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Вовед 

Институтот за човекови права е здружение на граѓани кое преку својата работа се залага за промовирање, 

унапредување и заштитата на човековите права и слободи. Своите определби ИЧП ги остварува преку 

континуирана едукација, анализа и истражување на состојбите, застапување и организирање на стручни 

дискусии во рамките на правната професија и дискусии за општата јавност. Секоја година носи свои 

предизвици, но 2020 година е годината кога Институт, но и целиот свет беа соочени со невидливиот непријател, 

пандемијата предизвикана од вирусот Ковид -19. Пандемијата го смени секојдневието како што го познаваме, 

таа не натера целосно да ги смениме своите навики и начинот на функционирање. Новото нормално наметна 

и нови правила, кои се рефлектираа и на работата на Институтот.  

2020та во Институтот за човекови права ќе биде запаметена како една од најуспешните години, во која без 

оглед на сите препреки и потешкотии, беа успешно спроведени сите тековни проекти, извршната канцеларија 

беше во најголем број до сега и се направи транзиција на начинот на работа, физичкото присуство се замени 

со онлајн работење со цел поголема безбедност на вработените. 

Овој годишен извештај се однесува на работата на Институтот за човекови права кој во текот на изминатата 

година неуморно работеше кон подобрување на состојбата на човековите права. Дискриминација, корупција и 

судство се дел од областите во кои делуваше Институтот за човекови права, а детално сите активности во 

рамките на проектите спроведувани од страна на Институтот ќе бидат образложени низ страниците на овој 

извештај. 

 

Претседателка на 

на Институтот за човекови права 

Маргарита Цаца Николовска 

 

 

  



 

Општи информации 

 

2020тата година беше исполнета со предизвици. Оваа година Инстутот за човекови права продолжи да ја 

извршува својата работа, со помош на различните онлајн средства за комуникација. Управниот одбор постојано 

беше известуван за сите измени и новости во однос на работата на Извршната канцеларија и неговото 

работење беше целосно адаптирано со помош на средствата за комуникација. 

Исто така оваа година, поради зголемениот број на членови на извршната канцеларија на Институтот за 

човекови права се пресели во нови простори. Овие простории овозможија дополнително запазување на 

мерките на претпазливост  во периодите кога работата на Извршниот тим се одвиваше во службените 

простории. 

 

Управен одбор на Институтот за човекови права 

Претседател на Институтот за човекови права е Маргарита Цаца Николовска. Управниот одбор е составен од 

7 членови и тоа: 

1. Маргарита Цаца Николовска 5. Коста Петровски 

2. Агим Мифтари 6. Игор Спировски 

3. Вера Коцо 7. Филип Медарски 

4. Вања Михајлова  

 

Советодавен одбор на Институт за човекови права 

Советодавниот одбор на Институтот за човекови права брои 13 членови. 

1. Маргарита Цаца Николовска 8. Ирена Цуцулоска 

2. Агим Мифтари 9. Саше Димовски 

3. Вера Коцо 10. Македонско здружение на млади правници 

4. Вања Михајлова 11. Жарко Хаџи Зафиров 

5. Мерсел Биљали 12. Татијана Темелкоска 

6. Милојка Калкашлиева 13. Славица Димитриевска 

7. Константин Хаџи Лега  

 

Извршна канцеларија на Институт за човекови права 

Извршната канцеларија на Институтот за човекови права во 2020 година беше составена од 10 члена. 



 

1. Јелена Кадриќ  Извршна директорка 

2. Маја Стојаноска Програмски координатор за меѓународна соработка 

3. Кристина Дода Програмски координатор за фундаментални права 

4. Мартин Сопронов Програмски координатор за меѓународна соработка 

5. Весна Стефановска Програмски координатор за судство 

6. Илина Вељановска Програмски координатор за фундаментални права 

7. Тамара Доневска Проектен координатор за односи со јавност 

8. Марија Чекреџи Проектен Асистент 

9. Ненад Мицов Проектен Координатор 

10. Оливер Алексов Советник за бесплатна правна помош 

  



 

Институтот низ бројки 

Ова визуелно ќе биде претставено како минатата година 

Публикации - 23 публикации 

Видеа – 8  

Прегледи на видеа - 81,064 

Работилници и обуки во живо -11 

Обучени лица на раб и обуки во живо - 328 

Онлајн работилници за ученици и студенти (СОРИ) - 25 

Хибридни конференции – 3 со над 160 учесници вкупно 

  



 

Нови продукти создадени од страна на Институтот за човекови права 

Академија за човекови права 
Концептот за создавање на Академијата за човекови права произлегува од визијата на Институтот за човекови 

права за едукација со цел унапредување и заштита на човековите права. Воведувањето на рестриктивните 

мерки како резултат на пандемијата предизвикана од коронавирусот резултираа со забрана за организирање 

на настани, групирање и одржување на обуки. . Бидејќи едукацијата е клучна за обезбедување, промовирање, 

унапредување и заштита на човековите права, создавањето на место каде што ќе бидат достапни мноштво 

бесплатни курсеви кои ќе им помогнат на регистрираните корисници да ги збогатат своите знаења од областа 

на човековите права беше наредниот логичен чекор. Академијата за човекови права е создадена во рамки на 

проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“ кој беше 

финансиски поддржан од страна на Германската Амбасада во Скопје. 

Што всушност е Академијата за човекови права и која е нејзината цел? 

Академијата за човекови права е алатка која има за цел на безбеден и едноставен начин да ги едуцира своите 

корисници за различни проблематики од областа на човековите права. Секој курс кој е достапен на академијата 

е поделен во одреден број на поглавја и лекции во рамки на поглавјето, по чие завршување корисникот 

одговара на прашања за да може да премине кон наредното поглавје. На овој начин корисниците освен што ќе 

се здобијат со одредени знаења, имаат шансата истите да ги проверат и утврдат преку прашањата на крајот 

од секое поглавје. 

До моментот на подготовка на овој извештај на Академијата за човекови права се имаат регистрирано 650 

корисници и 690 успешно имаат завршено барем еден курс. По завршувањето на курсот секој на секој корисник 

му се генерира сертификат за успешно завршен курс 

 

Платформа за човекови права 
 

Платформата за човекови права е уште една алатка која беше развиена од страна на Институтот за човекови 

права. Оваа комплексна алатка има сеопфатен пристап кон човекови права, односно ги содржи сите 

информации за начинот на кој може да се заштитат човековите права. 

Платформата за човекови права е поделена во 6 сегменти, секој содржи различен вид на информации кои му 

му се од корист на посетителот на веб страната на Институтот за човекови права. 

https://www.ihracademy.org.mk/
https://www.ihr.org.mk/mk/platforma


 

Првиот сегмент на Платформата е наречен Човековите права и нивната заштита. Во овој дел се достапни 

информации за тоа на кој начин може да се заштитат човековите права и каде може да се пријави нивно 

прекршување, кои се органите кои ги штитат човековите права на национално и на меѓународно ниво, 

релевантните закон и меѓународни документи.  

Вториот сегмент се фокусира на Пристапот заснован на човекови права, односно што опфаќа тој, 

стандардите и принципите на кој е базира, основните карактеристики кои се однесуваат на него како и 

вредностите кои ги додава тој во развојните концепти и процеси.  

Онлајн обуките го сочинуваат третиот сегмент на Платформата за човекови права, односно тоа е листа на 

тела и платформи кои на посетителите на веб страната им овозможуваат да пристапат до разновидни обуки 

поврзани со човековите права. 

Колку ги познаваш твоите права е квизот во рамки на Платформата за човекови права. Тој е наменет за сите 

оние сакаат да ги тестираат своите познавања од областа на човековите права. 

Можеби еден од најважните сегменти на Платформата е Блогот кој има за цел да им даде простор на разни 

автори да го искажат своето мислење на актуелни теми поврзани со човековите права.  

Последниот сегмент на Платформата се Документите каде што може да се пронајдат мноштво на извештаи, 

прирачници и водичи кои ја тангираат состојбата со чоевковите права во Република Северна Македонија.  



 

Постојани активности на Институтот за човекови права 

Бесплатна правна помош 

Во 2020 година, Институтот за човекови права се запиша во Регистарот на здруженија - даватели   на примарна 

правна помош кој што го води Министерството за правда. Согласно Законот за бесплатна правна помош,  

примарната правна помош опфаќа иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна 

помош, општа правна информација и општ правен совет, составување на претставки и барања, како и помош 

при комплетирање на барањето за секундарна правна помош и пополнување на формулари, обрасци. 

 Над 182 пораки заклучно со 31.12.2020 година пристигнаа до Институтот за човекови права од кога стана 

давател на бесплатна правна помош, најчесто граѓаните се обраќаа до Институтот преку социјалната мрежа 

Facebook. Дури 47% од пораките кои се упатени до Институтот за човекови права се однесуваа на бесплатната 

правна помош, односно што претставува истата и како таа може да им помогне на граѓаните. Може да се 

заклучи дека граѓаните не се запознаени со можноста за добивање на бесплатна правна помош и дека истата 

може да ја побараат кога ќе се соочат со одреден проблем. 

Од анализа на пристигнати пораки каде граѓаните го објаснуваат својот проблем или правна дилема може да 

се забележи дека најголем дел од граѓаните побарале примарна правна помош за  прашања поврзани со 

работните односи и социјалната заштита. 

Во однос на работните односи Институтот доби повеќе правни прашања од различни области на трудовото 

право за кои даде општа правна информација или општ правен совет.  Доставени беа две прашања за начинот 

на остварување на правото на плата, кога истата не била исплатена од страна на нивниот работодавач. 

Најголем дел од прашањата во оваа област се однесуваа на престанок на работен однос и како вработените 

лица можат да си ги добијат неисплатените плати. Воедно, најголемата дилема на невработените лица им 

беше до која институција да се обратат со цел да се евидентираат како баратели на работа.  

Најголем дел од прашањата од областа на социјалната заштита се однесуваа на тоа кои се условите за 

остварување на правото на минимална гарантирана помош и каде може да се оствари ваквото право. Освен 

за минимална гарантирана помош, Институтот доби прашања во однос кои се условите за остварување на 

правото на детски додаток и правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице. 

Дел од прашањата кои беа упатени кон Институтот се однесуваа на одредени постапки пред одредени 

институции или судови. Прашањата беа од тоа каде може да се пожалат поради однесување на јавен 

обвинител судија, извршител, нотар или адвокат поради кршење на некое нивно право или кои правни лекови 

им стојат на располагање во зависност од фазата на постапката во која се наоѓаа.  



 

Правен дијалог 

 

Стручното списание „Правен дијалог” се издава со цел развивање, унапредување и размена на правната мисла 

помеѓу теоретичарите и практичарите од областа на владеење на правото и човековите права. Правен дијалог 

исто така е една од најстарите активности кои ги спроведува Институтот за човекови права и оваа година ја 

одбележавме 10 годишнината од објавување на првото издание на Правен дијалог, односно една декада 

посветена на дијалог меѓу правната фела, размена на мислења и ставови на теми поврзани со владеење на 

правото и човековите права.  

Имајќи го предвид погоре наведеното, со цел да се заокружи процесот на ребрендирање на Правен дијалог, 

Уредничкиот одбор на списанието донесе одлука да се објавуваат научни трудови кои ги засегаат следниве 

аспекти и тоа: 

● Научни трудови кои ќе ги рефлектираат теоретските аспекти на теми поврзани со човековите права и 

владеење на правото кои се однесуваат на Република Северна Македонија, но и општо на останатите 

држави во Европа и пошироко и 

● Научни трудови кои ќе се осврнат на анализа од практичен аспект на конкретни пресуди на Европскиот 

суд на правдата и Европскиот суд за човекови права. 

 

Во досегашните изданија на стручното списание „Правен дијалог” објавени се трудови на 98 автори  (судии, 

обвинители, адвокати, професори, студенти и правници од јавен и приватен сектор дале свој допринос преку 

пишување на статии, односно стручни трудови. Започнувајќи од 2010 година,во стручното списание „Правен 

дијалог” објавени се вкупно 141 труд кои обработуваат различни тематики од правната област со фокус на 

владеење на правото, заштита и унапредување на човековите права. Особено не радува фактот што и младите 

правници, студентите на додипломски и мастер студии и докторандите преку своите трудови ги збогатуваат 

изданијата на „Правен дијалог” и и ги искажуваат своите размислувања и ставови во однос на владеење на 

правото и заштитата на човековите права. 

 

  



 

Влијание на Институтот за човекови права врз позитивните норми 

 

Национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 

Институтот за човекови права во следење на работата на Државното правобранителство на РСМ во рамките 

на проектот „Заедно во борба против корупција” зеде активно учество во изготвување на Националната 

стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси. За таа цел претставник од Институтот за 

човекови права учествуваше на трите работилници кои беа организирани од страна на Државната комисија за 

спречување на корупција во 2019 година со цел размена на мислења и искуства во борбата против корупцијата 

во различните сектори од државното управување. 

На препорака на Институтот за човекови права, во делот од Националната стратегија кој се однесува на 

приоритетните проблеми во секторот правосудство беше наведена и недоволната ефикасност и 

транспарентност во работата на Државното правобранителство кои беа воочени од страна на Институтот за 

човекови права и тоа за време на досегашното тригодишно мониторирање на работата на овој државен орган. 

Имајќи ги предвид укажувањата на Институтот за човекови права во однос на недоволната ефикасност и 

транспаренстност во работењето на оваа државна институција, во Националната стратегија беа нотирани 

следниве слабости во Законот за државно правобранителство: 

⮚ зависност на правобранителството од Владата во однос на утврдување на број на државни 

правобранители, седиште и подрачје;  

⮚ невопоставено оценување на државните правобранители како начин за верификување на 

нивата ефективност и ефикасност;  

⮚ неуреден начин за разрешување на правобранители; непредвидено покренување на 

дисциплинска постапка против државен правобранител;  

⮚ непредвидени рокови за доставување на годишен извештај за работата на државното 

правобранителство до Владата, ниту пак обврски за Владата за разгледување и усвојување 

на годишен извештај;  

⮚ рачна распределбата на предмети поради непостоење на компјутерска поврзаност се дел од 

проблемите кои овој сектор од правосудниот систем го прават неефикасен и 

нетранспарентен.  

Овој орган е надлежен да се грижи за интересите на РСМ при располагањето со имотот на државата и се јавува 

како нејзин застапник во судските постапки. Во таа насока, ДП дава мислења и согласности при отуѓување на 

https://akademik.mk/pravosudstvoto-vo-natsionalnata-strategija-za-sprechuvane-na-koruptsijata/
https://akademik.mk/pravosudstvoto-vo-natsionalnata-strategija-za-sprechuvane-na-koruptsijata/
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf


 

земјиште и други недвижности во сопственост на државата. Со оглед на тоа што станува збор за многу значајна 

надлежност на ДП, која засега во јавниот интерес, потребно е донесување на ново законско  решение со кое 

ќе се надминат претходно наведените проблеми во функционирањето на државното правобранителство. 

 

Изготвување на Предлог - Законот за парнична постапка 

Институтот за човекови права даде свој придонес во изготвување на Предлог-Законот за парничната постапка 

со испраќање на коментари со цел подобрување на текстот на Законот. Членовите на Управниот одбор на ИЧП 

кои имаат долгогодишно судиско искуство укажаа на одделни одредби за кои е потребно допрецизирање или 

менување со цел подобра и појасна практична имплементација. 

Работната група на Министерството за правда ги разгледа коментарите на сите предлагачи меѓу кои и на 

Институтот за човекови права при што од дадените предлози за измена и допрецизирање на законските 

одредби, еден коментар беше прифатен во однос на член 10 од ЗПП, еден коментар беше делумно прифатен 

во однос на член 81 од ЗПП, додека пак за четири предлози од законските одредби прифатено е да бидат 

номотехнички уредени. 

Иницијативи пред Уставниот суд 
 

● Иницијатива У.бр.165/2019 

Институтот за човекови права преку овластен полномошник адвокат Игор Спировски поднесе иницијатива до 

Уставниот суд на РСМ со која го оспори член 13, во делот “на маж и жена“ и член 100-а став 5 алинеја 7 од 

Законот за семејството (Службен весник на РМ број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 

39/12, 44/12, 38/14,115/14, 104/15 и 150/15). 

Членот 13 од Законот за семејството несомнено ја дефинира вонбрачната заедница исклучиво како заедница 

на маж и жена и ги резервира правата на меѓусебно издржување и на заеднички имот стекнат за време на 

траењето на таа заедница, исто како лицата што се во брак. Следствено, лицата (парови) од ист пол кои исто 

така како и лицата од различен пол живеат подолго од една година во (фактичка) заедница што не е брак, 

автоматски се исклучени од овие права врз основа на нивната сексуална ориентација. На овој начин член 13 

од Законот пропишува различен третман по основ на сексуалната ориентација во однос на остварувањето на 

меѓусебните имотни права на паровите што живеат во заедница што не е брак. Тој различен третман не е во 

согласност со Уставот на РСМ, односно со член 8 ст.1 алинеја 1, член 9, член 25 и член 40 гледани заедно со 

одредбите од ЕКЧП, односно член 14 во врска со член 1 од Протоколот 12 кон Конвенцијата. 

Оспорената одредба од член 100-а став 5 алинеја 7, го поставува брачниот статус како еден од критериумите 

за донесување одлука за поединечно посвојување, во конкуренција на повеќе баратели, со што суштински ги 

става хомосексуалните лица што живеат во заедница со истополов/а партнер/ка, во понеповолна положба 

поради нивната сексуална ориентација. Иако на прв поглед изгледа дека критериумот за разликување е 

брачноста, а не сексуалната ориентација, суштинскиот ефект на оспорениот критериум е токму во создавањето 

на (непремостлива) бариера за лицата со хомосексуална ориентација во аплицирањето за посвојување, што 

не може да најде основа во означените членови на Уставот. 



 

● Иницијатива У.бр.289/20 

Институтот за човекови права преку овластен полномошник адвокат Игор Спировски поднесе иницијатива за 

поведување на постапка за оценување на уставноста на член 44 ст.2 во делот „најдоцна до 65 годишна возраст” 

од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РСМ бр.104/19). Оспорената одредба е спротивна на член 8 

ст.1 алинеја 1 и 3, член 9 ст.1 и 2 од Уставот на РСМ, член 16 од Законот за социјална заштита кој го предвидува 

начелото на еднаков третман и недискриминација како и на член 14 и член 1 од Протоколот 12 кон ЕКЧП. 

Член 44 ст.2 од Законот за социјална заштита предвидува дека: „Надоместок заради попреченост може да 

оствари лице со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, а се користи без оглед на 

старосната возраст на корисникот”. 

Оспорената одредба недвосмислено ги исклучува лицата со навршени 65 години возраст од можноста да 

остварат (и да користат) право на надоместок заради попреченост, иако имаат некој вид попреченост 

предвиден во член 44 ст.1 од Законот. Лицата кои имаат навршено 26 години, а се помлади од 65 години можат 

да остварат право на надоместок и тој да го користат до крајот на животот, додека пак лицата постари од 65 

години ја немаат оваа можност иако и двете групи на лица имаат попреченост.Оттука разликата во третманот 

е несомнена. 

  



 

Проекти кои се спроведуваа изминатата година 

Спроведени и завршени во 2020 

 

ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИJA НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ 

 

Времетраење на проектот:  01.04.2018 - 30.09.2020     

Финансиран од Делегација на Европската Унија во Скопје,  ИПА Компонента 2 – Компонента за 

прекугранична соработка 

Проектот го спроведува ИЧП во соработка со Центарот за управување со промени (ЦУП) како носител на 

проектот, Фондација „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана и 

во фокус се жените претприемачи од западна Македонија и источна Албанија. 

Проектот за развој на микропретпријатија за жени во прекугранична област е наменет за помош во основање 

и развој на микро-претпријатија на жени помеѓу регионот Полог и Елбасан. Проектот има за цел да ја зголеми 

конкурентноста на микро-претпријатијата во сопственост на жени, како и да го поттикне и зајакне женското 

претприемништво. Истиот има за задача да ги утврди потешкотиите со кои се соочуваат жените во работењето 

со својот бизнис и да понуди одржливи решенија за развој на микро-претпријатија во сопственост на жените во 

споменатите региони. 

Во текот на 2020 година се реализираа следните активности од страна на ИЧП: 

Во Охрид е одржана една дводневна работилница за жените од двата региони опфатени во проектот со 

присуство од 29 жени учеснички 17 од Албанија и 12 од Македонија, една работилница е откажана поради 

КОВИД - 19 безбедносните мерки. Со работилниците во последните две годни се покриени 6 модули односно 

35 теми од програмата на главниот правен експерт, дополнително се изработени два прирачници за основање 

и развој микропретпријатија на жени за двете страни на границата на македонски и албански, во тираж од 160 

примероци по 80 за секоја страна, доставени до сите жени учеснички.  

Во рамки на работилниците во последните две години севкупно беа опфатени 215 учеснички од кои 106 

Македонки и 109 Албанки, кои врз основа на формуларите за евалуација високо ги оценија советите добиени 

од предавачите и корисноста од работилниците.  



 

Дополнително во делот на советувањата во 2020 беа поделени четири писмени правни совети на двете страни 

на границата. Севкупно во текот на проектот беа поделени вкупно 32 писмени правни совети, од кои 12 

исклучиво правна природа, 8 финансиско правна природа и 12 административно правна природа.      

Во 2020 година е организирана една прекугранична дискусија за јавни политика со засегнати страни од целиот 

западен регион на Република Северна Македонија и регионот Елбасан од Албанија за поттикнување на жените 

во регионот на Елбасан/Полог да вложуваат и да започнат сопствен бизнис, да ги прошират постојните бизниси 

и да на тој начин имаат потенцијално позитивно влијание врз економските перформанси на земјите. 

Дискусијата за политика поттикна интензивна дискусија помеѓу група на жени, креатори на политики, 

академици, жени претприемачки, директори на трговски комори и индустрии, НВО и новинари. 

Главни теми на дискусијата беа: Поттикнување на женското претприемништво, Бизнис можности за жени, 

Родова еднаквост во бизнисот, Предности на прекугранични деловни идеи, местото на одржување – хотел 

Скампа Елбасан. 

Во рамките на проектот во прекуграничната област направена е донација на заштитна опрема од Ковид 19, која 

опфаќа 9600 заштитни маски за лице, 1250 визири и 1100 антибактериски сапуни на природна база. Целата 

заштитна опрема беше изработена од жени претприемачки од занаетчискиот, услужниот и производствениот 

сектор во регионот на Полог и Елбасан кои се вклучени во проектот. 

Донација е наменета за граѓаните, полицијата и здравствените работници во заштита на нивното здравје за 

време на извршување на работните обврски, но и во зајакнување на капацитетите за производство и продажба 

на жените претприемачки од прекуграничниот регион. 

Проект и неговите достигнувања во 2020 година се презентирани и во емисијата Профит, каде се дискутираше 

за зајакнувањето на женското претприемништво и обезбедувањето одржливи решенија за развој на микро и 

малите бизниси во сопственост на жени. 

  



 

АКЦИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РСМ 

 

Времетраење на проектот – 01.06.2018-31.03.2020 

Финансиран од Британската Амбасада во Скопје 

 

Проектот има за цел да го задоволи интересот на јавноста за поголема отчетност на Судскиот совет преку 

употреба на докази и зголемена комуникација со јавноста и истовремено да ја зголеми проактивната улога на 

Судскиот совет во однос на неговата ефективност и транспарентност. Очекувани резултати од спроведувањето 

на проектот се: 

- утврдување на главните пречки во однос на исполнување на целосна транспарентност, отчетност и 

ефективност на Судскиот совет, идентификувани преку детална анализа на внатрешните капацитети и 

структура, како и давање на препораки за подобрување дизајнирани и презентирани со детален Акционен план 

- политиките / практиките на Судскиот совет ги одразуваат препораките за подобрување 

- развиени комуникациски производи за информирање и комуникација со јавноста во однос на работата на 

Судскиот совет. 

Институтот за човекови права е присутен со свој претставник на секоја отворена седница на Судскиот совет. 

Наодите од следењето се дел од кварталните мониторинг извештаи. 

Во 2020 година беа објавени уште 2 мониторинг извештаи и  6 инфографици кои ги издвојуваат 

најрелевантните информации од извештаите. 

Исто така во рамките на овој проект беше организиран еден медиумски настан кој имаше за цел да ги 

презентиранa и главните наоди, проблеми и препораки кои ги има детектирано Институтот за човекови права 

преку мониторинг на работата на Судскиот совет во 2019 година. 

Во март беше одржана и втората работилница за комуникации со јавноста на Судскиот совет според нивните 

потреби и за крај беше изработено видеото кое ги сумираше заклучоците и препораките од набљудувањето на 

Судскиот совет. 

 

https://www.ihr.org.mk/mk/publikacii
https://www.ihr.org.mk/mk/tekovni-proekti/akcija-za-pogolema-transparentnost-otchetnost-i-efektivnost-na-sudskiot-sovet-na-rsm
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/mediumski-nastan-za-sudski-sovet
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/vtora-rabotilnica-za-odnosi-so-javnosta
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-zakluchoci-i-preporaki-od-nabljuduvanjeto-na-sudskiot-sovet


 

ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НА РАБОТАТА НА АНТИКОРУПЦИСКА И АНТИДИСКРИМИНАЦИСКА 

КОМИСИЈА 

 

Времетраење на проектот – 01.04.2018-31.03.2020 

Финансиран од Британската Амбасада во Скопје 

 

Проектот има за цел да го зајакне јавниот надзор врз работата на Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација (Антидискриминациска комисија) и Државна комисијата за спречување од корупција  

Антикорупциска комисија). Институтот за човекови права избра партнерски организации за следење на 

Антидискриминациска комисија (Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ) и за 

следење на Антикорупциска комисија (Транспарентност Македонија).  

Апликацијата -„Институции под лупа“ беше регуларно дополнувана со соодветни информации за седниците на 

ССРСМ како и за ДКСК, и со сите продукти кои се подготвени во рамки на проектот. 

Транспарентност Македонија ја следеше редовно работата на Антикорупциската комисија преку присуство на 

седници, прибирање на податоци преку слободен пристап на информации од јавен карактер и преку испраќање 

на прашалници за утврдување на внатрешните капацитети на комисијата. Беше подготвен уште еден 

Мониторинг извештај за работата на ДКСК, како и Анализа за спроведување на антикорупциски превентивни и 

интерни мерки, 2 видеа кои имаа за цел да ги информираат граѓаните за судирот на интереси и финансирањето 

на политичките партии. Транспарентност изврши мерење на свесноста на граѓаните е квантитативно 

истражување базирано на собирање на специфични информации поврзани со свесноста и перцепциите на 

граѓаните на Република Северна Македонија (РСМ) и информациите се достапни тука. 

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ подготви видео кое ја истакнува 

потребата За транспарентна и отчетна комисија за заштита и спречување на дискриминација и спроведе 

истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на 

граѓани. 

  

https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/tret-kvartalen-izveshtaj-za-rabotata-na-dksk
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/analiza-za-sproveduvanje-na-antikorupciski-preventivni-i-interni-merki
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-shto-e-sudir-na-interesi
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-finansiranje-na-politichki-partii
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-finansiranje-na-politichki-partii
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/kvantitativno-istrazhuvanje-za-merenje-na-svesnosta-na-graanite-na-republika-severna-makedonija
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-zgolemen-javen-nadzor-vrz-antikorupciska-i-antidiskriminaciska-komisija
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/istrazhuvanje-za-iskustvata-i-znaenjata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija-na-ranlivite-grupi-na-graani
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/istrazhuvanje-za-iskustvata-i-znaenjata-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija-na-ranlivite-grupi-na-graani


 

НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Времетраење на проектот: 10 месеци 

Проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“ беше спроведуван во рамки на 

програмата „Нордиската поддршка за напредок на Северна Македонија“ имплементирана од Канцеларијата за 

проектни услуги на ОН (UNOPS), a поддржан од   од кралствата Норвешка и Шведска и поддржан од 

Секретаријатот за европски прашања. 

Проектот беше реализиран во периодот од јануари до декември 2020 година со буџет од 37.740 американски 

долари. 

Овој проект беше имплементиран со цел да се унапредува родовата еднаквост во основното образование 

преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во основните училиштата. Преку истражувања и 

податоци добиени со експертиза базирана на докази, проектот креираше алатки, но и политики со кои треба 

да се унапредува родовата сензитивност во основното образование. 

Преку проектните активности проектот реализираше неколку цели, како што се: јакнење на капацитетите на 

образовните институции, како и на наставниот и педагошко-психолошкиот кадар во основните училишта, со 

цел правилно препознавање и намалување на стереотипите при имплементација на наставните содржини; 

понатаму се работеше на создавањето на стручна теорија и прибирањето на податоци кои ќе го фасилитираат 

процесот на намалување на родовата нееднаквост; и најмногу од сѐ, се подигна јавната свест за важноста на 

образованието како клучно за општествена трансформација и унапредување на човековите права, вклучително 

и унапредување на родовата еднаквост. 

Реализацијата на проектот беше јавна, транспарентна и инклузивна, што подразбираше вклученост на сите 

засегнати страни како претставници на највисоките образовни институции Министерство за образование и 

Биро за развој на образованието, потоа основните училишта со наставниците и педагошко-психолошкиот кадар 

во основните училишта; претставници на академската и експертската заедница кои работат на прашањата 

поврзани со родовата еднаквости, јавноста и граѓанскиот сектор, како двигател на општествените промени во 

насока на заштита и унапредување на човековите права. 

Во период од една година, проектот достави повеќе практични, применливи и одржливи резултати: 

- Покрена дискусија со релевантни засегнати страни за покренување на прашањето за создавање на родово 

сензитивна стручна теорија и запазување на родовата сензитивност во сите сфери и фази од учебниот процес; 



 

- Создаде платформа за зголемување и градење на капацитетите на наставниот и педагошко-психолошки 

кадар во основните училишта, спремен да се справи со родово сензитивните предизвици при имплементација 

на наставните содржини; 

- Беше изготвена анализа на шест учебници од македонски и албански наставен кадар за присуство на родови 

стереотипи во учебниците и наставните помагала, која освен емпириски и квалитативно укажа на 

недостатоците и постави насоки и препораки за носителите на одлуки и засегнатите страни за адресирање на 

прашањата поврзани со родовата еднаквост во наставата; 

- Ја подигна јавната свест за родовите стереотипи и потребата од родовата еднаквост преку успешна дигитална 

кампања насочена кон сите вклучени во образовниот процес во основните училишта, а најмногу кон учениците  

- Беше изработен и дистрибуиран практичен чекор-по-чекор прирачник за наставници за примена на родово 

сензитивност во образовниот процес во основното образование. 

- Како резултат со додадена вредност, и постигнување кое се случи како одговор на предизвиците кои ги 

постави КОВИД-19 пандемијата, во рамки на овој проект беше креиран и поставен дигитален курс - обука за 

наставници за примена на родово сензитивност во образовниот процес во основното образование, со кој на 

современ начин ќе овозможи одржливост на постигнувањата за сите наставници, но и останати образовни 

кадри. 

За време на имплементација на проектот беа објавени мноштво на инфографици чија цел беше подигнување 

на свеста на широката јавност за потребата од родово сензитивно образование и неговата важност, како и 

инфографици кои ја истакнуваат потребата за  родовата еднаквост во вонредна состојба. 

Исто така во рамки на проектот беше подготвено видео, 2 анализи кои се достапни на албански и англиски 

јазик, беше подготвен прирачник за примена на родова сензитивност во основно образование беше спроведена 

обука за наставници и беше подготвен и онлајн курс за наставници. 

Сите активности беа презентирани на завршната конференција и тркалезна маса која се одржа на 15 декември 

2020 година. 

  

https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/rodovata-ednakvost-i-obrazovanieto
https://www.ihr.org.mk/mk/tekovni-proekti/namaluvanje-na-rodovite-stereotipi-vo-obrazovanieto
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-namaluvanje-na-rodovite-stereotipi-vo-obrazovanieto
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/analizi-za-prisustvo-na-rodovi-stereotipi
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/prirachnik-za-nastavnici-za-primena-na-rodova-senzitivnost-vo-osnovno-obrazovnie
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/obuka-za-nastavnici
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/digitalen-kurs-obuka-na-nastavnici
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/zavrshna-konferencija-i-trkalezna-masa-vo-ramki-na-proektot-namaluvanje-na-rodovite-stereotipi-vo-obrazovanieto


 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ 

 

Донатор: Европска Унија 

Времетраење на проектот: 48 месеци 

Промоција на човекови права и намалување на дискриминацијата кон маргинализираните и ранливи групи е 

главната цел кон која се стремеше Институтот за човекови права при имплементирање на проектот „Човекови 

права за сите“ кој беше поддржан од страна на Европската Унија. Останатите цели за кои се залагаше 

Институтот вклучуваат зголемување на свеста за дискриминацијата и препознавање на кршењето на 

човековите права, подигнување на свеста и создавање на капацитети кои ќе го применуваат пристапот базиран 

на човекови права при подготвување на политики и останати програми, залагање за соодветно законодавство 

и соодветни политики насочени кон заштита на човековите права и активно набљудување на имплементацијата 

на Европското законодавство кое се однесува на основните права и еднаквоста. 

Една од главните активности која беше воведена како новина во работењето на Институтот беше 

регистрирањето за давање на примарна правна помош. Оваа активност се спроведува со цел овозможување 

на пристап до правда на сите граѓани, а особено на оние граѓани кои припаѓаат на маргинализирани групи и 

кои не се во можност да се застапуваат сами ниту да си овозможат стручна помош за да остварат одредено 

право. 

Во рамки на проектот беше создадена и Платформата за човекови права која претставува Оваа комплексна 

алатка има сеопфатен пристап кон човекови права, односно ги содржи сите информации за начинот на кој 

може да се заштитат човековите права. Платформата за човекови права е поделена во 6 сегменти, секој 

содржи различен вид на информации кои му му се од корист на посетителот на веб страната на Институтот за 

човекови права. 

Пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП) беше една од темите која беше во фокус на овој проект и за таа 

цел беа подготвени 3 методологии кои имаат за цел полесна имплементација на ПЗЧП во државните 

институции, во граѓанските организации и во бизнис секторот. Секоја од методологиите е достапна на 

македонски, албански и англиски јазик. 

Со цел поедноставна имплементација на овие методологии во работата на државните институции, во 

граѓанските организации и во бизнис секторот, Институтот за човекови права спроведе 3 обуки, каде што 

учесниците имаа шанса да се запознаат со ПЗЧП, неговите принципи и начините на кои тој може да биде 

имплементиран во нивната работа. 

 



 

СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ (СОРИ) - ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

Проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“ започна со 

спроведување во 2020 година и истиот е поддржан од Германската Амбасада во Скопје. Главната која сакаше 

да ја постигне Институтот преку овој проект е подигање на свеста за дискриминацијата, нејзино препознавање 

и спречување, бидејќи утврдувањето и санкционирањето на дискриминацијата се последните фази во овој 

долгорочен процес. 

Периодот во кој не постоеше законска регулираност на дискриминацијата, во смисла на закон lex specialis, 

беше добар повод да се даде можност за директна примена на Европската конвенција за човекови права и 

воспоставените стандарди на Европскиот суд за човекови права во утврдување на дискриминација, согласно 

со член 14 и член 1 од Протоколот 12 кон Конвенцијата.  

Со цел подигање на свеста за препознавање, превенција и заштита од дискриминација беа креирани онлајн 

квиз за препознавање на дискриминацијата и информативни и едукативни видеа за општата јавност, а 

дополнително тимот на Институтот зема учество на настани за промоција на едукативни материјали за 

подигање на свеста за дискриминацијата. 

Во рамки на проектот ,,Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација”  

креирана е онлајн академија за неформално образование во областа на човековите права, а во рамки на 

академијата изработен е Е-курс за стратешко застапување на случаи на дискриминација, кои ќе бидат 

официјално презентирани и пуштени во употреба на завршниот настан од проектот кој ќе се одржи на 17ти 

декември, 2020 година. Е-курсот за стратешко застапување на случаи на дискриминација со посебен акцент на 

СОРИ претставува иновативна алатка за учење наменета за правници, адвокати, студенти по право, 

новинарство и сродни дисциплини, ЛГБТИ активисти,  активисти - бранители на човековите права, независно 

дали членуваат во граѓански организации или делуваат самостојно и сите оние кои се залагаат за почитување 

и унапредување на универзалните принципи на еднаквост во слободите и правата и човековото достоинство 

на сите. 

Основа цел на е-курсот е да овозможи едукација и доедукација во областа дискриминација, во истовреме 

претставува и поттик за критички да ги анализираме состојбите и да ги согледаме предностите и слабостите 

на домашната правна и институционална рамка за остварување на правата и заштитата од дискриминација, 

посебно низ призмата на меѓународните и европските стандарди и судската пракса на Европскиот суд за 

човекови права. 



 

На летниот камп реализиран во периодот во периодот 27-30 Јули, 2020, учествуваа дваесет и пет (25) млади 

луѓе, лица жртви на дискриминација и претставници на невладиниот сектор со искуство и интерес во областа 

на заштита на човекови права на маргинализирани групи и застапување на случаи од областа на 

дискриминација.  

Врз основа на состојбите и собраните податоци од реализираните активности во 2020 година, изработена е 

анализа која има за цел да ја прикаже состојбата со дискриминацијата во Република Северна Македонија преку 

ретроспектива на нејзината уставна и законска уреденост до проблемите околу укинувањето на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација и донесувањето на новиот закон во октомври 2020 година. 

● Спроведена онлајн анкета за оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет како основи за утврдување дискриминација - Анкета; 

● Реализирани девет (9) работилници во средните училишта и факултетите во Република Северна 

Македонија - Информација за работилници; 

● Тимот на Институтот за човекови права зема учество на настан со цел промоција на едукативни 

материјали за подигање на свеста за дискриминацијата, нејзино препознавање и спречување - 

Информација за учество на настан; 

● Изработен едукативен онлајн квиз за препознавање на дискриминацијата - Квиз - Препознај ја 

дискриминацијата; 

● Организиран летен камп на тема ,,Дискриминација, говор на омраза, сексуална ориентација и 

родов идентитет” - Информација за спроведување на летниот камп; 

● Изработени едукативни и промотивни видеа за подигање на свеста за спречување и заштита од 

дискриминација во рамки на онлајн кампањата за препознавање на дискриминација врз основа на 

СОРИ - Видеа под мотото ,,Вистински луѓе, вистински приказни’’; 

● Креирана онлајн академија за неформално образование во областа на човековите права -  

Oфицијално презентирана и пуштена во употреба на завршниот настан од проектот ,,Сексуална 

ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација” кој се одржа на 17ти 

декември, 2020 година; 

● Изработен Е-курс за стратешко застапување на случаи на дискриминација - Oфицијално 

презентиран и достапен на завршниот настан од проектот ,,Сексуална ориентација и родов 

идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација” кој се одржа на 17ти декември, 2020 година; 

● Изработена анализа на тема ,,Дискриминацијата во Република Северна Македонија: Правна 

регулатива, предизвици и перцепција за дискриминаторските основи” - Официјално презентирана 

на завршниот. 

https://www.ihr.org.mk/storage/app/media/Publications/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%98%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20-%202020.pdf
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/rabotilnici-za-studenti-za-sprechuvanje-i-zashtita-od-diskriminacija
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/sori-na-festival-na-noviot-germanski-film
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/kviz-prepoznaj-ja-diskriminacijata
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/kviz-prepoznaj-ja-diskriminacijata
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/leten-kamp-diskriminacija-govor-na-omraza-seksualna-orientacija-i-rodov-identitet
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/vistinski-lue-vistinski-prikazni


 

Проекти кои продолжуваат да се спроведуваат во 2021 година 

ЗАЕДНО ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 

 

Проектот „Заедно во борба против корупција” го спроведуваат СКУП, како носител, и Институтот за човекови 

права (ИЧП) и Медиум, како партнери, со цел подобрување на капацитетите на граѓанскиот сектор за 

остварување на улогата на контролори на работата на државните органи, со цел законито и транспарентно 

извршување на функцијата и спречување на ризици од корупција и злоупотреба на службената должност. 

 

Во 2020 година се имплементираа активностите во рамките на третата година од спроведување на проектот 

во кој ИЧП и понатаму врши континуиран мониторинг на работата на сите 15 државни правобранителства на 

територијата на Република Северна Македонија со посебен акцент на судските и управните постапки во кои 

Државното правобранителство ги штити имотните права и интереси на Републиката пред основните судови,  

Управниот суд и Вишиот Управен суд.   

 

Воедно, беа објавени Четвртиот и Петтиот мониторинг извештај за работата на државните правобранителства 

во судските и управни постапки во кои државното правобранителство се јавува во улога на „адвокат на 

државата”, но и на дадените мислења (позитивни или негативни) во постапки за отуѓување на градежно 

изградено/неизградено земјиште, отуѓување на недвижности кои се сопственост на државата, размена на 

земјоделско земјиште и продолжување на договори за закуп. 

 

Во изминативе три години од спроведување на проектот, и понатаму преовладува ставот дека работата на 

Државното правобранителство не е медиумски експонирана, не се преземаат доволно мерки за зајакнување и 

унапредување на нејзините институционални капацитети и честопати во јавноста оваа институција се 

поистоветува со Народниот правобранител.  

Со цел поголема транспарентност на државното правобранителство, но и доближување на неговата работа до 

пошироката јавност покрај мониторинг извештаите, беа подготвени и шест инфографици кои ја прикажуваат 

работата на државните правобранителства во 2020 година и тоа во однос на: 

● Транспарентност, отчетност и ефективност во работењето на Државното правобранителство на РСМ  

● Државното правобранителство на РСМ во улога на заштита на имотните права и интереси  

● Заштита на имотните права и интереси  во постапките на денационализација 

 

Од октомври 2020 година во подготовка е длабинска анализа на националната и компаративна правна рамка 

релевантна за спречување на корупцијата. Националната правна рамка ќе се осврне на анализа на законската 



 

регулатива на Република Северна Македонија во борбата против корупцијата, додека пак компаративниот 

аспект е насочен кон приказ на релевантните меѓународни инструменти кои постојат во борбата против 

корупција на Обединетите Нации, Советот на Европа, Европската Унија и на ОЕЦД како и правната рамка и 

позитивните искуства на Црна Гора и Словенија. Се очекува оваа анализа да биде презентирана во првата 

половина на 2021 година. 

  



 

ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО 

 

Проектот ,,Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството‘‘ е проект финансиран од страна на ЕУ 

преку Секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии на РСМ, 

како дел од грантовата шема ИПА II 2014 ,,Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни 

реформи во правосудниот сектор‘‘ и кофинансиран од страна на Британската амбасада Скопје. Проектот е 

реализиран од Институтот за човекови права и Центарот за правни истражувања и анализи како партнери со 

поддршка на Здружението на судии и Здружението на судска администрација како соработници.  

Во 2020 година се имплементираа активностите во рамките на втората година од спроведување на проектот 

во кој ИЧП и понатаму врши заедничка заложба да се придонесе кон зголемување на влијанието на граѓанските 

организации во судските реформи преку заедничко вклучување на граѓанските организации и 

професионалните здруженија во оценувањето на работењето на правниот сектор, како и ефективна соработка 

со сите заинтересирани страни во судството. 

Низ текот на годината се одржаа две средби на Советодавната работна група. Таа е составена од претставници 

на здруженијата на граѓани кои работат во областа на судството и нејзина главна задача е континуирано 

следење на достигнувањата во судството, предлагајќи препораки и насоки за времена политика.     

Водени од веќе дефинираната методологија, членовите на групата ги следат судските реформи, правната 

рамка и нејзината практична имплементација и на состаноците известуваат за утврдените наоди. На средбите 

се разговараше околу актуелните состојби во правосудството и членовите на групата ги презентираа нивните 

видувања во врска со процесите на носење и примена на дел од законите. Поради новонастаната ситуација со 

коронавирусот, овие средби се реализираа преку онлајн платформата ZOOM. Наодите од овие средби ќе се 

објават во форма на извештај во 2021 година.  

Понатаму, беше објавено видео за работата на судската служба. Во ова видео се претставија наодите од 

Истражувањето за работата на судската администрација – перцепција, предизвици и потреби, коешто беше 

спроведено и објавено во 2019 година.  

За крај, се одржаа третата и четвртата работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во 

судството. Од 25ти и 26ти февруари 2020 година се одржа работилницата наменета за судии и судска 

администрација од Гостиварско апелационо подрачје, додека на 1ви и 2ри октомври 2020 година се одржа 

работилницата наменета за судии и судска администрација од Скопското апелационо подрачје, која е всушност 

прва од двете наменета за учесници од ова подрачје.  



 

Во текот на дводневните настани присутните имаа шанса да ги споделат своите искуства од секојдневната 

пракса на судовите. На работилниците се дискутираа теми од областа на ефикасноста, ефективноста и 

транспарентноста на работењето на судовите, од аспект на судиите и судската администрација. Беа 

дискутирани предизвиците со кои судиите и судската администрација се соочуваат при својата работа, 

условите за нивната ефективност и ефикасност и потребата за транспарентност. Цел на овие дискусии беа да 

ги приближат искуствата и да ги евидентираат несогласностите кои се појавуваат во текот на работењето и 

влијаат на горенаведените начела за успешно редовно работење. 

 Останатите проектни активности е предвидено да се реализираат до јуни 2021 кога е и крајот на проектот. 

 

 

ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО 

ПРАВОСУДСТВОТО 2019 – 2020 

 

Траење: 1 мај 2020 – 28 февруари 2021 

Позадина: 

Будното следење на квалитетот на долгоочекуваните пристапни преговори со ЕУ како и спроведувањето на 

Стратегијата за реформа на правосуднио сектор се од суштинско значење за зачувување и унапредување на 

постигнатите ефекти и придобивки од претходните реформски процеси но и за спречување на уназадувањата 

во судството кои беа констатирани во изминатите години. 

Општа цел:  

Зголемено учество на граѓанските организации во процесот на следење и застапување за реформи во 

правосудството во Република Северна Македонија во процесот на пристапување кон Европската унија. 

Краткорочни цели:  

1. Поддршка на реформските процеси и политики во судството преку воспоставување на структуиран дијалог 

со граѓанските организации при отпочнувањето на преговарачкиот процес со Европската унија;  

2. Понатамошно следење на квалитетот на спроведувањето на Стратегијата за реформа на првосудниот 

сектор (2017-2022) во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, 

транспарентноста на процесот, како и квалитетот на предложените и усвоени закони и политики во рамки на 

Стратегијата; 

3. Обезбедување на информации и соработка со медиумите за континуирана информираност на јавноста и 

граѓаните за напредокот на Северна Македонија во областа на правосудството. 

Реализирани активности во 2020  



 

А.1 Активности за учество на граѓанскиот сектор во консултативните процеси при отворањето на пристапниот 

дијалог со ЕУ  

А.1.1 Коментар на Преговарачката рамка за Република Северна Македонија со фокус на областа судство  

А.1.2 Подготовка на Документ за јавни политики за мониторирање на скрининг процесот за поглавје 23  

А.1.3. Изработка на Предлог Методологија за следење на усогласувањето со правото на ЕУ во областа судство  

А.2 Активности за застапување и мерење на квалитетот, напредокот и транспарентноста во спроведувањето 

на Стратегијата за реформа на правосудството 2017-2022 преку следење на донесувањето на законите, 

усвојувањето на политиките и воспоставувањето на практиките во областа на судството  

А.2.1 Прибирање на податоци за статусот на спроведувањето на мерките и активностите од Акцискиот план на 

Стратегијата од надлежните институции, органи и тела и редовно периодично известување   

А.2.2 Учество во работни групи за изработка на предлог закони, креирање на политики и воспоставување на 

механизми во областа на судството  

А.2.3 Иницијативи за јавни расправи и консултации пред Собранието на РСМ и Уставниот суд на РСМ 

(иницијативи за оценка на уставноста и законитоста на предложените закони и политики)  

A.2.4 Изработка на коментари и мислења за предлог закони и политики опфатени во Стратегијата и нивната 

имплементација во пракса  

А.2.5 Изработка и промоција на Извештај за спроведувањето на активностите од Стратегијата и донесените и 

усвоените законите, политики и практиките во судството  

А.2.6 Подготовка на Тематска анализа за работата на Уставниот суд на РСМ низ призма на Стратегијата за 

реформа на правосудниот сектор 2017-2022 А.2.7 Изработка на Документ за јавни политики за правните 

импликации врз судството и судските постапки во вонредна состојба  

А.3 Активности за комуницирање на достигнувањата во правосудството со медиумите за доследна 

информираност на јавноста и граѓаните  

А.3.1 Подготовка на веб страна на Блупринт групата (www.blueprint.org.mk)  

Продуктите произлезени од овој проект во 2020 година се: 

- Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза 

- Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба во 2020 година 

- Барање за приоритетно донесување на законот за огласување ништовност и поништување на 

правните акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките од лустрација 

- Анализа на капацитетите и ресурсите на јавното обвинителство во република северна македонија 

- Декларацијата за приоритено донесување на законот за спречување и заштита од дискриминација 

- Реакција Кога чуварите на правото ќе потфрлат, граѓаните го носат товарот 

- Анализа Укинување на Законот за спречување и заштита од дискриминација 

- Реакција Недемократско ограничување на правото на протест  

 

  

http://www.blueprint.org.mk/
http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%9F%D0%97%D0%A3-19.11-pdf.pdf
http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2020_%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82.pdf
http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/Baranje_Sobranie-5.pdf
http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/2020/11/Baranje_Sobranie-5.pdf
http://blueprint.org.mk/wp-content/uploads/2020/08/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B09.pdf
https://ihr.org.mk/mk/tekovni-proekti/za-pravda-sledenje-na-sproveduvanjeto-na-strategijata-za-reformi-vo-pravosudstvoto-2019-2020
http://blueprint.org.mk/2019/09/12/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%87%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%9c%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%84%d1%80%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d0%b3/
https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/BP-Analiza-UZSZD2020.pdf
http://blueprint.org.mk/2019/11/12/334/


 

УСТАВНИОТ СУД - ЗАШТИТНИК НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 

Времетраење на проектот: 01.09.2020 - 31.08.2021     

Финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија  во Скопје. 

Проектот го спроведува Институтот за човекови права во фокус е работата на Уставниот суд на Република 

Северна Македонија, со цел успешна имплементација на проектот потпишан е меморандум за соработка со 

Уставниот суд.  

Проектот Уставниот суд – заштитник на владеењето на правото е наменет за подобрување на целокупната 

состојба на судот. Имено, Уставниот суд како sui generis институција се издвојува по начинот на кој ги штити 

вредностите на уставноста преку оценувањето на правните акти и нивните дејства, односно преку правото на 

индивидуални барања за заштита на човековите права и иницијативи за утврдување на уставноста и 

законитоста на правните акти, понатаму судот одлучува за решавање на судир на надлежности, како и за 

одговорноста на Претседателот на Републиката итн. Судот е гарант на Уставот и еден од клучните актери што 

обезбедува усогласеност со нормите и вредностите запишани во уставниот текст. Сепак, во последните години 

Уставниот суд покажа бројни слабости во неговото функционирање, поради фактот што тој не обезбедува 

целосна заштита на загарантираните човекови права и основни слободи на лицето и граѓанинот во постапките 

пред Уставниот Суд и згора на тоа сомнителни беа за пошироката јавност некои одлуки на судот донесени по 

иницијативи за утврдување на уставноста и законитоста на правните акти. 

Проектната рамка на активности, составена од: 

● Подготовка на методологија за мониторирање на работата на Уставниот суд 

● Мониторирање на сесиите и работата на Уставниот суд, прибирање податоци 

● Објава на квартални мониторинг извештаи за работата на Уставниот суд 

● Функционална анализа 

● Длабинска анализа на мониторингот на Уставниот суд 

● Организација на средби со релевантните засегнати страни 

● Организирање на средба со Академија 

● Организирање на јавна кампања за перформансот на Уставниот суд 

● Крајна конференција за презентација на резултатите. 

Има единствена цел да се направи Уставниот суд подостапен за пошироката јавност и да се подигне неговата 

работа на некое повисоко, попродуктивно и ефективно ниво, бидејќи на крај целта на Уставниот суд е да утврди 

било каква  повреда на загарантираните човекови права, да се санкционира кршењето на истите и да дејствува 



 

како контролор на уставноста и законитоста на правните акти и други прашања што спаѓаат во надлежност на 

Уставниот суд. 

Институтот за човекови права во рамки на Проектот во 2020 година ги спроведе следните активности: 

- Изработена е Методологија за мониторирање на работата на Уставниот суд, од страна на проф. 

Александар Спасов. Во рамките на барањата на методологијата, тимот на проектот  присуствуваше 

на седниците на Судот, организираше состаноци со претставници на Уставниот суд, поднесе барања 

за информации од јавен карактер и ја следеше официјалната веб-страница на Уставниот суд, со цел 

да се соберат статистички податоци за работата на Уставниот суд, како што се бројот на барања за 

заштита на човековите права поднесени до Уставниот суд, бројот на иницијативи за уставност и 

законитоста на законите и актите, бројот на седници, јавни расправи и подготвителни седници и 

процентот на прифатените, одбиени и отфрлени иницијативи и барања. Овие информации ни даваат 

јасна слика за работата на судот, за таа цел се прават и квартални извештаи за работа на судот, 

првиот ќе биде готов во јануари 2021. 

- Изработена е Функционална анализа за организационата структура на Уставниот суд на РСМ, од 

страна на проф. Темелко Ристески. Со анализата се идентификувани предизвиците и проблеми од 

организациска и функционална гледна точка на Уставниот суд, со фокус на проблеми со персонал 

(човекови ресурси), административна и буџетска самостојност, нормативна усогласеност, простор и 

логистика, ИТ - технички можности за поголема транспарентност. Со функционалната анализа, се 

донесени конкретни заклучоци и препораки за подобрување на функционирањето и остварувањето на 

целите на институцијата. 


