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Видливост на правдата - стратегиски 
комуникации во правосудството 

Скопје 

http://www.ia-institute.com/


Референтни извештаи за примената на Повелбата 
на ЕУ – FRA EU 

 

 

 Фундаменталните права и правната свест 

правна култура (Legal Culture) https://www.law.berkeley.edu/files/Nelken_-

_Using_the_Concept_of_Legal_Culture.pdf 

 

 

 

 Улогата на судскиот активизам                   стратегиски 
комуникации во покревање правната свест и правна 
култура 
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значење на медиумите за судството 

 

 Департмант за комуникации/медиуми: стратешка 
позиција 

 PR во јавниот сектор во РСМ? 

 Генерална комуникациска политика (референтни 
правни анализи – матрица за мерење на реформите 
во судството) 
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 принципи и вредности на демократско судство наспроти презумцијата 

на невиност, податоци, тајноста на истрагата и другите специфичности  
https://www.transparency.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=1264&Itemid

=57 

 

Транспарентност: начин на кој е обезбедена јавноста во работењето на 
судовите, Јавноста во фазите на постапките, објавување на пресудите; 
објавувањето на пресудите; 

 самото судство, стручната јавност, невладините организации (пр. 
Коалиција за правично судење, Хелсиншки комитет), мониторинг 
мисиите (ЕК), Извештаите на Рајнхард Прибе од 2015, 2016; (пример г-
ѓа Фатиме Фетаи: фрекфрентноста на пресовите и проблемите во СЈО); 

 

 Отвореност: достапна институција, за странките и општата јавност; 

 

 

 Видливост: видлив во јавноста, пресови, гостувања во емисии, стручни 
собири, користење на нови медиуми; 
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кадровска и организациона поставеност 
https://core.ac.uk/download/pdf/43558865.pdf 

 

 

IT секторот 

+ 

HR секторот 

+ 

PR секторот 
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стратегиски комуникации – опфат 
образование на кадарот 

 
1. интерна комуникација (етика на правосудниот кадар, судската 

администрација) 
 

2. Имиџ и визулен идентитет на судството! 
 

3. ОО на судот и судиите: лидер и добро граѓанство  
 

4. М Е Д И У М И и медиумска политика: соработка со новинари 
 
1. Менаџирање на криза (резрешении судии, корупциски скандали во 

судство) 
 

2. Комуникациска контрола 
 

3. Јавен маркетинг ? 
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структурирање на јавноста  

 

 ВНАТРЕШНА (интерна активност): стално и хонорарно 

 формални аспекти и неформални аспекти  

Техники на менаџирање на внатрешна јавност во судство 

 

 

 

 НАДВОРЕШНА (екстерна активност)  
  стручна публика: странките во постапката, адвокати, 

прпфесионални здруженија, невладини организации чиј фокус е 
судството, мониторинг мисии 

 општа јавност: граѓани, невладини организации 
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комуникациско значење на судската архива 

 
 
 

 Цел, суштина, мисија на судот – документ 
 

 

 CV на судот - извештаи 

 
 

 CV на „судскиот менаџмент“- документ 
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Екстензивно значење на медиумите – во комуникациската 
политика во судството 
https://respublica.edu.mk/attach/Regulacija-na-onlajn-mediumi-rezime.pdf 

Медиуми во традиционално значење (јавни гласила на 
Интернет): 

 Сајтовите на традиционалните медиуми (пример: сајтовите 
на МРТ, РТС, BBC, HRT, весникот Нова Македонија, 
новинската агенција UPI, новинската агенција Тањуг итн); 

 Информативните портали кои нивниот креатор сакал да ги 
регистрира како медиум во традиционална смисла;  
 

Онлајн медиуми: 
 Онлајн публикации: портали, блогови; 
 Социјални мрежи како што се Facebook, Twiter, You Tube и 

др.  
 Останати платформи за размена на информации: форуми, 

агрегатори, сервиси  
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Новинари/новинарство 

 

 

 Интерпретативно новинарство (solution journalism) 

 

 

 

 Специјализирано новинарство: судско известување 
https://www.ncra.org/home/students-teachers/careers-in-court-reporting-captioning 
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дигитализација на судство 
https://www.pravda.gov.mk/toc1/1778?fbclid=IwAR25ojnddSeL2C89oyR8NJ_J3LCDOpHo

WivzqWI49UY7f9RGp-pwktb5eGE  (Стратегија на Министерството за правда)  

 

Потребата, важноста и придобивките од 
дигитализацијата = на дигиталните алатки како 
составен дел од нивниот механизам за испорака 
на услуги; 

 

Постои свесност за потребата од дигитализација, 
не се посветуваа доволно внимание и немаат 
стратегија за импламентација 
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дигитална трансформација? 
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што подразбираме под дигитална 
трансформација на јавниот сектор? 

 Користење на дигитални технологии како составен дел на јавен 
сектор и модернизација на стратегии со крајна цел 
подобрени јавни добра и услуги; 

 Дигитализацијата на јавниот сектор се базира на дигитален 
владин екосистем кој е составен од владините чинители, НВО 
секторот, бизнис секторот, граѓанските организации и 
поединци кои го поддржуваат производството и пристапот до 
податоци, услуги и содржини преку интеракција со владата. 
 

 АКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ и интеракција преку 
новите медиуми со цел граѓаните да ги остварат своите 
права 
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Дигитализација на судството во контекст на 
дигитална трансформација на јавниот сектор 

 

 Подобрување на управувањето преку зголемена отчетност 
и транспарентност на јавните службеници; 

 Ефективна и ефикасна испорака на услуги; 

 Најекономичен начин за испорака на услуги за разлика од 
од трошоците кои се прават при испорака на услуги на 
традиционален начин; 

 Создавање на отворен, партиципативен јавен сектор со 
зголемена доверба од страна на јавноста во неговата 
работа; 

 Подобрена социоекономска инклузија значајна за 
долгорочен одржлив развој. 
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