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СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНТИВА ПРОТИВ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИКВЕНЦИЈА

Нашата мисија е развивање на силна законска

регулатива, унапредување на Законот за правда

за децата, негово надградување,

имплементирање, мониторинг, евалуација,

донесување развивање и унапредување на

процедурите за постапување со децата жртви од

насилство, како задолжителни упатства за

постапување во полицијата, обвинителствата, и

судовите, донесувањето на индикаторите за

следење на ефикасноста на законите за правда

за деца, континуирана обука на лицата кои

работат во системот на правда за децата, како

единствена специјализирана организација која

врши професионални обуки за лицата задолжени

за примена на законите во системот за правда на

децата.

МИСИЈАНА  СППМД

СППМД е независна, непрофитна невладина организација за развој и
унапредување на системот за правда на децата, децата во судир со
законот и децата жртви од насилство, и континуирана едукација на
лицата кои работат во системот на правда за децата.
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единствен кодифициран закон во
системот на малолетничката правда во
Република Македонија, и ги
формиравме првите десет Општински
совети за превенција од малолетничко
престапништво. 

Продолживме со креирање на
процедурите за постапување со деца
жртви, за овозможување на стандарди
на најранливата категорија во нашето
општво, за постапување пред
полицијата, обвинителството и
судовите. 

Во двете години зад нас 2016-2017,

целосно сме посветени на  креирање
на првиот Коментар на Законот за
правда за децата со практикум, како
документ и алатка за потребите на сите
професионалци во системот на правда
за децата, ги креиравме Индикаторите
за следење на состојбата со децата
жртви на насилство, за потребите на
Националното кординативно тело,

реализиравме специјализирани обуки
за сите лица задолжени за примена на
законите и тоа стручни лица од ЦСР,

полициски службеници, адвокати,

преставници од образованието и
здраствените институции, јавни
обвинители и судии, организиравме за
првпат симулирани судења во
специјализирана судница на Правниот
факултет во Штип, но не ги
заборавивме  децата, со нивната
инклузивност во процесот на размена и
учествона домашни и меѓународни
семинари, конференции, размени,

посети, на кој ги разменуваат своите
знаења, но и стекнуваат нови
вредности и искуства. 

Затоа веруваме дека пред нас е
времето во кое заеднички ќе го
унапредуваме  системот на правда за
децата, и дека најдобриот интерес на
детето ќе биде патот и кон нашата
заедничка цел. 

ОБРАЌАЊЕ од
ОСНОВАЧОТ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА БОРДОТ

Кога на 27 мај 1996 година, од членови
на заедницата, се формира СППМД,

како невладина организација,

верувавме дека формираме
организација која ќе работи на
просторот на владеење на правото и
заштита на правата на децата. 

Од 1996 година, до денес, СППМД
работеше на остварување на концептот
за создавање на услови  и за
зајакнување на невладиниот сектор во
Република Македонија, и за развој и
унапредување на правата на децата и
децата жртви на насилство. 

22-те години, зад нас се години
исполнети, со предизвици,

охрабрувања, надеж, години на работа,

на творење, на создавање на нови
вредности, на пријателства, години на
создавање на нов простор на правдата
за децата, нов простор за најдобриот
интерес на децата, години на изградба
на новиот пат, на новото, хумано и
хармонизирано законодавство за деца,

на нови принципи, на нов почеток во
остварувањето на благосостојбата на
децата. 

Започнавме, со Акциониот план за
превенција на детско престапништво,

продолживме со Кодексот за правда за
децата, во 2012 година со подршка на
УНИЦЕФ бевме лидери и носители на
 проектот за започнување на процесот
на  формирање на  Општински совети
за превенција на малолетничкото
престапништво, учествуваме во
донесувањето на Законот за правда за
децата, во неговата имплементација,

бевме носители на индикаторите за
следење на состојбата со примената на
законот за правда за децата. 

За нас особено е значајно што во 2012

година започнавме со
конкретната имплементација на
одредбите од Законот за малолетничка
правда, прв и 

Претседател, 
Вонреден професор д-р Лазар Нанев
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2000+
УЧЕСНИЦИ

РАСТ И РАЗВОЈ
ГОДИНИ НА

300+
РАБОТИЛНИЦИ

100+
ПРОЕКТИ

Програми

Владеење на правото 
Човекови права 
Деца 
Деца во судир со законот 
Деца жртви на насилство 
Социјална инклузија 
Демократија
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ГОДИНИ 

22 години, зад нас е период на создавање, развој и унапредување на системот
на правда за децата, периодот кој е доволен да се согледаат слабостите,
идентификуваат пречките, да се унапредат состојбите, доволен период да се
предизвикаат промени, да се подобри општеството, да се создаде подобар
свет за децата. Ова е време во кое СППМД работеше на поддршка на
процесот на градење на благосостојба на децата, на општество по мерка на
секое дете, на промоција на меѓународните стандарди, но истовремено и на
создавање на ново кодифицирано малолетничко законодавство во Република
Македонија. Работевме напорно, посветено, работевме одговорно, нудевме
предлози, создававме вредности. Преку нормативните акти овозможивме да ја
подобриме и унапредиме положбата на децата во судир со законот и децата
жртви на насилство. Инициравме  создавање на локални превентивни
програми, и затоа веруваме дека, унапредувањето на правдата за децата, не е
ниту право, ниту обврска, тоа е човекова вредност, заеднички да создадеме
СВЕТ ПО МЕРКА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ. 

22 1996-2018

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА
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„Децата кои се жртви и сведоци се особено ранливи и имаат потреба од посебна 
заштита, помош и поддршка за нивната возраст, ниво на зрелост и единствени 
потреби, за да се спречат понатамошните тешкотии и траума која може да биде 
резултат на нивното учество во кривично-правниот процес,” проф. др. Лазар Нанев, 
судијa. 

"Покрај тоа што земјата веќе има
усвоено голем број закони и
политики за заштита 
на правата на децата, се уште
недостасува целосно интегриран и
координиран 
пристап за спречување и
справување со насилство врз
децата," др. Бертран 
Демулен, претставник на УНИЦЕФ.

„Кривичната постапка претставува сложен
систем на права и обврски, но, мора да 
се согласиме дека децата се најранлив

учесник во таквата постапка,„ 
Процедурите кои денес се публикувани ќе 
бидат алатка која ќе овозможи ниту едно
детско право да не биде повредено или 

ограничено.„— 
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КОНФЕРЕНЦИЈА
ПРАВДА ЗА

УНАПРЕДУВАЊЕ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ДЕЦА 

ЖРТВИ ОД НАСИЛСТВО
Претседатели на судови, јавни обвинители, кривични судии и претставници од

полицијата дискутираа за новите стандардизирани процедури за постапување со деца

жртви на насилство од страна на полицијата, обвинителството и судиите. Процедурите

беа изготвени со поддршка од УНИЦЕФ. Тие не воведуваат нови законски мерки туку

претставуваат практична алатка за подобро идентификување на децата жртви, проценка

на нивото на ризик со кој се соочуваат, спроведување на процедурите, одбирање и

спроведување на соодветни мерки за заштита, спроведување разговор со деца жртви

како и меѓу-секторска соработка.
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА

ДЕЦАТА

Заради унапредување на системот на правда за децата, и следење на состојбата со
имплементацијата на Законот за правда за децата, СППМД, за потребите на Државниот
совет за превенција на детско престапништво, со подршка на УНИЦЕФ, креираше листа на
индикатори за следење на примената на Законот за правда за деца, за центрите за
социјална работа, полицијата, јавното обвинителство и судовите. Процесот на креирање
на листата на индикатори се развиваше согласно стандардите на ОН, според вопоставени
 критериуми за нивна видливост и споредливост. 
Системот на индикатори треба да овозможи видливост на пречките за имплементација на
Законот за правда за децата, подобрување на состојбите и креирање на јавни политики за
унапредување на системот на правда на децата. 
Националните експерти ангажирани за потребите на проектот дефинираа и тоа, за
центрите за социјална работа седум индикатори, за полицијата шест индикатори, за
јавното обвинителство  пет индикатори и за судовите единаесет индикатори. 
Денес индикаторите за следење на примената на Законот за прав да за децата се
составен дел на Годишниот извештај  на Дражвниот совет за превенција на детско
престапништво. 

9



КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА НА ДЕЦАТА 

ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА

Законот за правда за деца е суштински важен документ кој содржи одредби не само за
децата во судир со законот, туку и одредби  за посебниот третман на децата жртви од
насилство, како и за помош и заштита на децата изложени на ризик итн. 
Професионалците, вклучувајќи ги  социјалните работници, полициските службеници,
јавните обвинители, па дури и судиите, сè уште имаат многу прашања во врска со
соодветното спроведување на овој закон. 
Затоа беше неопходна потребата од креирање на коментар на Законот за правда на
децата со практикум. Коментарот ќе биде суштинска алатка за еднаква имплементација на
законот, а исто така ќе биде многу корисна и за усогласување на формата и содржината на
сите законски предлози кои можат да се поднесат според одредбите на законот. Ова ќе го
олесни начинот на поднесување на предлог, со што ќе се олесни практичната примена на
одредбите и ќе се спречи неправилна пракса, дилеми за толкување и тешкотии со кои се
соочуваат практичарите. Коментарот ќе придонесе за единствен третман на децата, без
оглед каде се преземаат дејствијата - во местото на живеење на детето или на местото
каде што јавниот обвинител за деца ја проширил надлежноста. 

Република Македонија  е една од ретките земји во регионот која нема коментар за
правните инструменти релевантни за правдата за деца, што претставува голема пречка за
соодветно спроведување на законот. Ефективната имплементација на овој закон вклучува
меѓу институционална соработка, помеѓу Министерството за внатрешни работи, Центрите
за социјална работа, Јавното обвинителство, училиштата, судовите и повремено, во
зависност од сериозноста на кривичното дело, казнено-поправните установи.
Придобивките од коментарот ќе им служат на сите социјални работници, полицајци,
адвокати, обвинители и судии, академијата, како и претставници на невладини
организации кои работат на полето на заштитата на правата на децата, и конечно на
студентите на сите факултети кои користат програми за детски права .
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СО ПРАКТИКУМ

Поради тоа, со поддршка на УНИЦЕФ, во периодот 2016-2018 година се реализира проектот
за креирање на Коментар на Законот за правда за децата со практикум. 
Експертскиот тим, предводен од академик Владо Камбовски, а во состав проф.д-р Гордана
Лажетиќ од Правниот факултет Скопје, проф.д-р Лазар Нанев,судија, и професор на
Правниот факулет во Штип, доц. д-р Олга Кошевалиска од Правниот факултет во Штип,
проф.д-р Беса Арифи од Правниот факултет на Универзитетот на Југо-Источна Европа во
Тетово и доц.д-р Џемаил Саити, судија на Врховен суд на РМ, развија план на активности,
за организирање на дебати и работилници со претставници од сите засегнати инститции,
обезбедија релевантна литература, закони, конвенции, препораки, како и посебните
правила за децата, а исто така и судски одлуки, и преку индивидуална работа, се изработи
драфт верзијата на Коментарот на Законот за правда за децата со практикум. 

Со цел размена на информации и развивање на Коментарот на законот за правда за децата
со практикум, одржани се четири работилници со практичарите и тоа, судии, јавни
обвинители, адвокати и полициски службеници по апелационите подрачја, и тоа на ден
03.03.2017 година во хотел Континентал во Скопје, на ден 23.03.2017 година во хотел
Епинал во Битола, на ден ден 13.04.2017 година во хотел Тиволи во Тетово и на ден
27.04.2017 година на Правниот факултет во Штип, на кој што работилници од страна на
експертскиот тим, изнесена е содржината на законот, е разговарано и за клучните дилеми,
пречки и предизвици за примената на законот, а исто така е разговарано и за формата и
содржината на обрасците за изработка на практикумот. Врз основа на одржааните четири
работилници, и донесените заклучоци, препораки и укажувања во тек е индивидуална
работа од страна на националните експерти. 11



ИНДИКАТОРИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА СО
ДЕЦА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

Развивањето на систем на
индикатори за состојбата со
децата жртви на насилство
 имаат за цел да ја унапредат
праксата и заштитата на децата,
 и понатаму да ги унапредуваат
и заштитуваат правата на
децата со почитувањето на
меѓународните норми и
стандарди.

Развивањето на системот на индикатори  е детерминиран поради тоа што, денес голем број
на  деца, страдаат поради криминал и злоупотреба на моќ, и дека правата на тие деца не се
соодветно препознаени, дека тие може да бидат изложени на дополнителни тешкотии кога
помагаат во правниот процес, дотолку повеќе што  децата се ранливи и имаат потреба од
посебна заштита која одговара на нивната возраст, ниво на зрелост и индивидуални
посебни потреби, а со тоа и да се спречи виктимизацијата на децата, да се утврди дали,
процедурите се имплементираат, функционираат, дали се препознатливи, кои се неговите
недостатоци, потреби. На овој начин, се детектираат а потоа и дефинираат ефикасни
процедури во постапувањето на институциите, кои  водат кон унапредување и заштита на
правата на децата жртви, а притоа почитувајќи ги  меѓународните норми и стандарди, при
што  императивна е обврската за  собирање на податоци за состојбата во постапките што
се водат за кривични дела во кои децата се жртви од насилство или кривични дела.
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ДЕЦАТА ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО

Поради тоа, СППМД, со поддршка на УНИЦЕФ од 2016
година, кој продложи и во 2017 година, ги имплементираше
активностите за криеирање на индикатори за следење на
состојбата со децата жртви на насилство. 
Листата на индикатори содржи општи и специфични
податоци, кои ги опишуваат генералните карактеристики на
насилството, но и преземените специфични процесни
дејствија и форми за заштита. Податоците ќе обезбедат
одредени демографски аспекти, кои се многу важни за
следење на појавата, како  пол и возраст на децата, вид на
злоупотреба и занемарување, социјален ризик во кој се
децата, пријавен сторител на насилството, како и
поспецифични податоци кои се однесуваат на посебни
видови насилство, постапките кои се водат за доследно
гонење на сторителите и ангажирање на професионалците
за да се обезбеди правилно функционирање на системот.
Податоците ќе се собираат од повеќе извори и области,  од
секторот образование и здравство, од центрите за
социјална работа, полиција, јавно обвинителство и
судовите.
Од страна на националните експерти, за образование г-дин Георге Николов од
Министерството за образование и наука, за центрите за социјална работа д-р Невена
Петровска, за полиција Цена Чаловска, за здравство проф.д-р Фимка Тозија, за
обвинителство проф.д-р Гордана Лажетиќ Бужаровска и за судовите проф.д-р Лазар Нанев,
беа подготвени  нацрт верзиите на индикаторите за следење на состојбата со децата жртви
од насилство. 
Заради инклузивност во процесот на креирање на индикаторите, како и заради
финализирање на листата на индикатори,  организирани се четири работилници со
релевантните институции по Апелационите подрачја. 
Работилниците се одржаа на ден 28.02.2017 година во хотел Континентал во Скопје, на ден
24.03.2017 година на Правниот факултет во Штип, на ден 07.04.2017 година во хотел
Епинал во Битола и на ден 20.04.2017 година во Тетово. Учествуваа претставници од
релевантните институции и тоа,  стручните лица од Центрите за социјална работа,
полициски службеници од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија,
јавни обвинители од  Јавните обвинителства, судии, претставници од образовните
институции и претставници од здраствените институции. На работилниците од страна на
експертскиот тим, се презентираше драфт верзијата на индикаторите за децата жртви од
насилство од секоја област, за квалитетот на индикаторите, можноста за нивното
собирање, како и за  методологијата и модалитетите за развивање на индикаторите, за
потребите на надлежните институции и Националното координативно тело.
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СИСТЕМ НА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА

ТРЕНИНГСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ
За ефективно спроведување на
Законот за правда за децата,
особено процедурите за
постапување со деца жртви на
насилство, неопходно е да се
воспостават политики кои ќе
обезбедат стандардизација и
унификација на постапките.

Поради тоа, во рамките на проектот подржан од УНИЦЕФ, се одржаа шест дводневни
специјализирани работилници за обука на професионалците кои постапуваат со деца
жртви на насилство и тоа, на ден 26-27.10.2017 година, во Скопје, на ден 09-10.11.2017
година, во Скопје се одржа втората специјализирана работилница, на ден 22-23.11.2017
година, во Скопје се одржа третата специјализирана работилница за обука на сите лица
кои постапуваат со деца – жртви на насилство, на ден 30.11-01.12.2017 година, во Охрид
во хотел Инекс Горица се одржа четврата специјализирана работилница, на ден
06.-07.12.2017 година, во Охрид во хотел Инекс Горица се одржа петтата специјализирана
работилница, на ден 13-14.12.2017 година, во Скопје се одржа шестата специјализирана
работилница.  
Специјализираните обуки беа реализирани од страна на националните експерти проф.д-р
Гордана Лажетиќ, вон.проф.д-р Лазар Нанев, д-р Невенка Петровска и Цена Чаловска. 
Целта на работилниците беше сите лица задолжени за постапување со дете жртва да се
стекнат со специјализирани знаења врз основа на донесените процедури. 
На шесте работилници вкупно присуствуваа 57 - полициски службеници, 91 стручни
работници од Центрите за социјална работа, 15 јавни обвинители, и 15 судии. 
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ЗА СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА, 

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И СУДИИ

Ова особено се нагласува со одредбите за посебните мерки на процесна заштита на
децата жртви на насилство. На овој начин, имплементацијата на ИТ опрема ќе им
овозможи на децата-жртви да дадат изјава и да сведочат, без претходно да се појават пред
судот, преку претходно евидентираните изјави. Ова значи дека детето не мора да чека
пред да дојде на суд, ги избегнува проблемите поврзани со губење на меморијата и го
намалува степенот на виктимизирање, и гарантира негова заштита. Покрај тоа, исто така
постои потреба да се стекнат вештини за тоа како да се користат медиумите со снимениот
материјал, како и вештини за нејзино репродуцирање во постапките пред судот. Одредбите
од Законот за правда за децата, Законот за кривична постапка и Процедурите за
постапување со деца жртви на насилство и сведоци во кривичната постапка во врска со
третманот на детето, контактирање и комуницирање со него / се директно поврзани со
употреба на специјална ИТ технологија и зависат од информатичкото знаење на лекарот.
Затоа, сите лица одговорни за примена на овие закони изразија интерес за итна потреба од
стекнување знаења и вештини поврзани со ИТ технологијата. 

Овој вид обука е од суштинско значење за
соодветно спроведување на одредбите од
законот. Оттука, секој разговор со деца значи
повторно да се живее во моментот на насилство
и затоа треба да биде ограничен. Тоа  значи
дека развојот на постапката директно ќе зависи
од снимениот материјал од почетните фази на
постапката. Практичарите кои се вклучени во
овој дел од постапката немаат друга обука за
ИТ-опрема што се користи за сослушувањето.
Оттука, тие немаат релевантни знаења и
вештини за соодветна примена на оваа
технологија. Ова е причината поради која тие не
можат да ги имплементираат законските
одредби како што се бара, што како резултат
директно влијае на правата на децата и на
квалитетот, времетраењето и, конечно,
ефективноста на постапката. Затоа, постои
потреба за стекнување на нови знаења и
вештини на сите лица кои се занимаваат со
системот на правда за деца - убиства на
насилство. 
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НА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА  

ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА
АНАЛИЗА

Со поддршка на Институтот за Евртопска политика Скопје, како дел од проектот Мрежа
23+,.СППМД, го реализираше проектот„Примена на законот за одредување на видот и
висината на казната“, 
Целта на истражувањето беше да се утврди влијанието на Законот за одредување на
видот и одредување на висината на казната (ЗОВОВК) врз казнената политика. За целите
на истражувањето беа анализирани 150 пресуди од судовите во Тетово, Велес, Кочани и
Кавадарци. 
Споредбената анализа покажа дека закон со слична содржина не постои ниту во
европските држави, ниту во државите од англосаксонското право. Односно, според
анализата, во САД од 2005 година прописите се од консултативна природа, додека во
Англија и Велс нема бодови, туку прописите се само појдовна точка за минимална
санкција. Во Канада и Ирска не постојат упатства за одредување на видот и висината на
казната. 
Од анализираните случаи, истражувањето изведува повеќе импликации од ЗОВОВК: 
- зачестено признание на главна расправа; 
- зачестена примена на постапки за издавање казнен налог; 
- поблага санкција за потешки кривични дела; 
- построга санкција за полесни кривични дела; 
воедначеноста не е постигната. 
Имајќи ги повеќекратните негативни импликации на Законот за одмерување на видот и
висината на казната, СППМД препорачува:  
Измена на член 39 ст. 3 од КЗ – со што ќе отпадне основот за примена на ЗОВОВК и тој ќе
се укине со влегување на измените и дополнувањата на КЗ. 
Да се врати стариот текст на член 40 од КЗ. 
Донесување на член 41-а, во кој ќе се предвиди ублажување на казната при спогодба.

16



НА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА  

ВИДОТ И ОДМЕРУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА КАЗНАТА
АНАЛИЗА

На ден 03.07.2017 година, во просториите на МАНУ во Скопје, во присуство на
претставници од судовите, јавното обвинителство, адвокати, научни работници и
медиумите, како и преставници од ЕПИ,  организирана беше презентација на Анализата на
Законот за одмерување и определување на висината на кривичните санкции од страна на
националните експерти истражувачи. Се разговараше за ставовите на практичарите во
однос на примена  и  ефектите од примената на Законот за одредување на видот и
одмерување на висината на казната. По извршената презентација, и дебата која беше
резултат на анализата, донесени се заклучоци за поведување на иницијатива за оцена на
уставноста на законот. Имено, Република Македонија е единствената држава во Европа
каде што со донесениот ЗОВОВК се напуштија сите традиционални, европски, практики за
одмерување на видот и висината на кривичната санкција. Донесениот ЗОВОВК доведе до
значителни отстапувања од етаблираните темелни вредности и ги загрози основни правни
начела врз кои се темели современото казнено законодавство:уставно загарантираното
начело за поделба на власта, независноста на судството,слободното судиско убедување и
начелата за одмерување на санкциите. Врз основа на направената анализа на 150 пресуди
по случаен избор, како и од одржаните работилници со фокус групи и тоа околу 120 судии,
јавни обвинители и адвокати се констатира следното: ЗОВОВК да се поништи поради
следниве причини:  ЗОВОВК е спротивен на УРМ - ЗОВОВК  сериозно го нарушува
начелото за поделба на власта предвидено во УРМ и му дозволи на законодавецот да
влијае врз судското одмерување на санкциите; ЗОВОВК доведе до невообичаени
контрадикторности во КЗ коишто може да имаат сериозни реперкусии; ЗОВОВК доведе до
формализирање на слободното судиско убедување сведувајќи го на бодирање и
пресметување бодовни разлики помеѓу олеснителните и отежителните околности, наместо
грижа за специјалната превенција и индивидуализација на казната; со ЗОВОВК на мала
врата во казненото право се враќа повеќекратниот повтор како отежителна околност, но не
како факултативна (каква што постоеше до 1996 година), туку во форма на задолжителна
отежнувачка околност која неизбежно доведува до заострување на казната; Констатирано
е дека препорака за начинот на Поништувањето може да се оствари на два начина: со
Измена на чл. 39 ст. 3 од КЗ – со што ќе отпадне основот за примена на ЗОВОВК, и тој ќе
се поништи со влегување во сила на измените и дополнувањата на КЗ,или  Поднесување
иницијатива до Уставниот суд на РМ со оглед на неговата конградикторност со темелните
вредности од чл. 8 на УРМ неусогласеност со некои одредби од УРМ (со чл. 98 изменет со
Амандманот XXV, според којшто судовите се независни и со чл. 101 во однос на обврската
на ВСРМ како највисок суд да го обезбеди единството во примената на законите од страна
на судовите), како и поради контрадикторности што ги предизвикува во примената на
определени одредбит во постојните закони (одредбите од општиот и посебниот дел на КЗ
и со одредбите на ЗКП).   Од страна на истражувачите поднесена е иницијатива до
Уставниот суд и веќе е поведена постапка за оцена на  уставноста на законот, а анализата
ќе биде основа за судијата известител. Пред Уставниот суд  на Република Македонија,
одржана е јавна седница, на која сите девет члена се произнесоа дека овој закон е
спротивен на уставот, и се очекува одлуката. 17 



CIVICA MOBILITAS

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ 

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
Шветскиот институт за јавна администрација(SIPU).  
Како програма за поддршка на граѓанското општество започна да се спроведува во април
2016 година. Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање на
општествени промени во стратешки области, како што се добро владеење,
децентрализација иразвој на граѓанското општество. Исто така, се поддржуваграѓанското
општество и во упатувањето на три трансверзални теми: родови прашања, меѓуетничките
односи и миграциите. 
За период од четири години, Цивика мобилитас планира да достигне ,,критична маса,, од
100 граѓански организации кои активно се ангажираат во постигнување на општествени
промени во Република Македонија. Оваа критична маса може да помогне во постигнување
консензус за правците и содржината  на клучните општествени реформи. Истовремено,
преку изнесување свои експертски мислења и ставови по однос на тековни случувања, а
особено поради потребата на креирање на јавни политики од областа на системот на
правда за децата, унапредени и зголемени се активностите на СППМД. 
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CIVICA MOBILITAS

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ 

Со институционалниот гранд СППМД, работи на пет области со исто толку специфични
цели и тоа: 
Област 1, идеи, заеднички каузи и заеднички акции. 
Специфична цел, визија, мисија, одржлив развој на СППМД и успешно реализирање на
долгорочните определби. 
Област 2, вредности, убедувања и ставови. 
Специфична цел, унапредување на доброто управување и промовирање на вредности и
ставови за солидарност, транспарентност и инклузивност. 
Област 3, конституенти/граѓански ангажман. 
Специфична област, зајакнување на базата на конституенти вклучени во работата на
СППМД и заеднички акции во и надвор од државата. 
Област 4, организациски развој. 
Специфична област, унапредување на системите за континуирано и одржливо
организациско јакнење и институционален развој на СППМД. 
Област 5, општествено влијание. 
Специфична област, доверба, отчетност, одговорност, и јавност во работењето. 

Врз основа на реализираните активности, по области, како продукти остварени се
очекуваните резулати и тоа: 

- ревидиран Статутот на СППМД, 
- подготвен етички кодекс и документ за внатрешни постапки, 
- подготвен стратешки план. 

ПРОМОЦИЈА НА НОВИ 38 ГРАНТОВИ НА ЦИВИКА МОБИЛИТАС 

Семејството на Цивика мобилитас, од денес (15 февруари 2017 година) брои 159
грантисти, а вкупната поддршка за која се склучени договори од почетокот на програмата
изнесува речиси 262 милиони денари или нешто над 4,5 милиони швајцарски франци. На
денешниот настан беа промовирани нови институционални грантови за 12 граѓански
организации, мали акциски грантови за 15 граѓански организации, ад хок грантови за девет
граѓански организации и два гранта за стипендии. 
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Семинар “LISTEN: share effective communication
approaches with youngsters” 
Домаќин на проектот беше AVENTURA MARAO
CLUBE, а имплементиран во соработка со организации
од Македонија, Тунис, Италија, Франција, Англија,
Романија, Палестина, Египет, Русија, Грузија и
Ерменија. Целта на овој проект беше, да се направи
дијагноза на главните комуникациски пречки помеѓу
сите вклучени партнери, да се подигне учеството и
пристапот до можностите за обесправените целни
групи и да се споделат успешни примери во врска со
алатките за комуникација за активно зборување и
слушање. 

Во периодот од 08-14.08.2017 година, во
Франкфурт, Германија, се одржа семинар “Be

Border-Free”, имплементиран од The International
Young Naturefriends и беше втор од трите проекти

на оваа тема. Целта беше да се подобри
разбирањето на предизвиците и можностите кои

што миграцијата ги носи на секторот за младинска
работа и меѓународната соработка, да се зголеми
солидарноста помеѓу социо-културните различни
групи на млади луѓе, мигранти и бегалци, и да им
овозможи да се стекнат со знаења и вештини кои

ќе ги искористат во нивните проекти и организации.
На крајот, креиравме квалитетен прирачник за
младинска работа поврзана со миграцијата. 

СППМД во период од 14 до 19
ноември 2017 година,
учествуваше со двајца свои
претставници, Цветанка
Камчева и Марија Бошкова во
Хеерлен, Холандија на
последната серија настани
организирани од IYNF во 2017
година, на тема "Raise Your
Voice", на која учество зедоа
сите организации-членки на
оваа меѓународна мрежа.
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Во јуни 2017 година СППМД, со свои претставници
учествуваше на младинската размена на тема “Youth-

led Activism / Changemakers” која се одржа во Косово
– Приштина. На размената учествуваа младинци на
возраст од 16 до 20 година од Косово, Македонија и

Шведска, а  фокусот беше ставен како да се креираат
позитивни промени на локално ниво преку

креативниот активизам. 

СППМД беше партнер на проектот кој се одржа во
Шпанија во март 2017 година. Групата броеше
осум учесници и двајца лидери. На оваа размена
преку методот на интеркултурно учење се соочија
со општите предрасуди и стереотипи, промовирајќи
толеранција и респект. Една од целите беше
охрабрување на активната вклученост на младите
во општеството, што се постигна низ организирани
активности во училиштето во Бадалона. Убавината
на Еразмус+ проектите се крие во културниот
диверзитет кој и овој пат, освен со македонски,
беше испочитуван и со учесници од Италија и
Шпанија.  

Младинска размена во Турција, во месец јули
2017 СППМД, беше дел од младинска размена во
Турција под името „We love Roma music“. Групата

се состоеше од учесници од СППМД во
соработка со ОЖ – Свети Николе. Целта на

размената беше на еден забавен начин да се
промовира ромската музика. Музика, танц и море

кој би помислил на подобра комбинација?
Финалниот производ може да се погледне на
следниот линк https://www.youtube.com/watch?

v=y3Caik9YZBQ

Младинска размена во Словенија, во месец октомври 2017 СППМД учествуваше во
младинската размена ,,Urban House,, која се одржа во Чрномељ, Словенија. Целта на
размената беше да ја поттикне свеста за животната средина, со тоа што од стариот,
навидум неупотреблив мебел направивме целосно функционална опремена тераса.
Звучеше неизводливо, но крајниот резултат беше уникатен. Загарантирано знаење на
неколку полиња, од архитектонско планирање до мајсторска изработка. Еве што се
случува кога ќе се спојат Македонци, Словенци, Полјаци, Шпанци, Хрвати и Португалци
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Дојди  на Амфи, од 21-23.07.2017 година, се одржа
единствен, настан за урбаната култура во Ниш,
Србија каде овој фестивал волонтерите од СППМД
зема учесто како на самиот настан така и во
логистиката на настанот. Овој фестивал има за улога
да ја примовира урбаната култура преку четири
дисциплини, како hip hop музиката,графитите, hip hop
играњето и кошарката 

Creativity Creates Change, од 11.05. до 14.05.2017
година, во Ниш ,Србија се одржа финалната

конференција на проектот Creativity Creates Change
каде беа претставени продуктите од сите земји
учеснички на овој проект . Од страна на СППМД

учествуваа четворица младинци кој ги
претставуваа продуктите и како песната.  

Play for Inclusion, од 07.04.2017. до 10.04.2017
година, се одржа финалната конференција на
проектот Play for Inclusion која се одржа во
Кавадарци, во организација на СППМД . Главна
цел на овој проект е младите да ја промовираат
младинската работа преку спорт, со учество на
преставници од седум земји.

It's Time! – Training, од  01.10. до 08.10.2017 година, се
одржа тренингот за млади од проектот It's Time! на

Крф во Грција. Целта на овој проект е да се прикаже
проблемот за родовата рамноправност и како да се

бориме против нееднаквоста преку креативни методи
музика, стоп анимација, видео и преку музика.

Тренингот имаше за цел да се обучат млади од седум
земји, за тоа  што е родова рамноправност и потоа
своето знаење да го пренесат на своите врсници.

СППМД години наназад е вклучен во ФАРЕ неделата, каде
младите од Кавадарци се борат против расизмот во спортот.
Во Фаре неделата се вклучени голем број на фудбалски
светски клубови кој заедно во една недела го креваат гласот
против расизмот.  СППМД години наназад е партнер со ФАРЕ,
каде СППМД организира турнир во фудбал, цртање на
знамето на ФАРЕ, дефилирање по улиците на Кавадарци со
цел да го запознаат локалното население со овој проблем.
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Во рамките на долгогодишната соработка со
Фондацијата Песталоци од Швајцарија, десет млади
членови на СППМД, родени во 2001 и 2002 година,

учествуваа на четвртиот по ред Интеркултурен Летен
Камп во Троген, Швајцарија, заедно со уште триесет
нивни врсници од четири партнерски организации од
Македонија, како дел од вкупно 230 млади од шест
различни земји во кои оваа фондација спроведува

редовни активности. Во рамки на двонеделните
активности од 09.07.2017 година до 21.07.2017

година, тие можеа да работат на три различни теми  и
тоа, детски права,  интеркултурно учење и градење

на тимови/тимска работа. 

Петре Мркев, генерален секретар на
организацијата, учествуваше на последната обука
на TACSO Програмата од 10 до 12 јули 2017
година, во Скопје, посветена на унапредување на
односите со јавноста на НВОи-те. Преку практични
примери, учесниците се запознаа со успешни
техники за презентирање на својата работа на
локално или национално ниво, како и подобра
комуникација со медиумите и своите корисници.  

Нашиот поранешен ЕВС волонтер во Турција, Емина Токовиќ беше
одбрана да ја води нашата група на младинската размена „Откривање
на културите преку медиуми„ која треба да се одржи во Август. За таа
цел, од 10 до 13 Јули таа учествуваше на подготвителната посета која
се одржа во Палермо. На неа учествуваа лидерите на сите младински
групи, кои доаѓаат од пет различни Европски земји. На овој заеднички
состанок тие можеа да се запознаат со сите поединости поврзани со
сместувањето, исхраната, локалната заедница и нејзините потреби/

успешни проекти во работата со медиумите, како и да се договорат за
текот на сите активности за време на младинската размена.

Цветанка Камчева, Програмски асистент и Нада Сирмева, активен волонтер, инаку
Професор во Гимназијата „Добри Даскалов„ учествуваа на вториот дел од обуката “Informal”,
одржана од 24.07. до 01.08. 2017 година  во гратчето Ерфурт, Германија. Тие имаа можност
да се запознаат подетално со различните искуства на користење на неформални методи во
формалното образование, како и да ги споделат и дискутираат со останатите колеги нашите
доесгашни искуства во оваа насока.
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На младинската размена „Откривање на културите преку медиуми„ која се одржа од 1 до
12 Август 2017 година во Палермо, Сицилија, учествуваа пет партнерски организации со
тимови од 6 млади. Групата на СППМД предводена од Емина Токовиќ активно се
подготвуваше во текот на месец Јули, организирајќи и соодветна презентација на целите
на проектот на регионалната КТВ41 Телевизија. Во текот на размената учесниците
поделени во мултинационални тимови подготвуваа различни мултимедијални
презентаации, базирани на нивни истражувања и интервјуа во различни локални заедници
во Палермо. Посебен акцент беше даден на зачувувањето на оригиналната култура и
придонесот на секоја од различните етнички заедници кои своевремено емигрирале на
просторите на Сицилија. 

Во рамки на активностите на меѓународната
мрежа IYNF – International Young Nature Friends,
Ѓорѓи Нанчев и Ѓорѓи Стефанов учествуваа во

вториот семинар “BeBorder Free” од овогодишната
програма “Borders Free Countries”, кој се одржа од

8 до 14 Август 2018 година  во близината на
Франкфурт. На него учествуваа вкупно 30

претставници на организациите членки на IYNF, а
се презентираа и дискутираа  различни форми на

вклучување и социјализација на младите кои
доаѓаат од семејства кои од различни причини

мигрирале од своите земји. 

Петре Мркев, генерален секретар, учествуваше на
подготвителниот состанок за младинската размена “Urban House”,

кој се одржа од 18 до 20 Август во Чрномељ, Словенија. На неа
учествуваа претставници на сите седум организации - партнери во
проектот. Покрај договарањето на сите поединости, учесниците на
состанокот можеа да го проследат и 10-тиот по ред традиционален
фестивал “CrnFest”, како пример на успешно партнерство помеѓу

локална НВО и локалната самоуправа.

Елена Милошевиќ и Павлинка Бачева, наши активни волонтери, учествуваа на нашиот прв
заеднички проект со организацијата “Youth inititatives” од Ерменија. Обуката “From knowing to
becoming” се одржа од 15 до 22 Септември 2017 година со учество на 30 младински
работници од 15 Европски земји. Покрај можноста да се научат нови техники за работа со
млади луѓе на тема „сопствен идентитет„ нашите волонтери успеаа да започнат две нови
партнерства со организации од Франција и Русија, со кои планираме да подготвиме нови
проектни апликации за наредната година.
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Учесниците кои беа дел од младинската размена “Youth-led
Activism“, организираа неколку  работилници, во кои ги користеа
новостекнатите знаења за изградување на младински лидери во

заедницата. На шесте работилници организирани во парови
учествуваа вкупно 73 млади на возраст од 13 до 17 години,

повеќето нови членови во СППМД. 

Младинците кои учествуваа  на интеркултурниот летен камп во Швајцарија
имаа обврска да ги реализираат своите мали акциони планови. Во текот
на месец Август, едниот тим организираше три еднодневни мали акции во
три различни маала во Кавадарци, кадешто живеат припадници од други
етнички групи ( претежно од Ромската популација ) во кои според
претходно спроведена анализа што им е потребно на учениците за
почетокот на новата школска година, тие организаираа собирање на
прибор, ташни и друг училишен материјал, кој потоа им беше поделен
пред се на првачињата, но и на оние од поголемите одделенија. Другиот
тим имаше задача да подготви адекватна интерактивна презентација, која
беше два пати презентирана во Младинскиот клуб. Преку споделување на
своите искуства тие направија извонредна промоција на овие
интеркултурни активности помеѓу своите врсници. 

Цветанка Камчева и Нада Сирмева организираа презентација за
наставничкиот кадар во Гимназијата „Добри Даскалов„ на кој преку

соодветни презентации беше доловена атмосферата од обуката, но и
за нас најинтересните искуства и методи за работа со различни групи
на млади, користејќи адкватни неформални методи. Презентацијата

беше искористена и за да се мотивираат наставниците во Гимназијата
почесто да бидат дел од нашите редовни активности, како и за да се

дискутираат неколку идеи за понатаношна директна соработка помеѓу
училиштето и нашата организација.

Нашиот тим кој учествуваше на младинската размена
„Откривање на културите преку медиуми„ ги презентираше
резултатите (различни аудио-видео продукти) во неколку
прилози на вестите на КТВ41 Телевизија. Презентациите
беа пропратени со кратко објаснување за мотивацијата и
начинот на подготовка, а посебен акцент беше даден на
новите искуства за секој од нив. Како и секогаш, тие на
посебен начин се обидоа да ги мотивираат своите врсници
да се заинтересираат повеќе за она што го работиме и да
се вклучат самите во наредните активности.
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Како резултат на успешната соработка во рамки на првиот
заеднички проект - “Youth-led Activism“, партнерската организација
од Косово – ТОКА не покани да учествуваме со четворица
младинци под 18 години на еден од нивните летни Меѓународни
кампови, кој се одржа на почетокот на месец Август 2017 година.
Тие великодушно ги ослободија нашите претставници од
плаќањето на редовната котизација за учество на кампот во
висина од 230 Евра по учесник. Кампот беше извонредна можност
за нашите млади членови да се стекнат со своето прво
меѓународно искуство. Најголем дел од активностите беа
фасилитирани од искусни младински работници од САД и Канада. 

Организирана е меѓународната обука “Play for Inclusion”
кофинансирана од Европската Младинска Фондација (EYF) на

Советот на Европа и Програмата Еразмус+ на Европската Комисија.
Триесет млади активисти од 10 Европски земји во периодот од 07.04.

до 12.04.2017 работеа на подготовка на различни креативни идеи,
кои имаа за цел да ги претстават нивните видувања за состојбите со
(не)вклучувањето на младите луѓе со помали можности во различни
активности кои се организираат во нивните локални средини, како и
начините на кои би се подигнала јавната свест, посебно кај нивните
врсници, за долгорочните последици од неадекватното вклучување.
Обуката е дел од две-годишен проект кој СППМД го имплементира

заедно со партнерската организациоја КОМО18 од Ниш, Србија. 

Во склоп на меѓународните активности во рамки на Програмата
Еразмус+, за време на подготвителниот состанок за младинската
размена “Urban House”, кој се одржа од 18 до 20 Август 2017 година во
Чрномељ, Словенија Генералниот секретар на СППМД се договори за
продолжување на соработката со организацијата-домаќин Младински
Центар БИТ, проширувајќи ја на уште две организации – Младински
фронт од Хрватска и Ла Рољана од Шпанија. Договорено е да се
работи на проекти кои ќе го тангираат младинското организирање на
локално ниво, при што се планира да се подготват проектни
апликации за една студиска посета во Шпанија и две младински
размени, во Словенија и Хрватска.

За време на обуката “From knowing to becoming” нашите волонтери се
договорија за понатамошна соработка со организациите Младински

Перспективи од Русија и Образование за сите од Франција. Планирано е да се
подготви заедничка апликација за две последователни обуки, кои ќе понудат

размена на искуства и нови техники за работа со различни социјално изолирани
групи на млади од 14 до 18 години.26



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
ГОДИШЕН 
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НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Академик Владо Камбовски, 
Академик Владо Камбовски е професор на Правниот факултет во Скопје, бил
претседател на Македонската Академија за науки и уметности, бил Министер за правда
во Владата на Република Македонија, потпретседател на Владата на СРМ, Федерален
министер за правда во Владата на СФРЈ, декан на Факултетот за безбедност,
учествувал во различни проекти за изготвување на закони во рамките на МП,
Кривичниот законик, Законот за јавното обвинителство, Законот за малолетничка
правда, Законот за прекршоци, Законот против корупција, Законот против перење пари,
Законот за судовите, Стратегијата за реформа на кривичното законодавство итн. Автор
на голем број на научни и стручни трудови како и на голем број на книги и учебници од
областа на казненото право. 

Проф.д-р Гордана Лажетиќ 
Проф. Д-р Гордана Лажетиќ е редовен професор на Правниот факултет во Скопје.

Има повеќегодишно искуство во наставно-образовната дејност од областа на
казненото процесно право, криминологијата и малолетничкото казнено право. 

Научниот опус на проф. Лажетиќ бележи коавторство во 25 универзитетски учебници,
учебни помагала, брошури, зборници и компендиуми, повеќе од 100 статии во

домашни и странски списанија; учество на бројни домашни и меѓународни
конференции, а покажува активност и на полето на научно-истражувачката дејност
како раководител и член на истражувачки тимови во бројни домашни и меѓународни

проекти. 
Д-р Невена Петровска 
Д-р Невена Петровска, работи во Заводот за социјални дејнсоти. Од 1995 до 2010
година, работи  во Центар за социјална работа во Скопје, во Одделението за деца и
млади, а од 2010 година, во Заводот за  социјални дејности - Скопје, 
Член е на Државниот совет за превенција на детско престапништво. Има објавено
повеќе трудови од областа на детската заштита, правата на децата жртви на насилство
и деца во судир со законот, и особено е посветена на правата на децата во постапките
пред Центрите за осцијална работа. Национален експерт е за креирање на индикатори
за следење на состојбата со децата жртви на насилство. 

Доц.д-р Олга Кошевалиска 
Доц.д-р Олга Кошевалсика е професор на Правниот факлутет во Штип,  каде предава
на правни предмети од областа на казненото право. Коавтор е на неколку книги меѓу

кои и на учебникот Кривично постапување спрема деца во ризик и  во судир со
законот. Продекан е на Правниот факулет во Штип. Учествувала на повеќе домашни и
меѓународни работилници, семинари и конференции. Учествува во експертскиот тим

за изработка на Коментарот на законот за правда за децата со практикум и  во
проектот Креирање на индикатори за следење на состојбата со децата жртви на

 насилство за индикаторите за обвинителство и судство. 

Д-р Фимка Тозија 
Професор Тозија,  е доктор на медицински науки. Во нејзината богата професионална
кариера работела како раководител на проект со Светската банка за подобрување на
економичноста и одржливоста на здравствениот систем. Раководител е на Одделот за
социјална медицина на Факултетот за медицина на Универзитетот Свети Кирил и Методиј
во Скопје и советник за политика при Институтот за јавно здравје. Нејзината работа се
фокусираше на превенцијата од насилство и сообраќајни повреди, здравствените системи
и менаџмент, здравствената економика и социјалната медицина - и со над повеќе од 200
рецензирани публикации. Од 2012 година професор Тозија е член на EACHR . 

28



НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

Гeорге Николов 
Завршил електротехнички факултет, со методско психолошка доквалификација на
Филозофски факултет во Скопје. Во своето долгогодишно искуство работел како
државен советник во МОН, бил директор на Државниот просветен инспекторат,

надворешен соработник на Биро за развој на образованието, бил член на работни
групи за изготвување на планови и програми од областа на стручното 

образование и донесување, Законот за основно образование, подзаконски акти на
Законите за основно и средно образование и законот за Стручно образование и

обука, и др. Како национален експерт беше задолжен за креирање на индикаторите 
за деца жртви на насилство за образованието. 

Проф.д-р Беса Арифи. 
Проф.д-р Беса Арифи, е професор на Правниот факултет на Универзитетот на Југо-
Источна Европа во Тетово. Работи на полето на казненото право и човековите права.
Учесник е на голем број семинари, работилници и конференции, и има објавено голем
број на научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Член е на
тимот за изработка на Коментарот на законот за правда за децата со практикум. 

Вон.проф.д-р Тодор Витларов 
Проф. Тодор Витларов, е виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, и

вонреден професор на Прваниот факулет во Штип. Бил член на Советот на јавните
обвинители, и на голем број комисии и тела за изработка на закони од областа на
казненото право и правосудството. Има објавено голем број на научни и стручни
трудови, и учествувано на голем број на домашни и меѓународни конференции и 

работилници. Беше дел од тимот за специјализираните обуки. 

Доц. д-р Џемаил Саити, 
Џемаил Саити, е врховен судија и претседател на Здружението на судии на РМ. Член
на повеќе комисии и тела за изработка на законите од областа на правосудството и
казненото право. Автор е на повеќе трудови и учесник на голем број на домашни и
меѓународни конференции. 

Цена Чаловска 
Цена Чаловска е вработена во МВР и има долгогодишно професионално искуство за
работа со деца во судир со законот, семејно насилство и деца жртви на насилство.

Учествувала  како едукатор или обучувач на многу семинари и работилници. Член е на
Државниот совет за превенција на детско престапништво. Член на тимот за

специјализирана обука на лицата задолжени за спроведување на законот за правда за
децата, и на тимот за креирање на индикаторите за деца жртви на насилство за

полицијата. 
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МЕНАЏМЕНТ

Вонреден професор д-р Лазар Нанев 
Лазар Нанев, е основач и претседател е на СППМД, работи како судија, и е
вонреден професор на Правниот факултет во Штип. 
Во своето долгогодишно професионално искуство на полето на казненото право,
покрај професионалниот ангажман, особено е посветен на развојот и
унапредувањето на граѓанскиот сектор на полето на системот на правда за
децата. Бил член или е член на голем број работини тела, комисии,органи и тоа,
член на извршниот одбор на Здружението за Кривично право и  криминологија,
 на Управниот одбор на Здружението на судии на Република Македонија, на
Управниот одбор на Полициската Академија 2004-2006 година.,член на  

Петре Мркев - Генерален секретар 
Петре Мркев е генерален секретар на СППМД, кој е директно вклучен во
хостирање и испраќање на ЕВС волонтери во СППМД од 2002 до 2008 година.
Од 2005 до 2009 година тој ја координираше една од Контакт-точките за
Програмата Млади во Акција во Македонија. Од 2006 до крајот на оваа
програмата во 2013 година беше дел од пулот на акредитори и тренери на
SALTO SEE Ресурсниот центар од Љубљана, а и денес продолжува да биде
вклучен како акредитор за SALTO SEE во регионов. Од 2007 до 2012 беше
претседател на Коалицијата Сите за Правично судење, а потоа од 2012 до 2016
беше потпретседател на Меѓународните млади пријатели на природата - IYNF  

Ѓорѓи Нанчев – проектен координатор 
Ѓорѓи Нанчев е Дипломиран психолог и педагог и  е проектен координатор во
СППМД, работел како координатор на Hate fighters програмата во Македонија
финансирана до Советот на Европа, на тренинг курсот "Bookmark for Youth" ,
финансиран од Советот на Европа, на тренинг курсот "Gender through" the lens
финансиран од Советот на Европа, координатор на Проектот Креативноста
креира промени во Македонија финансиран од европската комисија, координатор
на тренинг курсот "Stand up for equity" финансиран од Советот на Европа,
координатор на тренинг курсот "Shoot for the stars" финансиран од Советот на
Европа, асистент на проектот формирање на локални совети за малолетничко 

комисијата за изработка на Законот за малолетничка правда  и  иницијатор за донесување на овој закон  од
1999 година,член на комисијата за изработка на Акционен план за заштита на правата на детето,претседател
и Основач на првата невладина организација во Кавадарци-Совет за превентива против малолетничка
деликвенција во 1996 година.,член на извршниот одбор на Коалицијата за правично судење, Central &
Eastern European Judicial Exchange Network,member,член на комисијата за изработка на Законот за судови,
координатор на комисијата за изработка на индикатори за следење на состојбата со децата жртви од
насилство, координатор  на работната група за изработка на Коментар на Законот за правда за децата, член
и претседател на Уредувачкиот одбор на списанието Судиска ревија,претседател на редакцискиот одбор на
списанието Судска ревија, член на управниот одбор на Здружението за пенологија на РМ, член на
Националното координативно тело за заштита на децата од злоупотреби и занемарување 
Има објавено поголем број на научни трудови, списанија и публикации во домашни и меѓународни списанија.
Автор и коавтор е на повеќе книги и трудови.

со седиште во Прага. Тој е ко-автор на неколку публикации за состојбата со волонтерството и можностите за
волонтирање во Македонија и на Балканот.

претстапништво, финансиран од UNICEF, младински работник во младинскиот клуб на "Pro-Active"
Kавадарци. Учествувал ма повеќе домашни и меѓунардни семинари, работилници и конференции.
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ДОНАТОРИ, ПАРТНЕРИ, СОРАБОТКА,

ВМРЕЖУВАЊЕ

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија 
Министерство за труд и социјална политика 

Министерство за правда 
Јавно обвинителство на Република Македонија 
Адвокатска комора на Република Македонија 

Министерство за образование на Република Македонија 
Министерство за здравство 
Здружение на судии на РМ 
Правен факултет Штип

Коалиција Сите за Правично
Судење

Национален Младински Совет
на Македонија – НМСМ,

Сојуз на Младински
Работници,

Hate Fighters Network FARE NetworkInternational Young Nature
Friends – IYNF
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седиште: Спортска сала Јасмин  
ул. 29-ти Ноември бб Кавадарци 
Поштенска адреса:  
ул. Браќа Хаџи Тефови бр.28  
Кавадарци
web: www.sppmd.mk 
contact@sppmd.org.mk 
sppmd@t.mk

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
Шветскиот институт за јавна администрација(SIPU). Содржината во
оваа публикација не ги претставуваат ставовите на SDC, NIRAS,
МЦМС и SIPU


