В

ОБУКА НА ТЕМА:

„Медијација “

Место на одржување: Јавна соба (Public Room)
Адреса: ул. 50та дивизија, 22-Скопје
23 јуни 2022 година

во организација на:
Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Институтот за европска
политика ЕПИ, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската
федерација на медијатори
во рамки на проектот „Медијација без дилема“, финансиран од страна на Амбасадата на
Кралството Холандија

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Обуката е наменета за судии и јавни обвинители од апелациони подрачја Гостивар и Скопје
и медијатори

МАТЕРИЈАЛ
Презентаци од излагачите поврзана со темата на обуката и примери од пракса

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ
Јавна соба (Public Room)- ул. 50 та дивизија 22- Скопје

ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБУКАТА
Сања Пандилов, државен советник, Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
(Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk)
Соња Мојсовска, советник, Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
(Sonja.Mojsovska@jpacademy.gov.mk ; тел. 02/2401-568)

ИЗЛАГАЧИ
Елвин Вели, јавен обвинител, Вишо јавно обвинителство Скопје
Наташа Гоџоска, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје
Тони Јовановски, судија, Основен суд Битола
Гордана Богеска, претседател на Комора на медијатори на РСМ
Маја Бурник, медијатор, КМРСМ
Маргарита Стевкова Николовска, медијатор, КМРСМ

ПРОГРАМА
23 јуни 2022 година (четврток)
Прв дел
09:00-10:00

Медијација во трговски спорови

Излагач: Маја Бурник



Прашања и дискусија

Втор дел
10:00-11:00

Примена на основни вештини и техники за медијација во
осигурителни спорови во парнична постапка


Прашања и дискусија

Излагач: Гордана Богеска

11:00-11:30

Трет дел

Пауза за кафе

11:30-13:00
Дете во контакт со правда, основни принципи и начела
при работа со деца, можности за примена на медијација при работа со
деца во кривична постапка;Меѓународната регулатива за заштита на
правата на децата жртви и деца сведоци на кривично дело; Национална
правна рамка на казнено правната заштита на деца сведоци и жртви на
кривичните дела; Примери од судска пракса; Форензичко интервју со
дете/сведок на кривично дело; Мултисекторки пристап во работењето
со деца жртви и сведоци на кривично дело; Модел Барнахус и
стандардите за квалитет на овој систем при работа со деца
Излагачи: Наташа Гоџоска и Тони Јовановски
 Прашања и дискусија
13:00-14:30

Пауза за ручек

Четврт дел
14:30-16:00 Медијацијата во кривичните спорови- меѓународен и
национален аспект
Медијацијата во спорови поврзани со граѓанска одговорност
за навреда и клевета
Излагачи: Елвин Вели и Маргарита Стевкова Николовска
 Прашања и дискусија

