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ВОВЕД 

Изминатата година ја обележаа клучни моменти, кои го зајакнуваат 
нашето општество, но во исто време се и ризик за демократијата, 
владеењето на правото и исполнување на човековите права. 
Како никогаш досега беа нападнати граѓанските здруженија кои 
набљудуваат, истражуваат и известуваат за злоупотребите и 
прекршувањата на човековите права и слободи, практикувањето 
на власта и функционирањето на правниот систем. За среќа овој 
обид за затворање на просторот за дејствување на граѓанските 
организации не вроди со посакуваните резултати за нарачателите, 
и покрај тоа што граѓанските организации кои беа критички 
настроени кон претходната власт беа подложени на финансиски 
контроли како од страна на Управата за јавни приходи, така и 
од страна на финансиската полиција по барање на Јавното 
обвинителство. Контролите се изведуваа во континуитет сè до 
јуни 2017 година и сèуште ги очекуваме конечните резултати од 
истрагите.

Извештајот ги опфаќа случувањата непосредно после 
парламентарните избори кои се одржаа во декемрви 2016 година, 
после долг период на политичка криза во која човековите права 
беа брутално прекршени. Воедного обележува и долготрајниот 
процес на промена кој започна по изборите и промената на 
власта. Извештајот ги отсликува состојбите со човековите права 
во земјата, преземените мерки во насока на нивна заштита, но 
дава и приказ на тоа како државата постапувала во областите кои 
се во стратешкиот фокус на Комитетот,  како од аспект на сервис 
за граѓаните, така и од аспект на законодавство и политики.

Извештајот ги разработува областите во кои граѓаните ги 
остваруваат своите граѓански и политички права, социјалните 
и економските права,затворените институции и полициското 
постапување, правата на ранливите групи, лицата со попречености, 
Ромите и ЛГБТИ заедницата.Во извештајот како посебни делови 
се третирани феномените кои во најголем дел се причинители на 
повредите на човековите права – дискриминацијата, говорот на 
омраза и делата од омраза.    
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Со оглед дека во извештајниот период се случи можеби најтешкиот 
акт на насилство при предавање на власт во историјата на 
независна Македонија, насилен упад во највисокиот законодавен 
дом и физичко насилство врз пратениците од новото мнозинство 
на 27ми април, посебен дел од извештајот се фокусира на 
овие настани, за што Комитетот достави специјален извештај 
до Основното Јавно Обвинителство, каде се констатираат 28 
кривични дела.

По формирањето на новата Влада на Република Македонија, 
започна процесот на реформи кој генерално може да се оцени 
како инклузивен поради вклученоста на граѓанските организации 
како во изготвувањето на планот 3-6-9 и имплементација на 
предлозите во Блупринт документот за итни демократски 
реформи, така и во работните групи кои се формираа во 
релевантните министерства. Во извештајот се дава осврт на 
процесот на реформи и нивното спроведување со соодветни 
препораки за надминување на слабостите во системот.    

Покрај утврдените повреди на човековите права и заклучоците за 
несоодветни политики и пракси во постапувањето на државната 
администрација и правосудните органи, Комитетот во извештајот 
дава свои препораки за надминување на состојбите во сите 
области во кои остварувањето и почитувањето на човековите 
права може да биде унапредено.
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ПРАВОСУДСТВО
Правосудни реформи

Во областа на правосудството, 2017 година ја одбележа 
почетокот на правосудните реформи, при што треба да се 
нагласат зголемената улога, учество и придонес на граѓанските 
организации, вклучувајќи го и Хелсиншкиот комитет за човекови 
права во целокупниот процес.

Наодите од Извештајот на експертската група предводена 
од Рајнхард Прибе од јуни 2015 година беа во голема мера 
реафирмирани во вториот извештај, што дава дополнителна 
оцена, препораки и конкретни насоки за реформските процеси, 
кои беа презентирани во втората половина на септември 
2017 година. И во него доминира заклучокот дека сѐ уште 
е видлива нефункционалноста кај клучните правосудни и 
државни институции во мера во која се оневозможува доследно 
спроведување на законите и на законските надлежности. Наодите 
од овој извештај, како и долгогодишното искуство во областа, во 
голема мера ги насочија активностите на Хелсиншкиот комитет 
во реформскиот процес.

Особено е значајно што на објавувањето на владиниот 
план за реформи, попознат како План „3-6-9“, кој содржи 
преглед на приоритетните мерки и активности неопходни за 
спроведување на итните демократски реформи, му претходеше 
презентирањето на Предлогот на граѓанските организации за 
итни демократски реформи, кој понуди соодветни препораки за 
реформи во оваа област. Притоа, Хелсиншкиот комитет даде свој 
активен придонес во подготовката на Стратегијата за реформа на 
правосудниот сектор, заедно со придружниот Акционен план за 
периодот од 2017 до 2022 година, која беше усвоена од страна 
на Владата во ноември 2017. 

Процесот на подготовка на Стратегијата, како и на голем дел 
од законските решенија, беше прилично инклузивен, при што 
по објавувањето на предлог-законските решенија на повеќето 
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измени што произлегоа од Стратегијата во Единствениот 
национален регистар на прописи (ЕНЕР), или по пат на директни 
средби и консултации во Министерството за правда, им беше 
дадена можност и на граѓанските организации со нивни предлози 
и коментари да придонесат кон подобрување на законските 
решенија.

Сепак, црна дамка врз одвивањето на целокупниот процес 
предизвика најпрво премногу екстензивниот состав, кој не 
создаде претпоставки за ефикасно работење, а потоа и начинот 
на брзо свикување на состаноците на Советот за реформа на 
правосудниот систем при Министерството за правда, за кој се 
испостави дека бил и недоволно и ненавремено запознаен со 
сите чекори што се предлага да се преземат, ниту, пак, му била 
дадена можност автономно да влијае врз текот на реформите 
преку поставување на агендата на најгорливите прашања и 
нудење соодветни експертски предлози и решенија. Напротив, 
по реакцијата на дел од членовите на Советот, кои укажаа дека 
нивното членување било повеќе во насока на „аминување“ на 
веќе претходно замислените реформи и понудените оставки од 
нивна страна, овој Совет запре со работа. 

Останува проблематично колку новиот Совет за следење на 
имплементацијата на Стратегијата за реформи во правосудството, 
кој беше набргу потоа формиран за да го супституира Советот за 
реформи, а со кој ќе претседава премиерот Зоран Заев и во кој 
ќе членуваат претседателите на Врховниот, Апелацискиот суд 
во Скопје, Основниот суд Скопје 1, како и јавниот обвинител на 
РМ и специјалната јавна обвинителка, ќе успее вистински да ги 
води и да ги контролира процесите и да има корективна улога 
при нивното евентуалното излегување од посакуваната насока. 
Сепак, светла точка во нововоспоставеното тело ќе претставува 
членувањето на претставник на Blueprint групата за правосудство, 
во која членуваат повеќе граѓански организации, вклучително и 
Хелсиншкиот комитет, кои со нивното континуирано работење 
во областа на правосудството, стекнатата експертиза и искуство, 
можат да претставуваат активни чинители во севкупните 
реформски процеси.
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(Не)зависност и (не)пристрасност кај Судскиот 
совет и Советот на јавните обвинители

Во текот на 2017 година Судскиот совет и Советот на јавните 
обвинители продолжија да избираат судии, односно јавни 
обвинители без какви било суштински измени, во отсуство на 
расправа, и без образложение за (не)изборот на кандидатите со 
најголем број бодови или, пак, со ист број бодови.  

Дополнителна критика може да се изнесе и во однос на 
начинот на унапредување на судиите, како и за изборот на 
нивните претседатели. Во таа смисла, изборот на судијата Јово 
Вангеловски за старо-нов претседател на Врховниот суд во март 
2017 година предизвика големи негодувања со оглед на тоа што 
тој беше искомпромитиран преку објавените прислушувани 
разговори.

По многуте ситуации кои во јавноста укажаа на скандалозно 
и контроверзно работење на претходниот претседател на 
Основниот суд Скопје 1, Владимир Панчевски, во ноември 2017 
година за нов претседател беше избран судијата Иван Џолев, 
што наиде на позитивен одек во стручната јавност.

Сепак, и последниот избор на судии од страна на Судскиот 
совет, по одржаните локални избори, во ноември 2017 година 
доведе до остри реакции, првенствено од еден дел од судиите 
пријавени за овие позиции, особено поради фактот што првпат 
беше заобиколен членот од Законот за судови и не беше избран 
кандидатот за судија во Апелациониот суд во Скопје со најголем 
број бодови. Овој избор уште еднаш го зајакна чувството на 
недоверба во работењето на Судскиот совет и по којзнае 
кој пат создаде дилеми дали воопшто може да се очекуваат 
некакви посериозни реформи во работењето на ова тело, во 
ситуација кога се чини дека продолжува истата практика на 
нетранспарентно и необразложено одлучување по прашањата 
за избор и унапредување на судии.

Во поглед на утврдувањето на одговорноста на судиите, во 
декември 2018 година Судскиот совет уште еднаш го разреши 



10

апелацискиот судија Митриновски, за кого Судот во Стразбур 
одлучи дека постапката за неговото разрешување во 2011 
година не била законска. Советот постапи по упатствата на 
Европскиот суд за човекови права и по барање на апликантот 
ја повтори постапката откако Судот во Стразбур оцени дека 
подносителот на иницијативата за разрешување на Митриновски, 
претседателот на Врховниот суд, Вангеловски, учествувал и во 
гласањето како член на Советот, со што одлуката за разрешување 
била пристрасна. Со ова, се смета дека повредата е анулирана и 
би можело да се очекува затворање на извршувањето на оваа 
пресуда пред Комитетот на министри.

Формирањето на Советот за утврдување факти и покренување 
постапка за утврдување одговорност за судија во 2015 година 
со задача да постапува по поплаки и претставки против судиите 
како посебно истражно тело во насока на раздвојување на 
одделните фази во постапката за утврдување на дисциплинска 
одговорност на судијата (поведување постапка, водење истрага 
и одлучување за дисциплинската одговорност на судијата) уште 
на почетокот од страна на стручната јавност беше оценето како 
непотребен чекор, а тоа се потврди и во неговото досегашно 
работење. Откако со планот „3-6-9“, како и со Стратегијата 
за реформа на правосудниот сектор, се предвиде негово 
укинување. За почетокот на 2018 година, Собранието го најави 
донесувањето на Законот за престанок на важењето на Законот 
за Советот за утврдување факти и покренување постапка за 
утврдување одговорност за судија. Со ова се предвидува да 
дојде до враќање на надлежноста за водење дисциплинска 
постапка на Судскиот совет, водејќи сметка за дадените 
забелешки и упатства од меѓународните институции во делот 
на реформите на правосудниот систем. Согласно измените во 
делот на иницирање постапка против одделни судии од страна 
на Судскиот совет, ќе се настојува членовите на Судскиот совет 
кои ја покренале постапката како „обвинители“ да не бидат 
инволвирани во донесувањето на одлуката како „судии“. Ваквото 
решение е на линија на становиштата на Венецијанската комисија 
и на воспоставената практика на Европскиот суд за човекови 
права.  
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И по изборот на новиот претседател на Советот на јавните 
обвинители, Коле Штериев, не се почувствуваа сериозни 
промени во функционирањето на Советот. И покрај позитивниот 
чекор за разрешување на претходниот јавен обвинител, Марко 
Зврлевски, во август 2017 година, самата постапка за избор на 
новиот обвинител, Љубомир Јовески, инаку поранешен член 
на Советот, не беше докрај транспарентна, имајќи ги предвид 
рекордно високиот број пријавени кандидати за оваа позиција и 
недостапноста на конкретните критериуми врз кои бил базиран 
неговиот избор, односно давањето позитивно мислење на 
Советот на јавните обвинители, по што тој на 25 декември 2017 
година беше избран за нов државен јавен обвинител.

АКМИС-систем

Постапувањето на одделни судии и претседатели на судови 
беше ставено под сериозен сомнеж во контекст на можни 
злоупотреби на системот АКМИС за автоматска распределба на 
предмети во судовите, а особено во врска со распределбата на 
предметите што произлегоа од прислушуваните разговори во 
надлежност на СЈО, кои им припаднаа на одлучување само на 
неколкумина судии од Основниот суд Скопје 1. Овие сомнежи 
беа силно изразени и во вториот експертски извештај на Прибе. 
Според него, можно е тој да бил манипулиран на повеќе начини: 1) 
прераспределба на „неподобни“ судии во други оддели кога треба 
да се распределуваат чувствителни предмети; 2) заминување на 
боледување или друг вид отсуство во периодот на распределба 
на такви предмети од страна на судиите што сакале да избегнат 
притисоци; 3) можност разликите во постапките што се водат 
по стариот и новиот ЗКП да бидат користени за да се олесни 
манипулацијата на системот, како и 4) злоупотреба на системот 
преку директен пристап на овластени лица, како претседателите 
на судовите.

Со оглед на тоа што никогаш не бил спроведен темелен надзор 
врз функционирањето на АКМИС, есента 2017 година во 
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Министерството за правда беше формирана посебна Комисија 
за испитување на можните злоупотреби на системот АКМИС. По 
завршувањето на увидот во функционалноста на информатичкиот 
систем и надзор над примената на одредбите од Судскиот 
деловник во судовите, односно во системот АКМИС за 2016 и 
2017 година спроведен на петти и на десетти октомври годинава 
во Основниот суд Скопје 1, на деветти ноември во Апелацискиот 
суд Скопје и на 17 ноември во Врховниот суд, беше презентиран 
конечниот извештај, по кој допрва ќе треба да се постапува во 
насока на утврдување на конкретната индивидуална одговорност 
за злоупотребите и за надминување на констатираните слабости 
во иднина.

Специјално јавно обвинителство

СЈО и во првиот квартал од 2017 година беше оневозможувано 
во целосното и непречено извршување на неговите законски 
надлежности за процесирање на сите предмети што произлегоа 
од т.н. „бомби“, а изостануваше и неопходната соработка со 
повеќето релевантни државни структури. Овој период беше 
одбележан со опструкции и несоработка со СЈО од страна на 
надлежните државни органи, како што е Министерството за 
внатрешни работи, но и со кочење на постапките во Основниот 
суд Скопје 1. Освен тоа, беше извршено и казнување на 
обвинителките од СЈО со парични казни од по 2.000 евра 
изречени поради наводно „елементарно непочитување на судот“ 
во текот на судското рочиште одржано во случајот со насилствата 
во Општина Центар.

Беа очигледни и масовните прераспоредувања на судии во 
Основниот суд Скопје 1, кои почнаа во времето на претходниот 
претседател, Панчевски, за да продолжат во февруари 2017 
година, кога в.д. претседателката Татјана Михајлова распредели 
дваесетина судии од кривичниот во прекршочниот оддел, без 
никаква консултација со нив, меѓу кои беа и некои од ретките 
судии што донеле позитивни одлуки по барањата на СЈО за 
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претрес или за мерка притвор. Новоименуваниот претседател 
на судот, Стојанче Рибарев, продолжи со слична практика и 
донесе нов, контроверзен Годишен распоред за работа за 2017 
година, но работите донекаде се исправија по изборот на Иван 
Џолев за претседател, кој донесе нов распоред во декември 
2017 година со кој искусните кадри беа вратени да судат на 
предмети од организиран криминал. Во секој случај, ваквите 
чести „ротирања“ на судии од друг оддел штетно ќе се одразат 
врз водењето на кривичните постапки иницирани од страна на 
СЈО. Слични прераспоредувања се случија и во Врховниот суд, 
каде што поранешната претседателка Лидија Неделкова беше 
распоредена во одделот за судење во разумен рок, и покрај 
нејзиното долгогодишно искуство во кривичната материја.

Меѓу многубројните опструкции, Основниот суд Скопје 1 одби 
да издаде наредба за пребарување на компјутерските системи 
кај телекомуникацискиот оператор, што беше образложено со 
наводна нејасност и непрецизност на барањето. Воедно, голем 
број од поднесените предлози за изрекување мерка притвор за 
осомничените лица во делата кои произлегоа од прислушуваните 
материјали беа одбивани, особено кога стануваше збор за 
поранешни високи државни функционери. Исто така, од страна 
на судот беше издадена само една наредба за претрес за 
истражната постапка во предметот „Титаник“, додека сите други 
барања за издавање наредби за претрес на високи поранешни и 
сегашни функционери беа одбиени.

Особено контроверзни беа решенијата на советот на Врховниот 
суд од 26 јули 2017 година, со кои беа одбиени жалбите 
на бранителите на Горан Грујовски и Никола Бошковски 
во предметите „Таргет“ и „Тврдина“, што се однесуваат на 
незаконското прислушување и уништување на опремата во УБК, 
и беа потврдени решенијата на Апелациониот суд Скопје за 
определување мерка притвор од 30 дена. Со ова беше направен 
преседен и се прифати суспензивно дејство на жалбата, со 
што се остави простор за бегство на обвинетите, поради што 
се бараше и одговорност на судиите за ваквото постапување 
што претставува очигледно изигрување на законот на штета на 
правдата.
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Опструкциите постепено се намалија во втората половина на 2017 
година. И во четвртиот извештај за работата на СЈО за периодот 
од 15 март до 15 септември 2017 година се нотира дека она 
што го разликува овој период од другите е токму поднесувањето 
обвиненија за повеќето отворени истражни постапки, односно 
дека вкупно биле поднесени 18 обвиненија за 19 предмети 
против 120 лица за 168 кривични дела, од кои во извештајниот 
период биле отворени седум нови истражни постапки против 
вкупно 25 физички лица и биле преземени истражни дејства кон 
четири правни лица.

Сепак, различното третирање на прислушуваните материјали 
содржани во т.н. „бомби“ од страна на домашните судови 
во постапките иницирани од СЈО ги доведува во прашање 
непристрасноста во правораздавањето, како и правната 
сигурност.

Апелациониот суд Скопје во два наврати дозволи доказите 
прибавени од прислушуваните материјали да бидат третирани 
како докази во кривичната постапка, и тоа во предметот за 
Општина Центар,  како и во предметот „Триста“,  со што ги уважи 
жалбите на СЈО и ги преиначи одлуките на Основниот суд Скопје 
1 со кој доказите во овие случаи се издвоени од списите како 
незаконски прибавени докази.

Од друга страна, Основниот суд Скопје 1 во септември 2017 
година ги издвои прислушуваните разговори од доказите во 
„Топлик“, „Тендери“ и „Тортура“ со образложение дека биле 
прибавени незаконски и со кршење на правата и слободите 
утврдени со Уставот на Република Македонија, што ги прави 
неупотребливи во односните постапки.

Конечно, и покрај позитивните трендови, до крајот на 2017 
година остана неизвесен натамошниот статус на Специјалното 
јавно обвинителство наспроти предлозите за негово претворање 
во посебно одделение на ЈОРМ кое би имало проширен мандат 
за постапување и во други високопрофилирани случаи на 
организиран криминал и корупција, што создава несигурност од 
аспект на целосното остварување на неговите надлежности во 
натамошниот период.
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Јавно обвинителство

И во текот на 2017 година Хелсиншкиот комитет продолжи 
да поднесува кривични пријави до Јавното обвинителство и да 
бара тоа да поведе постапки по службена должност за случаи 
на прекршување на човековите слободи и права. Но, и натаму 
се бележи огромна пасивност во постапувањето и затвореност 
на оваа институција, на што се надоврзува и непочитување на 
законски утврдените рокови со Законот за кривична постапка, кој 
предвидува временски период од 6 месеци за спроведување на 
истражната постапка, кој почнува да тече од денот на донесување 
на наредбата.

Дополнително, во најголемиот број од случаите во кои се укажува 
на пречекорување на полициските овластувања и прекумерна 
употреба на сила од страна на полицијата, како и за говор на 
омраза и дела од омраза, но и во сите други случаи нема никаков 
одговор за текот на истрагата или, пак, кривичните пријави се 
одбивани со образложение дека не станува збор за кривично 
дело за кое се гони по службена должност.

Со оглед на континуираната практика на неспроведување 
ефикасни истраги во случаите на несоодветното постапување 
на овластените полициски службеници, најавено е и скорешно 
финализирање на напорите преземени по иницијатива на 
Советот на Европа, а во соработка со МВР, Јавното обвинителство 
и Народниот правобранител, во насока на воспоставување 
надворешен, независен механизам за надзор над незаконското 
полициско постапување и прекумерната употреба на сила од 
страна на полицијата.  Најавено е скорешно поставување на 
собраниската агенда на пакет законски измени во седум закони 
преку кои треба да се осигури законската рамка за установување 
на овој механизам (Законот за полиција, Законот за внатрешни 
работи, Законот за извршување на санкциите, Законот за 
Народниот правобранител, Законот за јавнообвинителската 
служба, Законот за Јавното обвинителство и Законот за 
судовите). Со формирањето на „Обвинителство плус“, односно 
на посебно одделение во рамките на ЈОРМ и на одделение во 
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канцеларијата на Народниот правобранител, за кои рокот за 
нивно воспоставување изнесува 60 дена по вообличувањето 
на законската рамка, би требало да се зголеми ефикасноста во 
постапувањето во ваквите случаи и да се превенираат слични 
прекршувања на Конвенцијата, но сè уште претстојат уште низа 
чекори кои треба да бидат преземени со цел овој механизам 
конечно да профункционира.

Непрепознавањето на елементи на говор на омраза од 
Јавното обвинителство во низа случаи овозможи натамошно 
повторување на делата, особено во случајот на Миленко 
Неделковски, по однос на кој постапувањето пред ЈОРМ сè уште 
е во тек, но без никаков поконкретен исход. Воедно, во 2017 
година беше поднесена и кривична пријава против поранешниот 
градоначалник на Општина Карпош и претседател на партијата 
ГРОМ во врска со неговиот експлицитен говор на омраза насочен 
кон припадниците на ЛГБТ-заедницата изнесен во рамките 
на еден негов јавен настап во екот на изборната кампања за 
локалните избори во октомври 2017 година, но ниту во овој 
случај Обвинителството не даде конкретен одговор по однос на 
поднесената кривична пријава. 

Селективноста и пристрасноста во работењето на ЈОРМ дојдоа 
до израз и низ неколкуте постапки што беа водени против 
поранешниот претседател на Основниот суд Скопје 1, Панчевски, 
градоначалникот на Општина Центар, Жерновски, како и против 
некои други носители на јавни функции, особено од аспект на 
тајмингот во кој беа покренувани истрагите и начинот на нивното 
спроведување, што раѓа сомнеж во поглед на можноста за негова 
политичка инструментализација и го намалува и онака нискиот 
степен на кредибилитет на оваа институција во јавноста.

Згора на тоа, во еден подолг период имаше отсуство на активно 
постапување на Основното јавно обвинителство за гонење 
организиран криминал и корупција во однос на случувањата во 
Собранието на Република Македонија на 27 април 2017 година, 
кога дојде до масовно влегување во собраниската зграда на 
огромна толпа демонстранти, меѓу кои и лица со сомнително 
криминално досие, кои носеа качулки на главите и преку 
агресивно однесување го доведоа во опасност животот на дел 
од пратениците. 
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Идентификуваните сторители беа осомничени за три вида 
кривични дела, и тоа учество во толпа што ќе спречи службено 
лице во вршење службено дејство, учество во толпа што ќе 
изврши кривично дело и предизвикување општа опасност. 
Наспроти тоа, Посебниот извештај за овие настани изготвен од 
страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права укажа дека 
всушност биле сторени вкупно 28 различни тешки кривични 
дела што се пропишани со Кривичниот законик и тој имаше 
цел да им помогне надлежните правосудни органи, а пред сѐ на 
ЈОРМ во квалификацијата на овие кривични дела.

Имајќи предвид дека овие настани се случија и со оглед 
на потфрлањето на безбедносниот систем, односно беа 
потпомогнати преку непостапувањето на полициските 
службеници во конкретниот случај, истото беше очигледен 
резултат на незаконска наредба и злоупотреба на службената 
положба. Во таа смисла, Хелсиншкиот комитет за човекови права 
повика на одговорност на извршителите, но и на претпоставените 
наредбодавци на овие настани.

До целосен пресврт во дотогашното дејствување на Јавното 
обвинителство дојде со приведувањето на 36 лица, меѓу кои и 
неколкумина пратеници чиј имунитет беше одземен, што се случи 
на 28 ноември 2017 година, откако ОЈОГОКК донесе Наредба 
за спроведување истражна постапка против 36 лица поради 
основано сомнение за сторено кривично дело.  За сите нив беше 
побарано одредување мерка притвор, но впечатливо е што, за 
разлика од претходните „полесни“ инкриминации кои се врзуваа 
за учеството во толпа, овој пат сите овие лица се товареа со 
терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, 
дело за кое член 313 од Кривичниот законик предвидува казна 
затвор од најмалку десет години. Ова фрли дополнителен сомнеж 
врз непристрасноста и конзистентноста во постапувањето 
на јавнообвинителските органи, од аспект на протекот на 
долг, седуммесечен период од настаните до преземањето на 
поконкретни дејства за спроведување на истражна постапка, 
како и со оглед на тежината на инкриминациите.

Севкупно, постапувањето на Обвинителството може да се оцени 
како крајно неефикасно и нетранспарентно, со што тоа и натаму 
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потфрла во неговата улога да биде заштитник на правата и 
слободите на граѓаните.

Укинување на Законот за одредување на видот и одмерување на 
висината на казната

По многубројните критики на кои наиде уште од неговото 
донесување, особено од аспект на тоа што го нарушува 
начелото на слободно судиско одмерување како гаранција на 
независноста, Уставниот суд во 2017 година конечно донесе 
решение со кое го укинува Законот за одредување на видот и 
одмерување на висината на казната, со образложение дека овој 
закон сериозно навлегол во независноста на судската власт и го 
нарушил начелото на поделба на власта и со него било направено 
мешање на законодавната и на судската власт, која треба да биде 
независна. Во решението се истакнува дека Законот е спротивен 
на законски предвидената слободна оцена на доказите и на 
судиското убедување, што се формализирало со него, при што 
не се водело грижа за индивидуализацијата на казната.

Овој закон беше претходно критикуван и од аспект на тоа што 
доведува до зачестено признание на вина на главна расправа; 
зачестена примена на постапки за издавање казнен налог; 
поблага санкција за потешки кривични дела; построга санкција за 
полесни кривични дела; невоедначеност на практиката и сл. Врз 
таа основа се препорачуваа соодветни законски интервенции, 
вклучително и целосно укинување на овој закон, како и соодветни 
измени на член 39 став 3 од КЗ.
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Закон за амнестија

Откако во текот на 40-тата седница одржана во ноември 2017 
година Владата го разгледа и го усвои предлог-законот за 
амнестија, се отвори патот за негово натамошно разгледување и 
донесување, кое се очекува во почетокот на 2018 година.

Во предлог-законскиот текст се укажува на значењето на правото 
на простување (милост) на државата кон сторителите на казнени 
дела со цел против нив да не се покренува казнено гонење или на 
веќе осудените лица казната да им биде простена или ублажена. 
Воедно, се истакнува дека целта на донесувањето на овој закон 
се состои како во ресоцијализацијата на сторителите со цел во 
иднина да не се јавуваат како сторители на кривични дела, за 
што се врзува и најавениот почеток на примена на пробацијата, 
така и во превенирање на негативните состојби и спречување на 
криминалната инфекција, кои би произлегле од пренатрупаноста 
и лошите и нехумани услови во казнено-поправните установи на 
начин на кој се тие оценети од меѓународните организации, и во 
финансиско растоварување на буџетот, во однос на издржувањето 
на затворската популација. 

Со овој кус закон се дефинираат категориите на лица што ќе 
бидат ослободени од издржување на казната затвор, при што се 
прецизира дека осудените лица на кои им е изречена казна затвор 
до шест месеци целосно се ослободуваат од издржувањето на 
казната, oсудените лица на кои им е изречена казна затвор над шест 
месеци се ослободуваат од издржување на 30% од целокупната 
казна изречена со правосилна пресуда, додека осудените лица 
на кои со правосилна пресуда им е изречена единствена казна 
затвор се ослободуваат од издржување на единствената казна 
затвор за 30% во делот на претходно утврдените поединечни 
казни опфатени со амнестија. Во предлогот се прецизира и дека 
доколку во единствената казна затвор е утврдена казна затвор 
за кривично дело кое не подлежи на амнестија, осудениот ќе 
се ослободи од издржување на казната за 30% само во делот 
на претходно утврдените поединечни казни опфатени со 
амнестијата. 
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Членот 3 јасно посочува дека амнестијата не се однесува на лицата 
осудени на казна доживотен затвор и ги наведува делата што 
ќе бидат изземени од процесот, како кривичното дело убиство 
(член 123 од Кривичниот законик); делата против изборите 
и гласањето (член 158-165-в од КЗ), делата против половата 
слобода и половиот морал (член 186, 187, 188, 189, 191,  193, 
193-а, 193-б и 194 од КЗ); делата против државата (член 305-
327 од КЗ); делата против јавниот ред (член 394-а-394-г, од КЗ); 
како и делата против човечноста и меѓународното право (член 
403-418-а и од  418-в до 422 од КЗ). 

Истовремено, се предвидува дека постапката за примена на 
овој закон за осудените лица што се наоѓаат на издржување 
казна затвор се поведува по службена должност од страна на 
казнено-поправната установа, а за оние лица што не отпочнале 
со издржување на казната затвор – ја иницира судот што ја донел 
првостепената пресуда по службена должност, по барање на 
јавен обвинител или по барање на осуденото лице. Предвидено 
е и соодветно право на жалба против решението за амнестија 
во рок од 24 часа од приемот на решението, која можат да ја 
поднесат осуденото лице и лицето кое во корист на осуденото 
лице може да изјави жалба.

Борба против корупција 

Во извештајниот период Хелсиншкиот комитет за човекови 
права продолжи да ги следи случувањата врзани за корупцијата, 
како преку иницираните и спроведените судски постапки во 
оваа област така и преку пријавените случаи до правниот тим на 
Комитетот, во рамките на програмата за обезбедување бесплатна 
правна помош.

Дополнителен чекор во насока на јакнење на политичката волја за 
сузбивање на корупцијата и држење на носителите на највисоките 
политички функции одговорни за какви било противзаконски 
практики беше направен преку покренатата иницијатива од 



21

страна на Комитетот за потпишување Декларација за борба 
против корупцијата.

Имено, во рамките на одбележувањето на Меѓународниот 
ден против корупцијата (9 декември) и Меѓународниот ден 
за човековите права (10 декември), Хелсиншкиот комитет за 
човекови права организира настан на кој од страна на највисоките 
претставници на централната и на локалната власт, како и од 
политичките лидери на коалиционите партнери во Владата, 
беше потпишана заедничка изјава. Преку оваа изјава тие ги 
изразија своите заложби во борбата против корупцијата и се 
обврзаа на нулта толеранција кон корупцијата во Владата, како и 
во сопствените политички партии. 

Декларацијата за борба против корупција беше доставена до сите 
министерства и граѓански организации, по што ја потпишаа вкупно 
61 носител на јавна функција, со што ја изразија нивната отворена 
заложба за борба против корупцијата. Листата со потписници ги 
вклучи јавниот обвинител на Република Македонија, Љубомир 
Јовески, јавната обвинителка за гонење кривични дела поврзани 
и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење 
на комуникациите, Катица Јанева, 18 министри и еден заменик-
министер во Владата на Република Македонија, градоначалникот 
на градот Скопје и градоначалниците на 35 општини.

Сепак, Хелсиншкиот комитет продолжува да вложува 
и дополнителни напори во оваа насока преку неговите 
редовни активности, како што се следењето на состојбите во 
правосудството и редовното обезбедување бесплатна правна 
помош во неговите канцеларии, посебно имајќи ги предвид 
индикаторите кои укажуваат на погубниот ефект на корупцијата 
врз човековите права и слободи. 
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Стратешко застапување пред Европскиот суд 
за човекови права 

Повеќегодишната работа на Хелсиншкиот комитет на полето 
на стратешкото застапување преку поднесување индивидуални 
апликации до Европскиот суд за човекови права (во натамошниот 
текст: „ЕСЧП“ или „Судот“) вроди со плод во 2017 година. Имено, 
во текот на годината од страна на Судот беа донесени две 
пресуди во корист на апликантите, кои беа застапувани од страна 
на Хелсиншкиот комитет, при што и во двете пресуди беше 
утврдена повреда на Европската конвенција за човекови права (во 
натамошниот текст: „ЕКЧП“ или „Конвенцијата“). Станува збор за 
пресудите во случаите „Карајанов против Република Македонија“ 
и „Православна охридска архиепископија (Грко-православна 
охридска архиепископија на Пеќската патријаршија)“

Карајанов против РМ (апликација бр. 2229/15), пресуда од 6 
април 2017 

По пресудата во случајот на Трендафил Ивановски од 21 јануари 
2016 година, ова е вториот случај во кој ЕСЧП се занимава со 
лустрацијата во Република Македонија. Овој пат апликацијата 
беше поднесена во врска со постапката за лустрација на 
апликантот, поранешен новинар и уредник на весник, кој со 
решение на Комисијата за верификација на фактите од 2013 
година („Лустрациска комисија“) беше прогласен за соработник 
на тајните служби, што подоцна беше потврдено и со пресудите 
на Управниот и на Вишиот управен суд. ЕСЧП утврдува 
прекршување на неговото право на правична постапка бидејќи 
тој немал можност ефективно да го презентира неговиот случај, 
а двете судски инстанции што постапувале во управниот спор 
поведен од него не ја оствариле нивната целосна надлежност во 
поглед на утврдување на фактите и примена на правото, односно 
мериторно расправање на предметот, ниту, пак, постоеле 
исклучителни околности што би го оправдале неодржувањето 
на усна расправа во присуство на апликантот во која било фаза 
на постапката, имајќи предвид дека станувало збор за спорни 
фактички и правни прашања што не биле од чисто техничка 
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природа. Управните судови особено пропуштиле да дадат 
суштинско образложение во однос на автентичноста на доказите 
против него и неговите аргументи дека досиејата врз кои се 
засновало решението на Комисијата се однесувале на сосема 
друго лице, односно станувало за погрешен идентитет, иако 
постапувале во полна надлежност.

Воедно, Судот констатира и повреда на членот 8 од Конвенцијата 
(право на почитување на приватниот и семејниот живот) поради 
објавувањето на решението на Лустрациската комисија на 
интернет-страницата на Комисијата уште на денот на неговото 
донесување, односно пред таа да стане конечна и правосилна. 
При неговото одлучување, ЕСЧП особено зема предвид дека 
таквото објавување не служело на ниту една од легитимните 
цели за заштита на националната безбедност, јавната сигурност, 
економската благосостојба на земјата и правата и слободите на 
другите, како и на 77-годишната возраст на апликантот, фактот 
дека тој не бил носител, ниту кандидат за јавна функција, ставот на 
Венецијанската комисија при Советот на Европа од 17 декември 
2012 година дека законската одредба за објавување на имињата 
на лустрираните лица пред правосилноста на решенијата за 
лустрација е спротивна на членот 8 од Конвенцијата и може да 
има штетни последици врз угледот на лицето кои не можат да се 
отстранат со подоцнежна исправка, како и одлуката на Уставниот 
суд на Република Македонија, У. бр. 42/2008, од 24 март 2010 
година.

На апликантот му беа досудени 4,500 евра како надомест на 
нематеријалната штета, како и дополнителни 1,000 евра за 
покривање на трошоците и издатоците на постапката.

Православна охридска архиепископија (Грко-православна 
охридска архиепископија на Пеќската патријаршија), 
апликација бр.3532/07, пресуда од 16 ноември 2017 
година

Со оваа пресуда на ЕСЧП беше констатирано прекршување 
на членот 11 (слобода на собирање и здружување) во врска 
со членот 9 (слобода на мислата, совеста и религијата) од 
Конвенцијата поради одбивањето на надлежните власти да се 
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регистрира Православната охридска архиепископија (ПОА) како 
посебна верска заедница. ЕСЧП утврди дека барањата на ПОА 
да се регистрира биле одбивани од формални причини и по 
две други основи: дека здружението-апликант било формирано 
од страна на странска црква или држава, како и дека неговото 
предложено име било проблематично, особено од аспект на 
тоа што тоа било многу слично со називот на МПЦ-Охридска 
архиепископија, која има историско, религиозно и морално право 
во континуитет да го користи ова име. 

Судот во неговата анализа ѝ признава широк простор за процена 
на државата во нејзините односи со верските заедници и ја 
нагласува потребата да се помират интересите на различните 
религиозни групи што коегзистираат во едно демократско 
општество, притоа останувајќи неутрален и непристрасен. Тој 
истакна дека изнесените причини во поглед на формалните 
недостатоци за регистрација не биле ниту релевантни ниту 
доволни. Дотолку повеќе, Судот подвлече дека националните 
власти треба да обрнат посебно внимание за да осигурат 
дека националното јавно мислење не е заштитено на штета 
на малцинските ставови, колку и да биле тие непопуларни и 
улогата на властите во ситуација на конфликт помеѓу или внатре 
во рамките на религиозните групи не е да ја отстранат причината 
за тензија преку елиминирање на плурализмот, туку да осигурат 
дека спротивставените групи се толерираат меѓусебно. Судот 
повтори дека не може да се оправдаат превентивните мерки 
да се сузбие слободата на собирање и здружување, а во ниту 
еден стадиум од домашната постапка не било наведено дека 
апликантот застапувал примена на насилство или на какви 
било антидемократски средства за остварување на неговите 
цели. Оттука и беше заклучено дека начинот на кој домашните 
власти го одбиле признавањето на здружението-апликант не 
бил неопходен во едно демократско општество и претставувал 
повреда на членот 11 од Конвенцијата, толкуван во светлина на 
членот 9. 

Инаку, на здружението-апликант му беа досудени 4,500 евра 
како надомест на нематеријалната штета, како и исплата на 
трошоци и издатоци во износ од 5,000 евра.
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ЕДНАКОВ ТРЕТМАН 

Дискриминација 

Во текот на 2017 година Хелсиншкиот комитет за човекови права 
континуирано ја следеше состојбата во полето на дискриминација 
на целата територија на Република Македонија, со цел превенција 
и заштита од дискриминација, преку обезбедување правна 
помош на жртвите од дискриминација, судско застапување во 
стратешки случаи, информирање на јавноста за случаите на 
дискриминација и постапувањето и ефикасноста на механизмите 
за заштита од дискриминација. Освен по примени пријави за 
случаи на дискриминација, Комитетот постапуваше и по случаи 
кои ги евидентира преку мониторинг на медиумите, социјалните 
мрежи, огласите за вработување и преку мониторинг на 
состојбата во општеството, постојните политики и практики. 

Во текот на годината беа документирани вкупно 58 случаи 
на дискриминација, кои отсликуваат системски проблеми за 
Ромите, лицата со попреченост и жените, особено жените од 
малцинските етнички заедници. 

Според статистичките податоци, видно е дека најголем дел од 
случаите се однесуваат на дискриминација врз основа на пол и 
род, попреченост и етничка припадност. 
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Во однос на областите во кои е извршена дискриминацијата, 
најзастапени се работните односи, а веднаш по нив се 
здравствената заштита, образованието и пристапот до добра и 
услуги.  

Во делот на покренување на свесноста за постоењето на 
дискриминација, здруженијата на граѓани сè уште се најактивни 
во овој дел. Подобрување на реакциите и известувањата за 
состојбите со дискриминацијата во јавноста има од страна 
на Народниот правобранител и Комисијата за заштита од 
дискриминација, додека преостанатите институции остануваат 
пасивни во овој дел. 

Статистички приказ на регистрирани реакции од институции во 
случаи на дискриминација
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Дискриминација во работни односи

Во оваа област беа детектирани случаи на дискриминација и во 
пристапот до вработување и во престанокот на работниот однос. 
Регистрирани беа случаи на различна примена на одредбите 
од колективниот договор за стопанството кои се однесуваат 
на регресот на годишен одмор, со кои жените што користат 
породилно отсуство се ставаат во понеповолна положба. Во 
различни поединечни случаи инспекторатот смета дека поради 
користење на породилно отсуство, не следува регрес за годишен 
одмор, односно го третира породилното отсуство како прекин на 
работниот однос. Самиот термин породилно отсуство, или како 
што е уредено во законот „Отсуство од работа поради бременост, 
раѓање и родителство”, укажува дека се работи за отсуство, а не 
прекин на работниот однос и никако не смее произволно да се 
толкува. Ваквото толкување и различната примена на одредбите 
за регрес на годишен одмор се спротивни на начелата за 
недискриминација и еднакви можности и третман на мажите и 
жените, земајќи предвид дека најголем дел од работниците што 
користат породилно отсуство се жени. Хелсиншкиот комитет 
побара од Министерството за труд и социјална политика да се 
воедначи толкувањето на одредбите за регрес за во иднина да 
нема прекршувања на правата од работен однос за жените што 
користат породилно отсуство.

Во однос на огласите за вработување, кои Комитетот постојано ги 
мониторира, и покрај сите поранешни реакции, евидентно е дека 
продолжува практиката на поставување дискриминирачки услови 
за вработување во огласите за вработување. Преку мониторинг 
на огласите за вработување беше забележано дека голем дел од 
огласите бараат женски или машки лица за одредено работно 
место или бараат лицата да бидат на одредена возраст, или 
поставуваат услови и по однос на пол и по однос на возраст. Во 
текот на годината Комитетот имаше случај за кој беше поднесена 
претставка до Комисијата за заштита од дискриминација и за кој 
Комисијата донесе позитивно мислење со кое утврди директна 
повеќекратна дискриминација, односно дискриминација врз 
повеќе од една основа. И покрај ваквите мислења од Комисијата 
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за заштита од дискриминација, огласите со дискриминаторски 
услови за вработување сè уште се појавуваат на веб-страниците за 
вработување. Потребна е зголемена едукација на работодавците 
и посредниците за вработување во делот на дозволени услови 
за вработување кои нема да го ограничуваат пристапот до 
вработување по која било основа и на тоа Комитетот ќе алудира 
постојано во претстојниот период. 

Дискриминација во здравствената заштита

И оваа година Комитетот нотираше случаи на дискриминација 
во пристапот до здравствени услуги, но и во третманот кој (не) го 
добиваат граѓаните. Во еден од случаите на дискриминација се 
работи за лице со попреченост кое е штитеник во ЈУ Специјален 
завод - Демир Капија, оперирано од карцином, на кое треба да 
му се одреди постоперативна терапија поради влошена состојба. 
Првиот пат штитеникот бил однесен на преглед на Клиниката 
за онкологија во октомври од страна на две медицински сестри 
вработени во Специјалниот завод - Демир Капија. При посетата 
докторката не ги примила сестрите со штитеникот, туку само 
побарала да ги види документите што ги носеле. Штитеникот 
не бил примен ниту во канцеларијата на докторката, која одбила 
да го прегледа или да му даде каков било третман наведувајќи 
дека тој има каде да се лекува. Во извештајот што докторката 
им го дала на медицинските сестри пишува дека кај пациентот 
е присутна тешка ментална ретардација, не е контактибилен 
и не зборува, и поради таквите тегоби и општата здравствена 
состојба на пациентот, контраиндициран е натамошен третман. 

По два месеца родителите решиле сами да отидат кај докторката 
со целата документација, со цел да побараат нивниот син да 
биде примен на преглед и да му се одреди евентуална терапија 
поради видното влошување на неговата состојба, односно 
продолженото губење на телесната тежина. Докторката најпрво 
не сакала да ги прими, но сепак им дозволила да влезат на 
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разговор, во кој повторно посочила дека нивниот син има каде 
да се лекува и дека нема што да бараат кај неа. Им рекла „да не 
ѝ го носат тука” и да не доаѓаат повеќе. Родителите си заминале 
и веднаш го пријавиле случајот во МХК. За потребите на 
родителите правниот тим на МХК одржа средба со директорот 
на Клиниката за онкологија, на која го информира директорот 
за дискриминаторското однесување на докторката и побара 
на нивниот син итно да му биде обезбедена потребната 
здравствена заштита. По одржаниот состанок тој беше прегледан 
од друг доктор од Клиниката за онкологија, му беше препишана 
потребната терапија, а правниот тим на Комитетот подготвува 
кривична пријава против докторката што го дискриминирала и 
одбила да му даде здравствена заштита.

Дискриминација во пристапот до добра и 
услуги

Во текот на 2017 година беа пријавени неколку случаи на 
дискриминација во пристапот до добра и услуги врз различни 
основи. Особено загрижувачки е фактот што во два случаи се 
работи за дискриминација на лица од ромска етничка припадност 
и боја на кожа во два различни града, а имаме сознанија за 
дискриминаторска практика и во уште еден град. Едниот е на 
базен во скопската населба Аеродром, а другиот на базен во 
Прилеп. И во двата случаи дискриминираните лица не биле 
пуштени да влезат на базен поради нивната боја на кожата, со 
што им бил ограничен пристапот до добра и услуги од јавен 
карактер.

Во првиот случај, по еден неуспешен обид да влезе во базенот, 
пријавителот повторно отишол на истиот базен со своето 
семејство. На неговата сопруга и неговата ќерка им бил дозволен 
пристап во базенот бидејќи имаат светол тен на кожата, додека 
тој и неговиот син не биле пуштени во базенот од страна на 
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персоналот. За документираниот случај правниот тим на МХК 
за потребите на странката изготви претставка до Комисијата за 
заштита од дискриминација, по која Комисијата донесе позитивно 
мислење и утврди дискриминација. По добивањето на ваквото 
мислење и советувањето со тимот на МХК, странката како 
оштетена одлучи да побара и судска заштита од дискриминација.

Во случајот за базенот во Прилеп до Хелсиншкиот комитет 
се обратија дури 120 лица на кои им бил спречено да влезат. 
При обидот за влез во базенот лицата биле враќани од 
обезбедувањето со образложение дека од оваа година, по налог 
на сопственикот на базенот, нема да примаат Роми. Дел од нив 
кои пристигнувале на базенот со лица што немаат темна боја 
на кожата биле спречувани да влезат додека нивните пријатели 
што имале светла боја на кожата биле пуштани. И за овој случај 
Комисијата за заштита од дискриминација донесе позитивно 
мислење и постапката продолжува пред домашен суд. Друг 
случај на дискриминација во оваа област е на лице со физичка 
попреченост на кое поради непристапност за лица во инвалидски 
колички на базенот „Центар”, му беше оневозможен пристап, 
поради што за случајот ќе биде иницирана судска постапка. 

Дискриминација во образование

Во оваа област беа нотирани неколку случаи на дискриминација 
на различни категории лица, меѓу кои дискриминација на лица 
со попреченост во пристапот до образование, но и во текот 
на образовниот процес, сегрегација како потешка форма на 
дискриминација на децата Роми, како и дискриминаторски 
содржини во учебници.

По извршен увид во учебникот „Граѓанско образование” за осмо 
одделение беше детектирана дискриминаторска содржина 
врз основа на пол, род, здравствена состојба, попреченост и 
религија. Меѓу другото, во учебникот се учи за правата на жената 
и се вели дека само почитуваните жени и здрави мајки може да 
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обезбедат здрави семејства, од што зависи и понатамошниот 
развој на општеството. За овој случај Хелсиншкиот комитет 
во соработка со преостанатите организации од Мрежата за 
заштита од дискриминација достави претставка до Народниот 
правобранител во која побара да се утврди дискриминација и да 
се препорача повлекување од употреба на спорниот учебник. По 
спроведената постапка и утврдената дискриминација, Народниот 
правобранител до Министерството за образование доставил 
Препорака за начинот на остварување на констатираните 
повреди, која содржела конкретни упатства за постапување на 
ресорното министерство. Министерството за образование и 
наука ги прифати препораките на Народниот правобранител и 
донесе одлука за повлекување од употреба на спорниот учебник.

Дискриминација при остварување на 
избирачкото право

Минатите изборни процеси до Комитетот често пристигнуваа 
информации од лица со физичка попреченост дека имаат 
проблеми во остварувањето на избирачкото право бидејќи 
избирачките места се непристапни. Не изостануваа и 
споделувања на информации од слепи лица кои наведуваа дека се 
чувствуваат зависни и несигурни кога гласаат бидејќи гласаат со 
придружник. Заклучокот беше дека не се работи само за физичка 
пристапност која неоспорно голем дел од избирачките места ја 
немаат, туку се работи и за непристапност при самиот чин на 
гласање за слепите лица. Состојбата со ограничениот пристап 
до избирачките места и неприспособените избирачки ливчиња 
за слепи лица доведуваат до повреда на правото на гласање и 
тајноста на гласањето и претставуваат дискриминација по основа 
на попреченост. Одлучено беше дека за да има основа нешто да 
се промени, неопходно е да се утврди состојбата и третманот на 
овие лица при изборниот процес. Изборот беше да се искористи 
методот за докажување дискриминација наречен тестирање 
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ситуација1 за да се докаже дискриминаторскиот третман на 
државата кон лицата со попреченост во остварувањето на 
правото на глас. Изборот беше да се спроведе тестирање за 
лицата во инвалидски колички и слепите лица. Тестирањето 
покажа дека гласачките места се непристапни за лицата во 
инвалидски колички и за слепите лица и лицата со оштетен 
вид кои не ја познаваат Браевата азбука. Новина во последниот 
изборен процес беше донесувањето упатство за гласањето на 
слепите и лицата со оштетен вид преку шаблон на Браево писмо, 
кој треба да му обезбеди на слепото лице, односно лицето со 
оштетен вид да гласа самостојно и тајно, но, сепак, поголем број 
од слепите, односно лицата со оштетен вид не го познаваат 
Браевото писмо. 

Комитетот и за двата случаи иницира постапки пред Комисијата 
за заштита од дискриминација за утврдување на дискриминација 
врз основа на попреченост во остварувањето на гласачкото 
право на лицата во инвалидски колички, слепите лица и лицата 
со сензорна попреченост, кои сè уште се во тек.

Институциите и заштитата од дискриминација

Кога станува збор за ефикасноста на институциите пред кои се 
иницирани постапките за заштита од дискриминација, во споредба 
со претходните години е забележан зголемен број на иницирани 
постапки пред Комисијата за заштита од дискриминација. 
Комисијата покажува позитивен тренд на носење поголем број 
позитивни мислења по иницираните постапки, во споредба со 
постапките иницирани во претходните години. 

И оваа година продолжи трендот на добра соработка со 
Народниот правобранител, институција која во сите иницирани 
постапки за заштита од дискриминација постапува итно и во 
рамките на законски предвидените рокови.
1   „Тестирање ситуација - метод за докажување дискриминација”, Неда Чаловска, 2014 година  
http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/894/Metod_za_Diskriminacija_MKD.pdf

http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/894/Metod_za_Diskriminacija_MKD.pdf
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Новина во споредба со претходните години е директната 
комуникација со лицата и институциите кои се јавуваат 
како потенцијални дискриминатори во одредени постапки. 
Комитетот во 13 случаи писмено се има обратено до 
потенцијалните дискриминатори барајќи од нив да ја отстранат 
дискриминаторската практика.
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Говор на омраза

Во една мултикултурна, мултиетничка и разнолика држава 
говорот на омраза заснован врз предрасуди, стереотипи и 
непочитување на различностите е појава која има разорен ефект 
врз целото општество. Токму таков е случајот со Република 
Македонија. Во отсуство на каква било јавна осуда од страна на 
највисоките државни чинители и соодветна реакција на органите 
на прогон, во текот на 2017 година беше создадена плодна почва 
за ширење на етноцентристички, ксенофобичен и хомофобичен 
говор на омраза кој остави непоправлива штета врз поединците-
жртви и општествените и ранливите групи. Ако се анализираат 
регистрираните случаи и појави на говорот на омраза во јавниот 
простор, ќе се забележи дека главни провокатори на говорот на 
омраза се политиката и секојдневните општествено-политички 
случувања, а во голема мера говор на омраза предизвикуваат 
и поединечни настани и случувања кои отскокнуваат од 
секојдневието и се сензитивни за јавноста. 

Продлабочената политичка криза, бурните политички случувања 
во текот на 2016 и постизборниот период во почетокот на 2017 
година2 предизвикаа значителна појава на говор на омраза на 
интернет и во јавниот простор, заснован на политичка приврзаност. 
Предизвикан од националистичка и етноцентристичка реторика 
од страна на политичките структури, говорот на омраза придонесе 
за создавањето на едно поларизирано општество кое подгрева 
омраза и насилство. Формирањето на новата Влада, одржувањето 
на антивладините протести против таканаречената „Тиранска 
платформа“ и „воведување двојазичност“3, изборот на Албанец 
за претседател на Собранието на Република Македонија, беа 
неколку од главните политички настани во првите три месеци 
во годината, поради кои се зголеми појавата на говор на омраза 
заснован врз етничка припадност. Кулминацијата на општествено-
политичката криза се случи кон крајот на април 2017 година со 

2     Следствено на предвремените парламентарни избори што се одржаа на 11.12.2016 година
3     Политички конструирани појави поддржани од страна на сега опозициската политичка партија, 
ВМРО-ДПМНЕ
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насилен упад на демонстрантите во Собранието на Република 
Македонија и физички напади врз неколку пратеници, меѓу кои 
и лидери на најголемите политички партии и новоизбраниот 
премиер на државата.4 Во текот на летниот период (јуни, јули и 
август) најзастапен беше ксенофобичниот говор кон бегалците 
и мигрантите што поминуваа низ Република Македонија, кој се 
појави како реакција на предложената Национална стратегија 
за интеграција на бегалци и странци. Повторно, прашањето 
беше злоупотребено за политички цели, отворајќи јавна дебата 
исполнета со ксенофобичен говор наменет да предизвика 
омраза и нетолеранција меѓу граѓаните. Во пресрет на локалните 
избори, кои беа закажани за 15 октомври 2017 година, кон крајот 
на годината повторно се актуализира говорот на омраза заснован 
врз политичка и етничка припадност, како редовно користена 
алатка за создавање раздор во општеството. 

Со оглед на изграденото конзервативно општество во 
претходните години засновано врз предрасуди и нетолеранција 
кон ЛГБТ-заедницата, не изненадува континуираната појава на 
говор на омраза заснован врз сексуална ориентација и родов 
идентитет. Врз оваа основа во текот на годината се регистрирани 
неколку случаи на говор на омраза поврзани со изолирани 
настани, кои неретко се искажани од страна на јавни личности. 

Во текот на 2017 година Хелсиншкиот комитет продолжи да 
ги регистрира случаите на говор на омраза на интернет и во 
јавниот простор на интернет-платформата www.govornaomraza.
mk. За разлика од минатата година, во текот на 2017 година се 
регистрирани помал број случаи со говор на омраза, односно 
вкупно 110 пријави5. Од нив потврдени се 62 случаи, во 7 
различни категории.

4     За насилството во Собранието на 27.04.217 година,  http://mhc.org.mk/analysis/578#.WqUlpO-
jwbIU 
5     Во текот на  година се регистрирани 136 пријавени случаи на говор на омраза на веб-
платформата www.govornaomraza.mk 

http://www.govornaomraza.mk
http://www.govornaomraza.mk
http://mhc.org.mk/analysis/578#.WqUlpOjwbIU 
http://mhc.org.mk/analysis/578#.WqUlpOjwbIU 
www.govornaomraza.mk 
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Најголем број пријавени случаи се затекнати врз основа на етничка 
припадност (58), втори по број на пријавени случаи се оние врз 
основа на политичка приврзаност (48), а трети по бројност се 
регистрираните случаи врз основа на сексуална ориентација и 
родов идентитет, односно 26 случаи. Во другите категории помал 
број случаи се регистрирани врз основа на сексуална ориентација 
и родов идентитет, односно 26 случаи. Меѓутоа, при анализата 
на индивидуалните случаи и разгледувањето на поединечните 
елементи на говорот на омраза6 е уочено дека случаите со 
најголема „тежина“ се оние што се засновани на сексуална 
ориентација, имајќи предвид дека се најчесто сторени од страна 
на јавни личности (политичари, новинари и сл.) и на јавен простор 
каде што се влијае врз поголема публика. Од регистрираните 
случаи, во продолжение ги издвојуваме најзначајните. 

6    Содржината на искажаните зборови, контекстот, намерата на говорникот и негативните 
последици што може да ги предизвика  
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Говор на омраза кон Ромите во основно 
училиште во Битола 

Во текот на јануари 2017 година до Хелсиншкиот комитет 
пристигна пријава за говор на омраза во вид на графити испишани 
на ѕидовите на Основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ во Битола.7 

Испишаните графити содржеа кукасти крстови, навредливи 
зборови и повици за смрт на ромската заедница. Покрај тоа 
што самите испишани графити претставуваат говор на омраза, 
дотолку пострашни се неговите последици ако се има предвид 
фактот дека во основното училиште учат предоминантно деца 
од ромската етничка заедница во Битола. Хелсиншкиот комитет 
веднаш се обрати до управата на училиштето, а поднесе и 
кривична пријава против непознати сторители. По бурната 
реакција на ромската заедница и јавноста, графитите беа брзо 
отстранети од страна на надлежните органи. Хелсиншкиот 
комитет ја поздрави брзата реакција и апелираше таа да биде 
пример за постапување во сите идни случаи на говор на омраза 
затекнат на јавниот простор, со цел да се намалат штетните 
последици врз поединците и врз нападнатата група. 

Говор на омраза врз сексуална ориентација и 
родов идентитет 

Во текот на јуни 2017 година по четврти пат во Република 
Македонија се одбележа Викендот на гордоста, при што се 
организираа многубројни настани наменети за покренување 
на свеста на граѓаните за правата на ЛГБТ-луѓето, како и 
унапредувањето и заштитата на нивните права. За жал, 
споделувањето информации околу настаните во рамките на 
Викендот на гордоста предизвика значителна појава на говор 

7    http://govornaomraza.mk/reports/view/791 

http://govornaomraza.mk/reports/view/791
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на омраза врз сексуална ориентација и родов идентитет на 
интернет-просторот. Многубројни коментари што содржат 
навредливи и деградирачки зборови, повици за насилство и 
„истребување“ на ЛГБТ-лицата беа забележани на медиумските 
објави за настаните поврзани со Викендот на гордоста. Така, 
на пример, во еден случај говор на омраза беше забележан во 
коментарите на објава на Миленко Неделковски, кој во минатото 
беше познат по ширење хомофобични изјави.8 Иако неговата 
објава не содржеше експлицитен говор на омраза, таа беше 
значително провоцирачка и наведувачка, што може да се увиди и 
во значителниот број коментари со говор на омраза под објавата. 

Карактеристичен случај што предизвика зголемен број 
хомофобичен и навредувачки говор кон трансродовите лица 
беше и медиумската објава за извршување на првата операција за 
промена на пол во Република Македонија.9  И покрај почитувањето 
на новинарските стандарди и објективното известување за 
извршувањето на операцијата од страна на медиумите, не 
стивнаа повиците за насилство, навредите и именувањето на 
трансродовите лица како „изроди“ во коментарите на интернет-
порталите и на социјалните мрежи. Во сличен контекст и форма 
е забележан говор на омраза кон веста за признавање трет пол 
во Германија во текот на ноември 2017 година.10 Хелсиншкиот 
комитет упати многубројни апели до сите интернет-медиуми и 
портали да ги надгледуваат и отстрануваат коментарите со говор 
на омраза врз нивните објави, со цел таквиот говор да не се шири 
понатаму, што, според практиката на Европскиот суд за човекови 
права, е нивна одговорност.11

Бурни реакции во јавноста и зголемен број случаи на говор 
на омраза врз сексуална ориентација и родов идентитет се 
предизвика и во текот на јули 2017 година кога пратеникот 
Бранко Манојловски од редовите на политичката партија ДУИ го 

8   http://govornaomraza.mk/reports/view/903 
9   http://govornaomraza.mk/reports/view/900 
10   http://govornaomraza.mk/reports/view/917
11   За одговорноста на интернет-медиумите за коментарите со говор на омраза врз нивните 
објави, Делфи против Естонија, апликација бр. 64569/09  https://strasbourgobservers.
com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offen-
sive-comments-posted-by-its-readers/
 

http://govornaomraza.mk/reports/view/903 
http://govornaomraza.mk/reports/view/900
http://govornaomraza.mk/reports/view/917
https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/
https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/
https://strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-for-offensive-comments-posted-by-its-readers/
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актуализира прашањето за признавање на истополовите бракови. 
Со искажаните изјави за поддршка, за жал, се предизвика 
контраефект во јавноста. Покрај говорот на омраза затекнат на 
интернет-просторот, провоцирачки говор и индиректен говор 
на омраза исполнет со хомофобични изјави се забележа и во 
јавните говори на политички претставници на десничарските 
партии, кои и во минатото ги искажуваа своите ставови против 
ЛГБТ- заедницата. Со поддржувањето и употребата на ваквиот 
говор значително се доведува во опасност секојдневниот 
живот и безбедноста на ЛГБТ-лицата. Хелсиншкиот комитет ја 
изрази својата загриженост и ги повика политичарите и јавните 
личности да го осудат говорот на омраза наместо и самите да го 
употребуваат. 

Најзначајниот случај со говор на омраза врз основа на сексуална 
ориентација е затекнат при крајот на годината, односно во 
октомври 2017 година. Непосредно пред локалните избори 
кандидатот за градоначалник на Општина Карпош, Скопје и 
дотогашен градоначалник на Општината, Стефчо Јакимовски, 
употребува говор на омраза кон ЛГБТ- заедницата на јавен 
собир - митинг. Во своето обраќање кон граѓаните и во обид да 
го дискредитира својот противкандидат, Јакимовски посочува 
на шпекулации дека тој бил хомосексуалец. Притоа, ЛГБТ-
заедницата ја нарекува „најопасната мафија што сака да се 
инсталира во Општина Карпош“. Ефектот од ваквиот говор кон 
ЛГБТ-заедницата е особено загрижувачки ако се има предвид 
дека во периодот пред одржувањето на овој говор низ општината 
беа споделувани пропагандни материјали со хомофобична 
содржина. Хелсиншкиот комитет јавно го осуди говорот на 
политичарот, укажа на неговата одговорност пред јавноста и 
поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство.12 

12   http://mhc.org.mk/announcements/650?locale=mk#.WqVFCejwbIV 
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Ксенофобичен говор на омраза кон бегалците
 

Република Македонија се најде длабоко засегната во рамките 
на светската бегалска криза во текот на изминатите 3 години, 
како транзит-земја на патот на бегалците и мигрантите кои 
патуваа кон западноевропските земји. Како што се менуваа текот 
и динамиката на бегалската криза во светот и низ државата, 
така се менуваше и реакцијата на македонските граѓани. Во 
одреден период беше покажана исклучителна солидарност, но 
во одредени моменти и огромна омраза и нетолеранција. 

Во тој контекст, во текот на јул 2017 година, по повод објавувањето 
на предлог-стратегија за интеграција на бегалци и мигранти, 
во Македонија се отвори јавна дебата околу прифаќањето на 
бегалците и нивната интеграција во државата. Искористувајќи 
го политичкиот контекст и целосно спротивно на реалноста, 
опозициската партија отвори жестока дебата во Собранието 
во поглед на акциските мерки што ги предвидува Стратегијата 
за наредните 10 години, наведувајќи дека во државата ќе се 
примат повеќе од 200,000 бегалци. Притоа, политичките лидери 
се користеа со директен и индиректен говор на омраза кон 
бегалците, нарекувајќи ги „штетни“ за општеството и непожелни 
во државата, како и презентирајќи ги штетните последици врз 
државата доколку прифати толкав број бегалци. Ваквата реторика 
предизвика силно чувство на страв, омраза и нетолеранција 
на граѓаните кон бегалците. Дотолку повеќе, поттикнати од 
политички фактори, се појавија неколку граѓански иницијативи 
за собирање потписи со цел да се одржат референдуми на 
локално ниво преку кои одделни општини ќе се изјаснат против 
примањето и населувањето на бегалците. Целата кампања беше 
исполнета со ксенофобичен говор на омраза, како во јавниот 
простор така и на интернет-просторот и на социјалните мрежи.13 

Политичката заднина на ваквите пропаганди и злоупотребата на 
бегалското прашање станаа очигледни кога 12 општини донесоа 
одлуки за одржување референдум против бегалците на истиот 
ден на закажаните локални избори. Државната изборна комисија 

13   http://govornaomraza.mk/reports/view/907 
http://govornaomraza.mk/reports/view/910 
http://govornaomraza.mk/reports/view/911 

http://govornaomraza.mk/reports/view/907
http://govornaomraza.mk/reports/view/910
http://govornaomraza.mk/reports/view/911
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донесе одлука со која не се дозволи одржување на референдуми 
на локално ниво на истиот ден со локалните избори, по што 
јавната дебата околу ова прашање целосно се затвори и замре. 

Имајќи ги предвид горенаведените примери и застапеноста на 
говорот на омраза во нашето општество, како изненадување 
доаѓаат статистичките показатели за постапувањето на 
основните јавни обвинителства и основните судови во Република 
Македонија за кривичните дела предвидени во Кривичниот 
законик според кои може да се гони ширењето и промовирањето 
говор на омраза во јавниот простор. Со барања за информации 
од јавен карактер, Хелсиншкиот комитет се обрати до сите 
основни јавни обвинителства и основни судови за постапување 
и отпочнати постапки по следните членови од Кривичниот 
законик: член 179, Излагање на подбив на македонскиот народ 
и припадници на заедниците, член 319, Предизвикување омраза, 
раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга 
дискриминаторска основа, член 394-г, Ширење на расистички 
и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем, член 
407-а, Одобрување или оправдување на геноцид, злосторства 
против човечноста или воени злосторства и член 417 став 
3, Расна и друга дискриминација. Од добиените одговори се 
гледа следното: во текот на 2017 година во ниту еден основен 
суд во Република Македонија не е оформен предмет во врска 
со наведените кривични дела. Кога станува збор за основните 
јавни обвинителства, предмети поврзани со говорот на омраза 
се забележани во Куманово и во Скопје. ОЈО Куманово известува 
дека во текот на 2017 година се оформени два предмета по 
член 319 од КЗ, по кои е соодветно постапено и се поднесени 
обвинителни предлози од страна на надлежниот јавен обвинител 
до Основниот суд Куманово. Карактеристично е што во двата 
случаи станува збор за сторител дете, поради што до судот е 
поднесен предлог за изрекување воспитна мерка. Основното 
јавно обвинителство во Скопје, пак, известува дека во текот на 
2017 година до ова обвинителство се поднесени 42 писмени 
известувања за кривични дела по член 394-г и 2 известувања за 
кривични дела по член 319, по кои обвинителството постапува. 
Истовремено, известува дека се води една постапка по кривично 
дело по член 394-г, додека една кривична пријава по членовите 
394-г и 319 е отфрлена.  
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Имајќи ги предвид многубројните регистрирани случаи од 
страна на Хелсиншкиот комитет, како и општото набљудување 
на застапеноста на говорот на омраза во јавноста, загрижувачко 
е минималното постапување на основните јавни обвинителства 
и основните судови во државата, како и непостоењето на 
правосилна судска пресуда по овие дела. Отсуството на кривично 
гонење и одговорност неизбежно води кон толеранција на 
говорот на омраза и негово континуирано повторување. 

Дела од омраза 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 2017 година 
Хелсиншкиот комитет регистрира вкупно 70 дела сторени од 
омраза, што претставува идентичен број на дела како и во 2016 
година. Притоа, од сите овие инциденти што беа регистрирани 
во рамките на порталот www.zlostorstvaodomraza.mk, кај повеќето 
тоа беше сторено веднаш штом беа пријавени од страна на 
медиумите или објавени во дневните билтени на веб-страницата 
на Министерството за внатрешни работи. 

Од вкупно 70 инциденти до крајот на годината беа верификувани 
39 инциденти, додека 31 останаа неверификувани. Инаку, 
процесот на верификација на инцидентите се одвиваше преку 
барање информации и соодветен одговор по пат на допис од 
страна на МВР, како и редовно следење на дневните билтени 
на Министерството и на медиумските известувања за поедини 
инциденти. Неверификуваните дела, сепак, беа евидентирани 
поради постоење пристрасност, врзана за  перцепцијата на 
жртва/сведок, разликите помеѓу сторителот и жртвата по 
етничка или политичка припадност, непостоењето на други 
можни мотиви, фреквенцијата на слични инциденти, како и 
локацијата и тајмингот на сторување на делата. Голем дел 
од неверификуваните инциденти се однесуваат на случки во 
етнички мешани средини, населби и училишта, во автобуси или 
во близина на автобуски постојки, особено кога станува збор 
за автобуски линии користени од лица што им припаѓаат на 

http://www.zlostorstvaodomraza.mk
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различни етнички заедници и сл. Понатаму, неверификуваните 
инциденти остануваат препознатливи и по видот на инцидентот 
(напади во автобуси или на автобуски постојки, тепачки помеѓу 
две групи или, пак, напад на една група малолетници врз една 
или повеќе жртви и сл.)

Што се однесува до мотивот за извршување на делото од омраза, 
се бележи извесно зголемување на бројот на инциденти што 
биле извршени со оглед на политичката припадност на жртвата, 
па тие сочинуваат точно 50% од вкупниот број инциденти. 43% 
од инцидентите отпаѓаат на категоријата инциденти сторени 
поради етничката припадност на жртвата, додека 3% биле 
сторени со оглед на верската припадност, а само 3% поради некој 
друг мотив. Треба да се напомене дека не е забележан инцидент 
сторен исклучиво поради сексуалната ориентација на жртвата. 
Истовремено, со стивнувањето на мигрантската криза, статусот 
на бегалец или мигрант престанува да биде видлив мотив за 
сторување на ваквите дела.

Зголемувањето на бројот на инциденти од омраза сторени 
поради политичката припадност или политичкото уверување на 
сторителите/жртвите е особено забележливо пред и за време 
на изборните циклуси. На ист начин на кој пораст на ваквите 
инциденти беше регистриран пред и за време на предвремените 
парламентарни избори од 2016 година, и во текот на првиот и 
во вториот круг од кампањата за локалните избори во октомври 
2017 година повторно беше забележано зголемување на бројот 
на ваквите инциденти.

Така, за разлика од јули кога не е забележано ниту едно дело 
од омраза, и август кога се евидентирани 4, тој број драстично 
расте во август (7) и ја достигнува неговата кулминација во екот 
на кампањата и непосредно по неа во октомври кога е нотиран 
најголемиот број на инциденти од омраза на месечно ниво во 
текот на целата година (дури 18). Впрочем, по завршувањето на 
изборите во ноември бројот на инциденти беше намален на 5.

Првиот инцидент поради политичка припадност или политичко 
уверување беше сторен на денот на почнување на предизборната 
кампања во септември 2017 година и тој, како и мнозинството 
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од другите регистрирани инциденти, вклучи демолирање 
на партиски штаб. До крајот на октомври оштетувањето на 
партиските штабови продолжи секојдневно, при што беа 
оштетени партиските штабови на повеќе политички партии, а 
во текот на изборната кампања беа забележани и инциденти 
кои вклучуваа физичко насилство. Така, при физички напад 
беше повреден кандидатот за градоначалник на Општина Шуто 
Оризари, додека вечерта на 15 октомври, на денот на одржување 
на вториот круг на локалните избори, беше регистриран случај на 
лице кое со нож им се закануваше на кандидатот за градоначалник 
на Општина Карпош и на граѓаните насобрани пред партискиот 
штаб. Во Свети Николе брачен пар беше физички нападнат и 
повреден непосредно по прославата на политичката партија 
СДСМ во центарот на градот.

Инаку, и натаму како сторители на делата од омраза главно 
се јавуваат млади лица. Најголемиот дел вакви инциденти 
вклучуваат насилство (26), уништување на имот (24), телесна 
повреда (22), а помал број и напад со ладно оружје (2), напад 
со огнено оружје (1), предизвикување општа опасност (1), 
загрозување на сигурноста (1) и уништување на симболи (1).

Продолжува трендот најголемиот број инциденти да бидат 
регистрирани во Скопје (50). Потоа следуваат Битола (4), Прилеп 
(3), Кавадарци (3), Куманово (2), Кичево (2), Охрид (2), Свети 
Николе (2), Велес (1) и Штип (1).  

Само во 20 инциденти следуваше некаква реакција, било од 
страна на функционер (16), здружение на граѓани (3) било од 
некој друг субјект (1).

Поразителна е и бројката од само 15 откриени сторители од 
страна на Министерството за внатрешни работи, како и само 5 
поднесени кривични пријави против некои од сторителите, што 
уште еднаш ја потврдува неопходноста од зголемена активност 
како на Министерството така и на Јавното обвинителство во 
насока на поефикасно справување со оваа појава, особено 
имајќи ги предвид нејзините далекосежни штетни општествени 
импликации. 
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ЗАТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ

И во текот на изминатата 2017 година продолжи трендот на 
изложување на осудените лица на лоши и нехумани услови 
за нивен престој и издржување на казната, кои беа во целосна 
спротивност со стандардите за третман воспоставени со сите 
релевантни меѓународни инструменти за човекови права.

И покрај сите системски проблеми што и натаму опстојуваат 
во рамките на казнено-поправниот систем, за поздравување 
е видливо подобрената комуникација помеѓу Хелсиншкиот 
комитет за човекови права и надлежната Управа за извршување 
на санкции, која се огледа во навременото доставување на 
бараните информации за прашања од надлежност на Управата 
и во излегувањето во пресрет и отворената соработка во поглед 
на барањата за посети и разговор со осудени лица што се имаат 
обратено до Хелсиншкиот комитет, односно барањата за посета 
во насока на увид во условите кои постојат во соодветни казнено-
поправни установи.

Затворска пренатрупаност и несоодветен 
третман

Вкупниот број на притворени и осудени лица што се наоѓале во 
некоја од тринаесетте затворени установи од ваков тип заклучно 
со средината на месец ноември 2017 година изнесувал 3045 
лица. Тоа претставува намалување од 11,6% споредено со 3446 
лица колку што биле официјално регистрирани заклучно со 
12 април 2016 година. Од нив, 2809 биле осудени лица што 
издржуваат затворска казна, а 236 притворени лица. 
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Вкупниот капацитет за осудени лица и притвореници изнесува 
2576 наспроти бројката од 2809 сместени лица, што значи дека 
постои пренатрупаност од речиси 109%, односно во просек 
109 лица престојуваат на простор наменет за сто лица. Притоа, 
најалармантна е состојбата во КПД „Идризово“, кој официјално 
има капацитет за сместување на 1094 осудени лица, додека во 
него престојуваат дури 1786 лица, што претставува значително 
надминување на неговиот просторен капацитет и доведува до 
пренатрупаност од 163,25%. Уште повеќе, според Комитетот за 
превенција на тортурата при Советот на Европа, неговиот реален 
капацитет изнесува двојно помалку, односно 900 осудени лица.

Од споредбата на официјалните податоци што се однесуваат на 
просторниот капацитет споредено со бројот на осудени лица што 
се сместени во соодветните казнено-поправни установи надвор 
од Скопје, голема пренатрупаност е забележана и во затворите 
во Струмица (136%), Штип (134,6%) и во Тетово (126,5%).

Покрај затворската пренатрупаност, во континуитет се бележат 
нехигиена и нестандардни услови, како и недоволна кадровска 
екипираност, необученост и непрофесионализам кај затворските 
службеници кој се манифестира преку прекумерна употреба на 
сила, а лошите услови на престој и немањето доволни работни, 
спортски и друг вид активности се одразија и врз порастот 
на насилството меѓу самите затвореници. Севкупно, ваквиот 
третман на осудените и отсуството на какви било програми за 
ресоцијализација ќе имаат далекосежни негативни последици и 
по пуштањето на слобода на осудените лица.

Здравствена заштита

Останува алармантна состојбата со неадекватниот здравствен 
третман, како и отежнатиот пристап до лекар и несоодветното 
делење медицинска терапија која наместо лекар или стручно 
медицинско лице, во голем дел од затворите го вршат некои од 
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осудените лица, на кои таквата улога им е доверена од страна 
на затворската управа. Притоа, особено е проблематично 
отсуството на гинеколог и на соодветна медицинска грижа за 
осуденичките во КПД „Идризово“. Општо земено, голем дел од 
осудените лица за здравствени услуги што не можат да им бидат 
дадени во затворот (на пример, од областа на стоматологијата) се 
упатуваат услугата да ја побараат надвор од затворот и на нивен 
трошок, и покрај фактот што најголемиот дел од нив таквата 
услуга не се во можност да ја покријат. Дополнителен проблем е 
и тоа што честопати воопшто не се реагира или, пак, се одложува 
упатувањето на лица на специјалистички медицински прегледи, 
односно на болничко лекување надвор од установата во која 
тие ја издржуваат казната затвор, со што директно се влијае 
врз подоцнежно нарушување на нивната севкупна состојба и 
им се скратува законски загарантираното право на здравствена 
заштита. 

Смртни случаи

Особено загрижува големиот број смртни случаи на лица 
сместени во затворите. Само во текот на 2017 во сите казнено-
поправни установи биле регистрирани вкупно 19 смртни 
случаи, од кои 14 во КПД Идризово, 2 во КДП Штип и по 1 во 
отвореното одделение на Затворот „Куманово“ во Крива Паланка, 
во Затворот „Скопје“ и во Затворот „Прилеп“. Притоа, 3 лица се 
починати надвор од установата додека користеле погодност, а 
од преостанатите 16, 2 починале поради самоубиство со бесење, 
а преостанатите 14 поради влошена здравствена состојба, без 
разлика дали смртта настапила во самата установа, по пат или 
во болничка установа. Воедно, загрижувачки е тоа што од сите 
починати лица дури 4 лица биле од ромска етничка припадност.

Хелсиншкиот комитет континуирано ги следи случувањата 
поврзани со смртните случаи во затворите и изразува загриженост 
поради отсуството на соодветна медицинска нега и третман за 
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хронично болните, кои се оставени сами на себе, што е честа 
причина за значително влошување на нивната здравствена 
состојба и доведува дури и до смртни случаи. Притоа, дел од 
починатите лица што биле на издржување казна затвор страдале 
од болести на зависности од дроги и наркотични средства, но и 
покрај тоа не добивале континуирана медицинска нега и терапија 
која е неопходна во таквите случаи.

Утврдувањето на конкретната причина за смртта на секое лице 
починато при издржувањето казна затвор претставува посебна 
обврска на државата, вклучително и од аспект на процедуралната 
обврска на државата да се спроведе ефективна истрага во 
случаите на смрт настанати во местата на лишување од слобода, 
која е дефинирана низ практиката на Европскиот суд за човекови 
права по однос на членот 3 од Европската конвенција за човекови 
права.

Во оваа смисла, јавните обвинителства и натаму наредуваат 
обдукција во вакви случаи, со што постапуваат во согласност 
со нивната законска обврска од членот 211 од Законот за 
извршување на санкциите, но резултатите од обдукциите не 
се објавуваат јавно, што уште повеќе го руши и онака нискиот 
кредибилитет на казнено-поправниот систем во земјата. 

Лошо управување и корупција 

Хелсиншкиот комитет особено е критичен кон непостоењето 
на адекватни критериуми во поглед на стекнато соодветно 
образование, професионално искуство во областа, како и 
предуслов за именување на директорите на казнено-поправните 
установи во земјата. Наместо тоа, и натаму политичката блискост 
до владејачките структури останува клучен параметар во изборот 
на менаџерските кадри, што, пак, веќе се покажа како погубно во 
изминатите години, како практика која би требало што е можно 
побрзо целосно да се напушти.
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Во оваа смисла, освен лошиот и несоодветен менаџмент, 
пенитенцијарните установи се соочени и со феноменот на 
ендемска корупција, на кој покрај сите други системски 
недостатоци, првпат посериозно алармира и Европскиот комитет 
за превенција на тортурата во неговиот критички извештај 
објавен на 12 октомври 2017 година, во кој се осврнува на 
наодите од посетата на претставници на Комитетот реализирана 
во Република Македонија во декември 2016 година. Според 
Комитетот, корупцијата е присутна во давањето секаков вид 
услуга или здобивањето со каква било поволност или услуга, 
како преместување во друга ќелија, отсуство дома, користење 
мобилни телефони, набавка на лекови и дрога. 

Надзорни механизми

И во текот на 2017 година отсуствуваа доволно ефикасни 
надзорни механизми за контрола врз начинот на постапување 
со осудените лица во рамките на пенитенцијарните установи, 
особено во случаите за кои постојат сознанија за несоодветен 
третман или прекумерна употреба на сила. Оттука, и отсуството 
на одговорност и неказнивоста на затворскиот персонал во 
ваквите случаи. 

Националниот превентивен механизам при канцеларијата 
на Народниот правобранител воспоставен во 2011 година, 
во согласност со барањата на Опциониот протокол кон 
Конвенцијата за спречување на тортура и друго сурово, нечовечко 
или понижувачко постапување, во соработка со граѓанските 
организации треба да одигра клучна улога во вршењето надзор 
над состојбите во сите места на лишување од слобода, вклучувајќи 
ги пенитенцијарните и психијатриските установи, и давање 
соодветни препораки за надминување на состојбите и третман 
на лишените од слобода лица во согласност со релевантните 
меѓународни стандарди. По неколкуте години на ограничено 
вршење на неговиот мандат, тој останува нефункционален. Тоа 
се должи на необезбедувањето доволно финансиски средства 
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кои би овозможиле негово целосно кадровско екипирање и 
непречено остварување на законски утврдените надлежности. 
Ова тело и натаму е поддржано и функционира со помош на 
странски донации, состојба која е недозволива и како таква треба 
што побргу да се надмине.

Иако укажувањата на Народниот правобранител резултираа со 
конкретни дејствија од Управата за извршување на санкциите и 
спроведување вонреден инспекциски надзор во одделни случаи, 
сепак, тие се незадолжителни и без поголем ефект. Воедно, не се 
врши надзор од страна на судиите за извршување на санкциите, а 
Државната комисија за вршење надзор над казнено-поправните 
установи и натаму воопшто не ги остварува своите надлежности 
и продолжува само формално да постои.

Заедничката посета на КПД „Идризово“, реализирана на 11 
септември 2017 година, во која учествуваа директорката 
на Хелсиншкиот комитет за човекови права и Народниот 
правобранител, претставници на извршната власт, предводена 
од премиерот Зоран Заев, министерот за правда и директорот 
на Управата за извршување на санкции, претставуваше израз 
на висок степен на политичка волја за менување на вкупните 
состојби во пенитенцијарниот систем и унапредување на 
заштитата на фундаменталните слободи и права на осудените 
лица, но сè уште не се преземени конкретни позитивни чекори 
во оваа насока.

Mалолетнички затвори

Според официјалните податоци што се однесуваат на 
2017 година, во воспитно-поправниот дом за малолетници 
„Тетово“, кој привремено е преместен во затворот во Охрид, биле 
сместени вкупно 20 малолетни лица. Меѓутоа, изградбата на 
новиот објект на специјализираната воспитно-поправна установа 
во близина на тетовското село Волковија, и покрај најавите за 
негова скорешна финализација, сè уште не е довршена. Од тие 
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причини, малолетните лица и натаму се сместени во казнено-
поправна установа во која не постојат соодветни услови за 
нивно образование, ресоцијализација и подобрување, со што 
се доведува во ризик нивната натамошна ресоцијализација во 
општеството.

Мачење и нечовечко постапување

На почетокот од септември 2017 година Хелсиншкиот комитет 
испрати 49 барања до сите основни јавни обвинителства и 
основни судови во државата кои се однесуваат на прибирање 
информации во врска со заведените и водени постапки за дела 
по член 142 (Мачење и друго сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување и казнување) и член 143 КЗ (Малтретирање во 
вршење на службата). Повратни информации беа добиени од 
вкупно 24 (од 26) основни судови и 18 (од 23) основни јавни 
обвинителства. 

Според добиените одговори од судовите, кај нив биле 
евидентирани само 13 предмети поврзани со малтретирање 
(член 143), од кои 3 во Основниот суд Скопје 1 (од кои 2 биле 
решени), по 3 предмети во Основниот суд Тетово (при што 2 
завршиле со условна казна, а еден е нерешен и по него сè уште 
се постапува), 3 во Основниот суд Струмица (1 одбивателна, 1 
осудителна пресуда и 1 една постапка во тек која се однесува 
на вработен во СВР-Струмица), 2 предмети во Основниот суд 
Делчево (од кои еден завршил со условна осуда, а вториот не 
е решен), 1 новопримен предмет во Основниот суд Битола, кој 
завршил со ослободителна пресуда, како и уште 1 во Основниот 
суд Прилеп, за кој не беа изнесени подетални информации. 
Истовремено, во ниту еден од основните судови не бил 
регистриран ниту еден предмет поврзан со тортура (член 142 
од КЗ), со исклучок на Основниот суд Скопје 1 како единствен 
специјализиран кривичен суд, во кој биле примени 2 предмети, 
од кои во едниот била изречена условна осуда за 2 лица, а во 
вториот предмет постапката била запрена. 
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Основните јавни обвинителства постапувале по само 8 предмети 
за тортура од членот 142 КЗ, додека по членот 143 (малтретирање 
во вршење на службата) обвинителствата постапувале во вкупно 
44 предмети, при што кривичната пријава била отфрлена во 
4 случаи, обвинение било поднесено во 32 случаи, а еден од 
случаите завршил со изрекување условна осуда. 

Ова покажува дека и понатаму постои тренд на неказнивост во 
случаите кои се однесуваат на тортура, особено со оглед дека 
не е евидентиран ниту еден случај во кој е донесена осудителна 
пресуда со која би била утврдена кривична одговорност за 
тортура и би била изречена соодветна затворска казна.

Реформа на безбедносно-разузнавачките 
служби, со фокус на следењето на 
комуникациите

Хелсиншкиот комитет беше дел од групата на здруженија на 
граѓани кои изминатата година активно го следеа процесот на 
донесување закони во делот на безбедносно-разузнавачките 
служби, со фокус на следењето на комуникациите. Во oвој дел 
основано може да се заклучи дека процесот на развивање на 
предложените законски измени во оваа област, како најкритична, 
беше нетранспарентен, со оглед на тоа дека ниту едно од 
здруженијата на граѓани што работи во оваа област не беше 
повикано да биде член на работните групи кои ги подготвуваа 
законските измени. Ваквото постапување од страна на 
Министерството за внатрешни работи е спротивно на заложбите 
на Владата на РМ дадени во „Планот 3-6-9“, план за реформи 
кои ги предлага Владата. Имено, во делот на реформата на 
разузнавачките и безбедносните служби, Владата наведе дека 
ќе обезбеди транспарентна и инклузивна дебата, во која процесот 
на консултации ќе биде соодветно спроведен. „Реформите ќе се 
спроведуваат конкретно и на терен, дури откако ќе обезбедиме 
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јасна слика, план и динамика за потребните промени, со кој ќе ги 
отстраниме причините за пројавените слабости во безбедносниот 
механизам и службите за безбедност и разузнавање и ќе ја 
вратиме довербата во нив.”  

Понатаму, Владата предвиде дека ќе отпочне инклузивна 
дискусија во Собранието за избор на моделот за реформа на 
системот на следење на комуникациите и ќе подготви план 
за реализација на препораките од групата високи експерти 
за системските прашања од владеење на правото во врска 
со следењето на комуникациите (2015), со листа на правни 
акти, административни и технички мерки и финансиски 
импликации.

Сепак, моделот за реформа на системот на следење на 
комуникациите беше избран без никаква јавна дискусија и 
избраниот предлог првпат можеше да се види во предложените 
законски измени објавени на веб-страницата ЕНЕР. Дополнително, 
во јавноста беше соопштено дека Владата го избрала моделот 
за реформа на системот, но сепак таква одлука не можеше да 
се најде, што дава основан сомнеж дека Министерството за 
внатрешни работи нетранспарентно и самостојно го направило 
изборот.

Во оваа насока би сакале да го потенцираме и заклучокот 
на експертската група за системски промени во делот на 
владеењето на правото, објавен во септември 2017 година, дека 
транспарентноста е една од клучните алатки за враќањето на 
довербата на граѓаните во институциите и дека грешките од 
минатото не смеат да бидат повторени и една форма на заробена 
држава да биде заменета со друга. 

Со оглед на важноста на областа, здруженијата на граѓани 
што работат во оваа област поднесоа коментари на предлог-
законските текстови објавени на единствениот национален 
електронски регистар на прописи на Република Македонија – 
ЕНЕР14, кои само  делумно беа прифатени од страна на Владата 
на РМ. 
14  Целосните коментари поднесени од страна на здруженијата на граѓани на единствениот 
национален електронски регистар на прописи на Република Македонија – ЕНЕР може да се најдат 
на следниот линк:
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СОЦИЈАЛНА ПРАВДА И КОХЕЗИЈА 

Хелсиншкиот комитет регистрира голем број повреди на 
економските и социјалните права на граѓаните во изминатата 
година, што се должи на сè поголемата сиромаштија во земјата,  
високиот степен на невработеност, но и на неотпочнувањето на 
реформите во делот на социјалната и здравствената заштита. 
Лицата со попреченост, Ромите, текстилните работнички, 
жените од руралните средини сè уште се едни од најранливите 
групи во нашето општество, за кои државата сè уште не презема 
суштински мерки за унапредување на нивниот социјален и 
општествен статус. Образованието останува недостапно за 
многу лица од овие групи, главно поради непристапноста на 
образовните објекти за лицата со попреченост и девојчињата од 
руралните средини, како и поради испишувањето на голем број 
ученици од ранливите групи поради сиромаштија на семејствата 
и влегувањето во малолетнички бракови. 

Во изминатата година Хелсиншкиот комитет беше фокусиран и 
на процесот на деинституционализација на децата и лицата со 
пречки во интелектуалниот или физичкиот развој до 26 години. 
Со оглед на фактот дека овој процес повторно се отвори од страна 
на Министерството за труд и социјална политика, Хелсиншкиот 
комитет активно учествуваше во работната група формирана од 
страна на Министерството за подготовка на нова стратегија за 
деинституционализација. Дополнително, Хелсиншкиот комитет 
ги посети специјалните установи за социјална заштита на 
лицата со пречки во интелектуалниот или физичкиот развој до 
26 години, од кои повторно беше утврдено дека ЈУ Специјален 
завод - Демир Капија се наоѓа во најлоша состојба и потребно 
е итно преземање мерки за заштита на моралниот и физичкиот 
интегритет на штитениците на оваа установа.  
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ЈУ Специјален завод - Демир Капија

Во текот на 2017 година претставници на Хелсиншкиот комитет 
го посетија Специјалниот завод - Демир Капија. Посетата беше 
предводена од министерката за труд и социјална политика, а 
присуствуваа и претставници од УНИЦЕФ, УНДП, делегацијата на 
ЕУ и координаторот на ОН во земјата. Целта на оваа посета беше 
утврдување на состојбата во заводот од аспект на почитување 
на основните човекови права на штитениците, третманот на 
штитениците, како и утврдување на условите во кои живеат 
штитениците. 

Согласно Националната стратегија за деинституционализација 
2008-2018, преку процесот на деинституционализација, 
стратегијата има цел да го подигне квалитетот на грижата за 
одредени категории граѓани изложени на социјален ризик кои 
се утврдени како целни групи. Една од целите на посетата 
во Демир Капија беше да се направи преглед на тоа кои од 
предложените мерки и активности од Стратегијата се преземени 
и имплементирани од страна на Специјалниот завод - Демир 
Капија и како резултат на тоа, кои од претходно утврдените 
проблеми се надминати. 

При извршената посета беше евидентно непочитувањето на 
препораките дадени од Европскиот комитет против тортура, 
нехуман и деградирачки третман и казнување, кои беа дадени 
во 2014 година во извештајот на Комитетот. Препораките од 
Комитетот, како и од Народниот правобранител и Хелсиншкиот 
комитет од претходните посети на заводот, беа во насока на 
подобрување на условите за живот, третманот на штитениците, 
сместувањето, грижата на персоналот, здравствената заштита. 
Загрижувачки е фактот што дадените препораки не се испо-
читувани и тоа што од страна на управата на заводот не е пре-
земено речиси ништо во насока на подобрување на условите 
во заводот. Заводот и понатаму нема вработено општ доктор, 
стоматолог и гинеколог. Внатрешната и надворешната инфра-
структура на заводот и понатаму се во многу лоша состојба и 
штетите не се санираат. Надворешните и внатрешните ѕидови се 
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распаѓаат, а влагата предизвикува мувла насекаде, која е опасна 
за здравјето на штитениците. Бројот на стручни лица, негуватели 
и дефектолози и понатаму е дефицитарен и за тоа не се презема 
ништо. Општото здравје на штитениците и понатаму е на многу 
ниско ниво, а бројот на смртни случаи и понатаму е на исто ниво, 
со мало намалување во тековната година. Комитетот е загрижен 
за состојбата на штитениците и за нивното здравје, третманот 
што тие (не) го добиваат и непоместувањето од мртва точка 
во поглед на имплементацијата на Националната стратегија за 
деинституционализација 2008-2018 во Специјалниот завод - 
Демир Капија. 

- Приказ на смртни случаи во периодот помеѓу 2000 и 2017 година

Година Смртни случаи Година Смртни случаи Вкупно
2000 19 2009 8

196

2001 17 2010 13
2002 13 2011 7
2003 10 2012 9
2004 12 2013 9
2005 11 2014 9
2006 11 2015 12
2007 9 2016 11
2008 9 2017 7
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Ранливи групи

Лица со попреченост

Социјалната заштита во постојната форма на надоместоци 
и услуги сè уште ја држи оваа категорија на граѓани на многу 
ниско ниво на општественото скалило. Наместо правата што 
произлегуваат да креираат овозможувачка околина за овие лица, 
системот ги држи „заробени“ и не овозможува проактивност на 
лицата со попреченост. Од друга страна, според поединечни 
гледања, државата издвојува доста парични средства за лицата 
со попреченост. Но, намената на финансиските средства најчесто 
ја промашува својата цел и наместо да послужат за поголемо 
социјално вклучување, тие претставуваат „прилив“ со кој се 
надополнува семејниот буџет. 

Сè уште присутниот медицинско-дефектолошки пристап 
кон прашањето на попреченоста во постојните национални 
здравствени политики не обезбедува систематизиран и 
заокружен приод кон остварувањето на правата на лицата со 
физичка попреченост. Законите што го регулираат здравственото 
осигурување и здравствената заштита сè уште се темелат на 
причината за настанување на попреченоста, а не на потребите 
настанати од неа. Недостига рана идентификација, а често жените 
со попреченост се судираат со проблеми во остварувањето на 
своите сексуални и репродуктивни права поради непристапноста 
на гинеколошките ординации и родилиштата. Горлив проблем 
за лицата со попреченост се пристапноста и достапноста на 
здравствените објекти. Едно од клучните прашања во оваа 
приказна секако е образованието. Поставено како посебно, 
специјализирано и сегрегирано, тоа не овозможува создавање 
квалификувани граѓани со попреченост подготвени за отворениот 
пазар на трудот, што, од друга страна, придонесува за создавање 
менталитет на „инвалидност“ и ниска самодоверба кај лицата 
со попреченост. Дополнително, во тековно промовираниот 
инклузивен пристап во образованието е исклучено прашањето 
на попреченост како дел од разноликоста на човековиот род 
и едукацијата на најмладите за лицата со попреченост. Во таа 
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линија се надоврзува и проблемот на непостоење адекватни 
даватели на услуги. Дефектолозите, даватели на услуги само во 
еден сегмент, се потребни во животот на лицата со попреченост 
и не за сите лица со попреченост, особено не за сите граѓани 
со физичка попреченост (телесна и сензорна). Потребата од 
установување нови услуги и креирање нови профили е неопходен 
сегмент во остварувањето на независниот живот на лицата со 
попреченост. 

Системот за вработување сè уште се соочува со специјален 
заштитнички пристап, без поголеми можности за вклучување 
на лицата со попреченост на отворениот пазар на труд. 
Вработувањето на лицата со попреченост во заштитните друштва 
и понатаму се гледа како идеално, а не како преодно решение, 
односно како дел од професионалната рехабилитација за лицата 
со попреченост. Сè уште важи постојната дискриминаторската 
практика за утврдување на способноста на лицето со попреченост 
за раководни функции. Евидентно е отсуството на свесност кај 
работодавците за соодветно приспособување, како можност која 
се субвенционира од страна на државата, а која ќе овозможи 
квалификуваното лице со попреченост активно да се вклучи во 
работниот процес. 

Постојат повеќе причини за неповолниот квалитет на живот на 
лицата со попреченост. Овие наши сограѓани често се жртви 
на дискриминација, која неретко е и двојна ако се стават во 
контекст нивниот пол, етничката припадност, возраста или 
некоја друга клучна карактеристика. Општеството во целина сè 
уште изобилува со стереотипи и предрасуди за овие граѓани. И 
покрај тоа што државата пристапи кон носење закон за заштита 
од дискриминација, каде што пристапноста до стоки и услуги е 
област за дискриминација, сепак, еден од алармантните проблеми 
останува непристапноста до објектите и до информации за 
граѓаните со попреченост. Забележливо е и отсуството на 
статистички податоци, што само по себе претставува проблем 
во редефинирањето на јавните политики и во осмислувањето 
добри и квалитетни решенија за граѓаните со попреченост. Тука, 
секако, се надополнува и судската практика, која е недоволна за 
анализи, покренување и градење добри практики.
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Роми

Најголем предизвик во остварувањето на правата од социјалната 
заштита и воопшто сите права кај ромската заедница е проблемот 
со документи за лична идентификација. Според информации 
на Министерството за труд и социјална политика, околу 700 
Роми се соочуваат со овој проблем, па од најразлични причини 
не можат да извршат упис во Матичната книга на родени и со 
тоа се една од најзагрозените категории и сè додека не извршат 
упис или не се реши нивниот статус не може да остварат ниту 
едно од правата предвидени со законските можности што ги 
нуди државата. Имајќи предвид дека државата не располага 
со официјални бројки за лица без документи (таканаречени 
фантоми), Министерството за труд и социјална политика во 
координација со Управата за водење на матичните книги покрена 
иницијатива за јавен повик со кој ќе се повикаат сите лица што 
не се регистрирани во Матичната книга на родени да поднесат 
барања до Управата за дополнителен упис, со што Македонија 
ќе располага со официјални бројки и истовремено ќе има увид 
за каков вид предмети се работи. Дополнително е доставена 
информација до Владата на РМ за иницијатива за изменување и 
дополнување на Законот за вонпарнична постапка (да се воведе 
можност судот да донесе решение за запишување во матична 
книга со цел да се обезбеди идентитет). 

Ромските информативни центри имаат значителна улога во 
подобрувањето на пристапот до права и услуги за ромската 
заедница. Во моментот функционираат 12 ромски информативни 
центри во 12 општини и се ангажирани 16 лица (кои работат во 
РИЦ Шуто Оризари, Топаана, Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, 
Штип, Кочани, Делчево, Виница, Берово и Куманово). Ромските 
информативни центри работат за навремено информирање, 
советување, упатување и давање логистичка поддршка на 
граѓаните во насока на остварување на нивните права и обврски 
(од областите на социјалната заштита, вработување, здравство, 
домување и образование, вадење лични документи и др.). 
Имајќи ја предвид нивната улога, потребно е да се направи 
трансформација на нивните работни места во редовен работен 
однос. Истовремено, потребно е зајакнување на капацитетите 
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на вработените во РИЦ-овите во областа на мониторингот, 
евалуацијата и известувањето.

Кога станува збор за вклучување на Ромите, напредокот во 
областа на образованието го надминал напредокот во другите 
области. Во исто време постојат предизвици на сите нивоа:

- На ниво на предучилишно образование, и покрај значителниот 
напредок како резултат на проект имплементиран од страна 
на општинските власти во соработка со МТСП и поддржан од 
страна на Ромскиот образовен фонд, стапките на запишување 
кај Ромите остануваат над шестпати помали од националниот 
просек.

- Во основното образование постои значително исипување 
кај Ромите, што се должи на комбинација од сиромаштија, 
дискриминација, а во некои општини и малолетнички бракови.

- Несоодветното запишување на Ромите во специјалното 
образование за деца со пречки во менталниот развој и 
понатаму е проблем, особено во Скопје.

- Сегрегација во основните училишта како појава во Битола и 
во Прилеп.
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Текстилни работнички

Во 2017 година продолжи повеќегодишната практика на 
прекршување на работничките права на вработените во 
текстилната, кожарската и чевларската индустрија од страна на 
работодавците. Официјалните податоци на Државниот завод на 
статистика покажуваат дека 81% од вработените во споменатите 
индустрии се жени15 и дека тие се едни од најниско платените 
работнички со 35% пониска просечна плата од просечната плата 
на државно ниво16. 

Со менувањето на општествениот контекст и промената на 
власта беше најавена промена на политиките и на практиките 
во насока на подобрување на работничките права и зголемување 
на минималната и просечната плата. Едно од предизборните 
ветувања врз кои се темелеше платформата на моменталната 
власт беше зголемување на номиналниот износ на минималната 
плата. Во таа насока во 2017 година беа изгласани измени и 
дополнувања на Законот за минимална плата. Разочарувачки 
е што овие измени и дополнувања беа донесени во духот на 
претходно постојната практика на носење законски решенија 
по скратена постапка и без консултирање на сите релевантни 
чинители, вклучително и граѓанските организации. Иако со 
измените и дополнувањата се покачи номиналниот износ на 
минималната плата, сепак, најголемиот проблем и рестриктивна 
одредба од стариот Закон за минимална плата - нормираниот 
учинок, остана во сила. Текстилните, кожарските и чевларските 
работнички се најмногу засегнати од оваа одредба бидејќи 
нивната месечна плата зависи од тоа дали и колку го исполниле 
нормираниот учинок. Незначителните измени и дополнувања 
во овој дел предвидуваат дека работодавецот во иднина ќе го 
утврдува нормираниот учинок во консултација и соработка со 
работниците. Сепак, ваквиот закон сè уште остава простор за 
злоупотреба од страна на работодавците, кои со цел да ја избегнат 
обврската за исплата на минимална плата, одредуваат нереално 
високи и неостварливи нормирани учиноци. Ова резултира со 

15   http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.05.pdf
16   http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/4.1.18.07.pdf

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.05.pdf
http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/4.1.18.07.pdf
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неисполнување на ваквите учиноци од страна на работничките и 
им остава законска можност на работодавците да исплатат плати 
во понизок износ од законски предвидената минимална плата. 
Во оваа смисла Законот не е јасен и прецизен ниту во однос на 
постапката и соработката на работодавецот и работниците во 
процесот на одредување на критериумите за ефикасност. Законот 
не специфицира кој треба да преговара во име на работниците за 
одредување на критериумите за ефикасност со работодавецот, 
како ќе се одбере претставникот на работниците, каква ќе биде 
улогата на синдикатот во овој процес. 

Во текот на 2017 година 308 текстилни, кожарски и чевларски 
работнички пријавиле дека примиле пониска плата од законски 
утврдената минимална плата затоа што не успеале да ги исполнат 
нормираните учиноци, одредени од страна на работодавците. 

Освен проблемот со исплата на минимална плата, уште еден 
чест и горлив проблем е исплатата на регресот за годишен одмор 
од страна на работодавците. Користејќи ја недореченоста на 
Општиот колективен договор за приватниот сектор во однос на 
исполнување на условите за користење на регресот за годишен 
одмор и негово произволно и невоедначено толкување од страна 
на Државниот инспекторат за труд, голем дел од работничките 
што користеа породилно отсуство во текот на 2017 година не 
можеа да го остварат правото на регрес за годишен одмор. 
Користењето на породилно отсуство во текот на календарската 
година, дел од инспекторите го сметаат за неисполнување на 
условот работничката да работела 6 месеци во календарската 
година кај ист работодавец. 

Имајќи ги предвид посочените прекршувања и практики, 
Хелсиншкиот комитет за потребите на текстилните, кожарските 
и на чевларските работнички обезбедуваше бесплатна правна 
помош преку локална соработничка во Штип и сервисот 
за бесплатна правна помош во Скопје. Во 2017 година беа 
документирани 715 случаи на прекршување на работничките 
права на 2466 текстилни, кожарски и чевларски работнички од 
72 фабрики и конфекции во земјава. Прекршувањата се однесуваа 
на: неисплатени плати или исплатени плати во износ понизок од 
законски предвидената минимална плата, неисплатени додатоци 
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на плати, неплатена прекувремена работа, прекувремена работа 
над законски дозволениот максимум, повреда на правото на 
користење годишен и неделен одмор, незаконски прекин на 
работниот однос, мобинг, работа во несоодветни здравствени, 
санитарни и безбедносни услови. Правната помош по 
документираните случаи се состоеше од правно советување, 
информирање на работничките за нивните работнички права, 
медијациски состаноци со работодавците, иницирање управни 
постапки и судско застапување.

Хелсиншкиот комитет иницира 29 управни постапки за вонреден 
инспекциски надзор пред Државниот инспекторат за труд и 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Иако во 15 
од иницираните 29 постапки беа утврдени прекршувања на 
работничките права, генералниот впечаток е дека инспекцискиот 
надзор е неефикасен механизам за заштита на работничките 
права. Постапките траат долго, често не ја констатираат 
вистинската фактичка состојба кај работодавецот, а и во 
ситуации кога се утврдуваат неправилности и недостатоци кај 
работодавецот, единствената санкција е изрекување глоба, 
која работодавецот нема проблем да ја плати и понатаму да 
продолжи да ги прекршува работничките права на вработените. 
Работничките преку управните постапки, кои се бесплатни и 
лесно достапни, не можат да ги намират паричните побарувања од 
своите работодавци. Од друга страна, поради релативно ниските 
примања и социјалниот ризик во кој се наоѓаат, текстилните, 
кожарските и чевларските работнички имаат ограничен пристап 
до правда во однос на судска заштита. Високите административни 
и адвокатски трошоци ги одвраќаат работничките од иницирање 
судски постапки за заштита на нивните работнички права. Од 
овие причини Хелсиншкиот комитет поддржа иницирање на две 
судски постапки за заштита на работничките права на текстилните 
работнички. Во првиот случај станува збор за неисплатени плати 
на 105 работнички од Крива Паланка, а во вториот случај станува 
збор за незаконски прекин на работниот однос. Овие случаи 
беа одбрани како стратешки затоа што најдобро ги отсликуваат 
најгорливите проблеми со кои се соочуваат текстилните, 
кожарските и чевларските работнички.
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Стратешки случај: Неисплатени плати и 
придонеси на 105 текстилни работнички

Во март Хелсиншкиот комитет доби сознанија дека вработените 
во Друштвото за производство на чевли и трговија КАДОРО 
ОТТО ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка  немаат примено 
плата и придонеси на плата за јануари 2017. За таа цел беше 
изготвено барање за вонреден инспекциски надзор кое беше 
доставено до Државниот инспекторат за труд и во кое се побара 
од инспекторатот да  излезе на терен, да ја провери состојбата во 
именуваната фабрика и да постапи во рамките на своите законски 
овластувања. Врз основа на ова барање беше извршен вонреден 
инспекциски надзор од страна на Државниот инспекторат 
за труд-ПЕ Крива Паланка, при што беше констатирано дека 
работодавецот за месец јануари 2017 година на вработените им 
нема исплатено плата и законски придонеси на неа. Врз основа 
на утврдената фактичка состојба од спроведениот инспекциски 
надзор, надлежниот инспектор издал наредба до работодавецот 
и одговорното лице да го отстранат недостатокот, односно на 
вработените да им исплатат плата и законски придонеси на неа 
за месец јануари 2017 година, во рок од 8 дена од извршениот 
инспекциски надзор. Бидејќи истиот работодавец од Крива 
Паланка на своите вработени не им ја исплати ниту следната, 
февруарската плата, вработените почнаа штрајк. На штрајкот 
присуствуваа и претставници од Хелсиншкиот комитет за човекови 
права. Бидејќи работодавецот не постапи по дадената наредба 
од Државниот инспекторат за труд и во дадениот рок не им ја 
исплати заостанатата плата на своите вработени, Хелсиншкиот 
комитет испрати барање за продолжување на постапката по 
извршениот инспекциски надзор, во кое побара од Државниот 
инспекторат за труд да постапи  согласно своите законски 
овластувања и да поднесе барање за поведување прекршочна 
постапка. Во одговор на вака поднесеното барање Државниот 
инспекторат за труд нè извести дека констатирал непостапување 
по издадената наредба од страна на работодавецот и изрече 
глоба за сторениот прекршок. Работодавецот уште следниот 
ден извршил уплата на одмерената глоба во полн износ на 
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издадениот прекршочен платен налог. Со оглед на тоа дека 
се работи за прекршување на работничките права на околу 
100 работнички и работници, а неисплаќањето и задоцнетото 
исплаќање на платите и на придонесите на плати е проблем со 
кој се соочуваат речиси сите текстилни работнички и работници, 
Хелсиншкиот комитет го избра овој случај за стратешки случај и 
одлучи за него да иницира судска постапка. По поднесена тужба 
за неисплатени плати и придонеси на плати на Основниот суд во 
Крива Паланка во 2017 година донесе пресуда со која го усвои 
тужбеното барање на 105 текстилни работнички и работници од 
ДПЧТ КАДОРО ОТТО ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка. 
Судот го задолжи тужениот работодавец да им исплати на 
работничките и на работниците вкупен износ од 1.430.856,00 
денари, за неисплатени плати за февруари 2017, придонеси 
од задолжително социјално осигурување за февруари 2017 
година, придонеси за ПИО во Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување на РМ, придонеси за здравствено осигурување, 
придонеси за вработување и персонален данок во Управата за 
јавни приходи, со законска казнена камата на неисплатена плата. 
Против ваквата пресуда на Основниот суд во Крива Паланка 
тужениот поднесе жалба до Апелациониот суд во Скопје. 
Апелациониот суд донесе пресуда со која ја отфрли жалбата на 
тужениот и ја потврди пресудата на првостепениот суд. 
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МИГРАНТИ, БЕГАЛЦИ И БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ

Светската бегалска криза, која почна во текот на 2014 година, 
особено ги размрда европските и балканските земји, кои 
неизбежно се најдоа на патот на илјадници бегалци. Меѓу 
тие земји се најде и Република Македонија, која во текот на 
претходните три години континуирано е исправена пред тестот 
за непречено почитување и заштита на човековите права на 
сите луѓе што се затекнати на нејзината територија. Справувајќи 
се со невидениот прилив на бегалци, Македонија никогаш не 
стана земја-дестинација за нив, туку напротив, остана земја 
на транзит, што јасно се гледа доколку се споредат бројот на 
бегалци што поминале низ Република Македонија и бројот 
на лица што официјално поднеле барање за азил. Според 
статистичките податоци на Високиот комесаријат за бегалци 
(УНХЦР), во текот на 2017 година низ Република Македонија 
се регистрирани 17 000 бегалци/мигранти. Имајќи ги предвид 
бројот на бегалци што поминаа низ земјата, имплементацијата 
на разни политики и практики и регистрираните прекршувања 
на човекови права, споредено со 2016 година, динамиката на 
бегалската криза беше намалена, но во никој случај не може да 
се нарече завршена. И покрај затворените граници на поголем 
дел од европските земји, бегалците и мигрантите продолжија 
да се движат по нерегуларните патишта, препуштени сами на 
себе и на криумчарските групи, без оглед на  ризикот за нивниот 
живот или безбедноста. 

За разлика од изминатите години, во текот на 2017 година 
Република Македонија успеа да им обезбеди на бегалците 
подобри услови за престој во прифатните и транзитните 
центри, но не успеа да се воздржи од практиката на нелегално 
„депортирање“ на бегалците преку јужната граница, што е во 
директна спротивност на меѓународните стандарди за човекови 
права. Покрај ваквата практика, во изолирани случаи се утврдени 
и прекршувања на други права, како што се правото на слобода 
и безбедност, апсолутната забрана за мачење, нехумано и 
деградирачко постапување, пристапот до ефективен правен 
лек и во еден случај и правото на живот. Соочувајќи се со 
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најдлабоката политичка криза и промена на власта, Република 
Македонија не ги промени ставот и начинот на справување со 
бегалската криза. Сосема спротивно, бегалското прашање беше 
злоупотребено за политички цели и на одредени политички 
структури им послужи како инструмент за подгревање омраза 
и нетолеранција, обидувајќи се да го одвлечат вниманието на 
јавноста од политичката криза. 

Со своето активно присуство во прифатно-транзитните кампови, 
Хелсиншкиот комитет се фокусира на утврдување на повредите на 
основните човекови права и слободи на бегалците и мигрантите 
и известување за нив пред домашната и меѓународната 
јавност. Воедно, презеде многубројни активности насочени кон 
подигнување на свеста на граѓаните за бегалското прашање 
и се обиде да влијае врз постапувањето и спроведувањето на 
државните политики на надлежните институции за зголемено 
почитување на правата на бегалците и мигрантите. 

Во текот на 2017 година, со одлука на Собраните на Република 
Македонија, во два наврати17 беше продолжена кризната со-
стојба на двете гранични линии, односно на јужната граница со 
Грција и на северната граница со Србија. Со тоа, главната улога 
во координација на надлежните институции сè уште ја имаше 
Центарот за управување со кризи. 

17   Првата одлука е донесена во јуни 2017 година, а втората во декември 2017, со што кризната 
состојба е продолжена до крајот на јуни 2018 година.
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Прифатно-транзитни кампови

Воспоставените прифатно-транзитни кампови (ПТЦ)18 во Винојуг, 
Гевгелија и во Табановце, Куманово, продолжија да функционираат на 
истиот начин и во текот на 2017 година, со мали инфраструктурни 
подобрувања, насочени кон обезбедување добри услови за престој. 
Центарот за управување со кризи ја продолжи координацијата со 
камповите, а од надлежните институции и натаму се присутни 
Министерството за внатрешни работи, Министерството за 
труд и социјална политика и Министерството за здравство со 
свои претставници. Покрај државните институции, значителен 
придонес во функционирањето на транзитните кампови остварија 
и граѓанските организации (меѓународни и национални), меѓу 
кои се присутни: Високиот комесаријат за бегалци (UNHCR), 
Меѓународната организација за миграции (IOM), Језуитската 
служба за бегалци (JRS), Данскиот совет за бегалци (DRC), како и 
ОБСЕ со повремено присуство во камповите. Од националните 
граѓански организации се присутни Македонското здружение на 
млади правници, Легис, Отворена порта (La Strada) и Црвениот 
крст. Секоја од овие организации обезбедуваше добра и услуги 
за бегалците и мигрантите во рамките на својот мандат и област 
на дејствување. 

Основната разлика во функционирањето на камповите е во 
нивната отвореност. Така, на пример, ПТЦ Винојуг во Гевгелија 
е камп од затворен карактер, односно бегалците и мигрантите 
што престојуваат таму немаат можност слободно да се движат 
надвор од кампот. Во текот на 2017 година оваа политика на 
затвореност делумно се промени, со тоа што им беше дадена 
можност на бегалците да остваруваат прошетки во градот 
по потреба, со претходна најава и со придружба од страна на 
претставници на институциите или на Црвен крст. За разлика од 
тоа, ПТЦ Табановце, Куманово, е камп од отворен карактер во 
кој бегалците што се сместени имаат можност без придружба 
и задржување да излезат и да се вратат во кампот. Еден од 

18   Од формирањето до средината на 2016 година камповите беа именувани како транзитни 
центри, додека од средината на 2016 година беа преименувани во прифатно-транзитни центри, 
што ја отсликува нивната намена 
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значајните проблеми што беа регистрирани во ПТЦ Табановце 
беше селективното пропуштање на бегалци и мигранти кои ќе 
се обратат во кампот, како и нерегистрирањето на одредени 
бегалци што беа сместени во кампот. За ваквите практики, 
кои се забележани во текот на целата година, не постојат 
одредени правила или критериуми, туку се спроведуваат според 
индивидуалната волја на полициските службеници што се на 
смена. 

На почетокот на годината во ПТЦ Винојуг беа сместени околу 90 
бегалци со различно потекло и најголем дел од нив престојуваа 
повеќе од 10 месеци во кампот. Бројот постепено почна да се 
намалува во првите три месеци од годината, кога индивидуалци 
или семејства сместени во кампот побараа да бидат вратени во 
Грција. Причините за тоа, според нив, се чувството на заробеност 
во кампот и безизлезноста на нивната ситуација. Во текот на 
март 2017 година бројот се намали до 8 бегалци и до крајот на 
годината, со постојаното доаѓање на едни и заминување на други 
бегалци, никогаш не надмина 20 бегалци што престојуваа во 
кампот. За разлика од тоа, бројот на бегалци што беа сместени 
во ПТЦ Табановце постојано варираше. На почетокот на годината 
бројот изнесуваше околу 100, а во текот на наредните месеци 
значително се намали, на околу 20 бегалци. Во наредниот 
период, како резултат на зачестено доаѓање на нови групи, бројот 
повторно се искачи до 90, а во последните неколку месеци од 
годината не надмина 20 бегалци. 

На сите бегалци што пристигнуваа во камповите, без оглед дали 
пристигнаа сами или се донесени од страна на полицијата, итно 
им е обезбедена примарна медицинска и хуманитарна помош, 
односно храна, вода и соодветна облека. На лицата што изразија 
желба да бидат сместени и да останат во камповите, веднаш им 
беше обезбеден простор (контејнер) за сместување. Бегалците 
што имаа потреба од дополнителна здравствена заштита 
(специјалистички испитувања или дополнителна интервенција) 
неодложно беа пренесени во најблиската локална болница. За 
жените што во одредени периоди беа присутни во камповите 
редовно беа обезбедувани гинеколошки прегледи, а за децата 
беше достапен педијатар. Одржувањето на хигиената во камповите 
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знаеше да биде предизвик за надлежните служби. Сè до април 
2017 година хигиената беше на незавидно ниво. Почнувајќи од 
април, одржувањето на хигиената беше препуштено на ИОМ, со 
што значително се подобри.19 Повремени проблеми и поплаки 
од страна на бегалците беа забележани во однос на квалитетот 
на храната што ја добиваа. Кога бројот на бегалци беше поголем, 
тие имаа можност сами да ја приготвуваат храната во кујните 
што им се даваа на располагање, но во периодите кога бројот на 
бегалци беше помал, им се служеше единствено конзервирана 
храна. Во периодот кога бројот на бегалци беше поголем, 
редовно се одржуваа едукативни програми за децата и се 
организираа рекреативни програми за децата и жените од страна 
на граѓанските организации. Кога бројот на бегалци се намали, 
практично беше невозможно да се одржуваат образовните 
програми поради краткиот период на престој на бегалците. 

Нерегуларна миграција и депортација

Поради затворените граници, во текот на 2017 година Република 
Македонија се соочи со зголемена нелегална миграција. Речиси 
секојдневно помали или поголеми групи беа затекнати од страна 
на полицијата по нерегуларни патишта низ државата. Вакви 
движења во текот на годината беа забележани во два правци: 
прво, бегалци што сами или со помош на криумчар од Грција 
преминуваат во Македонија со цел да стигнат до Србија. Во 
ваквите групи се забележуваа и луѓе што имаа повеќе од 5 обиди 
да го преминат овој пат. Кога патуваат со помош на криумчари, 
често плаќаат голема сума на пари (од 2000 до 5000 евра по 
лице), а неретко се случува и да бидат измамени од страна на 
криумчарите и наместо до договорената дестинација, ги оставаа 
на непозната локација во Македонија. Второ, зголемен е бројот 
на бегалци што од Србија беа вратени во Република Македонија, 
присилно или по своја волја, и чија желба беше единствено и 
што побрзо да се вратат во Грција. Причините за тоа се најчесто 
19   Во претходниот период хигиеничарите беа ангажирани преку Министерството за труд и 
социјална политика и камповите се соочуваа со проблеми околу одржувањето на хигиената. 
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присуството на семејство во Грција, можноста за заработка 
на финансиски средства, како и полесното поврзување со 
криумчарските групи оттаму. 

Едно од клучните прекршувања на меѓународните стандарди 
за човекови права е секојдневната практика на безбедносните 
служби на „депортација“ на бегалци од Македонија кон Грција. 
Депортацијата се одвива на неофицијален начин, без соработка 
со безбедносните служби во соседната земја, без индивидуално 
испитување на секој случај, како и без официјално издадено 
решение од државата за протерувањето, што е директно 
спротивно на член 4 од Четвртиот протокол на Европската 
конвенција за човекови права. Бегалците со возило се пренесуваа 
до граничната линија и едноставно се пуштаа преку неа, на 
отворено поле, под отворено небо. Од набљудувањата на 
Хелсиншкиот комитет и во недостиг на официјална статистика 
од државните служби, во текот на 2017 година се забележани 
околу 800 бегалци и мигранти што се пренесени кон грчка 
територија, а меѓу нив се присутни мажи, жени и деца. По земји 
на потекло, најзастапени се Сирија, Авганистан, Пакистан, Ирак, 
Иран и Алжир, а во поретки случаи Палестина, Мароко и Либија. 
Во најголем број од случаите, кога бегалците ќе се затекнат по 
нерегуларни патишта, првично се носат во ПТЦ Винојуг, каде што 
се регистрираат и идентификуваат и каде што им се обезбедува 
медицинска и хуманитарна помош, по што по краток период 
(зависно од нивната здравствена состојба и премореност) се 
пренесени кон Грција. Меѓутоа, ова не е секогаш случај, со оглед 
на тоа дека постојат сознанија дека поголеми групи бегалци се 
пренесени кон Грција директно по неколкучасовно задржување 
во полициска станица. 

Единствениот случај на законска реадмисија се случи во текот 
на февруари 2017 година, кога по остварена комуникација и 
соработка со грчките служби, 50 бегалци и мигранти од ПТЦ 
Табановце со автобус беа пренесени во Грција, каде што беа 
сместени во прифатни центри и кампови. И покрај законитоста 
на постапката, реадмисијата беше спроведена во доцните 
ноќни часови, без претходно известување на бегалците и без 
присуството на сите граѓански организации што дејствува на 
терен. Поради ова, постапката беше оценета како нехумана. 
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Пристап до азил 

Споредено со претходните години, во 2017 година во Република 
Македонија беа поднесени помал број барања за признавање 
на правото на азил. Притоа, за разлика од претходно, не беа 
забележани поголеми прекршувања во однос на остварувањето 
на ова право. На секое лице, бегалец или мигрант што ќе искаже 
намера за барање азил веднаш му беше обезбедено објаснување 
за целата постапка и можност да го поднесе барањето. Секторот 
за азил при Министерството за внатрешни работи во неколку 
наврати оствари посети во двата транзитни центри, каде што 
оствари разговор со барателите на азил. По поднесено барање, 
лицата во најбрз можен рок беа пренесени во Прифатниот центар 
за баратели на азил во Визбегово. 

Согласно добиените статистички податоци од Министерството за 
внатрешни работи, во текот на 2017 година се поднесени вкупно 
147 барања за признавање на правото на азил, за 162 апликанти. 
По спроведена постапка, на само четири лица со потекло од 
Сирија и едно лице од Пакистан им е доделена супсидијарна 
заштита, а на ниту едно лице не му е доделен статус на признаен 
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бегалец. Иако не се забележани прекршувања во постапката за 
азил, симптоматична е практиката на одлучување на Секторот 
за азил и се доведува во прашање ефективното испитување на 
поднесените барања.  

Национална стратегија за интеграција на 
бегалци и странци 

Донесувањето на новата Национална стратегија за бегалци и 
странци, еден од клучните документи на Министерството за труд 
и социјална политика кој ја одредува политиката на државата во 
постапувањето на признаените бегалци, во текот на 2017 година 
предизвика бурна јавна дебата исполнета со ксенофобичен 
говор и политички препукувања. Иако Стратегијата се носи 
со задоцнување од 2 години20, процесот на донесување почна 
доста транспарентно, односно му беше отстапен простор на 
граѓанското општество да придонесе со свои коментари на 
предложениот текст. Меѓутоа, во средината на политичката 
криза во општеството, промената на власта и распишаните 
локални избори за октомври 2017 година, од страна на одредени 
политички структури се отвори жестока јавна дебата околу 
предвидените мерки во Стратегијата. Притоа, кај голем дел 
од јавноста се создаде слика дека Македонија ќе прифати над 
200.000 бегалци на своја територија и ќе одвои значителни 
буџетски средства за нивно интегрирање, што беше лажно 
креирана слика за да се заплаши локалното население. Во целата 
јавна дебата беше употребуван говор на омраза кој пропагираше 
дека бегалците се опасни за државата, дека се насилни и ќе го 
зголемат криминалитетот во државата. Со тоа се создадоа страв, 
омраза и нетрпеливост21 кон бегалците. Дотолку повеќе, се 

20   Претходната Национална стратегија за интеграција на бегалци и мигранти беше за периодот 
2008-2015 
21   Регистрирани се неколку случаи на говор на омраза кон бегалците http://govornaomraza.mk/
reports/view/907 
http://govornaomraza.mk/reports/view/911 
http://govornaomraza.mk/reports/view/909

http://govornaomraza.mk/reports/view/907 
http://govornaomraza.mk/reports/view/907 
http://govornaomraza.mk/reports/view/911
http://govornaomraza.mk/reports/view/909
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појавија и граѓански иницијативи што повикуваа на спроведување 
референдуми на локално ниво против прифаќањето бегалци 
во одредени општини. Предложените референдуми никогаш 
не се одржаа, имајќи предвид дека беа закажани за истиот 
ден со локалните избори, во што јасно се гледаше намерата за 
политичка манипулација со бегалското прашање. 

По неколку одржани работилници со Министерството за труд и 
социјална политика на кои се финализираа текстот и концептот 
на Националната стратегија, до крајот на година таа сè уште не 
беше донесена. 

Закон за меѓународна и привремена заштита

При крајот на годината Министерството за внатрешни работи го 
објави предлог-текстот на новиот Закон за азил, сега преименуван 
во Закон за меѓународна и привремена заштита. Основната цел 
на новиот закон беше усогласувањето со европските директиви 
за постапување со признаени бегалци и баратели на азил, што би 
водело до зголемено почитување на нивните права. 

Позитивната страна на предлог-законот е што не ги содржи 
лошите законски измени од јуни 2016 година, со кои временски 
се ограничуваше периодот за семејно обединување и како 
безбедна трета земја се одредуваше секоја членка на ЕУ, НАТО и 
ЕФТА. Во новиот закон се задржа „намерата за барање азил“ што 
им овозможи на бегалците и мигрантите легално да се движат 
низ државата, користејќи јавен превоз, без притоа да прават 
прекршок. 

Целосното инкорпорирање на европските директиви предизвика 
неколку значајни промени во новиот закон. Прво, првпат се 
воведуваат сексуалната ориентација и родовиот идентитет како 
основи за прогон и можност за барање заштита во државата, 
што е позитивно. Второ, се воведе можноста за ограничување 
на слободата на движење на барателите на азил, што е 
проблематично. Иако ваквото предвидување е во согласност со 
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европските директиви и се строго предвидени случаите во кои 
може да се ограничи слободата на барателите на азил, познавајќи 
ја македонската практика на постапување и околностите на 
бегалската криза, постои значителна можност за злоупотреба 
од страна на државните органи. Дополнително, имајќи предвид 
дека постапката за барање азил трае релативно подолго од 
законски пропишаните рокови, неизбежна е помислата дека и 
лишувањето од слобода би траело релативно долго и може да 
води до прекршувања на правата на барателите на азил. 

Хелсиншкиот комитет ги достави своите коментари до 
Министерството за внатрешни работи, при што во повратен 
одговор беше известен дека два од петте коментари се прифатени, 
а три се одбиени. Одбиени се оние коментари што посочуваат на 
практичните проблеми со кои се соочуваат барателите на азил 
при имплементација на Законот, но за чие решавање би бил 
неопходен систематски пристап и менување на повеќе закони. 

 

Регистрирани инциденти и прекршувања на 
права 

Покрај секојдневната практика на нелегално депортирање, која 
е спротивна на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП), 
Хелсиншкиот комитет во своето набљудување забележа неколку 
изолирани инциденти во кои директно се прекршени правата на 
бегалците, со одделни постапувања на државните службеници. 
Така, на пример, прекршувања се забележани на правото на 
живот, апсолутната забрана за мачење, нехумано и нечовечко 
постапување, правото на слобода и безбедност. За сите наведени 
инциденти Хелсиншкиот комитет се обрати до Министерството 
за внатрешни работи, а постапки се поведени и од страна на 
Народниот правобранител. 
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Неоправдано ограничување на слободата 
(член 5 ЕКЧП)

Во текот на јули 2017 година во ПТЦ Винојуг, Гевгелија, е 
донесен бегалец со потекло од Пакистан, кој е веднаш сместен 
во посебен контејнер, одделен од другите бегалци во кампот. 
По неколкудневно набљудување е забележано дека на лицето 
не му се дозволува да го напушти контејнерот, кој е заклучен, 
а за остварување на потребите во кампот (храна и физиолошки 
потреби) се движи единствено со придружба на службени лица. 
Според сознанија од различни извори, се дозна дека постоело 
сомневање дека лицето е заболено од хепатит Ц, поради што 
се држи изолирано додека се вршат медицинските испитувања. 
Хелсиншкиот комитет писмено се обрати до МВР, при што доби 
одговор дека по препорака на медицински лица, бегалецот се 
држи изолиран. Нејасно е зошто е дадена таквата препорака, 
кога дури и лаик би знаел за начините на пренесување на 
хепатит Ц. Откако Хелсиншкиот комитет го извести Народниот 
правобранител за забележаната ситуација, по повеќе од 5 дена 
во изолација лицето беше ослободено. По само неколку дена 
беше пренесено на грчка страна. Ваквото ограничување на 
слободата е спротивно на член 5 од ЕКЧП, како и на член 12 од 
Уставот на Република Македонија, каде што јасно се предвидени 
случаите кога и под какви услови на едно лице може да му биде 
ограничена слободата на движење. 
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Мачење, понижувачки и деградирачки 
третман и неоправдано лишување од слобода 
(член 3 и член 5 од ЕСЧП)

Еден од посериозните случаи на кршење на апсолутната 
забрана за тортура и противправно лишување од слобода беше 
спроведувањето полициска акција во ПТЦ Табановце, во која 
10 бегалци што беа сместени во текот на претходниот ден беа 
приведени од страна на полицијата на брутален начин и пренесени 
кон Грција. Имено, акцијата се спроведувала во раните утрински 
часови (околу 5 часот наутро). Со употреба на прекумерна физичка 
сила и средства за присилба, полицијата привела 10 бегалци, 
а преостанатите успеале да побегнат. Единствени сведоци на 
настанот биле бегалците сместени во кампот. По обраќањето 
до Министерството за внатрешни работи за оправданоста на 
акцијата и прекумерната употреба на сила, беше добиен одговор 
дека лицата се сметале за опасни и агресивни, па затоа биле 
употребени средства за присилба и употребената сила била 
сразмерна со ситуацијата, при што биле „откриени и фатени 10 
бегалци“. Ваквиот одговор е нејасен и контрадикторен ако се има 
предвид дека бегалците биле донесени и сместени во кампот 
во претходниот ден од страна на полициските службеници. Со 
ваквиот чин се директно повредени членовите 3 и 5 од ЕКЧП.

 

Право на живот и право на слобода и 
безбедност (Член 2 и член 5 од ЕСЧП) 

Во текот на декември 2017 година во ПТЦ Табановце е 
регистриран инцидент при кој бегалец што бил сместен во 
кампот одредено време, во алкохолизирана состојба почнал да 
покажува агресивно однесување. Првично им се заканувал на 
другите, а подоцна почнал да се повредува себеси. Притоа, од 
двајцата полициски службеници што биле присутни во кампот, 
ниту еден не презел никакви полициски овластувања за да го 
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совлада или спречи во дејствувањето, туку тоа било направено 
од страна на другите присутни во кампот. Со непостапувањето 
на полицијата, која е задолжена да ја одржува и гарантира 
безбедноста на сите присутни во кампот, се загрозува правото на 
живот и правото на слобода и безбедност. Настанот е пријавен 
од страна на координаторот на кампот (ЦУК). 

Правото на живот е повредено и во друг случај, каде што 
двајца бегалци се жртви на дело од омраза, од кои едниот 
починал поради сериозноста на нанесените повреди. Случајот 
е регистриран во февруари 2017 година кога на автопатот 
Куманово - Скопје се забележани две лица со видливи повреди. 
По пријавата во полиција, веднаш се пренесени во локалната 
болница каде што едниот им подлегнал на повредите, а кај 
другиот се констатирани тешки телесни повреди. Ова не е 
единствениот случај на регистрирано дело од омраза22, односно 
дело каде што бегалците се физички нападнати и ограбени на 
територијата на Република Македонија. Полицијата работи на 
расчистување на случајот со убиство, но преостанатите случаи 
не се процесирани поради одбивноста на бегалците да се 
задржуваат на територијата на Република Македонија. 

22   http://www.zlostorstvaodomraza.mk/reports/view/407 

http://www.zlostorstvaodomraza.mk/reports/view/407 
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БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Хелсиншкиот комитет, како овластено здружение за давање 
бесплатна правна помош, преку секојдневна директна 
комуникација со граѓаните им овозможува правна помош 
во вид на правни совети и иницијален совет и евентуално 
пополнување на барања за бесплатна правна помош во граѓански 
и управни постапки од областите на социјалното, здравственото, 
пензиското или инвалидското осигурување, работни односи, 
заштита на деца, жртви на семејно насилство, заштита на жртви 
на семејно насилство, заштита на жртви од трговија со луѓе, 
признавање на правото на азил и имотно-правни прашања  на 
лицата што ги исполнуваат строгите критериуми предвидени 
со Законот за бесплатна правна помош на лицата кои со оглед 
на материјалната положба не се во можност да си го обезбедат 
пристапот до правда и судска заштита. 

До Хелсиншкиот комитет во 2017 година се обратија 313 граѓани 
со барање за бесплатна правна помош во различни области на 
правото. Од барањата доминираа кривични предмети, заштита 
на жртви од семејно насилство, имотно-правни прашања, 
семејни односи, работни односи, социјална заштита и пензиско и 
инвалидско осигурување, прекршочни предмети. Во 2017 година 
Хелсиншкиот комитет поднесе вкупно 13 барања за бесплатна 
правна помош до Министерството за правда. Од поднесените 
барања само 6 беа одобрени, а од останатите 2 беа повлечени, 2 
беа одбиени, а 3 сè уште се во постапка.  

Законот за бесплатна правна помош донесен во 2009, кој почна 
да се применува од 2010 година, имаше цел да обезбеди еднаков 
пристап до правда особено на ранливите и маргинализирани 
групи преку користење бесплатна правна помош во граѓанските 
и управните постапки. Меѓутоа, во практика беа утврдени 
недостатоци на самиот закон и воопшто во целокупниот систем 
за бесплатна правна помош, што следствено резултира со мал 
број поднесени барања за бесплатна правна помош наспроти 
значително поголемиот број баратели.
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Во таа насока, за потребните измени на целокупниот систем 
за бесплатна правна помош неформалната мрежа „Пристап до 
правда“ изготви документ за јавна политика23 во кој детално се 
образложени недостатоците на системот и предложи решенија 
за подобрување на недостатоците. Од големиот број утврдени 
недостатоци и нефункционалност на Законот, главен проблем е 
недоволната достапност на бесплатната правна помош на лицата 
што живеат на работ на егзистенцијата, што резултира со мал 
број поднесени и одобрени барања за бесплатна правна помош.

Значителен проблем е времетраењето на донесување одлука од 
страна на Министерството за правда во корелација со другите 
државни органи (центрите за социјални работи, Агенцијата за 
катастар на недвижности, Управата за јавни приходи, Агенцијата 
за вработување), кои се задолжени за прибирање податоци за 
лицето за барател на БПП. Имено, покрај тоа што законодавецот 
предвидел итност во одлучувањето до најмногу 20 дена, 
реалното времетраење на постапката изнесува над 60 дена. 
Со ваквата динамика на непостапување во одделни постапки 
каде што природата на правното прашање е со пократок рок 
директно се влијае врз правото на судска заштита и пристап 
до правда. Во однос на законските рокови за одлучување по 
барањата за бесплатна правна помош потребно е и усогласување 
на тие рокови со Законот за парнична постапка и Законот за 
општата управна постапка. Дополнително, проблематични за 
функционалноста се и различното толкување на одредбите од 
Законот и воспоставената практика од страна на Министерството 
за правда, што придонесува за правна несигурност. 

23  ИЗВЕШТАЈ за примената на Законот за бесплатна правна помош во 2016-2017 година http://
www.soros.org.mk/CMS/Files/Documents/Monitoring-report-2017-MK.pdf

http://www.soros.org.mk/CMS/Files/Documents/Monitoring-report-2017-MK.pdf
http://www.soros.org.mk/CMS/Files/Documents/Monitoring-report-2017-MK.pdf
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Нов нацрт-предлог на Законот за бесплатна 
правна помош 

Со новиот нацрт-предлог на Законот за бесплатна помош, 
објавен при крајот на 2017 година, голем дел од препораките 
и предлозите од страна на здруженијата на граѓани што 
даваат претходна правна помош беа прифатени и генерално 
има тенденција за унапредување на моменталната состојба на 
ранливите и маргинализирани лица. 

Од големо значење е проширувањето на правните области што 
сега се опфатени во Законот, имено, новиот предлог-закон е 
проширен за сите области од граѓанските и управните работи, со 
исклучок на кривично-правната материја. 

Иако значително подобрен, и овој предлог-закон има свои 
недоречености, па во таа насока Хелсиншкиот комитет заедно со 
Фондацијата „Отворено општество“ - Македонија и неформалната 
мрежа на здруженија „Пристап до правда во Република 
Македонија“ изготви документ со следните коментари, кој беше 
доставен до Министерството за правда: 

1) Значењето на изразите на новиот предлог-закон треба да се 
прецизира и треба да се користат општо прифатени правни изрази 
за да се избегне нејасност и неразбирливост на Законот.

2) Опсегот на претходната правна помош која е во надлежност 
на здруженијата и подрачните одделенија на Министерството за 
правда да биде поширок од општата информација, иницијалниот 
совет и евентуално пополнување на барање за секундарна помош. 
Да се дозволи претходната правна помош да опфаќа и пишување на 
едноставни дописи, како и мирно решавање на спорови и медијација, 
со цел запазување на кусите рокови кои често се пробиваат додека 
се чека одговор по барањето.

3) Предлог-законот треба да содржи одредби со кои постапката 
пред Управен суд против решението на Министерството за правда ќе 
биде итна, таквите предмети ќе бидат ургентни и имплементацијата 
на таквото законско решение ќе биде загарантирана. 
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4) Предлог-законот треба да опфати одредби за надзор на работата 
на подрачните одделенија на Министерството за правда, како и 
критериуми кои овластеното службено лице вработено во подрачното 
одделение треба да ги исполнува. За здружението да се запише во 
Регистарот на здруженија за претходна правна помош треба да има 
вработено најмалку еден правник со положен правосуден испит, а 
сметаме дека истиот услов треба да го исполнуваат и подрачните 
одделенија на Министерството за правда, односно во предлог-
законот треба да се допрецизираат условите за едно лице да биде 
вработено како службено лице во подрачните одделенија. 

5) Да се избрише делот во кој актот за основање е предвиден како 
услов за добивање овластување, поради тоа што актот за основање 
е непроменлив акт, а постојните здруженија што се основале пред 
тоа не можеле да го дефинираат давањето на претходна правна 
помош во својот основачки акт. 

6) Предлог-законот треба да предвиди електронско прибирање 
податоци и регистрирање на барателите и корисниците на правна 
помош. Неформалната мрежа „Пристап до правда“ разви база 
на податоци во која се внесува секој барател што се обратил до 
овластените здруженија. 

Вакво решение му е понудено и на Министерството за правда, за во 
секој момент да има увид во лицата и во областите за кои се бара 
БПП, роковите и во други податоци. 

7) Предлог-законот треба да го допрецизира вонсудското давање 
правна помош. Особено е важно расправањето на оставина која 
во моментов е уредена како вонсудска постапка пред нотар, а 
согласно Законот за нотаријатот, странките во постапките треба да 
ги застапува адвокат.

8) Предлог–законот во своите одредби не ја прецизира постапката за 
утврдување на финансиската состојба на барателот и на членовите 
на неговото семејство со кое живее во исто домаќинство. Не е јасно 
на кој начин ќе се добиваат овие податоци ако се земе предвид 
дека Управата за јавни приходи не издава податоци за приходите 
на граѓаните за изминатите шест месеци, туку за изминатата цела 
година. Исто така, не е објаснето дали ќе се води сметка за бруто или 
нето-приходите на барателот и на членовите на неговото семејство. 
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9) Дообјаснување или корекција на условите за имотот на барателот 
во делот на условот барателот и членовите на неговото семејство 
да поседуваат само едно регистрирано моторно возило, кое не го 
отуѓил во последните шест месеци пред поднесувањето на барањето 
за секундарна правна помош, бидејќи веќе е предвиден прагот на 
заштедата на барателот и на членовите на неговото семејство, која 
не смее да надминува десет минимални нето-плати. 

10) Во делот на други услови за одобрување на секундарната 
правна помош треба да се допрецизираат другите услови што 
треба да ги исполни лицето за да добие секундарна правна помош 
и на кој начин ќе се оцени дали се исполнети другите услови, да 
се дефинираат критериумите и доказите потребни за службеното 
лице да утврди дали другите услови се исполнети или не. Други 
услови се утврдување дали правното прашање е разумно, дали 
правното прашање е важно за личниот и социо-економскиот статус 
на барателот и неговото семејство и очекуваниот исход од правното 
прашање.

11) Во предлог-законот не се предвидени механизми за информирање 
и едукација на граѓаните за роковите што треба да ги почитуваат. 
Не е објаснето кој е рокот за навремено поднесување на барањето 
што лицето мора да го почитува за да не биде отфрлено. Финалните 
наоди на истражувањето за јавната перцепција и запознаеноста на 
граѓаните со Законот за бесплатна правна помош покажуваат дека 
само 32,6% од испитаниците знаат што претставува бесплатната 
правна помош, што значи дека висок процент не се запознаени со 
ова нивно право и токму ова ќе придонесе кон голем број отфрлени 
барања поради ненавременост. Оттука, треба да се води сметка за 
информирањето, но и за едукацијата на граѓаните, со особен акцент 
на рокот од еден ден за поднесување барање во итна постапка.

12) Финансиската програма на Министерството за правда треба 
да вклучува и правно описменување и зајакнување и запознавање 
со правото на пристап до правда на граѓаните. Министерството 
за правда освен финансиската програма за правна помош, треба 
да носи и програма во која ќе предвидува тренинзи, колегиуми 
и координација, надзор итн., со цел подобро запознавање на 
потенцијалните баратели на бесплатна правна помош со ова 
нивно право. Програмата на Министерството треба да предвидува 
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активности преку кои се врши правно зајакнување и описменување 
на определени маргинализирани групи. Детектирана е потреба од 
изготвување програма по која ќе работат овластените здруженија 
и подрачните одделенија на Министерството за правда и врз чија 
основа ќе се следи нивната работа и ќе им дава насоки за подобрување 
на услугата и пристапот кон граѓаните. Ваквата програма треба да 
ги рефлектира актуелните состојби и промени што настануваат во 
општеството и треба да одговара на правните потреби на луѓето. 

13) Прекршоците треба да се опфатени со предлог-законот. 
Покрај тоа што претставуваат управна работа и се решаваат во 
управна постапка пред управни органи, предлагачот ги сместил 
прекршоците во основи за одбивање на барањето за секундарна 
правна помош. Потребно е работната група да даде образложение 
зошто прекршоците не се опфатени со предлог-законот како управни 
работи за кои се одобрува секундарна правна помош. 

14) Предлог-законот треба да ги уреди и постапките каде што 
баратели се жртвите на семејно насилство како итни постапки. Во 
контекстот на итна потреба од обезбедување правна помош поради 
природата на проблемот, Законот треба да ги опфати жртвите на 
семејно насилство и во рок од 2 дена да има обврска да издаде 
потврда, без да ја проверува финансиската состојба на барателот и 
на членовите на неговото семејство. 

15) Предлог-законот треба да предвиди кога странката може да 
побара промена на адвокат во случај кога странката е незадоволна 
од избраниот адвокат, односно адвокатот не постапува во корист 
на својот клиент, па сака на негово место да ангажира друг адвокат. 

16) Предлог-законот да предвиди правен лек во итните постапки по 
барањата во случај кога подрачното одделение на Министерството 
за правда нема да постапи и покрај итноста на постапката и 
навременото поднесено барање, во спротивно не може да се 
гарантира дека подрачните одделенија ќе постапуваат во согласност 
со законските одредби.
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ЛГБТИ ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА

Вовед

Пресврт е зборот што ја обележа изминатата година, после 
децениското потценување и континуирано газење врз правата 
и слободите на граѓаните, со особена бруталност кон ЛГБТИ 
заедницата. Со формирањето на новата влада, политичкото 
лидерство покажа храброст и јавно и недвосмислено ја 
поддржа борбата на ЛГБТИ луѓето за еднаквост, вклучувајќи 
го и Премиерот кој на прославата на роденденот на ЛГБТИ 
Центарот за поддршка се заложи и за решавање на случаите со 
шесте напади врз Центарот. Исто така јавна и недвосмислена 
поддршка дадоа и Министерката за труд и социјална политика, 
Министерот за култура и Министерот за внатрешни работи, аод 
особено значење се активностите кои ги преземавме со нашите 
партнери за основање на Интерпартиска парламентарна група за 
унапредување на права на ЛГБТИ луѓето. 

Но, засега ова се единствените знаци за промената која долго 
ја чекаме. Законот за спречување и заштита од дискриминација 
иако најавен за почетокот на есента, не беше донесен. Немаме 
поместување во Кривичниот законик, околу делата и говорот од 
омраза, правното признавање на родот и многу други законски 
решенија кои се итно потребни за секојдневното функционирање 
на ЛГБТИ луѓето. За жал, мораме да констатираме дека волјата 
на политичкото лидерство сеуште не можеме да видиме дека се 
спушти надоле низ структурите на институциите на државата. 
Случаите за нападите сеуште не се разрешени, промени на 
законите во однос на правата на ЛГБТИ луѓето сеуште нема. 

Она што навистина е најсветла точка изминатава година е 
ангажманот на самата ЛГБТИ заедница, особено на локално 
ниво. Изминативе години се формираа пет локални јадра, од кои 
четири се сеуште функционални и се борат за подобрување на 
нивната внатрешна структура, како и за засилување на нивниот 
капацитет за самодоржливост. Нивната борба е и наш предизвик 
во периодот кој следува. Уште многу други информации 
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се содржани во годинешниот извештај, во кој и детално ќе 
можете да се запознаете со активностите кои самиот Центар ги 
реализираше изминатава година. 

Програма за застапување

Во текот на 2017 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка 
основаше нова програма за застапување. Во блиска соработка 
со неколку пратеници кои се веќе посветени на промоција и 
заштита на човековите права на ЛГБТИ луѓето и со партнерските 
организации, Центарот беше вклучен во процесот за основање 
на Интерпартискапарламентарна група за унапредување на 
правата на ЛГБТИ луѓето. Приоритетите за работа на Групата 
ги опфаќаат законските измени кои треба да се спроведат со 
цел подобрувањето на правата на ЛГБТИ луѓето во Македонија 
и приближувањето на македонското законодавство кон 
меѓународните конвенции кои земјата ги има ратификувано. Како 
дел од приоритетните законски измени, детектиран беше Законот 
за спречување и заштита од дискриминација за кој застапувањето 
се движи во насока на внесување на сексуалната ориентација и 
родовиот идентитет како основи за дискриминација. Финалниот 
Предлог Закон кој во 2018 година треба да се усвои, ги вклучува 
и сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за 
дискриминација, но не ги вклучува и половите карактеристики, 
со што интерсекс луѓето сè уште остануваат на маргините на 
општеството.Покрај ова, предлог текстот на Законот предвидува 
и повеќекратна и интерсекциска дискриминација, која многу 
често се јавува кај ЛГБТИ луѓето.

Исто така во текот на 2017 година на финалната регионална 
конференција чиј домаќин беше ЛГБТИ Центарот, за прв пат 
Министер за внатрешни работи присуствуваше на ЛГБТИ настан 
и во својот говор ја истакна важноста од промена на Кривичниот 
законик на Република Македонија со вклучување на сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет како основи за дела и говор 
од омраза.
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Покрај искористување на националните механизми, во текот на 
2017 година ЛГБТИ Центарот ги користеше и механизмите на 
Обединетите нации во напорите за подобрување на статусот на 
сексуалните и родови малцинства и со своја претставничка ги 
претстави потребите и проблемите на лезбејките, бисексуалните 
жени и трансродовите луѓе од Македонија, земјите од Западен 
Балкан и Турција, на паралелен настан за време на Комисијата за 
статус на жените при Обединетите нации.

Програма за заедницата

Променетата политичка состојба во текот на 2017 година  
доведе до поголема активност на ЛГБТИ луѓето во смисла на 
самозастапување за промена на социјалната и правна положба во 
која се наоѓаат.Успеавме во нашите напори за децентрализирање 
на  ЛГБТИ движење надвор од границите на Скопје и досега 
развивме 5 ЛГБТИ локални јадра во 5 градови низ Македонија: 
Прилеп / Битола, Тетово, Куманово, Струмица и Шуто Оризари, 
а кои работат на промовирање и заштита на правата на ЛГБТИ 
луѓето во нивните општини. Членовите на јадрата се многу 
разновидни, кои доаѓаат од различна возраст, пол, религија и 
етничка припадност. 

Групите за поддршка на Центарот (група за поддршка на геј 
мажи, лезбејско-феминистичка група за поддршка, група за 
поддршка за трансродовите лица и група на поддржувачи 
на ЛГБТИ лица) организираа 60 настани: редовни состаноци, 
читачки клубови, дискусии, филмски проекции и социјални 
настани. Организирањето на заедницата и постоењето безбедни 
и простори каде ЛГБТИ луѓето ќе бидат слободни, ќе ги споделат 
своите искуства, ќе добијат поддршка и сила е од круцијално 
значење за да се обезбеди добросостојба за ЛГБТИ заедниците, 
особено на оние кои живеат во понепријателска средина. Во текот 
на 2017 година Центарот беше секојдневно отворен за членовите 
на заедницата.Проекциите на филмови со ЛГБТИ и квир теми 
како дел од програмата за градење на заедницата се одвиваа и во 
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текот на 2017 година. Во претходните години од работењето на 
Центарот ова се покажа како соодветна алатката за протнување 
на нехетеросексуалните дискурси во јавниот простор кој и онака 
е преплавен со хетеросексуалните нормативи.Во текот на 2017 
година ЛГБТИ Центарот организираше 6 отворени проекции и 4 
затворени проекции (за ЛБТ жени).

Од 22 до 25 јуни 2017 година се одржа петтиот Викенд на гордоста 
– ТРАНС-ФОРМАЦИИ, а организиран од страна на Коалицијата 
“Сексуални и здравствени права на маргинализираните 
заедници”, ЛГБТИ Центарот за поддршка и ЛГБТ Јунајтед Тетово.
Огромениот интерес за Викендот на гордоста беше изразен уште 
со самиот преднастан на кој присуствуваа повеќе од 350 луѓе, а 
видеото од настанот имаше повеќе од 7000 прегледи. Викендот 
на гордоста официјално беше отворен на 22 јуни со говор на 
Министерот за култура, Г. Роберт Алаѓозовски во кој тој ја изрази 
својата поддршка кон ЛГБТИ движењето во државата.

Шелтер центар - Сигурна куќа

Од самиот почеток на работата, ЛГБТИ Центарот за поддршка, 
кој функционира во рамките на Хелсиншкиот Комитет за 
човекови права на РМ. Македонија им помага на луѓето од ЛГБТИ 
заедницата во вонредни ситуации, но дотогашните решенија беа 
краткорочни и не можеа сеопфатно да ги задоволат потребите 
на жртвите. Затоа, ЛГБТИ центарот одлучи да отвори шелтер 
центар – Сигурна куќа, кој ќе биде ставен во функција на 
директна услуга на оваа маргинализирана и ранлива категорија 
на граѓани,со цел заштита од секаков вид на насилство, помош 
во кризни ситуации, како и подолгорочна помош, реинтеграција 
и ресоцијализација.

Шелтер центарот Сигурна Куќа, започнува  официјално со работа 
во Мај 2017 година, а правно е регистриран како подружница 
на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република 
Македонија.
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Дел од персоналот е обучен од партнерскиот шелтер центар 
за ЛГБТИ жртви на насилство од Тирана, Албанија. Исто така, 
менторство за персоналот беше обезбедено од Алберт Кенеди 
Траст Фондација од Велика Британија. ЛГБТИ центарот за 
поддршка обезбеди низа на обуки за сензитивизација на 
персоналот за работа со оваа маргинализирана и ранлива 
категорија на лица. 

Услугите на Сигурната куќа вклучуваат, психо-социјална 
поддршка, бесплатни правни совети и социо-едукативни обуки 
за подготвеност за работа и практични животни вештини. Исто 
така, во текот на 2017 година, работата на Сигурната куќа 
вклучуваше рекреативни и креативни програми и работилници, 
чија цел беше да им помогне на корисниците на услугите на 
Сигурната куќа да научат нови вештини, да го пополнат време 
корисно и да се подготват за подобар индивидуален живот по 
напуштањето на шелтер центарот.

Во изминатата година шелтер центарот Сигурна Куќа направени 
се вкупно 9 сместувања за 7 корисници, со истите  направени 
се вкупно 17 писхолошки сесии, индивидуални и групни. Исто 
така овозможена им е бесплатна правна и помош од доменот на 
социјалната заштита. 
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ПРЕПОРАКИ

Правосудство 

•	 Транспарентно и инклузивно работење на Советот за следење на 
имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот 
сектор

•	 Јакнење на независноста на судството преку транспарентност 
во одлуките за именување и унапредување на судии и јавни 
обвинители

•	 Дефинирање на критериумите за избор на членови на Судски 
совет

•	 Воведување на механизми за одговорност на членовите на 
Судскиот совет и Советот на јавни обвинители

•	 Воспоставување на пракса на јасно образложени одлуки 
на Судскиот совет и Советот на јавните обвинители за 
дисциплинска одговорност и разрешување на судии/јавните 
обвинители

•	 Допрецизирање на основите за одговорност на судиите
•	 Доследна примена на етичките кодески на судиите и јавните 

обвинители, особено при давање на изјави во јавноста
•	 Обезбедување на непристрасна распределба на предметите 

преку редовна контрола и ревизија на АКМИС системот
•	 Покоординирано извршување на пресудите на Европскиот суд 

за човекови права

Борба против корупција

•	 Доследно применување на одредбите од Законот за спречување 
на корупција од страна на Државната комисија за спречување 
на корупција.

•	 Развивање на тесна соработка помеѓу надлежните институции 
за спречување на корупција и граѓанските организации.

•	 Зголемување на транспарентноста на Државната комисија за 
спречување на корупција преку редовно објавување на нивните 
одлуки.
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Еднаков третман 

•	 Носење нов и подобрен закон за заштита и спречување од 
дискриминација со кој ќе се овозможи подобра и поефикасна 
заштита од дискриминација 

•	 Воведување ба сегрегацијата како псоебен облик на 
дискриминација 

•	 Државата треба да спроведува повеќе информативни кампањи 
за подигање на свесноста за феноменот на дискриминација, 
појавните форми и заштитните механизми од дискриминација 

•	 Зајакната комисија за заштита од дискриминација преку 
менување на критериумите за избор на членовите на комисијата 
и воведување на стружна служба (Секретаријат) на Комисијата 
за заштита од дискриминација

•	 Народниот правобранител почесто да ги користи законските 
овластувања за покренување постапка по службена должност 
во случаи на дискриминација кога се засегнати повеќе лица 

•	 Државата да го подобри пристапот до судска заштита преку 
измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација, 
со одредби кои ќе предвидат ослободување од судски такси 
за лицата кои ќе поведат судска постапка за заштита од 
дискриминација 

•	 Јавното обвинителство да ја подобри ефикасноста и да почне 
да постапува по кривичните пријави за дискриминација и говор 
на омраза 

•	 Проактивен пристап на телата за еднаквост и останатите органи 
и институции кои имаат овластувања за постапување во случаи 
на дискриминација 
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Говор на омраза 

•	 Јавните личности, политичарите, новинарите, универзитетските 
професори и експертите и други лица што имаат значајна улога 
во процесот на креирање на јавното мислење не само што е 
неопходно да се воздржат од ширење говор на омраза, туку 
мора јавно да го осудат и да покажат нулта толеранција кон 
говорот на омраза. 

•	 Надлежните органи за прогон, Министерството за внатрешни 
работи, јавните обвинителства и судовите мора да покажат 
проактивност и сериозна борба против говорот на омраза преку 
утврдување на кривичната одговорност на сторителите и нивно 
соодветно казнување. 

•	 Медиумите мора да известуваат објективно, непристрасно 
и со апсолутно почитување на новинарските стандарди и 
етички кодекс, со што ќе се оневозможи ширењето на говорот 
на омраза и на предрасудите кон ранливите и општествените 
групи. Воедно, традиционалните и интернет-медиумите мора 
да имаат поголема свесност и одговорност во отстранувањето 
на коментарите со говор на омраза на нивните интернет-
платформи, кои отстапуваат од слободата на изразување.

•	 Неопходни се мерки за покренување на свесноста на граѓаните 
за ранливите, маргинализирани групи и штетните последици од 
говорот на омраза врз поединецот и групата на која ѝ припаѓа.

•	 Итно и неодложно да се отстрануваат графитите со говор 
на омраза испишани на јавен простор. Обврската за нивно 
отстранување е во рацете на државните институции, кои мора 
доследно да ја почитуваат.
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Дела од омраза 

•	 Да се земат предвид искуството на државите-членки на ЕУ во 
проширувањето во рамките на нивното кривично законодавство 
на опсегот/обемот на казнивите кривични дела од омраза и 
вклучувањето на другите мотиви на пристрасност позади овие 
дела;

•	 Да се осигура брза, ажурна и ефективна истрага и гонење на 
делата од омраза гарантирајќи дека пристрасните мотиви се 
земени предвид и во текот на кривичната постапка;

•	 Да се преземат соодветни мерки за да се потпомогне 
пријавувањето на делата од омраза од страна на жртвите, 
вклучувајќи мерки да се изгради доверба во полицијата и во 
другите државни институции;

•	 Да се соберат и објават сеопфатни и споредливи податоци за 
делата од омраза, колку што е можно повеќе вклучувајќи и за 
бројот на такви инциденти пријавени од јавноста и евидентирани 
од страна на органите за спроведување на законот; бројот 
на осуди; пристрасните мотиви позади тие кривични дела; и 
казните изречени на сторителите;

•	 Да се осигура дека жртвите на делата од омраза се поддржани 
и заштитени; 

•	 Да се унапреди обуката на релевантните практичари кои 
доаѓаат во контакт со жртвите на дела од омраза, притоа 
овозможувајќи им ефикасно да им помагаат на овие жртви; и

•	 Да се зајакнат превентивните мерки, меѓу другото и преку 
рефлектирање на едукацијата за човекови права, наставните 
планови по историja и релевантните обуки, преземање 
чекори за едукација на јавноста за вредностите на културната 
разновидност и инклузија, со цел сите општествени сектори да 
имаат одредена улога во борбата со таквата нетолеранција.
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Затворени институции 

Реформа на безбедносно-разузнавачките служби, со фокус 
на следењето на комуникациите

•	 измена на предвидениот модел со тоа што телекомуникациските 
оператори ќе бидат тие што ќе ги пренасочуваат комуникациите 
до надлежните органи за следење на комуникациите, исклучиво 
по претходна судска наредба и само со цел за спроведување 
законско следење;

•	 предвидување сериозни технички мерки за спречување на 
можноста за натамошно пренасочување на комуникацијата до 
трети неовластени страни, како и предвидување на строги казни 
за овластените лица во посредничкиот орган и во овластените 
органи за следење на комуникациите доколку би извршиле 
вакво пренасочување; 

•	 тргање на „мерките за следење на комуникациите“ од Законот 
за следење на комуникациите, што претставува надлежност на 
ЗКП;

•	 редефинирање на одредбите што се однесуваат на собирање и 
чување на метаподатоците;   

•	 тргање на надлежностите што му се даваат на јавниот обвинител, 
со оглед на тоа дека не се усогласени со надлежностите 
на јавниот обвинител во Законот за кривична постапка и со 
капацитетите на Јавното обвинителство во целост;

•	 зајакнување на капацитетите на механизмите за контрола и 
надзор врз следењето на комуникациите.

ЈУ Специјален завод - Демир Капија

•	 Процесот на деинституционализација на оваа институција 
треба да биде приоритет во следната година и да продолжи со 
засилено темпо и по претходно подготвен акциски план.

•	 До завршување на процесот на деинституционализација, мора 
да се гарантира здравствената заштита на штитениците. За 
таа цел, треба да се зголеми бројот на лекари специјалисти, 
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вклучувајќи и на постојани доктори интернисти (општ лекар, 
гинеколог и стоматолог) во ЈУ Специјален завод Демир Капија 
кои во континуитет на дневна основа би ја следеле здравствената 
состојба на пациентите и како би можеле пациентите да ги 
остварат сите права од здравственото осигурување.
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Ранливи групи

Лица со попреченост 

•	 Со цел да се обезбеди пристапност за лицата со попреченост 
во севкупното општествено опкружување, потребно е да се 
изгради сеопфатен систем за отстранување на бариерите 
и за воспоставување услуги со конкретно прецизирање на 
инструментите за контрола и координација на микро и на 
макрониво. 

•	 Потребни се процена и дополнително развивање и воведување 
нови сервиси и услуги (како воведување лична асистенција, 
професионална рехабилитација и хабилитација). Нивното 
воведување треба да е придружено со создавање соодветни 
профили кои ќе им излезат во пресрет на потребите на 
граѓаните со попреченост. 

•	 Воспоставување цена на чинење на услуги и сервиси за лицата 
со попреченост.

•	 Надминување на медицинскиот приод при процената на 
способностите (категоризацијата) на лицата со попреченост. 
Во таа насока, потребно е воведување на моделот на процена 
на способностите според Меѓународната класификација на 
функционалност, здравје и попреченост - МКФ, како рамка за 
воведување на социјалниот модел. Истиот треба да биде тесно 
поврзан со потенцијалната мрежа на услуги за поддршка на 
семејството, односно процената на способностите треба да 
биде основана за развојни активности и план за секое дете и 
лице со попреченост. 

•	 Реструктурирање на институционалната поставеност на 
системот на социјална заштита во насока на раздвојување на 
администрирањето на правата на парична помош и социјалните 
услуги. 

•	 Донесувањето на политиките за домување на граѓаните со 
физичка попреченост треба да е со цел да обезбеди не само 
куќа, туку и адекватни станбени услови и пристапен дом како 
предуслов за социјално вклучување. 
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•	 Воведување мерки што би го промовирале изучувањето на 
знаковниот јазик, како и преземање мерки за обезбедување 
поголем број толкувачи на знаковен јазик. Дополнително, 
потребно е да се регулира прашањето за употреба на Браевото 
писмо, како вклучување одредби што би го стимулирале 
изучувањето на Браевото писмо. 

•	 За слепите лица треба да се обезбеди услугата „обука за 
ориентација во микро и макропросторот за слепи лица “. 

•	 Изедначување на надоместоците што им се даваат на 
згрижувачките семејства и на биолошките семејства. 
Ревидирање на системот на поддршка на институциите и 
вонинституционалните форми на заштита, во насока на нивно 
работење согласно потребите на индивидуите со попреченост. 

•	 Потребно е воведување на статистички систем кој ќе овозможи 
точен и транспарентен преглед на лицата со физичка 
попреченост во однос на социјалните услуги и сервиси што ги 
користат по сите демографски карактеристики.

•	 Установување сервиси за медицинска рехабилитација и 
хабитација и обезбедување услуги со еднаков квалитет и право 
на избор. 

•	 Задолжителна едукација и обука на здравствениот персонал, 
вклучувајќи ги патронажните сервиси, за пристап и комуникација 
со граѓаните со попреченост.

•	 Обезбедување непречен пристап и достапност до сите 
здравствени објекти, вклучително и Министерството за 
здравство, Фондот за здравствено осигурување, сите јавни 
здравствени установи, како и клиники, болници, здравствени 
домови, заводи, ординации, аптеки и сл.

•	 Системското идентификување, евидентирање и следење на 
учениците со попреченост во редовното образование да се 
регулира со законски и подзаконски акти. Овој процес треба 
да се поврзе со реформата на процесот на утврдување на 
видот и степенот на попреченоста, согласно Меѓународната 
класификација на функционалност, попреченост и здравје. 

•	 Да се обезбедат доволно буџетски средства за поддршка 
на инклузијата на ученици со попреченост во редовното 
образование. 
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•	 Да се обезбеди целосна физичка пристапност до училишните 
објекти, согласно меѓународните стандарди, вклучувајќи ги 
внатрешните простории и опременоста со дидактички и други 
потребни средства и материјали за инклузивна настава. 

•	 Да се предвиди употреба на современата информациско-
комуникациска технологија како алатка за образовна инклузија, 
вклучувајќи развој на веб-пристапни образовни апликации на 
наставните јазици во Македонија, за полесно совладување на 
наставните содржини. 

•	 Учебниците и другите образовни материјали да се обезбедат 
на Браево писмо, во аудиоформат и/или согласно стандардите 
за веб-пристапност. Со законски и подзаконски акти треба да 
се пропише услов авторите да ги доставуваат сите материјали 
до МОН во електронска форма, согласно меѓународните 
стандарди за веб-пристапност.

Роми 

•	 Проширување на пристапот до предучилишното образование. 
Неопходно е да се обезбеди најмалку една година бесплатно 
предучилишно образование во етнички мешани групи. 
Транспортот, исто така, треба да се обезбеди во текот на целата 
календарска година.

•	 Обезбедување на образовна поддршка надвор од училишните 
часови.  Да се воведат воннаставни програми за помош во 
пишувањето на домашни задачи и дополнителна настава за 
клучните предмети.

•	 Активностите на национално ниво треба да направат 
процесите на тестирање на децата за вклучување во основното 
образование да бидат културолошко почувствителни, со 
цел да се намали бројот на Роми во специјалните училишта. 
Реинтегрирањето (во стандардното образование) на децата кои 
се несоодветно запишани во специјалното образование треба 
да биде надополнето со теренска работа на нивото на локалната 
заедница за да се подигне свеста кај ромските семејства во 
врска со недостатоците во образованието и ограничувањата на 
кариерните можности што произлегуваат од уписот на деца без 
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посебни потреби во училишта за деца со посебни образовни 
потреби. 

•	 Истражување и адресирање на дискриминацијата во 
образованието. Фреквенцијата на сегрегацијата и други 
повеќе или помалку суптилни форми на дискриминација во 
образованието треба да се документираат систематски како 
основа за изработка на соодветни мерки за нивното решавање, 
со наоди проследени до Министерството за образование и 
наука за соодветно прибирање и следење. Освен на прашањата 
поврзани со дискриминацијата на Ромите од страна на оние што 
не се Роми, треба да се обрне внимание и на половите разлики 
во стапките на завршување на задолжителното образование, а 
малолетничките бракови треба да се третираат како повреда 
на правата на ромските девојчиња. 

•	 Во текот на запишувањето на учениците во прво одделение 
од училиштата и општинските власти да се води сметка за 
бројот на учениците Роми и нивното соодветно и рамномерно 
распоредување меѓу учениците од друга етничка заедница. 

•	 Подготовка на закон за социјално домување. 
•	 Да се „дегетоизираат“ ромските населби, односно да се 

инвестира во градба на станбени згради и пристап до социјални 
станови за Ромите надвор од населбата или во близина каде што 
има создадени услови за домување и пристап до квалитетен 
живот.

Текстилни работинички 

•	 Неопходна е измена на Законот за минимална плата со 
укинување на одредбите со кои се предивдува и уредува 
постоење на нормиран учинок.

•	 Државата треба да го подобри пристапот до правда за 
текстилните работнички и работници, преку подобрување 
на ефикасноста на заштитните механизми и намалување на 
судските и адвокатските трошоците во судксите постапки за 
работни спорови, со цел подобра и поефикасна заштита на 
нивните работнички права.
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•	 Работодавачите во текстилната, кожарската и чевларската 
индустрија треба да ги подобрат условите за работа  со 
имплементација на минималните стандарди за услови, 
безбедност и здравје при работа согласно домашните и 
меѓународните стандарди, вклучувајќи ги стандардите на 
Меѓународната организација на трудот.

Бесплатна праван помош 

•	 Приоретизирање на измените на Законот за бесплатна правна 
помош, со цел во најбрз можен рок да влезе во собраниска 
процедура и да стапи во сила. 

•	 Прифаќање на забелешките и коментарите на Законот за 
бесплатна правна помош дадени од страна на овластените 
здруженија заради обезбедување на појасен и поквалитетен 
законски текст. 

•	 Почитување на законски предвидениот рок во Законот за 
бесплатна помош од страна на подрачните одделенија на 
Министерството за правда и изнаоѓање на механизми за 
заштита на граѓаните во случај на пречекорување на рокот од 
страна на надлежните органи;

•	 Предвидување на институционални механизми за 
описменување, зајакнување и запознавање на граѓаните со 
правото на пристап до правда;

Мигранти, бегалци и баратели на азил 

•	 Итно и неодложно да се прекине со практиката на нелегално, 
групно „депортирање“ на бегалци и мигранти кон соседните 
земји, без воспоставена прекугранична соработка со 
безбедносните служби. Таа претставува кршење на основните 
човекови права и слободи на мигрантите и нехуман третман. 
Сите постапки за враќање (реадмисија) мора да бидат во 
согласност со стандардите за човекови права и спроведени во 
соработка меѓу државите.

•	 Во најскоро време да се усвои Националната стратегија за 
интеграција на бегалци и странци (2017-2027), со што ќе се 
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овозможи најбрзо спроведување на мерките за интеграција 
предвидени во акциониот план, а ќе придонесат за зголемено 
почитување на правата на признаените бегалци и баратели на 
азил во државата. 

•	 Во најскоро време да се донесе новиот закон за меѓународна 
и привремена заштита, со кој нема да бидат во сила лошите 
законски измени и ограничувања донесени во 2016 година. 

•	 Да се воспостави систем на редовно, навремено и регуларно 
регистрирање на сите бегалци и мигранти што транзитираат 
низ државата, со цел да се следи нивното движење и да се 
зголеми можноста за заштита на нивните човекови права. 

•	 Неопходни се мерки за влијание врз јавното мислење за 
бегалската криза, со оглед на забележаното високо ниво на 
ксенофобија помеѓу граѓаните, несвесноста за правата на 
бегалците и мигрантите, причините за нивното бегство и 
проблемите со кои се соочуваат. Неопходно е да се зголемат 
јавната свест и пристапот до информации за кризата, со што би 
се намалиле нетолеранцијата и говорот на омраза.

•	 Полициското постапување кон бегалците мора да биде во 
согласност со националните закони и стандарди, во согласност 
со принципот на почитување на човековите права и слободи 
на бегалците и мигрантите. Сите полициски акции каде што 
се употребува физичка сила или средства за принуда мора 
строго да се надгледуваат. Сите обвинувања за употреба на 
прекумерна сила од страна на полициските службеници мора 
да бидат темелно истражени и полициските службеници да 
сносат одговорност.

•	 Постои значителна потреба од зголемен надзор над 
малолетниците без придружба што транзитираат низ земјата 
и се затекнуваат во двата прифатно-транзитни кампови. Тие 
се изложени на сериозен ризик и се во ранлива позиција и не 
смеат да бидат оставени без надзор и заштита на системот. 

•	 Образовните и рекреативните активности во рамките на 
прифатните и транзитните центри мора да се одвиваат без 
оглед на бројот на мигранти, нивната возраст или статус во 
државата. Министерството за образование мора да обезбеди 
соодветни програми, а не да бидат препуштени исклучиво на 
граѓанските организации. 
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•	 Не смее да се практикува селективно пропуштање на бегалците 
во прифатно- транзитните центри. Хуманитарната помош и 
заштитата од безбедносни ризици мора да им се обезбедат на 
сите бегалци и мигранти што се движат низ земјата, со цел да 
се избегне нивното дополнително ставање во ризик. 

•	 На бегалците и мигрантите што транзитираат низ државата не 
смее да им се ограничува слободата на движење и противправно 
да се држат во притвор како сведоци во кривична постапка 
против криумчарите. 

•	 Да се зголеми присуството на полициски службеници во 
прифатно-транзитните центри, со што ќе се гарантира 
безбедноста на сите присутни во камповите.
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ЛГБТИ Центар за поддршка 

програма за застапување 

•	 Основањето на Интерпартиска парламентарна група за ЛГБТИ 
е голем исчекор во борбата за унапредување на правата на 
ЛГБТИ луѓето и ЛГБТИ Центарот се надева на интензивни 
процеси на застапување за законски изменисо цел подобрување 
на статусот на ЛГБТИ луѓето.

•	 ЛГБТИ Центарот го поздравува внесувањето на сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет во Предлог Законот за 
спречување и заштита од дискриминација и апелира законот 
да биде усвоен со овие основи како би се подобрила заштитата 
на ЛГБТИ луѓето од дискриминација.

•	 ЛГБТИ Центарот апелира на потребата од измена на Кривичниот 
законик со вклучување на сексуалната ориентација и родовиот 
идентитет како основи за дела и говор од омраза.

програма за заедницата 

•	 Апелираме за потребата од целосно вклучување на ЛГБТИ 
луѓето при креирањето на политиките како на национално 
така и на локално ниво, земајќи ги во предвид потребите и 
проблемите со кои се соочува оваа заедница. 

•	 Неопходна е потребата од создавање на безбедни простори 
на локално ниво каде што ЛГБТИ луѓето ќе можат да се 
социјализираат, креираат и формираат јадра на отпор 
против стигмата и дискриминацијата базирани на сексуална 
ориентација и/или родов идентитет.  

•	 Aпелираме до националните и локалните власти за поголема 
проактивност во соработката со ЛГБТИ луѓето и организациите 
кои ја претставуваат оваа заедница во насока на подобрување 
на статусот на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија, како и 
нивна целосна вклученост во општествените текови. 
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Шелтер центар- Сигурна куќа 

•	 Неопходна е сензибилизација на вработените во јавните 
институции, како би можеле соодветно да одговарат на 
барањата на ЛГБТИ популацијата, со што тие би добиле 
еднаков третман и спроведување на законите еднакво како и за 
останатата популација 

•	 Ресурсите кои се на располагање за ЛГБТИ луѓето кои се 
жртви на насилство или се под ризик од бездомништво, 
поради исклучителната важност на нивното постоење, бараат 
одржливо финансирање.  Односно за ваквите ресурси треба да 
бидат распределени државни средства на годишно ниво

•	 Шелтер центрите на глобално ниво остануваат во раните 
фази на развојот.  Една од препораките е да се вложува во 
дополнителна едукација на персоналот и да се работи на 
програми прилагодени на потребите на ЛГБТИ лицата


