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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 

 НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

Во текот на 2014 година Институтот за човекови права реализираше активности кои 

значат реализација на предвидените цели и задачи од стратешкиот план на ИЧП, преку 

промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку 

континуирана едукација на професионалната јавност и анализа на состојбите, 

организирање на стручни дискусии во рамките на правната професија и дискусии за 

општата јавност. 

 

АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ  

Институтот за човекови права одржа редовно годишно собрание на 9 април 2014 година 

во ГЕМ клубот, Менада. На Собранието беше усвоена Програмата за работа на ИЧП за 

2014 година. Се усвои Извештајот за работа и Финансискиот извештај за 2013 година. На 

ова годишно собрание беа избрани два члена во Советодавниот одбор на ИЧП и тоа 

Константин Хаџи Лега и Коста Петров. Со оглед дека собранието беше тематско, 

членовите на ИЧП дускутираат на темата „Меѓународен и национален поглед во однос на 

независноста и непристрасноста на судството во РМ“. 

Во текот на 2014 година се одржаа 4 (четири) седници на Управниот одбор на кои беа 

разгледувани тековните активности за работата на ИЧП, како и можностите за добивање 

на проекти. 

Исто така, во текот на 2014 година беа свикани 2 (две) седници на Советодавниот одбор 

на ИЧП, од кои едната седница (од 30.9.2014 година) беше заеднички одржана со 

членовите на Управниот одбор. На седниците се разговараше за активностите на ИЧП и се 

даваа предлози за можни теми на кои би можел да работи ИЧП.  

 

Здружение на граѓани 

Институт за човекови права 

Бр  0103-19/1 

___06.05.  __2015, Скопје 
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ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

 

1. Проект “Независните комисии и регулаторни тела-законска 

поставеност и практично функционирање“ 

Проектот “Независните комисии и регулаторни тела-законска поставеност и 

практично функционирање“ е активност на Институтот за човековите права кој започна 

во септември 2013 година и траеше до јуни 2014 година. Овој проект беше поддржан од 

Проектот на УСАИД за граѓанско општество и Фондација Отворено Општество 

Македонија 

Во текот на 2014 година беа спроведени низа активности, од кои најзначајни се следниве: 

На 25.2.2014 година во х. Холидеј Ин, Скопје се одржа тркалезна маса на која излагачи 

беа г-а Маргарита Цаца Николовска, претседател на Институтот за човекови права, судија 

на Уставниот суд на БиХ, поранешен судија во Европскиот суд за човекови права во 

Стразбург, г-а Вања Михајлова, експерт за корупција, поранешен член на ДКСК, и г. 

Драго Кос, експерт за корупција, претседател на работната група против корупција на 

Организацијата за економска соработка и развој (OECD), поранешен претседател на 

ГРЕКО.  

На тркалезната маса беа поканети повеќе од 50 учесници и тоа од Регулаторна комисија за 

енергетика, Агенција за електронски комуникации, Државна комисија за спречување на 

корупција, Државна комисија за жалби против јавни набавки и Совет за радиодифузија, 

потоа Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Министерство за 

економија, Министерство за информатичко општество, Биро за јавни набавки, Агенција за 

енергетика, амбасади, меѓународни организации, невладини организации и други правни 

лица. На тркалезната маса присуствуваа 37 учесника. Воведно обраќање на тркалезната 

маса имаше судијата Маргарита Цаца Николовска која пред се накратко го презентираше 

проектот, целта и очекувањата од истиот, но повеќе се задржа на презентирање на 

анализата на прашањата кои беа дел од анкетните прашалници доставени до НВО и 

правните лица. Тие прашања се однесуваа на познавањето на граѓаните со судската 

заштита и казнената политика која произлегува од актите со кои се регулирани 

рагулаторните тела и независните комисии кои се обработуваат со проектот. Г-а Вања 

Михајлова ја презентираше анализата на одговорите кои се добија од телефонската анкета 

спроведена од агенцијата Рејтинг, а што се однесуваше на Државната комисија за 

спречување на корупција, Државната комисија за жалби по јавни набавки и Советот за 

радиодифузија. Г. Жарко Хаџи Зафиров пак ја презентираше анализата на одговорите кои 

се добија од телефонската анкета спроведена од агенцијата Рејтинг, а што се однесуваше 

на Регулаторната комисија за енергетика и Агенцијата за електронски комуникации. Г. 

Драго Кос, пренесе дел од практичното искуство и дел од истражувањата кои што ги 

спровел преку ЕУ директивите за четирите регулаторни тела (Агенција за електронски 
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комуникации, Комисија за жалби против јавни набавки, Регулаторна комисија за 

енергетика, Државна комисија за спречување на корупција). 

Во текот на следниот период беа реализирани сите активности предвидени во временската 

рамка на проектот, односно овој период беше посветен на изготвување на работната 

верзија на Анализата, активности поврзани со подготовките околу нејзиното печатење и 

промовирање. 

Се изготвија 9 заклучоци и 8 препораки кои накратко ги идентификуваат легислативни и 

практични недостатоци кои се воочија во текот на истажувањето и подготовката на 

Анализата. Се финализираше работната верзија на Анализата, како и утврдување на 

заклучоците и препораките дадени од членовите на проетниот тим. Во овој период се 

изработи и скратената верзија на Анализата која беше дадена на превод на англиски и 

албански јазик. 

Во текот на мај следеше читање и техничка корекција на работната верзија на Анализата 

за независните комисии и регулаторни тела. Потоа се изврши лекторирање на Анализата и 

се даде на превод резимето на Анализата од македонски на англиски и албански јазик. 

Исто така во овој период се интезивираа активностите околу организирање на 

промоцијата на Анализата. Имено се изврши избор на хотелот кадешто се изврши 

промоцијата. Во таа насока беше побаран хотел и согласно понудите се одлучи 

промоцијата да се одржи во х. Холидеј ИН.  Беа консултирани членовите на проектниот 

тим за програмата и начинот на одвивање на промоцијата, листата на учесници, поканите 

и.т.н. Кон крајот на мај се започна со подготовите околу печатењето на Анализата. Се 

покрена постапка за избор на печатница. Откако се одлучи да печатењето се изврши во 

печатницата Аркус Дизајн, се воспостави контакт со одговорно лице од печатницата со 

цел да се дизајнира насловната страна на Анализата и да се изработи внатрешниот дел од 

анализата. Во јуни беа испратени покани за промоцијата и тоа до преставници од 

законодавната власт и извршната власт, потоа невладини организации, меѓународни 

организации, странски амбасади во РМ.  

Промоцијата на Анализата се одржа на 23 јуни 2014 година во х. Холодеј Ин, во Скопје. 

Како промотори на Анализата се јавија авторите-правните експерти, г-га Маргарита Цаца 

Николовска, г-га Вања Михајлова, г-а Милојка Калкашлиева, г-дин Жарко Хаџи Зафиров 

и г-а Ирена Цуцулоска. На промоцијата присуствуше 21 гостин. По излагањата се разви 

кратка дискусија. Беа поканети повеке од 50 учесници и тоа од Регулаторна комисија за 

енергетика, Агенција за електронски комуникации, Државна комисија за спречување на 

корупција, Државна комисија за жалби против јавни набавки и Совет за радиодифузија, 

потоа Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Министерство за 

економија, Министерство за информатичко општество, Биро за јавни набавки, Агенција за 

енергетика, амбасади, меѓунаридни организации, невладини организации и други правни 

лица. 
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Воведно обраќање на промоцијата имаше судијата Маргарита Цаца Николовска која пред 

се накратко го презентираше проектот, целта и очекувањата од истиот, но повеќе се 

задржа на презентирање на меѓународните документи и стандарди кои се однесуваат на 

независнките комисии и регулатрони тела. Г-а Вања Михајлова го презентираше 

прегледот на законската поставеност и практичното функционирање на Државната 

комисија за спречување на корупција, Државната комисија за жалби по јавни набавки и 

Советот за радиодифузија. Г. Жарко Хаџи Зафиров пак го презентираше прегледот на 

законската поставеност и прсктичното фнкционирање на Регулаторната комисија за 

енергетика и Агенцијата за електронски комуникации. Г-а Милојка Калкашлиева, се 

осврна на правната заштита на поединечните акти на (Агенција за електронски 

комуникации, Комисија за жалби против јавни набавки, Регулаторна комисија за 

енергетика, Државна комисија за спречување на корупција и Совет за радиодуфузија), 

додека пак г-а Ирена Цуцулоска даде преглед на ЕУ директивите за петте независни 

комисии и регулаторни тела. Преглед на независноста на комисиите и на регулаторните 

тела во медиумите накратко поднесе г-а Маргарита Цаца Николовска која воедно и ги 

презентираше најзначајните заклучоци и препораки кои произлегоа од целокупното 

анализирање на практичното функционирање на комисиите и регулаторните тела. 

Печатената Анализа беше дистрибуирана до сите позначајни институции и организации во 

државата. 

2. Иницијатива за измени на Законот за спречување и заштита од 

дискриминација 

Новата фаза во развојот на законодавната иницијатива поддржана од НДИ започна во 

втората половина на февруари 2014 година. 

Првата активност во оваа фаза беше остварување на средба со претставници на 

Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД). Оваа средба се одржа на 02. 04. 2014  во 

просториите на Министерство за труд и социјална политика. На средбата присуствуваа 

Душко Миновски (Претседател на КЗД) и Ленче Коцевска (Член на КЗД), Маргарита Цаца 

Николовска (експерт од ИЧП), Вера Коцо (експерт од ИЧП) и Ирена Цуцулоска 

(координатор на активности). На средбата претставниците на КЗД ги изнесоа 

недостатоците на ЗСЗД кои што предизвикуваат проблеми во работењето на Комисијата. 

Исто така ИЧП доби информација дека измени на законот во насока на создавање на 

стручна служба на комисијата се закажани за во мај 2014 година. Со овие измени ќе биде 

отстранет еден од недостатоците во Законот кој што претставуваше огромен проблем во 

ефективното функционирање на Комисијата – отсуството на стручна служба. Од 

состанокот произлегоа и одредени други недостатоци кои што се внесени во крајната 

анализа. 

На 15 април ИЧП одржа состанок и со Народниот Правобранител во просториите на 

Народениот Правобранител со цел да ги добиеме неговите ставови во однос на одредбите 

на ЗСЗД. На средбата присуствуваа Иџет Мемети (Народен Правобранител), Маргарита 
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Цаца Николовска (експерт од ИЧП), Вера Коцо (експерт од ИЧП) и Ирена Цуцулоска 

(координатор на активности). На состанокот се разговараше за проблемите и состојбата во 

Република Македонија во однос на спречувањето и заштитата од дискриминација како и 

за потребите од измена на постојниот Закон. 

Експертите ангажирани за изработка на анализата на законските одредби на овој Закон 

која што беше надградена во однос на првичната анализа беа: Маргарита Цаца 

Николовска-поранешен судија на ЕСЧП и судија на Уставниот суд на Босна и 

Херцеговина, Вера Коцо-Судија на Врховен суд на РМ во пензија и Стамен Филипов-

дипломиран правник во пензија. Експертите изработија една нацрт-верзија на анализата 

која што беше планирано да биде презентирана на тркалезната маса која што беше дел од 

овој проект. 

Тркалезната маса се одржа на 04 јуни 2014 во хотел Холидеј Ин на тема Недостатоци во 

Законот за спречување и заштита од дискриминација со почеток во 10:00 часот. 

Панелисти на оваа тркалезна маса беа: Маргарита Цаца Николовска, поранешен судија на 

ЕСЧП и судија на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, Стамен Филипов, дипломиран 

правник во пензија, Вера Коцо, Судија на Врховен суд на РМ во пензија, Иџет Мемети, 

Народен Правобранител и Душко Миновски, Претседател на Комисијата за заштита од 

дискриминација. 

Целта на оваа тркалезна маса е да се изнесат правните недостатоци на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација и да се укаже на потребата од негови измени  со 

цел негово подобрување. 

На тркалезната маса беа презентирани ставовите и искуствата на панелистите во однос на 

Законот за спречување и заштита од дискриминација со особено нагласување на 

потребите од измени на Законот и неговите недостатоци. Последниот дел од тркалезната 

маса беше посветен на дискусија на учесниците во однос на спорните одредби од Законот 

и изнесување на нивни согледувања, мислења и искуства. 

На тркалезната маса учество зедоа адвокати, претставници на НВО секторот (Македонско 

здружение на млади правници, Ромски ресурсен центар, ХЕРА, Здружение на женски 

форум-Тетово, Граѓанска асоцијацвија Битола, ИСЧП, Шелтер центар, Полио Плус, 

Филео, ЛГБТ Центар за поддршка – Хелсиншки комитет, Зрдужение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените на РМ-ЕСЕ, ХОПС-Опции за здрав живот Скопје, 

Асоцијација Зенит) ОБСЕ, универзитетски професори, претставници на КЗД и НП.  
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Настанот беше проследен од медиумите и беа објавени неколку статии: 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=41118 

 

http://telma.com.mk/vesti/diskriminacijata-prisutna-zakonot-zbunuvachki 

Официјалните фотографии од настанот се објавени на фб-страната на ИЧП на следниот 

линк: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731814090212203.1073741837.115670208493264

&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

Заклучоците и препораките од тркалезната маса, како и информациите добиени на 

средбите со КЗД и НП бea вклучени во крајната анализа на одредбите на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација, која што беше изработена во јули и август 2014 

и во септември беше публикувана во 500 примероци.  

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=41118
http://telma.com.mk/vesti/diskriminacijata-prisutna-zakonot-zbunuvachki
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731814090212203.1073741837.115670208493264&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731814090212203.1073741837.115670208493264&type=3
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Промоција на анализата беше организирана на 21 ноември 2014 во Гем-клубот во Скопје, 

на која што беа поканети претставници на МТСП, Комисијата за заштита од 

дискриминација, Народниот правобранител, граѓанскиот сектор, адвокати, судии и други 

засегнати страни од оваа материја. Панелисти на настанот беа: Маргарита Цаца 

Николовска - Поранешен судија на ЕСЧП и судија на Уставниот суд на Босна И 

Херцеговина; Вера Коцо, судија на Врховен суд во пензија; Стамен Филипов, правник во 

пензија; Алмира Реџепи, Комисија за заштита од дискриминација; Маријан Поњавиќ, 

Канцеларија на Народен Правобранител. 

Фотографиите од настанот се објавени на нашата официјална фб-страна на следниот линк: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819571614769783.1073741839.115670208493264

&type=1 

Настанот беше проследен на неколку медиуми. Линкови до прилозите: 

http://www.makdenes.org/content/article/26703939.html 

http://sky.mk/makedonija/424523-analiza-zakonot-ne-ne-zashtituva-od-diskriminacija 

http://24vesti.mk/nedostatoci-vo-zakonot-za-diskriminacija 

http://telma.com.mk/vesti/zakonot-za-nediskiminacija-ne-e-efikasen 

Во текот на целиот овој процес ИЧП ја промовираше и презентираше иницијативата пред 

пред пошироката јавност на повеќе конференции, тркалезни маси и неформални средби. 

ИЧП учествуваше на Консултациите со засегнатите страни во врска со Нацрт извештајот 

за оценка на спроведувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација 

организирани од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во соработка со Министерството за труд и 

социјална политика одржани на 5 декември (четврток) 2013 во Хотел „Александар Палас” 

- Скопје, со почеток во 13.00, каде што претставниците на ИЧП зедоа активно учество и ја 

презентираа иницијативата и недостатоците на Законот. 

На 6 ноември 2014 претставници на ИЧП кои што се вклучени во оваа иницијатива ја 

презентираа иницијативата на Работилницата за обезбедување ефективни механизми за 

спречување и заштита од дискриминација која што ќе се одржи во Хотел Арка, Скопје 

организирана од Министерството за труд и социјална политика во соработка со 

Канцеларијата на Високиот комесар за човекови права на ООН од Женева и канцелариите 

на ООН во Македонија. 

 

ИЧП ќе продолжи со промовирање на оваа иницијатива пред претставниците на 

законодавната и извршната власт преку одржување на формални и неформални средби, 

лобирање и застапување. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819571614769783.1073741839.115670208493264&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819571614769783.1073741839.115670208493264&type=1
http://www.makdenes.org/content/article/26703939.html
http://sky.mk/makedonija/424523-analiza-zakonot-ne-ne-zashtituva-od-diskriminacija
http://24vesti.mk/nedostatoci-vo-zakonot-za-diskriminacija
http://telma.com.mk/vesti/zakonot-za-nediskiminacija-ne-e-efikasen
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3. Проект „Зајакнување на механизмите за имплементација на 

правата на помалите заедници“ 

Во рамките на своите активности, од септември 2014 година, ИЧП започна со реализација 

на проектот „Зајакнување на механизмите за имплементација на правата на 

помалите заедници“ поддржан од Амбасадата на САД во РМ.  

Целта на овој проект е да се изврши анализа на тековните состојби во врска со 

промоцијата и заштитата на правата и слободите на малцинствата кои се во износ помалку 

од 20% од населението на земјата. Проектот има две компоненети: 

1. Зајакнување на капацитетите и оддржливоста на граѓанските организации кои 

работат на едукација, промоција и унапредување на правата на помалите заедници,  

2. Истражување за имплементацијата на релевантните законски одредби. 

Првата компонента е Програма за зајакнување на надлежностите и на капацитетите на 

граѓанските организации кои ги преставуваат интересите на помалите заедници. Оваа 

компонента ќе се спроведува во 4 општини и ќе обезбеди серија на основни и напредни 

обуки поврзани со структурното и оперативното функционирање на граѓанските 

организации. Граѓанските организации ќе бидат избрани во диркетна координација со 

општините и Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Согласно досегшните 

актовности, остварен е контакт со Агенцијата за остварување на правата на заедниците г-а 

Весна Бабиќ- Петровски. На состанокот беше договорена соработка со нив, и начелно ја 

изразија својата поддршка при реализирање на нашите актвоности. Така, од нив е 

побарано да ни предложат 4  општини со кои би можеле да соработуваме. Од Агенцијата 

добивме повратен одговор во кој беа посочени општините Куманово, Гостивар, Охрид и 

Кочани. Потоа се оствари контакт со општините од кои побаравме да ни посочат 

граѓански организации кои работат со помалите заедници, а со кои би можеле да 

соработуваме. Откако се добиени имињата на организациите од општините, проектниот 

тим изготви прашалник кој беше доставен до граѓанските организации. Повратно добиени 

се одговори од само две организации.  

Втората компонента ќе се фокусира на имплементацијата на Законот за унапредување и 

заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението 

во РМ, преку истражување и изработка на аналитички документ за проценка на степенот 

на 2 посебни права на припадниците на помалите заедници во 4 општини. За реализација 

на оваа компонента ангажирани се Вања Михајлова и Билјана Котевска.  

 

4. Независен Судски совет на РМ-стремеж и предизвици 

 

Од 1 ноември 2014 година ИЧП започна со имплементација на проектот „Независен 

Судски совет на РМ- стремеж и предизвици“.  
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Овој проект на ИЧП е дел од Проектот „Мрежа 23“, финансиран од Европската Унија, кој 

го спроведува Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во партнерство со 

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за 

управување со промени.
1
  

Времетраењето на овој проект на ИЧП е шест месеци, заклучно со 30 април 2015 година. 

Целта на овој проект е Зголемување на независноста, објективноста и транспарентноста во 

работата на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ) со посебен осврт на 

постапките за избор, разрешување и изрекување на диспиплинските мерки на судиите во 

РМ.  

Во ноември 2014 година одржани се неколку состаноци на проектниот тим и експертите 

ангажирани на проектот, во насока на: јасно дефинирање и поделба на обврските за сите 

ангажирани лица на проектот; определување на јасна временска рамка за сите активности; 

утврдување на методологија и техники на прибавување на податоци за истражувањето. 

Истиот месец испратено е известување до ССРМ за проектот и проектните активности 

како и за мониторингот на нивните седници од страна на претставници на ИЧП. 

Испратени беа и барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до ССРМ и 

тоа: 

- Барање за доставување на листа на пензионирани судии за 2012, 2013 и 2014 

година;   

- Барање за доставување на листа на разрешени судии во 2012, 2013 и 2014 година; 

- Барање за доставување на листа на судии на кои им е изречена дисциплинска мерка 

во 2012, 2013 и 2014 година.    

Беше изработен прашалник со 16 прашања наменети за членовите на ССРМ, а поврзани со 

работата на овој орган. Прашањата се изготвени по серија консултации со експерите 

ангажирани на проектот и целиот проектен тим. Испратени се 15 прашалници до сите 15 

членови на ССРМ по пошта. Секој прашалник е проследен со празно плико со марка и 

пропратно писмо во кое што на членот на ССРМ до кој што е упатен прашалникот му се 

објаснува за начинот на пополнувањето и испраќањето на прашалниците назад до ИЧП. 

                                                           

1 Во рамките на проектот Мрежа 23 имплементиран од горенаведените организации предвидена е 

реализација на грантова шема за граѓански организации. Целта е да се обезбеди поддршка за граѓански 

организации кои се активно вклучени во следењето и евалуацијата на политиките во рамки на Поглавјето 23 

– Правосудство и темелните права. ЕПИ на 3.11.2014 во име на партнерските организации потпиша 

договори за спроведување на 10 проекти кои имаат за цел на државно и локално ниво да спроведат 

активности за следење и евалуација на политиките од Поглавјето 23. Меѓу овие договори, беше потпишан и 

договорот со ИЧП како суб-грантист за спроведување на проектот „Независен Судски совет на РМ- стремеж 

и предизвици“. 
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Прашалниците се анонимни. До крајот на 2014 година, ниту еден од членовите на ССРМ 

не го одговорил ппрашалникот и не го доставил до ИЧП. 

ИЧП започна со мониторинг на седниците на ССРМ. Досега од почетокот на проектот 

беше одржана една седница и тоа: 

   - 11.12.2014 (188-та седница ) 

  - 12.12.2014 (188-та седница-продолжение ) 

Седницата се однесуваше на расправа по претставки и поплаки од граѓаните и правните 

лица за работата на судиите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република 

Македонија. 

Изработен е посебен прашалник наменет за телефонската анкета за граѓаните со цел 

„мерење“ на перцепцијата на граѓаните за функционирањето на ССРМ и колку истиот е 

ослободен од политичкото влијание на извршната и законодавната власт при изборот на 

кадри и извршувањето на доверените надлежности и колкава е довербата во овој орган. 

Прашањата се изготвени заедно со експерите ангажирани на проектот и целиот проектен 

тим. 

Во текот на декември е спроведена постапка за избор на најповолна понуда на фирма за 

вршење на телефонски анкети. Како најповолна понуда беше избрана понудата на 

Агенцијата Рејтинг. Направена беше најпрво пилот анкета, во која се констатираа кои  се 

недостатоците на анкетата и потоа кон крајот на декември беше направена целосната 

анкета и резултатите беа доставени на проектниот тим на ИЧП со цел нивна понатамошна 

обработка.  

Во текот на следниот период ИЧП ќе започне со со вршење на индивидуални интервуа со 

разрешени судии, пензионирани судии, неизбрани судии и судии против кои што се 

изречени дисциплински мерки. 

Два семинари во Битола  и Струга беа одржани од страна на донаторите на овој проект 

(ЕПИ, Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија и Центар за управување со 

промени):  

- Работилницата за мониторинг и евалуација на јавните политики од 

Поглавјето 23 - правосудство и темелни права се одржа од 31.10.2014 до 

2.11.2014 во Битола. 

- Работилницата за развојот, структурата и содржината на Поглавјето 23 - 

правосудство и темелни права се одржа од 11.12.2014 до 14.12.2014 во хотел 

Дрим, Струга.  

(Овие работилници беа наменети за членови на граѓанските организации кои се 

дел од грантовата шема од проектот „Мрежа 23“ и директно или индиректно се 

поврзани со процесот на мониторинг и евалуација на јавни политики во Поглавје 

23 преку реализација на нивните проекти кои се составен дел од грантовата 

шема.) 
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5. Проект „Прашувај“ 

Во периодот од 1 октомври 2014 започна имплементацијата на проектот “Прашувај“ 

доделен од Фондацијата Метаморфозис, Реактор и МЦЕТ во рамките на проектот 

„Акциска мрежа за добро владеење“ финансиран од Европската Комисија преку 

програмата IPA Civil Society Facility (CSF) 2012-2013. 

 Фокус на овој проект е користење на правните лекови од страна на новинарите при 

користење а законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, преку 

примери од постапување по жалби и тужби пред надлжната Комисија и управните судови. 

Од  1 октомври па се до крајот на 2014 година беа преземени следниве активности: 

- Одржани се повеќе состаноци во континуитет во изминатите 2.5 месеци со тимот 

кој го спроведува проектот, направена е поделба на задачи со рокови и известување на 

обврските од договорот и договорените обврски по потпишување на обврските добиени на 

обуката во хотел „порта“ во Скопје, како и на следните обуки; 

- Составени се прашања за интервју со новинари (помала таргет група) која почесто 

го користи Законот, од кои баравме да формираат листа на нај транспарентни и нај не 

трансперентни државни институции, да објаснат во колку случаи ги искористиле правните 

лекови и од близу да ни наведат неколку ситуации кои им биле покарактеристчни во 

работата, со кои се соочиле. Прашалниците за интервјуата се состојат од 9 прашања. 

(Прашањата за интервуто ви ги доставуваме во прилог на овој извештај). Интервјуата беа 

спроведени во месец ноември. Интервјуирани беа 45 новинари, од кои 36 одговориле на 

прашалникот на интервјуто. 

- Одржани  се состаноци со анкетарите кои ги правеа интервјуата со новинарите, 

поделени задачи, упатства и методологија на работа. Интервјуата беа спроведени во месец 

ноември со новинарите кои беа дел од фокус групата во проектот. Интервјуирани беа 45 

новинари, од кои 36 одговориле на прашалникот на интервјуто. 

- Одржани се состаноци со дизајнерско студио за осмислување и реализација на 

видео клип, изработка на клип и банер (лого) како дел од кампањата за проектот; 

- Одржани се состаноци со Комисијата за слободен пристап и Врховниот суд на РМ 

за прашања поврзани со проектот; 

- Изработени се прашања за он-лине анкета. Анкетата е изработена со помош на 

Метаморфозис и е дистрибуирана со помош на Здружението на новинарите на Македонија 

до сите новинари, членови на ЗНМ. Добиени се податоци од он-лине анкетата, кои што ќе 

бидат обработени во идниот период; 

- Испратени прашања до Комисијата за слободен пристап до информации од Јавен 

карактер, до Управниот и до Вишиот управен суд, за бројот на жалби или тужби од 

новинари во случај кога биле одбиени нивните барања за слободен пристап или воопшто 

не им било одговорено (Прашањата и одговорите се ставени во прилог на овој извештај) 
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- Направена е драфт-аналзиа на добиените одговори од наведените институции, 

анализа за работата на комисијата и бројот на постапки иницирани пред неа од страна на 

новинарите (изработени се драфт верзиите на анализите, кои во периодов што следува, во 

втората половина ќе бидат финализирани, по што ќе ви бидат доставени на разгледување, 

пред нивна подготовка за дистрибуција во јавност на конференција планирана за во 

февруари 2015 година во Скопје) 

- Испратени нови прашања до Комисијата, управниот суд и Вишиот суд, кои 

произлегоа од содржината на првично добиени одговори. Во периодов кој следува ќе 

бидат анализирани дополнително добиените податоци и информации, што ќе бидат 

составен дел на анализите кои се работат или се изработени веќе. 

- Тимот кој го спроведува проектот учествуваше на обуките спроведени од 

донаторот во Скопје, Струмица, Струга, Дојран, Берово; 

- Извршени се исплати на средства за изработка на анализи, за координатор и 

асистент, за канцелариски материјали, режиски трошоци, за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, за дизајн, изработка на лого, поставување на веб (наведено 

во финансискиот план кој ви е доставен, заедно со сите докази: фактури, договори, 

исплати.    

 

6. Проект „Ефикасност на Правните лекови во РМ во постапките 

при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински 

мерки на судии во Република Македонија “ 

ИЧП во соработка со ОБСЕ во текот на 2014 година ја изработи Анализата на правните 

лекови во РМ во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на 

дисциплински мерки на судии во Република Македонија“.  Идејата за изработка на една 

ваква анализа произлезе од заклучоците и препораките на „Анализата за независноста на 

судството во Република Македонија –перцепција, потешкотии и предизвици“ изработена 

од ИЧП во рамките на истоимениот проект, кој што имаше за цел да придонесе кон 

зголемувањето на независноста на судството во РМ со што би се зајакнала и 

непристрасноста при судското одлучување. Една од препораките кои што произлегоа во 

таа анализа беше да се разгледа можноста за воведување на ефикасен правен лек за оцена 

на зависноста и пристрасноста при изборот на судии и против одлуката на ВСРМ по 

жалба на одлука на ССРМ за разрешување на судија или за изречена дисциплинска мерка. 

Ова од причина што во текот на проектните активности и спроведената анкета беше 

утврдено дека изборот, унапредувањето и разрешувањето на судиите од ССРМ е под 

влијание и притисок на други тела или институции и поединци кои што не се дел од 

судската професија. 

Целта на оваа анализа е токму да се разгледа можноста од воведување на ефикасен правен 

лек во постапките при изборот на судии и против одлуката на ВСРМ по жалба на одлука 
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на ССРМ за  разрешување на судија или за изречена дисциплинска мерка. Оваа анализа е 

составена од три главни компоненти:  

I. Анализа на домашната правна рамка во однос на постоење на правни лекови во 

постапките за избор, разрешување и дисциплинска постапка против  судии во РМ; 

 

II. Компаративна анализа во однос на постоењето на ефективен правен лек за 

именување, разрешување или изрекување на дисциплинска мерка на судиите во 

Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија; и 

 

III. Меѓународни стандарди во однос на избор, разрешување или изрекување на 

дисциплинска мерка на судии со посебен осврт на праксата на ЕСЧП. 

На крај анализата содржи заклучоци и препораки кои што даваат конкретни предлози за 

измена на соодветната регулатива во насока на создавање на ефикасни правни лекови за 

судиите во постапките на избор, разрешување или изрекување на дисциплинска мерки. 

Анализата треба да биде испечатена на почетокот на Јануари од страна на ОБСЕ на три 

јазици (македонски, албански и англиски) и доставена до ИЧП.  

Како експерти од ИЧП беа ангажирани Маргарита Цаца Николовска-судија на Уставниот 

суд на Босна и Херцеговина, Вера Коцо-судија на Врховен суд на РМ во пензија, а како 

правни аналитичари беа вклучени Ирена Цуцулоска и Мирослав Драганов. 

 

7. Проект работна стипендија (стипендист: Кристина Дода) 

 

Овој проект беше финансиран од УСАИД и ФООМ и беше имплементиран од 01.01.2014 

до 30. 06.2014. Главната задача на стипендистот-Кристина Дода согласно проектните 

актовности беше помагање во развојот на истражувачкиот проект на ИЧП “Независните 

комисии и регулаторни тела-законска поставеност и практично функционирање“ и 

правно истражувачка поддршка. Според тоа, стипендистот ги извршуваше следниве 

активности: 

• Континуирано известување со информации во врска со комисиите и регулаторните 

тела презентирани во одбрани медиуми (телевизија, интернет, весници), со фокус на 

темите и прашањата во врска со независноста на овие тела и комисии; 

• континуирано ги следеше измените на законската и подзаконската рамка која се 

однесува на овие тела и комисии РМ – информирање на проектниот тим за сите измени; 

• ги разгледуваше постојните истражувања релевантни за поуспешно остварување на 

целите на истражувачкиот проект и идентификување на квалитетните можности; 

• се ангажираше и придонесуваше на координативните средби на проектниот тим.  
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• Изготви анализа за презентираните информации во медиумите во врска со 

комисиите и регулаторните тела; 

• Помогна во изготвувањето и на останатите делови од анализата. 

Документот изработен од страна на  стипендистот е дел од крајната анализа на 

Институтот за човекови права „Независните комисии и регулаторните тела – законска 

поставеност и практично функционирање“. Анализата беше јавно презентирана на 23 јуни 

2014 година во х. Холидеј ИН, Скопје. 

 

ИСПРАТЕНИ ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ 

Реден 

број 

Наслов на поднесен проект Донатор каде е поднесен 

проектот 

Датум на 

поднесување 

Исход 

1. Ефикасност на Правните лекови 

во РМ во постапките при 

изборот, разрешувањето и 

изрекувањето на дисциплински 

мерки на судии во Република 

Македонија 

ОБСЕ 15.01.2014 Добиен 

2. Strengthening the mechanisms 

for implementation of the rights 

of the smaller communities 

Royal Norwegian Embassy 

in Belgrade 

12.02.2014 Одбиен 

3. Education without 

discrimination: Towards full 

integration of the Roma children 

into mainstream education 

Roma Education Fund 26.02.2014 Во фаза на 

разгледување 

4. “Effectiveness of introducing of a 

constitutional complaint – 

Comparative analysis” 

 RRPP Call for Regional 

Research Proposals in the 

Field of Social Sciences, 

Western Balkan 2014-2016 

31.03.2014 Одбиен 

5. Проект Прашувај Фондацијата 

Метаморфозис во 

рамките на проектот 

„Акциска мрежа за добро 

владеење“, кој се 

спроведува во 

партнерство со МЦЕТ и 

Реактор, со финансиска 

помош од Европската 

комисија преку 

програмата IPA CIVIL 

SOCIETY FACILITY (CSF) 

04.07.2014 Добиен 
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2012-2013 

6. "Strengthening the 

mechanisms for 

implementation of the rights 

of the smaller communities" 

US Embassy in Skopje 18. 07.2014 Добиен 

7. Независен судски совет на 

РМ – Стремеж и предизвици 

Проектот Мрежа 23 со 

фокус на Поглавјето 23 – 

Правосудство и темелни 

права, кој го спроведува 

Институтот за европска 

политика (ЕПИ) – Скопје 

во партнерство со 

Хелсиншкиот комитет за 

човекови права на 

Република Македонија и 

Центарот за управување 

со промени. 

09.09.2014 Добиен 

8. Од теорија до практика – колку 

независните комисии и 

регулаторни тела се навистина 

самостојни, непристрасни и 

транспарентни во извршување 

на функцијата 

Проект на УСАИД и ФООМ 

за граѓанско општество 

29.10.2014 Во фаза на 

разгледување 

9. "Towards strengthening the 

mechanisms for effective legal 

protection in the lustration 

process".  

Германска Амбасада во 

Скопје во соработка со 

Холандска Амбасада во 

Скопје 

18.12.2014 Во фаза на 

разгледување 

 

 

 

УЧЕСТВО НА ОБУКИ 

Во текот на 2014 година се интензивираше присуството на ИЧП на јавните презентации и 

обуки кои се одржуваат помеѓу невладините организации. ИЧП редовно ги следеше 

настаните во ЕУ инфо центар кои ги засегаат невладините организации. Редовно беа 

испраќани претставници на обуките организирани од донаторите на ИЧП. 

ИЧП присуствуваше и на следните обуки и настани: 

1. „Пишување документи за јавни политики и процедури за известување “ 

организирана од УСАИД и ФООМ одржана на 28-29 јануари, 2014 во Хотел 

Импексел, Скопје (Присутни од ИЧП: Кристина Дода и Ирена Цуцулоска); 
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2. „Соработка помеѓу новинарите и невладиниите кои рабо работат во областа на 

човековите права и маргинализирани групи“ 22-23 фебруари 2014, хотел Сириус, 

Струмица (Присуствувала од ИЧП: Кристина Дода) 

3. Работилница „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-

2020“ организирана од ЕКО-Свест со поддршка од УСАИД, одржана на 27-28 

февруари 2014 во Метропол-Охрид  (Присутни од ИЧП: Јелена Кадриќ и Кристина 

Дода); 

4. „Политика за заштита на конкуренцијата – состојба и предизвици“, Дебата за 

спроведувањето на политиката за заштита на конкуренцијата во Македонија 

организирана од МЦЕТ и ФООМ на 06.03.2014 во ЕУ Инфо Центар. (Од ИЧП 

присуствувала: Ирена Цуцулоска); 

5. Работилница во Будимпешта на тема “Are minority rights majority interest?”, oд 12-

14 март 2014, на која што се учествуваше во изработката на CEI Action Plan 

(Присутна од ИЧП: Кристина Дода); 

6. „Завршна конференција и усвојување на декларација за еднаквост и 

недискриминација; Да ги направиме еднаквите можности и недискриминацијата 

реалност“ организиран од British Embassy Skopje, British Council и Министерство за 

труд и социјална политика на РМ на 18.03.2014 (Од ИЧП присуствувала: Ирена 

Цуцулоска); 

7. „Мeetings for the consultation process with civil society/non-state actors, to brainstorm 

relevant issues from areas of your work and the pre-accession process. Political Criteria 

& Chapter 23 “одржан во ЕУ Инфо Центар на 19.03.2014 (Присутна од ИЧП: Ирена 

Цуцулоска); 

8. Експертска дебата од проектот „Основни права – Сместување во европската рамка 

“Воведувањето на уставната тужба во репулибка македонија, 21 март 2014 година, 

хотел ИМПЕКСЕЛ 2; (Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска, Маргарита Цаца 

Николовска, Стамен Филипов и Ирена Митревска); 

9. Работилница „Надлежност на локалната самоуправа и мониторинг на 

децентрализација“, организирана од УСАИД и ФООМ, 24-26.03.2014, 

организирана од ФООМ.  (Од ИЧП присутна Кристина Дода); 

10. Систем на заштита на човековите права на Европкста унија и Советот на Европа 

организирана од страна на Македоснски Центар за Европско Образование, 10-12 

април 2014, Хотел Радика, Маврово. (Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска и 

Кристина Дода); 

11. „Препознавање и заштита од дискриминација“ одржана на ден 23 и 24 април 2014 

год. (среда и четврток) во ГЕМ Клубот (Менада) во Стара чаршија, Скопје, 

организирана од ФООМ (Присутни од ИЧП: Кристина Дода) 

12. Завршниот настан на Програмата насловен „Десет години подоцна: промените зад 

бројките“, одржан на 22 мај (четврток)  во хотелот Александар Палас, организиран 
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од ФООМ, Програмата за образование на Роми и нејзините  донатори: УСАИД, 

Детската фондација Песталоци и Ромскиот образовен фонд. (Присутни од ИЧП: 

Ирена Цуцулоска, Јелена Кадриќ и Џенифер Џеладин); 

13. Kонференцијата за печат на која e презентиран Концептот за човекови права за 

полицијата, изготвен во рамките на проектот „Јакнење на капацитетите на органите 

за спроведување на законот за соодветно постапување со осудени и задржани 

лица”, кој е финансиран од Европската Унија и спроведуван од Советот на Европа, 

организиран на 02 јули 2014 година во 12:00 часот во ЕУ Инфо центарот во Скопје. 

(Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска, Мирослав Драганов, Агим Мифтари и Коста 

Петров); 

14. Промоција на анализата „Правното образование во Р.М. од 2003 до 2013 година - 

Анализа на реформите кои (не) го унапредија правното образование“ организирана 

од Македонското здружение на млади правници, на 4 јули (петок) 2014година во 

ГЕМ клуб (Старата скопска чаршија над кафулето Менада) Скопје (Присутни од 

ИЧП: Ирена Цуцулоска и Јелена Кадриќ); 

15. Jавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ организирана од 

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Фондацијата 

Отворено општество – Македонија, Коалицијата Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници, ЛГБТИ Центарот за поддршка и Македонскиот 

центар за европско образование, одржана на 17-ти септември (среда) во ГЕМ 

клубот, во Стара чаршија (Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска, Мирослав 

Драганов, Маргарита Цаца Николовска); 

16. Работилница „Principles of Openness“, организирана од Фондација Метаморфозис. 

1-2 октомври: Хотел Порта – Скопје (Присутен од ИЧП: Саше Димовски); 

17. Jавна дебата по Предлог Законот за општа управна постапка во организација на 

Македонското здружение на млади правници во рамките на програмата на 

Националниот демократски институт за јакнење на капацитетите на граѓанското 

општество да учествуват во законодавниот процес, одржана во хотелот Холидеј Ин 

во Скопје на 03.Октомври 2014 година (Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска, 

Јелена Кадриќ, Милојка Калкашлиева); 

18. Работилница „Проектен  менаџмент“ организирана од Фондација Метаморфозис, 

15-17 октомври 2014 во Хотел Аурора – Берово (Присутен од ИЧП: Саше 

Димовски); 

19. Промотивен настан и дискусија „Предводници во спречување на корупција во 

општинската администрација-идентификување и промовирање на позитивни 

практики“, организиран од Асоцијација Зенит, одржан во Информативен центар на 

ЕУ на 24 октомври 2014. (Од ИЧП присутна Ирена Цуцулоска); 
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20. „Consultation meeting on the EIDHR 2014-2015 Call for Proposals” – 30 Октомври 

2014 во ЕУ Инфо Центар, Делегација на ЕУ. (Од ИЧП присутна Јелена Кадриќ); 

21. Обука за претставници на граѓански организации – „Пристапување кон Европската 

Унија“, организирана од МЦЕО и Фондација Метаморфозис на 29-31 Октомври 

2014, Хотел „Дрим“ Струга (Од ИЧП присутни: Ирена Цуцулоска и Кристина 

Дода); 

22. Мрежа 23, ИПА 2013/333-780, работилница „Методологија за мониторинг и 

евалуација на јавни политики“ организиран од ЕПИ, ЦУП и Хелсиншки комитет за 

човекови права на РМ, 31.10-02.11.2014, Хотел „Капри“-Битола, (Од ИЧП 

присутни: Ирена Цуцулоска и Кристина Дода); 

23. Дебата „Навредата и клеветата – јамка за слободата на изразување?“ организирана 

од Центар за развој на медиуми и УСАИД, 7 ноември, Клуб на новинари (Присутен 

од ИЧП: Саше Димовски); 

24. „Конвенција на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жени 

и домашно насилство-чекори и ратификација“, организиран од Национална мрежа 

против насилство врз жените и семејно насилство, Хелсиншки комитет за човекови 

права на РМ и НСЖМ, 06.11.2014, Хотел Порта (Присутна од ИЧП: Јелена 

Кадриќ); 

25. Работилницата за обезбедување ефективни механизми за спречување и заштита од 

дискриминација која што ќе се одржи во Хотел Арка, Скопје организирана од 

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Канцеларијата на 

Високиот комесар за човекови права на ООН од Женева и канцелариите на ООН во 

Македонија, 6 ноември 2014 (Од ИЧП присутни: Ирена Цуцулоска и Вера Коцо); 

26. Работилница „Advocacy training + Freedom of Information and Anti-Corruption 

Legislation and Policies“, организирана од Фондацијата Метаморфозис на 12-16 

ноември: Хотел Сириус – Струмица (Присутни од ИЧП: Саше Димовски и 

Џенифер Џеладин); 

27. Консултации со засегнати страни во врска со нацрт-извештајот за оценката на 

спроведувањето на Законот за унапредување и заштита на правата на 

припадниците на заедниците кои се помалку од 20%, организирани од Агенцијата 

за остварување на правата на заедниците и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, одржани 

на 17 ноември 2014 во Хотел Арка, Скопје (Присутни од ИЧП: Јелена Кадриќ и 

Ирена Цуцулоска); 

28. Презентација на публикацијата Тестирање ситуација-метод за докажување 

дискриминација,организирана од ОБСЕ, ФООМ и Хелсиншки комитет за човекови 

права на РМ, на 25 ноември 2014, ЕУ Инфо Центар (Присутни од ИЧП: Ирена 

Цуцулоска и Џенифер Џеладин); 
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29. Работилница  „Online tools“,организирана од Фондацијата Метаморфозис на 26-28 

ноември, Хотел Романтик - Дојран (Присутен од ИЧП: Бранко Димески); 

30. „Human Rights Day-Preparation Event with Civil Society“, организиран од Делегација 

на ЕУ, 27 ноември 2014, ЕУ Инфо Центар (Присутни од ИЧП: Ирена Цуцулоска и 

Јелена Кадриќ); 

31. Мрежа 23, ИПА 2013/333-780, работилница „Искуства, предизвици и справување 

со можни ризици во работата на Мрежа 23“, одржана на 11.12 – 14.12.2014, Струга, 

Р. Македонија “ организиран од ЕПИ, ЦУП и Хелсиншки комитет за човекови 

права на РМ, 31.10-02.11.2014, Хотел „Капри“-Битола, (Од ИЧП присутни: Ирена 

Цуцулоска и Саше Димовски); 

32. Иницијален консултативен состанок на ИПА 2 Механизмот на граѓанските 

организации во Македонија „Расправа за предлог-одлуката за формирање на совет 

за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на 

граѓанскиот сектор“ одржан на 15 декември 2014 година во ЕУ Инфо Центар, 

Скопје, Македонија (Присутна: Јелена Кадриќ). 

 

УСТАВНА РЕАКЦИЈА 

На 14 октомври 2014 година ИЧП објави реакција во однос на нацрт-амандманите на 

Уставот на РМ. Реакцијата беше изработена од страна на Управниот и Советодавниот 

одбор на ИЧП и таа е објавена на веб-страната на ИЧП на следниот линк: 

http://ihr.org.mk/mk/pocetna/224-2014-10-14-21-18-28.html 

Во реакцијата беше наведено дека Институтот за човекови права смета дека нацрт-

амандманите не се јасни и концизни, а се предлагаат со многу кусо, несоодветно и 

неиздржано образложение и презентираат една состојба на одредена конфузност, 

алудирајќи на воспоставување на систем на паралелизам и на потребата од ефективни и 

ефикасни правни лекови. Дополнително, ваквите измени се прават во услови кога 

работата на Собранието ја бојкотираат сите опозициски партии во забрзана собраниска 

постапка. Институтот за човекови права препорачува да не се брза со донесување на овие 

измени, за нив да има повеќе стручни дискусии и аргументирано образложение како и да 

се сочекаат одлуките на Европскиот суд за човекови права во однос на предметите 

поврзани со независтноста и непристрасноста на Судскиот совет на РМ (ССРМ) со цел да 

се утврди елементот дали тој има карактер на трибунал.  

Реакцијата подетално ги елаборира погоре наведените недостатоци.  
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