ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ)

250.798,00 ден.

Биланс на состојба на 31.12.2021
АКТИВА
1 Опрема
2 Парични средства

367.185,00 ден.
258.357,00 ден.

Вкупна актива:

625.542,00 ден.

ПАСИВА
1 Деловен фонд
2 Пасивни временски разграничувања
3 Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година
Вкупна пасива:

367.185,00 ден.
21.122,00 ден.
237.235,00 ден.
625.542,00 ден.

24

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Тимот на националната канцеларија на Коалицијата
НАТАЛИ ПЕТРОВСКА

ДАНИЕЛ МИТКОВСКИ

ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА

ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН
МЕНАЏЕР

Моб: 00 389 70 315990
Тел/Факс: 00 389 2 6139874
npetrovska@all4fairtrials.org.mk

Моб: 00 389 71 343021
Тел/Факс: 00 389 2 6139874
dmitkovski@all4fairtrials.org.mk

ДАРКО АВРАМОВСКИ
ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Моб: 00 389 75 588196
Тел/Факс: 00 389 2 6139874
davramovski@all4fairtrials.org.mk
ЛЕЈЛА ТУТИЌ

ИВАНА ПЕТКОВСКА

ПРОЕКТНА КООРДИНАТОРКА

ПРОЕКТНА КООРДИНАТОРКА

Моб: 00 389 70 252993
Тел/Факс: 00 389 2 6139874
ipetkovska@all4fairtrials.org.mk

Моб: 00 389 75 326466
Тел/Факс: 00 389 2 6139874
ltutic@all4fairtrials.org.mk

Информации за Коалицијата:

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“
ул. Македонија 11/2-10, Скопје, 1000
Тел/Факс: 00 398 2 6139874
www.all4fairtrials.org.mk
www.otvorenosudstvo.org.mk
www.sudskodosie.all4fairtrials.org.mk
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