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Во годината кога Хелсиншкиот комитет за човекови права одбележа јубилејни 25 години 

од основањето, еден од најсветлите настани што би ги издвоиле е успешното одржување 

на првата Парада на гордоста, како голем чекор напред во борбата за еднаков третман на 

ЛГБТИ луѓето во нашето општество. Оваа заедница, но и другите маргинализирани групи и 

граѓани, во 2019 добија и нов Закон за заштита и превенција од дискриминација, иако на 

усвојувањето му претходеше срамен процес на одолговлекување и саботирање од  страна 

на одредени политички субјекти, и од власта и од опозицијата. Пролонгирањето на новите 

мерки за законска заштита продолжи и потоа,  со неуспехот да се формира новата Комисија 

за заштита од дискриминација. 

 

Во меѓувреме, продолжи системската дискриминација врз Ромите во речиси сите 

општествени сфери и тие сè уште се соочуваат со тешкотии во остварувањето на правата. 

Во однос, пак, на лицата со попреченост, се воведе нов модел на функционална проценка 

на деца со попреченост. Позитивните чекори што државата ги презеде за вклучување на 

овие деца во редовното образование, во пракса наидоа на проблем поради недостиг на 

образовни и лични асистенти.  Поуспешно се реализираа заложбите за спроведување на 

деинституционализацијата - со префрлање на сите деца од големи институции во мали 

групни домови и згрижувачки семејства. 

 

И покрај позитивните придвижувања во одредени области, се интензивираа негативните 

феномени како што е говорот на омраза, кој кулминираше за време на поларизирачки 

вести и настани. Како основи предничат етничката припадност, сексуалната ориентација и 

политичкото убедување. Во пораст се и делата од омраза што ги регистрира Комитетот, но 

институциите и натаму потфрлаат да ги третираат како такви, игнорирајќи ги елементите на 

пристрасност. 

 

Хелсиншкиот комитет, како дел од Блупринт групата за следење на реформите во 

правосудството, беше активен чинител во реформските процеси, иако за едно од 

најзначајните прашања - решавањето на статусот на СЈО,  нашите предлози не беа вклучени 

во ниту една од верзиите на предлог-законот. Состојбата ескалира со апсењето на 

специјалната обвинителка Јанева во август 2019 година, со што СЈО престана да постои, а 

надлежностите ги презеде редовното обвинителство. Во меѓувреме застарија некои од 

предметите покренати од СЈО. 

 

Оценката на Европската комисија во својот извештај за 2019 година е дека државата покажа 

континуирана заложба за подобрувањето на правосудниот систем и спроведувањето на 

новата правна рамка е цврста основа за постојан напредок, но дека сите правосудни 

институции треба со дополнителни напори да придонесат во враќањето на довербата на 
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јавноста во правосудството. Сепак, во однос на реформскиот процес демотивирачки 

делуваше октомвриската одлука на Европскиот совет да му се наврати на прашањето за 

проширување во мај 2020, по што во земјава беше донесена одлука да се распишат 

предвремени парламентарни избори.  

 

Што се однесува до работничките права, двојно поголемиот број случаи што ги 

забележавме и значително поголемиот опфат на работници во 2019 година се должат на 

активното дејствување на Комитетот за подигнување на свеста на работниците и нивно 

информирање за остварување и заштита на своите права. Како голем проблем останува 

недоволната ажурност на Државниот инспекторат за труд, кој сè уште не ги применува 

препораките на Комитетот базирани врз редовното набљудување на неговата работа 

поради што работниците немаат соодветна институционална заштита во однос на 

прекршувањето на нивните права, а нема напредок ниту во безбедноста и здравјето при 

работа. Комитетот, како дел од работната група за изработка на новиот Закон за работни 

односи, успеа да ги адресира предлозите и идеите на текстилните работнички - со тоа тие 

за првпат беа застапувани при носење политики и закони.  

 

Продолжи и борбата за родова еднаквост. Во мај беше усвоен Законот за прекин на 

бременоста, со кој се отстрани проблемот предизвикан од претходниот закон што 

значително го отежна пристапот до абортус. Оваа година беше формирана работна група 

за изготвување на нов Закон за еднакви можности на жените и мажите. Беа направени 

значајни достигнувања во однос на исполнувањето на поставените цели и активности од 

Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција 2018-2023 

(НАП), особено со основањето на трите центри за упатување жртви на сексуално насилство. 

Сепак, еден од клучните акти, Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и 

семејно насилство, поради закажувањето на предвремените парламентарни избори, не 

беше ставен на гласање во Собранието. Како една од најпроблематичните точки, а врз 

основа на лични сведоштва на жртвите, Комитетот утврди висок степен на 

несензибилизираност на службениците од ЦСР и МВР, судии, обвинители итн., чиј однос 

дополнително придонесува за двојна виктимизација на жртвите. Во однос, пак, на 

меѓународното застапување, Хелсиншкиот комитет годинава поднесе  претставка до 

Комитетот CEDAW, којашто претставува прва комуникација од Република Северна 

Македонија доставена до CEDAW. Исто така, годината ја одбележа и засилен дигитален 

активизам преку првата феминистичка платформа на македонски јазик, Медуза, особено 

преку кампањата #ЗоштоНеПријавив, чија цел беше да го прекине молкот за сексуалното 

насилство. 

 



 
 

 
 

8 

И, конечно, по повеќегодишните укажувања за недостатоците во Законот за бесплатна 

правна помош, во 2019 година беше усвоен нов закон, кој вклучува поширок опсег на 

граѓани што ги исполнуваат условите за добивање бесплатна правна помош. Хелсиншкиот 

комитет системски го мониторира процесот на примената на новиот Закон и една од 

главните забелешки е неопходноста од стручно оспособување на сите даватели на услуги 

што придонесуваат кон остварување на правата на граѓаните.  
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• продолжи со спроведувањето на стратегијата за реформи во 

правосудството, давајќи приоритет на развојот на 

стратегијата за човечки ресурси и подобрување на 

информацискиот систем за автоматско управување со 

судски предмети (АКМИС) за да се осигури дека е целосно 

функционален и сигурен; 

 

• да осигури конзистентно спроведување на новите правила 

за именување, унапредување, дисциплински постапки и 

разрешување на судиите и да покаже дека независноста на 

правосудниот систем се почитува и се унапредува на сите 

нивоа, заштитувајќи го од секој ризик од политичко мешање; 

 

•  целосно да ја спроведе новата правна рамка во врска со 

реформата на Судскиот совет и да донесе реформа за 

Советот на јавни обвинители; 

 

РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО  

 

 
 

Европската комисија во својот извештај за 2019 година  даде позитивни оцени за 

напредокот на државата во решавањето на „Итните реформски приоритети“ и препораките 

на Венецијанската комисија и Високата експертска група за системски прашања за 

владеењето на правото. Извештајот оцени дека државата покажа континуирана заложба за 

подобрување на правосудниот систем и спроведувањето на новата правна рамка е цврста 

основа за континуиран напредок. Европската комисија во извештајот потенцира дека 

покрај донесените законски измени, сите правосудни институции треба со дополнителни 

напори да придонесат во враќањето на довербата на јавноста во правосудството. 

 

 

  
Во наредната година, земјата особено треба да: 

 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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Сепак се чини дека 2019 година повторно помина со турбуленции во областа на 

правосудството и владеењето на правото. Во најголем дел, фокусот беше ставен на статусот 

на Специјалното јавно обвинителство и неговото интегрирање во редовниот 

јавнообвинителски систем. Блупринт групата за правосудство не беше вклучена во 

работната група задолжена за изготовка на предлог законот за јавното обвинителство, 

меѓутоа во повеќе наврати ги потенцираше своите заложби дека СЈО како институција треба 

да продолжи со работа во рамки на јавнообвинителскиот систем, согласно хиерархиската 

поставеност и правила, но притоа да се трансформира во јавно обвинителство на исто ниво 

со ЈОГОКК, а со мандат да гони висока корупција. Доказните видео и аудио материјали е 

неопходно да бидат употребувани и понатаму во постапките, согласно ценењето на 

судиите. Предметите кои што ги води СЈО мора да продолжат и да имаат своја разрешница. 

Предлозите на Блупринт групата не беа вклучени во ниту една од верзиите на предлог 

законот кои беа објавени од Министерството за правда. Тензијата околу СЈО кулминираше 

во август 2019 година со апсењето на Специјалната јавна обвинителка и покренување на 

обвинение за извршени две кривични дела - Примање награда за противзаконито влијание 

и Злоупотреба на службена положба и овластување. По овој период СЈО де-факто престана 

да постои, а надлежностите беа „префрлени“ на редовното јавно обвинителство. Како 

резултат на овие случувања, за некои од предметите кои беа покренати од СЈО настапи 

застареност.  

 

Како дополнителна демотивација беше и одлуката на Европскиот совет во октомври 2019 

година, да се наврати на прашањето за пристапувањето на Северна Македонија до мај 2020 

година, занемарувајќи ја препораката на Европската комисија за зелено светло за отворање 

на преговорите со државата. По ваквата одлука на Европскиот совет, лидерите на 

политичките партии се договорија да распишат предвремени парламентарни избори во 

април 2020 година, ставајќи го повторно под прашање континуитетот во спроведувањето 

на реформите во правосудството. 

 

Хелсиншкиот комитет, заедно со партнерските организации од Блупринт групата, подробно 

го следеше целиот процес на спроведување и имплементација на стратешките правосудни 

реформи, особено од аспект на почитување на временската рамка предвидена за 

спроведување на реформите, вклученоста на граѓанскиот сектор, засегнатите страни и 

јавноста и транспарентноста на целиот процес. Генералниот заклучок што може да се 

изведе за целиот процес на спроведување на мерките и активностите, предвидени со 

Стратегијата за реформи во правосудниот систем, е дека целиот процес значително 

доцнеше и дека за одредени сегменти немаше доволна вклученост на граѓанските 

организации, со што може да се констатира дека целиот реформски процес се одвиваше 

делумно транспарентно. 

https://mhc.org.mk/news/bluprint-grupa-sjo-kako-institucija-treba-da-prodolzhi-so-rabota/
https://mhc.org.mk/news/bluprint-grupa-sjo-kako-institucija-treba-da-prodolzhi-so-rabota/
https://irl.mk/zastaruvaat-predmetite-na-so-nikola-gruevski-na-chekor-da-se-spasi-za-kineskite-provizii-vo-traektoria/
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Значајно е да се напомене дека во 2019 година стапија на сила, односно беа изгласани 

повеќе реформски закони, меѓу кои измените и дополнувањата на Кривичниот законик, 

Законот за судскиот совет, Законот за советот на јавните обвинители,  Законот за 

прекршоци, Законот за управни спорови, Законот за нотаријатот, Законот за извршување и 

Законот за бесплатна правна помош.  
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НОВИНИ СОДРЖАНИ ВО ДОНЕСЕНИТЕ ЗАКОНИ И ЗАКОНСКИ 

ИЗМЕНИ 
 

 

 

• Кривичен законик 

 

На крајот од 2018 година беше донесен Закон за измени и дополнувања на Кривичниот 

Законик на РМ, кој стапи на сила во јануари 2019 година1. Дел од интервенциите 

предвидени со Законот беа позитивни и суштински измени на кривично правната материја, 

особено долгоочекуваните измени за соодветно гонење и санкционирање на кривичните 

дела од омраза, како и воведување на нови одредби за заштита на сведоците и одредби за 

санкционирање на попречувањето на правдата.  

 

Меѓутоа дел од измените и дополнувањата, без да бидат оправдани соодветно како од 

предлагачите, така и од законодавецот, оставија простор за шпекулации, особено околу 

вистинската причина за нивното носење. Во таа насока стапија на сила измените и 

дополнувањата во поглед на член 40 (Ублажување на казната), член 275-в (Злоупотреба на 

постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно 

партнерство) и член 279-а (Даночна измама).  

 

 

 

• Закон за судовите 
Со последните измените на Законот за судовите по првпат целосно се имплементираат 

препораките на Венецијанската комисија. Предлог-измените на овој закон беа одобрени 

од Венецијанската комисија во декември 2018 година. Овие измени се во насока на 

исполнување на препораките дадени во четвртиот круг на евалуација на и исполнување на 

мерките утврдени во Стратегијата, кои меѓу другото, беа поздравени и во последниот 

извештај на Европската комисија за нашата држава. 

 

Со измените се врши преименување на називот на Основниот суд Скопје 1 – Скопје и 

Основниот суд Скопје 2 – Скопје во Основен кривичен суд Скопје и Основен граѓански суд 

Скопје и се проширува надлежноста на судовите со основна надлежност да постапуваат по 

предмети од меѓународна правна помош. 

 
1 Закон за измени и дополнувања на Кривичниот Законик на РМ, Службен весник на РСМ 248/2018 од 
31.12.2018. 
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Понатаму, повторно се сменети основите за одговорност на судиите, односно се врши 

степенување на основите за разрешување, поточно за полесен облик на повреда на 

основите за потешка дисциплинска повреда, на судијата може да му биде изречена 

дисциплинска мерка. 

 

Во однос на основите за разрешување на судиите се зема предвид и тежината на сторената 

повреда и вината на судијата. 

 

Во согласност со препораките на ГРЕКО се предвидува надлежност на општата седница на 

Врховниот суд на Република Северна Македонија да донесе етички кодекс за судиите и 

судиите-поротници. Променети се критериумите за избор и за унапредување на судиите во 

согласност со препораките на Прибе и оценската мисија на ТАИЕКС за обука на судии и 

јавни обвинители. Во оваа насока единствена точка за влез во судството ќе биде АСЈО. 

Според препораките на оценската мисија на ТАИЕКС се овозможува поранешен судија на 

меѓународен суд, доколку ги исполнува општите критериуми за избор на судија, да биде 

избран во сите инстанции на судството. Со измените по првпат се предвидува можност 

судија избран за подрачјето на еден основен или апелациски суд по истек на определен 

број години непрекинат судиски стаж во односниот суд да може да биде избран за 

подрачјето на друг основен, односно апелациски суд. 

 

Согласно определбите во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, предвидено е 

судии со стаж до две години да судат полесни предмети. На овој начин ќе се оневозможи 

судиите со помал стаж да судат тешки предмети, што порано имаше случаи при 

менувањето на годишните распореди. Во однос на упатувањето судии во друг суд и 

прераспределувањето во друг оддел, согласно измените на Законот за судовите, судија 

може да биде упатен во друг суд или прераспределен во друг оддел за период од една 

година, но не повеќе од еднаш во период од пет години. Во оваа насока, по предлог на 

Венецијанската комисија, се воведуваат гаранции во случај на упатување на судиите во друг 

суд или при распоредување во понизок суд поради определени ситуации. Во постојниот 

закон се предвидува дека судија може да биде упатен или распределен на најмногу една 

година. По предлог на Венецијанската комисија се воведува и ограничување до кога ќе се 

смета таа една година. Со предложеното решение, упатувањето и распоредувањето ќе 

биде најмногу еднаш во пет години. Со ваквото решение се оневозможува упатувањето и 

распоредувањето да се користат како форма на притисок. 

 

Со измените и дополнувањата на Законот за судови е предвидено формирање Совет за 

координирање и управување со информатичко-комуникациската технологија во 

правосудните органи. Советот за ИКТ дава предлог за утврдување приоритети на 
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политиките и координација на правосудните органи во работењето на системот на 

информатичко-комуникациската технологија.  

 

Во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор е предвидено подготовка на анализа 

за судската мрежа и бројот на судови во земјата со цел оптимизација на бројот на судови 

преку измени на Законот за судовите. Со измените и дополнувањата на Законот за 

судовите, Основниот суд во Гевгелија, Основниот суд во Кавадарци и Основниот суд во 

Кичево од 2020 година ќе бидат судови со проширена надлежност. Исто така, во 

последните измени на Законот за судовите конечно се прецизирани основите за 

покренување постапка за утврдување одговорност на судија и направено е детално 

разграничување кои од овие основи водат кон разрешување на судијата/претседателот на 

суд, а кои до изрекување на полесна или потешка дисциплинска мерка, а постапката за 

постапувањето по тие основи од Судскиот совет детално е разработена во најновиот Закон 

за судскиот совет. 

 

 

 

 

 

• Закон за судски совет 
Во новиот закон, за првпат се предвидени одредби со кои се пропишуваат основи за 

одговорност и постапка за утврдување на одговорноста против членовите на Судскиот 

совет. Дополнително, конечно се прецизирани критериумите по кои се оценуваат судиите 

при нивно унапредување, при што односот на квалитативните критериуми е значително 

зголемен во однос на квантитативните критериуми. 

 

Прецизирана  и разјаснета e постапката за утврдување одговорност на судиите и 

претседателите на судовите. Претседателот на Врховниот суд, како член на Судскиот совет, 

нема да има право на глас. 

 

Членовите на Судскиот совет од редот на истакнатите правници не можат да бидат 

избирани од редот на судиите и јавните обвинители. 

 

Во постапката за избор на членови на Судскиот совет од редот на судиите за првпат ќе 

учествуваат и граѓански организации релевантни во областа на правосудството и 

човековите права. 
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При изборот на судиите во основните судови, за првпат Судскиот совет спроведува интервју 

со кандидатите, што се бодува со 10 % од поените што ги добива кандидатот. 

 

За судија во основен суд може да биде избран и судија од друг основен суд доколку нема 

пријавени кандидати од Академијата за судии и јавни обвинители. 

 

Конечно се прецизирани основите за покренување постапка за утврдување одговорност на 

судија и направено е детално разграничување кои од овие основи водат кон разрешување 

на судијата/претседателот на суд, а кои до изрекување на полесна или потешка 

дисциплинска мерка, а постапката за постапувањето по тие основи од Судскиот совет 

детално е разработена во најновиот Закон за Судскиот совет. Воедно, зајакнати се и 

условите за унапредување на судиите. 

 

 

• Закон за бесплатна правна помош 

Со донесувањето на законот се прошири опсегот на корисници на БПП. Во однос на 

областите, проширувањето е само делумно од причина што во член 22 став 1 одредени 

правни прашања од интерес за најсиромашните општествени групи се изземени од 

бесплатната правна помош (прашања што се однесуваат на јавни и комунални услуги – на 

пример: електрична енергија, вода и сл., имотни прашања во управна постапка итн.). 

 

 

 

• Закон за управни спорови 

Потребата за донесување на целосно нов ЗУС произлезе од барањата на граѓаните и 

правните лица да уживаат ефикасна, ефективна и економична управно-судска заштита во 

остварувањата на своите права, како и во случаите што им се наметнуваат обврски од 

страна на јавните органи.  

 

Законот за управните спорови беше изгласан во март 2019 година со двотретинско 

мнозинство на пратеници. Поради непотпишувањето на указот за прогласување на Законот 

за управните спорови од страна на тогашниот претседател на РСМ и закажаните 

претседателски избори, доцнеше и со неговото стапување на сила. Конечно, на 17 мај 2019 

година, новиот претседател на РСМ го потпиша указот. Законот за управните спорови ќе 

стапи на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе почне да се применува една година од денот на влегување во 

сила. 
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Клучни новини што ги предвидува новиот Закон за управни спорови, a ќе почне да се 

применува на 17 мај 2020 година, се: 

- Проширување на предметот на управен спор во делот на воспоставување надлежност на 

управните судови да ја оценува законитоста на конечните акти што не се по својата природа 

управи, туку конечни поединечни акти со кои се одлучува за избор, именување и 

разрешување носители на јавни функции донесени од Собранието на Република Северна 

Македонија, Претседателот на Република Северна Македонија, Владата на Република 

Северна Македонија, органите на државната управа, организациите утврдени со закон, 

другите државни органи, како и органите на единиците на локалната самоуправа. 

Всушност, оваа новина дава нов концепт на надлежноста на управните судови од причина 

што со оваа надлежност управните судови се ставаат во позиција на контролори на 

уставните надлежности и дискреција на Собранието на Република Северна Македонија, 

како и на Владата на РСМ, со што се напушта досегашниот систем на управните спорови, 

што беше исклучиво заснован на оцена на законитоста на конечните управни акти на 

јавните органи. 

 

- Новиот закон за управни спорови за првпат воведува ограничување на рокот за 

поднесување тужба против молчење на администрацијата. Имено, ЗУС предвидува дека во 

случај на управен спор поради молчење, не се поведува управата; ЗУС предвидува дека 

тужителот треба да ја поднесе тужбата во рок од 30 дена по истекот на законски утврдениот 

рок за донесување на актот. Ова решение претставува ограничување на заштитата 

превидена со ЗУС бидејќи товарот за толкување на оваа одредба се става на товар на 

граѓаните. 

 

- Со законот се воведува јавна расправа како правило, со можност за нејзин исклучок. 

 

- Воведување модел-одлука во случаите кога во Управниот суд ќе бидат поднесени тужби 

против повеќе од 20 управни акти во кои правата и обврските на тужителите се засноваат 

на еднаква или на слична фактичка состојба и имаат иста правна основа. Воедно, 

предвидено е Управниот суд задолжително да ја донесува модел-одлуката по одржување 

расправа и да ја објавува како сентенција на судска практика на судот. 

 

- Предвидување на можноста за постапувања од страна на судија-поединец во спорови 

чијшто предмет изразен во парична вредност не го надминува износот од 10.000 евра во 

денарска противвредност или спорови во кои се оспорени само процесни дејства во 

постапката на донесување на управниот акт. По донесувањето на ЗУС, потребно е да се 

изготви методологија за утврдување на вредноста на управните спорови со цел да се 

утврди судскиот состав во конкретен управен спор. 
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- Обезбедување извршност на пресудите на управните судови со воведување парични 

казни во случај на непостапување по одлуките на судот, во износ од 20 % од месечната 

плата на овластеното лице во јавниот орган. 

 

- Укинување на можноста јавните органи да бидат застапувани од државното 

правобранителство во жалбената постапка. Оваа надлежност преминува кај јавниот орган 

што го донел оспорениот управен акт, со што треба да доведе до поекономично и 

поефикасно водење на управната постапка затоа што управниот акт што е оспорен со тужба 

пред Управниот суд ќе биде застапуван од службеното овластено лице на јавниот орган, 

кој, всушност, го донел управниот акт, со што се претпоставува дека овластеното службено 

лице е  најмногу запознаено со природата на управниот акт и причината за неговото 

донесување. 

 

- Новиот закон предвидува дека управните судови постапуваат согласно Законот за 

парничната постапка кога одлучуваат за трошоците на постапката. Ова значи дека на 

странката што ќе има успех во постапката во управниот спор, ќе може да ѝ бидат 

надоместени трошоците од постапката, согласно одлуката на управните судови. 

 

 

 

• Закон за прекршоци 

Законот за прекршоци стапи на сила на 25 мај 2019 година. Новиот закон воведува правило 

- изрекување опомена пред да се изрече глоба. На овој начин е предвидено подобрување 

на ефикасноста на прекршочната постапка и поефективна заштита на граѓаните. Опомената 

ќе се изрекува ако прекршокот се состои од неисполнување на пропишаната обврска или е 

нанесена штета, а сторителот пред донесување на одлуката за прекршок ја исполнил 

пропишаната обврска или кога прекршокот е сторен по првпат и не предизвикал штетни 

последици ниту го загрозил јавниот интерес. 

 

Законот предвидува намалување на глобите за физичките лица за 75 %. Со новото законско 

решение минималната глоба за физичко лице е 15 евра, а максималната 250 евра, наместо 

досегашните 1000 евра. Воедно предвидува и намалување на глобите за правните лица, 

при што ќе се води сметка за приходот остварен во претходната година, за бројот на 

вработени и претходното санкционирање за исти или слични прекршоци.  

Новиот закон предвидува и градација меѓу малите, средните и големите претпријатија. За 

малите претпријатија минималната глоба ќе биде 50 евра, а максималната 2000 евра. За 

споредба, во стариот закон максималната глоба изнесуваше 5000 евра, што значи дека 
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глобите за малите претпријатија се намалуваат за два и пол пати. За средните и големите 

претпријатија минималната изречена глоба ќе биде 250 евра, додека максималниот износ 

на изречена глоба не може да биде поголем од 10.000 евра. 

 

За одредени прекршоци од областа на конкуренцијата, енергетиката, електронските 

комуникации и трговијата со забранети и/или ограничени стоки за употреба или во други 

области што се усогласени или се усогласуваат со законодавството на Европската унија, 

може да се пропише глоба во процентуален износ, но најмногу до 10 % од приходот на 

правното лице остварен во претходната фискална година. 

 

Законот за прекршоците предвидува повисоки казни за прекршоците што предвидуваат 

општествена опасност, како и оние што се против животната средина и уништувањето на 

културното богатство. Се предвидуваат повисоки глоби за прекршоците од јавен карактер 

и јавен интерес од областа на даноците, царините, јавните набавки, јавните финансии и 

јавниот долг. 

 

Со новиот закон се укинува Државната комисија за одлучување во втор степен од областа 

на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Со законот се воспоставува 

надлежност на редовните судови за најголем дел од прекршоците, со што управните 

судови ќе одлучуваат за мал број прекршоци, за разлика од сегашната состојба, кога 

надлежноста на редовните судови и управните судови е балансирана. 
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СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА 

РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2017-2022  

 

 
 

Хелсиншкиот комитет, заедно со другите членки од Блупринт групата за правосудство, 

учествуваше со свој претставник во работата на Советот за следење на имплементацијата 

на Стратегијата за реформи во правосудството. Учеството и работата во овој совет 

Комитетот ги оценува како позитивен пример, од причина што преку него граѓанските 

организации имаа можност директно да ги изнесат своите ставови и согледувања за 

реформите во правосудниот систем пред носителите на одлуки, како и директно да дадат 

предлози, кои во неколку наврати беа прифатени. На овој начин, членките на Блупринт 

групата за правосудство претставуваа активни чинители во севкупните реформски процеси.  
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ПОЛИТИЧКИ ИГРИ И ОПСТРУКЦИИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА  
 

 

 

2019 година помина во знакот на 

опструкциите и отежнатото донесување 

на Законот за спречување и заштита од 

дискриминација и неформирањето на 

Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација. Државата уште еднаш 

потфрли во целосно приоретизирање, 

подобрување и унапредување на 

состојбата со дискриминацијата во 

општеството, како една одклучните точки 

во делот фундаментални права од 

Поглавјето 23 - Правосудство и 

фундаментални права, за пристап кон 

Европската Унија.  

 

Предлог-законот за спречување и заштита 

од дискриминација беше доставен во 

Собранието во мај 2018 година и оттогаш 

се соочува со низа опструкции, бариери и 

кочења во постапката за негово 

донесување. Неколку скандалозни изјави 

и политички ставови на високи владини 

претставници и пратеници на почетокот 

на годината само потврдија дека нема 

значителна промена на ставовите на 

повеќето политички партии кон 

најмаргинализираните групи граѓани, за 

кои овој закон треба да обезбеди заштита. 

Вицепремиерот Османи, гостувајќи во 

телевизиската емисија „Топ Тема“ во 

јануари и зборувајќи за новостите што ги 

носи новиот предлог-закон, ја 

окарактеризира ЛГБТИ заедницата како 

„спорна категорија“ и изјави дека 

експлицитното внесување на сексуалната 

ориентација и родов идентитет во 

предлог-законот е една од повеќето 

дилеми што ДУИ и другите политички 

партии ги имаат за овој закон. 

Дополнителни опструкции во 

донесувањето на законот направи и од 

претседателот на собраниската Комисија 

за труд и социјална политика, Влатко 

Ѓорчев, кој, согласно тврдењата на 

пратеничката Маја Морачанин од ДОМ, 

одбивал да го стави предлог-законот на 

дневниот ред на Комисијата бидејќи 

предлог-законот бил „проблематичен“.  

 

Во февруари 2019 година, стотина 

граѓански организации, мрежи и 

коалиции на организации одржаа протест 

пред Собранието барајќи итно 

донесување на Законот за спречување и 

заштита од дискриминација, кој во тој 

момент се наоѓаше во собраниска 

процедура повеќе од осум месеци. 

 

 
 

https://mhc.org.mk/news/reakczija-po-povod-izjavata-na-viczepre-2/
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1 Протест на граѓанските организации, 28 февруари 2019 

 

Предлог-законот беше изгласан по 

скратена постапка на седница на 

Собранието, одржана на 11 март 2019 

година. Сепак, тогашниот Претседател на 

Република Северна Македонија, Ѓорѓе 

Иванов, одби да го потпише указот за 

прогласување на Законот за спречување и 

заштита од дискриминација и законот 

беше вратен на повторно гласање. 

Законот беше повторно изгласан на 

седница на Собранието, одржана на 16 

мај 2019 година за да стапи на сила на 23 

мај 2019 година, веднаш по потпишување 

на указот за негово прогласување од 

страна на новоизбраниот Претседател на 

Република Северна Македонија, Стево 

 Пендаровски.  

 

Хелсиншкиот комитет продолжи да го 

набљудува процесот на основање на нова 

Комисија за спречување и заштита на 

дискриминација, како фундаментален 

услов за функционалност на Законот за 

спречување и заштита од дискриминација 

и подобрување и унапредување на 

превенцијата и заштитата од 

дискриминација во државата. 

Собранието на Република Северна 

Македонија објави јавен оглас за избор на 

членови (комесари) на Комисијата за 

спречување и заштита од 

дискриминација.  
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Во декември 2019, Собранието без 

образложение за причините за 

поништувањето на објавениот оглас, на 

нетранспарентен начин одлучи повторно 

да објави нов оглас за избор на членови 

на Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација. Собранието ниту еднаш 

не излезе со официјално објаснување и 

образложение зошто речиси четири 

месеци немаше избрано нови членови на 

Комисијата за спречување и заштита од 

дискриминација и зошто граѓаните сè 

уште го немаат на располагање овој 

заштитен механизам. Од објавувањето на 

новиот оглас до распуштањето на 

Собранието на 16 февруари 2020 година, 

во пресрет на парламентарните избори, 

пратениците не успеаја да изберат нови 

членови на Комисијата за спречување и 

заштита од дискриминација и покрај 

многуте апели за спроведување на 

изборот на членови на транспарентен 

начин, водејќи сметка за квалитетот на 

избраните кандидати, со обврска составот 

на ова тело да го изразува составот на 

општеството во целина. Ваквиот пропуст, 

незаинтересираноста и пасивноста на 

пратениците значи дека граѓаните на 

Република Северна Македонија ќе 

останат без Комисија за спречување и 

заштита од дискриминација најмалку 

осум месеци, од моментот на распуштање 

на претходниот состав на Комисијата до 

завршувањето на парламентарните 

избори во април 2020, што претставува 

сериозна повреда на пристапот до правда 

и превенција во случаи на 

дискриминација. 

 

 

 

 

ПРАВНА ПОМОШ ЗА ЖРТВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 

Хелсиншкиот комитет за човекови права во 2019 година континуирано ја следеше 

состојбата во полето на дискриминација на целата територија на Република Северна 

Македонија, со цел превенција и заштита од дискриминација, преку обезбедување правна 

помош на жртвите од дискриминација, информирање на јавноста за случаите на 

дискриминација и постапувањето и ефикасноста на механизмите за заштита од 

дискриминација.  

 

Оваа година Хелсиншкиот комитет работеше и на градење на капацитетите на граѓанските 

организации за обезбедување бесплатна правна помош во случаи на дискриминација и 

спроведување тестирање на ситуација, како метод за докажување на дискриминација.  

 

Во поглед на документираните случаи, освен по примени пријави за случаи на 

дискриминација, Комитетот постапуваше и по случаи што ги евидентира преку мониторинг 
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на медиумите, социјалните мрежи, огласите за вработување и преку мониторинг на 

состојбата во општеството, постојните политики и практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Според статистичките податоци, видно е дека најголем дел од случаите се однесуваат на 

повеќекратна дискриминација (кумулативна и интерсекциска), односно дискриминација 

врз основа на пол и род, попреченост и етничка припадност. Во однос на областите во кои 

е извршена дискриминацијата, најзастапен е пристапот до добра и услуги, а веднаш потоа 

следат и работните односи, образованието и здравството, нешто што соодветствува со 

состојбата од 2018 година. Здруженијата на граѓани сè уште се најактивни во делот на 

покренување на свесноста и информирање на граѓаните за дискриминацијата и заштитните 

механизми.  

 

Во април 2019 година, Комисијата за заштита од дискриминација, по иницирана постапка 

на Хелсиншкиот комитет, го донесе првото мислење во кое се утврдува дискриминација 

врз основа на спроведено тестирање на ситуација, како метод за докажување на 

дискриминација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во текот на годината беа документирани вкупно 31 случај на дискриминација, 

кои отсликуваат системски проблеми за Ромите, жените, особено за жените на 

јавни функции и жените од малцинските етнички заедници, ЛГБТИ лицата, 

лицата со попреченост и немнозинските религиски заедници. 
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• Итен и транспарентен избор на 

квалитетни и стручни членови на 

Комисијата за спречување и 

заштита од дискриминација, кои 

ќе го отсликуваат составот на 

општеството во целина.  

 

 

 

• Итно и транспарентно формирање 

на стручна административна 

служба на Комисијата за заштита 

од дискриминација. 

• Зголемување на државните 

информативни кампањи за 

подигнување на свеста за 

феноменот на дискриминација, 

појавните форми и заштитните 

механизми од дискриминација. 

 

 

 

• Подобрување на системите на 

државните органи и судовите за 

собирање и сегрегирање податоци 

поврзани со случаи на 

дискриминација. 

 

 

За да се подобри системот 

за заштита и превенција на 

дискриминацијата треба: 
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СЛЕДЕЊЕ НА ГОВОР НА ОМРАЗА ВО 2019 ГОДИНА 
  

Во 2019 година, на интернет порталот www.govornaomraza.mk беа регистрирани вкупно 605 

случаи поврзани со говор на омраза. Од спроведената анализа на Хелсиншкиот комитет за 

човекови права, се идентификуваа четири  категории како најосетливи во општествениот 

контекст и тоа: говор на омраза поради етничка припадност (30 %), поради сексуална 

ориентација (30 %), политичка припадност (или 18 %) од сите случаи.  

 

Негативниот аспект се темели на утврдениот тренд на зголемен сообраќај на говор на 

омраза на социјалните медиуми, како реакција на општествените текови што беа 

карактеризирани како поларизирачки во 2019 година - донесувањето на уставните измени 

во Собранието, прогласот на Законот за употреба на јазиците и Законот за превенција и 

заштита од дискриминација.  

 

Најголем број случаи беа регистрирани во мај и јуни, по објавата за организирање на 

Парадата на гордоста и нејзиното одржување во јуни 2019 година. До крајот на годината 

доминираа политички теми, особено со објавата на случајот Рекет.  

 

Хелсиншкиот комитет за човекови права, врз основ на приоретизирање на случаите, има 

поднесено 19 претставки до Министерството за внатрешни работи. Сепак, и покрај 

зголемената јавна свест во препознавање и пријавување говор на омраза, изостанува 

системски пристап од страна институциите што ќе доведат до зајакнување на националните 

превентивни механизми за борба со говорот на омраза.  

 

Овој феномен беше исто така актуелизиран и на ниво на Европската Унија, особено преку 

донесување на Кодекс на однесување на големите ИТ компании, кои имаат за цел 

санкционирање на говорот на омраза на социјалните медиуми2. Препораките што се 

содржани во Кодексот во голема мера кореспондираат со наодите на Комитетот, особено 

во потребата за партнерство помеѓу националните институции и граѓанските организации 

во воспоставување мрежа на мониторинг. Исто така се констатира потребата од јавни 

кампањи за едукација на јавноста, како и специјализирани обуки за сите службеници што 

работат на оваа тема.  

 

 

 

 

 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/hatespeech_infographic3_web.pdf 

http://www.govornaomraza.mk/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/hatespeech_infographic3_web.pdf
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КВАРТАЛЕН ПРИКАЗ НА СОСТОЈБАТА СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА 

 
 

јануари – март  2019 

 

За првиот квартал од 2019 година, регистрирани се вкупно 138 пријави за говор на омраза 

на социјалните медиуми. Од нив, најголем број (40 %) се однесуваа на говор на омраза 

поради етничка припадност, додека по 17 % се однесуваа на три категории: 1). пол и род, 

2). сексуална ориентација и родов идентитет и 3). политичка припадност.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За овој период, зголемениот пораст исто така содејствува со два клучни политички 

случувања во државата - усвојување на Уставните амандмани согласно Договорот од 

69 32 30 29 4 3 2 2 2 

 40% 

 18% 17% 17% 2%              2%                1%               1%             1% 
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Преспа на 11 ноември 2019 година и објавувањето на Законот за употреба на јазиците кон 

средината на месецот. Во тој временски период регистриран е пораст врз основ на етничка 

и политичка припадност. Споредбено со 2018 година, се забележува зголемен број на 

пријави врз основ на сексуална ориентација, род и пол, кој според структурата на 

пријавените случаи достигна 1/3 од вкупниот број на пријави.  

 

Врз основ на сопственото следење на говорот на омраза за јануари, може да се утврди 

слаба реакција од надлежните институции во санкционирање на овој феномен.  Врз основ 

на пријави на говор на омраза, најголем број на пријави се забележани во периодот од 12 

до 17 февруари. Драстично зголемениот број на говор на омраза на социјалните медиуми 

поради етничка припадност соодветствува со автобуската незгода што се случи на 

автопатот Скопје-Гостивар (Ласкарци) и одлуката за распределбата на парите од годишната 

програма на Министерството за култура за 2019 година. Исто така, во февруари се бележи 

пораст на говор на омраза на социјалните медиуми поради пол и род. Споредбено со 

последниот квартал од 2018 година, може да се констатира дека јавната свест за 

препознавање на говор на омраза бележи позитивен тренд и граѓаните сè повеќе се 

охрабрени да го пријавуваат овој феномен. Иако се забележува зголемена реакција од 

страна на надлежните органи во постапувањето по пријавите за говор на омраза, сепак се 

цени дека постои потреба од проактивен пристап и навремено санкционирање на оваа 

појава и информирање на јавноста.  

 

Врз основ на пријави на говор на омраза, најголем број на пријави се забележани во 

периодот по донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Се 

бележи пораст на говорот на омраза на социјалните медиуми поради пол и род во контекст 

на донесувањето на новиот закон и негативниот дискурс кој доминираше на социјалните 

медиуми. И покрај високиот број на пријави, изостанува системски приод од страна на 

надлежните институции за санкционирање и казнување на овој феномен. 

 

 

април – јуни, 2019 година 

 

Во вториот квартал од 2019 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права регистрира 

211 пријави за говор на омраза. Во споредба со првиот квартал, се бележи драстично 

зголемување на говорот на омраза врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет 

(34 %) и етничка припадност (28 %). 
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Дискриминаторски говор и говор на омраза по основ на етничка и политичка припадност 

беше евидентиран на социјалните медиуми Фејсбук и Твитер од страна на пошироката 

јавност. Во периодот од 1 април 2019 година, заклучно со денот на вториот круг од 

претседателските избори, на интернет порталот www.govornaomraza.mk беа регистрирани 

вкупно 69 случаи на говор на омраза. Најголем број од верификуваните случаи се однесуваа 

на говор на омраза поради етничка припадност (31 % од вкупниот број на пријави), говор 

на омраза поради политичка припадност и поради пол и род (со по 21 % од вкупниот број 

на пријави) и 14 пријави на говор на омраза поради сексуална ориентација и родов 

идентитет (16 %). Од пристигнатите пријави за говор на омраза, најголем дел беа 

регистрирани за време на политичката кампања. По завршувањето на претседателските 

избори се забележува драстично намален број на пријави за говор на омраза. Говорот на 

омраза драстично се зголеми на денот на организирање на свечениот дочек на РК Вардар 

од страна на навивачката група Комити, кога беше забележан дискриминаторски говор на 

6 5 2 

 34% 

 28% 17% 13% 

89 72 43 33 6 

2%                 2%          

http://www.govornaomraza.mk/
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омраза врз основ на етничка припадност. За овој феномен, Хелсиншкиот комитет објави и 

реакција до надлежните институции. Најголем пораст е забележан во периодот на 

организирање на Парадата на гордоста, односно 50 % од вкупниот број на сите пријави. 

Хелсиншкиот комитет уредно ги документира пријавите и ги проследи до Министерството 

за внатрешни работи. 

 

 

 

јули - ноември, 2019 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимот на Хелсиншкиот комитет за човекови права регистрира зголемен тренд на говор на 

омраза на социјалните медиуми поврзан со прославата на Денот на Републиката – 

Илинден, особено во контекст на заедничката прослава со Република Бугарија. Исто така 

беа евидентирани повици за јавен линч на јавни личности. Трендот на говор на омраза врз 

основ на сексуална ориентација и родов идентитет, односно пол и род, продолжи и во 

август што се должи на случајот „Рекет”. Говорот на омраза беше фокусиран кон 

 32% 

 27% 20% 16% 

5 1 1 65 54 42 32 3 1 
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осомничениот Бојан Јовановски (Боки 13) во случајот и импликацијата за вмешаност на 

високи јавни службеници во скандалот. 

 

Споредбено со последниот квартал од 2018 година, може да се констатира дека јавната 

свест за препознавање на говор на омраза бележи позитивен тренд и граѓаните сè повеќе 

се охрабрени да го пријавуваат овој феномен. Иако се забележува зголемена реакција од 

страна на надлежните органи во постапувањето по пријавите за говор на омраза, сепак се 

цени дека постои потреба од проактивен пристап и навремено санкционирање на оваа 

појава и информирање на јавноста.  

 

  

 

Негативниот аспект e утврдениот тренд за зголемување на говорот на омраза на 

социјалните мрежи којшто се јавува како резултат на политички контекст во државата: 

 

• уставните измени за спроведување на Преспанскиот договор со Грција и 

поларизираната политичка припадност во текот на претседателските избори; 

• меѓуетничките односи што во континуитет се актуелни на социјалните медиуми; 

• реакција на конзервативната јавност во однос на напредокот во областа на ЛГБТИ 

правата, согласно законските промени. 

• Од друга страна, како позитивен аспект може да се третира зголемената свесност 

на јавноста да препознае и пријави говор на омраза преку интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Платформа на Хелсиншкиот комитет за пријавување говор на омраза 

 

 

 

 

http://www.govornaomraza.mk/
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ПОРАСТ НА КРИМИНАЛОТ ОД ОМРАЗА - ЕТНИЧКАТА ПРИПАДНОСТ 

И ПОЛИТИЧКОТО УБЕДУВАЊЕ СЕ НАЈЧЕСТИ ОСНОВИ 
 

Хелсиншкиот комитет за човекови права регистрира 159 дела сторени од омраза во 2019 

година. Оваа бројка упатува на пораст на криминалот од омраза, доколку се земе предвид 

значителното зголемување на инциденти регистрирани во 2018 година (123).  Од вкупната 

бројка на инциденти, 33 (20 %) беа верификувани, додека 126 инциденти (80 %) останаа 

непотврдени. Непотврдени остануваат најголем дел од случаите каде што согласно другите 

индикатори (локација, начин на сторување на делото, вмешаност на средношколци итн.) 

постои разумно сомнение дека овие дела се сторени поради етничката припадност на 

жртвата. И покрај упатените барања за податоци за потврда на индициите, Министерството 

за внатрешни работи не одговори позитивно, со што изостана верификацијата на овие дела 

сторени од омраза.  

 

Етничката припадност и политичкото убедување се најчестите основи за сторени дела од 

омраза во 2019 година. Етничката припадност се јавува како основ за сторено дело од 

омраза во 85 % од регистрираните случаи, политичката припадност 9,4 %, статусот на 

мигрант или бегалец 1,2 %, религија и верско уверување 1,2 %, националност 1,2 %, 

сексуална ориентација 1,2 % и раса 1 %. Во 2019 година беа регистрирани 2 случаи на дела 

од омраза сторени поради сексуална ориентација/родов идентитет на жртвата. 

Поединечните инциденти се случија во период кога се организираше првата Парада на 

гордоста во Скопје. Во овој период, говорот на омраза и заканите кон ЛГБТИ заедницата 

беа значително присутни во јавноста. 

 

Пристрасна мотивација 
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И оваа година жртвите и сторителите на делата од омраза се најчесто младите и 

припадници на различни етнички заедници (најчесто Македонци и Албанци), припадници 

на навивачки клубови или поддржувачи на една од трите најголеми политички партии во 

државата. Важно е да се нотира дека во 2019 година, Хелсиншкиот комитет за првпат 

регистрира поголема бројка на малолетници - жртви на дела од омраза во споредба со 

малолетници - сторители на дела од омраза. Имено, од 81 регистриран инцидент каде што 

биле инволвирани малолетници, беа регистрирани 104 малолетници жртви, споредбено со 

повеќе од 93 малолетници сторители на дела од омраза. 

 

Најголем дел од инцидентите (115) ги исполнуваат елементите на кривичното дело 

,,Насилство’’, иако најчесто органите на прогонот овие инциденти ги класифицираат како 

прекршоци, придонесувајќи на праксата на неефикасно гонење на криминалот од омраза. 

Регистриран е оштетен имот кај 16 инциденти, и тоа најчесто кај инцидентите сторени 

поради политичка припадност или религија и верско убедување (оштетување возила, 

домови, други предмети, верски или државни објекти, како и штабови на политички 

партии).  

 

  

Во декември 2018 година беа изгласани амандманите на Кривичниот законик што се 

однесуваа на дела од омраза, а стапија во сила на 8 јануари 2019 година. Овие измени 
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претставуваат значајна новина во нашето законодавство и со нивното стапување во сила се 

очекува зголемување на кривичниот прогон на делата од омраза во иднина.  

 

 

 

ИНСТИТУЦИИТЕ ГИ ИГНОРИРААТ ДЕЛАТА ОД ОМРАЗА 
 

Во 2019 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права обезбедуваше правна помош на 

жртвите на дела од омраза, а два од тие случаи ги наведуваме како илустрација на односот 

на институциите кон вакви дела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еден од случаите што се најде пред Комитетот, беше 

поврзан со физички напад врз лице поради неговата 

сексуална ориентација. Правниот тим на Хелсиншкиот 

комитет го придружуваше лицето до полициската 

станица за да го пријави случајот, каде што и покрај 

инсистирањето овој случај да биде заведен како дело 

од омраза, полицијата го квалификуваше како 

прекршок.  

 

 

Во јуни 2019 година, Хелсиншкиот комитет поднесе 

кривична пријава до Основното јавно обвинителство. 

Случајот се однесуваше на физички напад врз младо 

момче во центарот на градот поради неговата боја на 

кожа и раса. Случајот го пријави мајката на жртвата 

откако претходно во полициска станица настанот бил 

регистриран како нарушување на јавниот ред и мир. Со 

оглед на тоа што полицијата не го препозна овој случај 

како дело од омраза, во јуни 2019 година Хелсиншкиот 

комитет заедно со мајката на жртвата поднесе 

кривична пријава до Основното јавно обвинителство во 

Скопје. Иако изминаа повеќе од шест месеци од 

поднесувањето на пријавата, предметот сè уште се 

наоѓа пред обвинителството 
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Постапувањето на органите на прогонот, полицијата и јавното обвинителство, во овие 

случаи потфрли во однос на брза, ажурна и ефективна истрага и гонење на делата од 

омраза, сосема занемарувајќи ги пристрасните мотиви во поединечните случаи. 

 

 

           Што е потребно за да се справиме со дела од омраза и како да ги превенираме: 

 

• Да се осигура брза, ажурна и ефективна истрага и да се гонат делата од омраза 

гарантирајќи дека пристрасните мотиви се земени предвид и во текот на 

кривичната постапка; 

 

• Да се преземат соодветни мерки за да им се потпомогне на жртвите да ги 

пријавуваат делата од омраза, вклучувајќи мерки за да се изгради доверба во 

полицијата и во другите државни институции; 

 

• Да се соберат и објават сеопфатни и компатибилни податоци за делата од омраза 

колку што е можно повеќе, вклучувајќи и го бројот на такви инциденти пријавени 

од јавноста и евидентирани од страна на органите за спроведување на законот; 

бројот на осуди; пристрасните мотиви зад 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 што 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, особено на децата и младите 

луѓе 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 
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Хелсиншкиот комитет за човекови права продолжи да ги следи состојбите и условите во 

затворите во 2019 година. Со промената на раководството во Управата за извршување на 

санкции, беше овозможен непречен пристап до казнено-поправните установи, во споредба 

со претходната пракса на целосно игнорирање на поднесените барања за посети на овие 

установи. Во периодот од февруари до септември 2019 година, претставниците на 

Хелсиншкиот комитет за човекови права остварија еднодневни посети во казнено-

поправните установи во Република Северна Македонија, како и три дополнителни посети 

во КПД Штип, КПУ Куманово и КПУ Охрид. Како резултат на соработката со Управата за 

извршување на санкциите, Хелсиншкиот комитет изготви посебен извештај за состојбите и 

условите во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија. 

 

Во текот на 2019 година забележан е напредок во намалување на пренатрупаноста, што се 

должи на донесениот Закон за амнестија, но и на новиот павилјон изграден по сите 

стандарди за околу 600 затвореници во најголемиот затвор во земјава, a наскоро ќе се 

пушти во употреба и новиот малолетнички затвор во Тетово. Сепак, остануваат многу 

предизвици поврзани со казнено-поправните установи за кои треба систематизиран 

пристап. Буџетот за казнено-поправните установи споредено со претходната година е 

намален за 60 % што се одразува и на снабденоста со храна и хигиенските услови. Самите 

луѓе што работат во установите се соочуваат со предизвици, ниски плати и влијанија врз 

нивната психичка состојба. Сè уште се провлекуваат сериозните проблеми  во однос на 

пристапот до образование, здравство, ресоцијализација и материјални услови.   

 

Посебниот извештај содржи резиме од остварениот теренски мониторинг и се осврнува на 

напредокот и предизвиците документирани за време на посетите и дава генерални 

препораки за надлежните институции во насока на подобрување на состојбите и условите 

во казнено-поправните установи. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/izveshtaj-za-sostojbite-i-uslovite-vo-kazneno-popravnite-ustanovi-vo-republika-severna-makedonija.pdf
https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/izveshtaj-za-sostojbite-i-uslovite-vo-kazneno-popravnite-ustanovi-vo-republika-severna-makedonija.pdf
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 3 https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/izveshtaj-za-sostojbite-i-uslovite-vo-kazneno-popravnite-

ustanovi-vo-repu....pdf 

file:///C:/Users/Pavlina%20Simonoska/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Затворени%20институции%20годишен.docx
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Препораки за подобрување на состојбите и условите во казнено-поправните установи 

  

• Итно и неодложно исполнување на законската обврска на Министерството за образование и 

наука во поглед на пристапот до образование на осудените лица, а особено во поглед на 

малолетниците лишени од слобода; 

 

• Координирано и неодложно преземање на обврската за обезбедување здравствена заштита 

на сите осудени лица од страна на Министерството за здравство; 

 

• Развивање и имплементирање соодветни програми за ресоцијализација за осудените лица, 

наспроти досегашното техничко водење на досие на прогрес на осудено лице; 

 

• Продолжување на напорите за реконструкција на старите објекти од казнено-поправните 

установи заради овозможување хумани услови во затворите; 

 

• Преземање сериозни напори за реактивирање на стопанските единици, вокациските 

работилници во казнено-поправните установи со цел овозможување работен ангажман на 

осудените лица и развивање на работни вештини што се во полза за нивната ресоцијализација; 

 

• Ангажирање соодветен кадар во казнено-поправните установи, особено во поглед на 

ресоцијализација и индивидуална работа со затворениците како што се воспитувачите, 

социјалните работници и психолозите. 

 

• Развивање модули на пост-пенална помош на осудените лица што се на крај на издржување 

казна затвор, преку вклучување релевантни институции и органи на локалната самоуправа, 

центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување и невладините организации; 

 

• Просториите каде што се сместени малолетниците лишени од слобода треба да бидат 

опремени на начин што ќе овозможат позитивни и персонализирани услови за малолетниците, 

почитувајќи го нивното достоинство и приватност; 

 

• Обучување и сензибилизирање на затворската полиција за работа со малолетници; 

 

• Неодложно отворање на новиот објект за Воспитно поправниот дом Тетово во Волковија и 

трансфер на децата сместени во КПУ Затвор Охрид; 

 

• Сериозно, навремено и соодветно испитување на секоја индиција на нехуман третман, 

нечовечко постапување и тортура;  
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Во текот на 2019 година Хелсиншкиот комитет спроведе кампања ,,Твоите човекови права не 

исчезнуваат зад решетки’’ наменета за информирање за правата на лицата што издржуваат 

санкција во казнено-поправните установи во земјава и можноста да се обратат за правна помош до 

Комитетот. 
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РАНЛИВИ 

КАТЕГОРИИ 
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ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
 

 

Проценка на функционалност 

наспроти попреченост 

 

Почнувајќи од април оваа година, во 

земјава беше формирано ново Стручно 

тело за спроведување на новиот модел на 

функционална проценка на деца со 

попреченост според Меѓународната 

класификација на функционирање, 

попреченост и здравје (МКФ). Наспроти 

досегашниот модел на категоризација на 

попреченост кај децата, во чиј фокус беше 

степенот на попреченост, новиот модел 

на проценка според МКФ е насочен кон 

развивање на постоечкиот потенцијал на 

детето преку анализа на степенот на 

функционалност, но и на постоечките 

бариери во средината. Покрај 

можностите за посоодветна инклузија на 

децата со попреченост преку 

детектирање и развивање на нивните 

индивидуални капацитети, новиот модел 

на проценка придонесува и за 

намалување на автостигматизацијата од 

страна на семејствата на децата со 

попреченост, што беше една од 

причините за одбегнување на 

категоризација според одамна 

застарениот модел.  

 

Новиот Центар за функционална 

проценка и поддршка на деца и млади, во 

чии рамки функционираат едно 

 
3 Службен весник на РСМ, бр. 161/2019. 

национално и две стручни тела за 

проценка, е сместен во зградата на 

поранешниот Дом за деца без родители и 

родителска грижа „11 Октомври“ во 

Скопје, што е дел од планот за пренамена 

на просториите на домот со процесот на 

деинституционализација. Проценката, во 

зависност од потребите на детето, освен 

во Центарот се спроведува и во домот, 

како и во образовните институции во кои 

е вклучено детето. Во постапката на 

проценка вклучени се и родителите, 

старателите или други лица што се грижат 

за детето.  

 

Имајќи предвид дека Стручното тело за 

проценка што функционира како дел од 

проектна активност, според МКФ, 

завршува до крајот на оваа година, 

потребно е да се најде соодветно 

решение за негово воспоставување како 

постојано тело што е од особена важност 

за изготвувањето на препораките за 

инклузија на децата со попреченост во 

образовниот процес.  

 

Инклузивно образование 

 

Во август оваа година беше донесен 

новиот Закон за основно образование3, 
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кој започна со примена во септември, со 

започнување на новата учебна 2019/2020 

година, со кој основното образование е 

институционално, кадровски и 

содржински организирано за да може да 

ги вклучи сите деца во редовното основно 

образование. Со цел да се обезбеди 

соодветна поддршка низ целокупниот 

образовен процес на децата со 

попреченост, Законот предвидува 

различни видови поддршка на неколку 

нивоа. Предвидена е поддршка преку 

обезбедување образовни и лични 

асистенти, формирање училишни 

инклузивни тимови, обезбедување 

помошна технологија, подготовка на 

индивидуални образовни планови, како и 

преку обврската за разумно 

прилагодување и обезбедување 

пристапност до инфраструктурата и 

услугите во образованието. Новиот Закон 

дава јасни дефиниции за учениците со 

посебни образовни потреби, вклучувајќи 

притоа три категории на ученици: 

ученици со попреченост, ученици со 

нарушување во однесувањето или 

емоционални проблеми или со 

специфични тешкотии во учењето и 

ученици што потекнуваат од неповолни 

социо-економски, културни, и/или 

јазични депривирани средини.  

 

И покрај тоа што инклузијата на децата со 

попреченост во редовното образование 

за првпат е законски регулирана и 

 
4http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/

2019/Poseben%20izvestaj-

Законот предвидува низа промени за 

прилагодување на целокупниот 

образовен процес, уште од самиот 

почеток на учебната година беа 

забележани бројни недостатоци во 

неговата имплементација. Еден од 

најголемите проблеми што Хелсиншкиот 

комитет ги евидентира, произлезе од 

несоодветниот број на образовни и лични 

асистенти што им беа на располагање на  

училиштата, кои во голем размер не 

одговараа на потребите на учениците. 

Според наодите од истражувањето што го 

спроведе Народниот правобранител за 

првите три месеци од имплементацијата 

на Законот во училиштата во Скопје, само 

26 % од потребите за образовни асистенти 

и 73 % од потребите за лични асистенти 

биле задоволени.4 Според истото 

истражување, најзначајни фактори што 

придонесуваат за отежнување на 

инклузијата е неподготвеноста на 

училиштата за спроведување на 

законските одредби, односно недоволно 

стручен наставен кадар, неприлагодена 

средина за учење и непристапност на 

училишната инфраструктура. 

 

Дополнителна потешкотија во 

спроведување на новиот Закон е 

недонесувањето на предвидените 

подзаконски акти. Концепцијата за 

инклузивно образование, која се 

предвидува да се донесе најдоцна во рок 

од 6 месеци од донесување на Законот, не 

Deca%20so%20posebni%20potrebi%20vo%20skopski

%20region-2019.pdf  

http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2019/Poseben%20izvestaj-Deca%20so%20posebni%20potrebi%20vo%20skopski%20region-2019.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2019/Poseben%20izvestaj-Deca%20so%20posebni%20potrebi%20vo%20skopski%20region-2019.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2019/Poseben%20izvestaj-Deca%20so%20posebni%20potrebi%20vo%20skopski%20region-2019.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Posebni%20izvestai/2019/Poseben%20izvestaj-Deca%20so%20posebni%20potrebi%20vo%20skopski%20region-2019.pdf
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беше донесена во тековната година, како 

ни подзаконските акти за кои рокот е 1 

година од неговото донесување. 

Одговорните институции треба во 

најскоро време да ги донесат 

подзаконските акти со цел да се обезбеди 

соодветна имплементација на Законот и 

инклузија во образованиот процес од 

секој аспект. Притоа, треба да се има 

предвид и опасноста од создавање нов 

тренд на сегрегација во самите училишта 

преку целосно препуштање на децата со 

попреченост на образовните асистенти 

и/или специјалните едукатори и 

рехабилитатори.  

 

 

 

Социјална заштита 

 

Новиот Закон за социјална заштита5 беше 

донесен во мај оваа година. Со новиот 

текст на Законот, дел од правата и 

услугите содржани во претходниот Закон 

беа променети и/или преформулирани, а 

воедно беа предвидени и значаен број на 

целосно нови права и услуги за социјална 

заштита, како услуги во домот, во 

заедницата и вонсемејна заштита. 

Развивањето на овој тип на услуги е во 

согласност со целите на процесот на 

деинституционализација, што би требало 

да придонесе за олеснување и поддршка 

на процесот на преселување на 

корисниците од институциите за 

социјална заштита од една страна, но и да 

 
5 Службен весник на РСМ, бр. 104/2019. 

спречи понатамошна 

институционализација и 

реинституционализација, преку 

поддршка во домот и заедницата, од 

друга. Во контекст на процесот на 

деинституционализација, Законот 

предвидува и трансформација на 

постоечките институциите за социјална 

заштита во нови сервиси за социјални 

услуги.   

 

Од прибраните податоци од барателите 

на правна помош, како и од разговори со 

корисници на права од социјална 

заштита, произлезе дека корисниците се 

недоволно информирани за промените 

што беа воведени со новиот Закон и дел 

од нив сметаат дека им се ускратени 

некои права што ги имале со претходниот 

Закон. Хелсиншкиот комитет смета дека 

несоодветната информираност на 

корисниците произлегува од 

недоволното познавање на законските 

промени од страна на давателите на 

услуги надлежни за спроведување на 

Законот и притоа потребно е 

унифицирање и правилна примена на 

законските одредби.  

 

 

Деинституционализација  

 

И во 2019 година Хелсиншкиот комитет 

продолжи активно да го следи процесот 

на деинституционализација и 

имплементацијата на Националната 
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стратегија за деинституционализација 

(2018-2027) „Тимјаник“. Процесот на 

деинституционализација, чиј фокус во 

изминатиот период беа децата згрижени 

во институциите за социјална заштита, во 

текот на 2019 година продолжи да се 

спроведува и за возрасните лица. 

Забрзаното темпо со кое процесот се 

одвиваше во 2018 година продолжи и во 

2019, со отворање на нови мали групни 

домови, трансформација на постоечките 

институции, како и развивање на 

сервисите во рамки на локалната 

заедница. Активностите за развивање на 

локалните сервисите, меѓу другото, 

вклучија и започнување на процесот на 

трансформација на дневните центри за 

деца и лица со попреченост, која 

подразбира одделување на корисниците 

во зависност од возраста, реорганизација 

на работата, подготовка на нови 

индивидуални планови за развој на 

корисниците, обезбедување кадар и 

соодветна стручна обука, како и 

подобрување на инфраструктурата на 

центрите.  

 

Со преселбата на децата од Домот за 

доенчиња и мали деца „Мајчин дом“ 

Битола беа згрижени и последните деца 

под тригодишна возраст, додека со 

преселбата на децата сместени во 

Заводот за згрижување, воспитување и 

образование на деца и младинци „Ранка 

Милановиќ“, со завршувањето на 2019 

година сите деца под 18-годишна возраст 

го напуштија институционалното 

живеење и беа сместени во алтернативни 

форми на вонинституционално 

згрижување, како згрижувачки семејства 

и мали групни домови. Малите групни 

домови обезбедуваат 24-часовна нега 

и/или надзор, како и стручна поддршка за 

соодветен развој на децата и нивна 

реинтеграцијата во средината. Со 

процесот на трансформација на 

инфраструктурата на веќе затворените 

институции, еден дел од домот во Битола 

е во процес на пренаменување во детска 

градинка, додека друг дел во регионален 

Центар за поддршка на згрижувачки 

семејства.  

 

Со започнувањето на преселбата на 

корисниците од Специјалниот завод 

Демир Капија во 2018 година во рамки на 

трите мали групни дома во Неготино, с. 

Тимјаник и Скопје, во 2019 година 

процесот на деинституционализација 

продолжи со отворање на два нови мали 

групни дома во с. Корешница на 31 јули и 

уште еден дом во Скопје на 8 октомври. 

Отворањето на вториот мал групен дом во 

Скопје воедно претставува и прв пример 

за соработка помеѓу јавна институција за 

социјална заштита (СЗ Демир Капија), 

локална самоуправа (Град Скопје) и 

граѓанска организација (Сојуз на 

специјални рехабилитатори и едукатори) 

во обезбедување на услуги од социјална 

заштита во локалната заедница. Оваа 

година процесот на 

деинституционализација започна и во 

Заводот за заштита и рехабилитација 

„Бања Банско“ со преселба на 7 

корисници со физичка попреченост во 



 
 

 
 

49 

нови станбени единици за самостојно 

живеење и живеење со поддршка.  

 

Моменталните предвидувања на 

Министерството за труд и социјална 

политика во однос на процесот на 

деинституционализација се дека до 

крајот на 2023 година, со поддршка на 

Делегацијата на ЕУ и агенциите на ОН во 

земјата, нема да има  лица сместени во 

институции за социјална заштита. 

 

  

РОМИ 

 

Продолжува системската дискриминација 

врз Ромите во речиси сите општествени 

сфери. Ромите  и понатаму се соочуваат со 

континуирани тешкотии во остварување 

на правата во речиси сите области на 

општественото дејствување. Нема 

промена и подобрување ниту во 

имплементирање на активностите од 

важечката Стратегија за Ромите; државата 

и понатаму не успева да обезбеди 

целосно и ефикасно спроведување на 

Стратегијата, која се наоѓа во последната 

година од својата важност.  

 

Во изминатата година кон Ромите беше 

регистрирана системска дискриминација, 

особено во непристапноста на Ромите во 

пливачките базени. Продолжува 

сегрегацијата на децата Роми во 

образованието, честата дискриминација 

во пристап до добра и услуги, а сè уште 

постои и дискриминација во пристап до 

здравствени услуги. Државата не успева 

да преземе активни мерки за спречување 

на дискриминацијата врз основа на 

етничка припадност, боја на кожа и 

маргинализирана група.  

 

Во ноември 2019 година, претставници на 

Хелсиншкиот комитет присуствуваа на 12-

тата сесија на форумот за малцински 

права на Обединетите нации, кој се одржа 

во Женева, а чија тема беше 

образованието, јазикот и човековите 

права на малцинствата. Хелсиншкиот 

комитет, заедно со уште четири 

организации од Мрежата за заштита на 

права на Ромите, достави поднесок до 

Специјалниот известувач за малцински 

прашања во кој го информираше за три 

клучни проблеми околу употребата на 

ромскиот јазик во образованието и тоа: 

проблемот со недоволна промоција и 

информираност кај учениците и 

родителите за можноста да се избере 

ромскиот јазик и култура како изборен 

предмет во основно образование, 

недостаток на учебници по предметот 

ромски јазик и култура за 6 – 9 одделение 

и недостатокот на катедри по ромски 

јазик и професори по ромски јазик. На 

самиот форум, претставник на 

Хелсиншкиот комитет имаше можност да 

се сретне со специјалниот известувач за 

малцински прашања, Фернандо де Варен, 

и лично го информираше за 

констатираните проблеми. 
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И ПОКРАЈ ПОЗИТИВНИТЕ ПРИДВИЖУВАЊА, РАБОТНИЧКИТЕ 

ПРАВА СЕ КРШАТ СЕКОЈДНЕВНО 
 

Претходната година лесно можеше да се забележи триумфалистичкиот тон со кој 

владините претставници известуваа за падот на невработеноста, за растот на платите и за 

успешноста на мерките на Владата. За држава како нашата, која од нејзиното 

осамостојување до денес се соочува со голема стапка на невработеност, оваа бројка е 

неизбежно еден од главните социјални фактори што ги диктира односите, културата и 

функционирањето на институциите. Токму поради тоа, важно е да се оддаде признание за 

позитивните придвижувања во изминатата година, но уште позначајно е сериозно да се 

анализираат сѐ уште горливите повреди на работничките права, кои се случуваат речиси на 

секојдневна база.  

 

Двојно поголемиот број на случаи и значително поголемиот опфат на работници во 2019 

година се должи на активното дејствување на Комитетот кон подигнување на свеста на 

работниците и нивно информирање за остварувањето и заштитата на своите права. Од 

прибраните податоци од работниците што се обратија до Хелсиншкиот комитет произлезе 

дека еден од главните проблеми е непознавањето на работничките права.  

 

 

За да работниците да бидат подобро информирани 

за правата што им се гарантирани со закон, во 

периодот од јануари до април, Комитетот објави 

информативни картички што допреа до над 140.000 

луѓе преку Facebook и нашата веб-страница.  

 

Дополнително, во текот на јули и август, Хелсиншкиот 

комитет изработи Прирачник за работнички и 

работници „Мој труд – мои права“ (преведен на 

албански, ромски и англиски јазик), доближувајќи го 

распрсканото трудово законодавство до потребите на 

работниците, со цел сеопфатно објаснување на 

најбитните елементи во заштитата на нивните права. 

 

 

  

 

Во 2019 година, Хелсиншкиот 

комитет за човекови права 

регистрира 166 случаи на 

прекршувања на работничките 

права, коишто опфатија најмалку 

5401 работници во државата. 

 

За споредба, во 2018 година 

Комитетот документира 70 

случаи со опфат од 300 

работници.  

 

 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/rabotnicki_prava_MKD.pdf
https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/moj-trud-moi-prava/
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4 https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/Prirachnik-Mk.pdf 

 

 

 

 

https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/Prirachnik-Mk.pdf
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НАЈЧЕСТИТЕ ПОВРЕДИ И ОСНОВИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО 2019 

ГОДИНА 
 

Правната помош во документираните случаи се состоеше од правно советување, 

информирање на работниците за нивните работнички права, иницирање на управни 

постапки, насоки за почнување на судски работни спорови и следење на судските постапки. 

Низ текот на годината, Хелсиншкиот комитет регистрира најголем број прекршувања на 

работничките права во врска со:  

 

• Правото на регрес за годишен одмор; 

• Повреди на работното место; 

• Иницирање постапка пред Државниот инспекторат за труд за заштита на 

работничките права и/или водење на судска постапка за спорови од работните 

односи; 

• Неосновани причини за отказ; 

• Потпишување на бланко изјави што подоцна работодавачот ги користи за да 

прикаже спогодбено раскинување на работниот однос; 

• Дискриминација на работното место; 

• Постапката за заштита од вознемирување на работното место; 

• Неисплатени плати и придонеси од страна на работодавачот; 

• Пријавување и исплата на прекувремена работа; 

• Остварување на правата кај работодавачот и отстранување на дејствата со кои се 

кршат работничките права; 

• Правилата што ја регулираат работата со скратено работно време; и 

• Можноста за поднесување апликација до Европскиот суд за човекови права, кога 

се искористени сите домашни правни лекови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најчестите прекршувања на 

работнички права, регистрирани од 

страна на Комитетот, се однесуваат на 

правото на регрес за годишен одмор и 

повредите на работното место, 

коишто се несоодветно процесирани 

од страна на Државниот инспекторат 

за труд. 
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Еднаква плата за еднаква работа помеѓу мажите и жените 
 

Пазарот на трудот во државата не забележа значителни промени во однос на 

намалувањето на родовиот јаз во изминатата година. Помеѓу мажите и жените сѐ уште 

преовладуваат разлики во поглед на платите и надоместокот, па и покрај тоа што се 

незначително повисоки од пропорциите во Европската Унија, разликите се зголемуваат 

кога се споредуваат платите за еднаква работа и еднаква вредност на мажите и жените. Тоа 

значи дека главните сфери во коишто се истакнува родовата дискриминација се пристапот 

до вработување, еднаквото плаќање за еднаква работа и работата со еднаква вредност и 

ефектите на „скриените“ карактеристики на мажите и жените.  Таквата ситуација ги 

оптоварува жените повеќе и ги прави позасегнати од мажите од нееднаквите можности на 

пазарот. Тие се понеактивни на пазарот на труд, помалку вработени, заработуваат пониски 

плати и често се соочуваат со повисока сиромаштија од мажите.  

 

Жените со пониско образование, жените од руралните средини и жените што се бават со 

земјоделие се исклучително ранливи на македонскиот пазар на труд. На пример, жените 

имаат поголема веројатност да работат како неплатени семејни работници, дури 9,4 % од 

жените во споредба со 4 % од мажите - и многу поверојатно е дека се самовработени. 

Покрај тоа, неплатените семејни работници сочинуваат приближно една четвртина од 

вработените сиромашни жени. Неприлагодениот платен јаз во Северна Македонија е 17 %, 

што е споредливо со просечниот јаз во платите во ЕУ (16,2 % во 2016 година). Сепак, за 

разлика од ЕУ, прилагодениот јаз во платите во Република Северна Македонија (што ги 

зема предвид карактеристиките на работниците) е повисок од неприлагодениот (суров) јаз, 

бидејќи вработените жени имаат подобро образование од вработените мажи. Достапните 

студии проценуваат дека прилагодениот родов јаз во платите во Република Северна 

Македонија е приближно 17-20 %.  

 

Податоците покажуваат дека само половина од работоспособните жени (51 %) се активни 

на пазарот на трудот во земјата во споредба со просекот на ЕУ од 67,3 %. Слично на тоа, 

родовиот јаз во учеството на пазарот (на 27 процентни поени) е многу поголем од 

просечниот родов јаз во ЕУ (11,2 процентни поени во 2016 година). Родовиот јаз е 

релативно низок за млади и се проширува за постарите работници. Сепак, дури и за млади 

лица, јазот е значаен, што укажува дека во отсуство на владини мерки, тој ќе опстојува. 

Типична неактивна жена во Република Северна Македонија е над 50 години, од албанска 

етничка припадност, мажена (или во партнерство), живее во сиромашно домаќинство, 

живее во мал град, а има само основно образование. Присуството на деца дома ја 

зголемува веројатноста жената да остане надвор од пазарот на трудот. Традиционалната 

поделба на работната сила во домаќинствата во која товарот на грижата за домаќинството 
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автоматски паѓа врз жените претставува значителна пречка за женската активност на 

пазарот на трудот во Северна Македонија. Со други зборови, високата побарувачка и 

очекувања за жените да се грижат за домаќинството и зависните членови на семејството 

(деца и постари лица) доведува до слаба приврзаност на жените на пазарот на трудот. 

Оттука и значителната родова нееднаквост во приходите на мажите и жените.6 Сепак, кога 

веќе се во работен однос, мажите и жените навидум се соочуваат со слични прекршувања 

на работничките права, па најчестите од нив ќе бидат предмет на разгледување во 

продолжение.  

 

 

Правото на регрес за годишен одмор (К15) 
 

Во текот на 2019 година, Комитетот регистрира 10 случаи на неисплатен регрес за годишен 

одмор или исплатен регрес во износ помал од законски утврдениот, спротивно на Општиот 

колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Дел од работниците 

ги пријавија прекршувањата на нивните работнички права во Државниот инспекторат за 

труд, а во 8 случаи правниот тим на Комитетот се обрати до Инспекторатот со барање за 

спроведување вонреден инспекциски надзор. Инспекторатот утврди прекршување на 

правото на регрес за годишен одмор само во еден случај, додека сите останати одговори 

беа негативни.  

 

Работникот, кој кај работодавачот работел најмалку 6 месеци во календарската година, има 

право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40 % од основицата.  

 

Работодавачите кај кои настанале потешкотии во работењето, ценејќи ја економско-

финансиската состојба на работодавачот, можат да одат под овој загарантиран минимум, 

согласно Спогодбата за изменување и дополнување на Колективниот договор за 

приватниот сектор од областа на стопанството.7 Како последица на непостоење на јасни 

критериуми околу тоа како се утврдува дали навистина постоеле објективни потешкотии 

при работењето и соодветна проценка на големината на проблемите, работодавачите 

неретко ја злоупотребуваат и изигруваат обврската за исплаќање регрес. Многу често, 

работодавачите исплаќаат незначителни износи на име регрес за годишен одмор, за што 

говорат и документираните случаи на Хелсиншкиот комитет, во кои работодавачите 

неретко исплаќаат 1000, 500, па дури и 100 денари регрес за годишен одмор. Околу 7 % од 

 
6 Во 2015 година мажите имале просечно 20 % повисок просечен приход (15.692 денари) отколку жените (13.000 
денари). 
7 Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството („Службен весник на Република Македонија“ број 119/2015). 
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сите случаи на повреди на работнички права пријавени до Хелсиншкиот комитет за 

човекови права се однесуваат токму на случаите поврзани со исплаќањето на регресот за 

годишен одмор. 

 

Ова резултира со правна несигурност на работниците и неможност на Државниот 

инспекторат за труд да утврди прекршување на работничките права од колективен 

договор, поради недостаток на прецизни критериуми и постапки за утврдување на 

потешкотиите во работењето на работодавачот.  

 

Дополнително, поради погрешна и невоедначена примена на одредбите што се однесуваат 

на регрес за годишен одмор во однос на работничките што користеле породилно отсуство, 

Хелсиншкиот комитет за човекови права иницираше постапка. Постапката се водеше пред 

Комисијата за толкување на колективниот договор за приватниот сектор од областа на 

стопанството, за толкување на спорните одредби со цел воедначена примена. Комисијата 

за толкување одлучи дека жените што користат отсуство поради бременост и раѓање, а се 

во работен однос 6 месеци кај ист работодавач во календарската година, имаат право на 

исплата на регрес за годишен одмор.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препорака:  

Поради трендот на исплата на регрес за 

годишен одмор во многу мал и незначителен 

износ, неопходно е воведување на јасни 

критериуми и постапки за утврдување дали 

работодавачот навистина се соочува со 

финансиски потешкотии во работењето, а 

доколку е тоа случај во колкав обем. Само на тој 

начин ќе се избегнат сегашните нормативни 

парадокси со кои е возможно работодавачот 

континуирано да има зголемен обем на работа, 

а истовремено да се соочува со финансиски 

потешкотии, па како резултат на тоа да исплаќа 

регрес за годишен одмор во износ помал од 

утврдената основица. 
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Безбедност и здравје при работа 
 

Честите повреди на работниците на нивните работни места ја доведуваат во прашање 

функционалноста на системот за безбедност и здравје при работа. Од прибраните 

податоци за повредите на работно место и од информациите за постапувањето на ДИТ во 

овие случаи, произлезе дека проблемот не е во недостигот на законска регулатива, туку во 

недоследната имплементација на законите – и во однос на превенцијата на несреќи на 

работно место и во однос на санкционирањето на пропустите што довеле до вакви 

инциденти. 

 

Според информациите што Хелсиншкиот комитет постојано ги прибира од медиумите и од 

дневните билтени на Министерството за внатрешни работи, градежништвото е дејноста 

каде што се случуваат најмногу несреќи на работното место, по што следуваат повреди кај 

лица коишто самостојно вршат професионална дејност, односно земјоделците – 

трактористи. Во текот на последните три години може да се забележи загрижувачки тренд 

во однос на заштитата на работниците. 

 

Во 2018-та година, според годишниот извештај на МЗЗПР, се случиле најмалку 124 несреќи 

при работа, од кои 33 биле фатални.8 Во 2019-та година, медиумите и МВР известија за 

најмалку 19 повреди на работно место со фатални последици, додека Хелсиншкиот 

комитет за човекови права беше директно известен само за еден процесиран случај на 

несреќа при работа со смртни последици. Во конкретниот случај, Државниот инспекторат 

за труд, откако констатирал бројни неправилности, поднел кривична пријава против 

изведувачот како правно лице и против одговорното лице во правното лице каде што 

работел работникот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Податоците на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија пак посочуваат дека во 2018 имало 
најмалку 846 повреди на работното место. Ваквиот диспаритет покажува дека постојат сериозни проблеми и 
разлики уште во самото прибирање податоци. Информациите на Институтот се достапни на нивната веб-
страница. 
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Без темелен ангажман на сите чинители на 

системот за безбедност и здравје при 

работа, состојбата нема да се промени туку 

напротив, дополнително ќе се влошува. Во 

таа насока, Хелсиншкиот комитет 

препорачува Државниот инспекторат за 

труд да спроведува темелна истрага во 

сите случаи на повреда при работа - ДИТ да 

ја лоцира одговорноста за несреќите и 

соодветно да ги санкционира сите што со 

непостапување според законите или 

прекршување на законите и процедурите 

дозволиле да се зголемува низата вакви 

трагедии со цел работодавачите доследно 

да ги почитуваат законите и правилниците 

со кои се обезбедуваат безбедни работни 

услови, како единствен начин да се 

превенираат вакви и слични инциденти. 

 

      Препорака: 
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Институционална заштита на работничките права 
 

Врз основа на прибраните податоци преку секојдневната директна комуникација со 

работниците, Хелсиншкиот комитет ја следи и анализира работата на Државниот 

инспекторат за труд како примарна институционална заштита на правата од работен однос.  

 

Во текот на 2019 година, Комитетот поднесе 47 претставки до Државниот инспекторат за 

труд. Загрижувачки е малиот број на случаи во кои ДИТ утврдил прекршување на 

работничките права. Имено, единствено во 12 случаи од вкупниот број претставки е 

утврдено некакво прекршување на работничките права, додека во 33 одговорот од ДИТ е 

негативен, а на 2 претставки ДИТ нема доставено одговор. Само во еден случај, ДИТ поднел 

кривична пријава против работодавачот и тоа за случај на повреда на работното место со 

смртни последици.  

 

Трудовата инспекција има важна улога во заштитата на работничките права и во процесот 

на гарантирање доследно почитување и примена на прописите од областа на трудот. Кога 

на работникот ќе му биде повредено право или ќе му биде оневозможено да го оствари 

своето право од или во врска со работниот однос, може да поднесе барање до ДИТ. ДИТ 

треба да одговори на барањето и веднаш да спроведе вонреден инспекциски надзор, а 

најдоцна во рок од 10 работни дена од приемот на иницијативата и најдоцна во рок од 15 

дена по завршувањето на надзорот да го извести подносителот за резултатите од 

инспекцискиот надзор. Ваквиот рок е несоодветен поради тоа што се работи за заштита на 

права од работен однос што се директно поврзани со егзистенцијалниот статус на 

работниците и таквата заштита бара посебен приоритет и итност. Долгиот рок 

дополнително ја комплицира ситуацијата на работникот со оглед на тоа што истовремено 

течат и роковите од 8 дена за поднесување на приговор или барање до работодавачот во 

врска со сторената повреда, а потоа и рокот од 15 дена за поведување на судски спор. 

 

Истражувањата на Хелсиншкиот комитет  покажаа дека задоволството од овој вид на 

институционална заштита помеѓу работниците е исклучително ниско. Од спроведената 

анкета врз вкупно 839 испитаници, целосно незадоволство од работата на ДИТ искажале 

64,2 % од испитаниците, додека 12,6 % од испитаниците изразиле делумно незадоволство. 

Заклучокот е дека трудовите инспекторати не уживаат доверба помеѓу граѓаните.9 

 

 

 

 
9 Анализа на степенот на задоволство од механизмите за заштита на работничките права во Република Македонија 
(2019), Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија.  
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државниот инспекторат за труд во текот на 2019 година ниту ги прифати ниту 

ги примени препораките на Хелсиншкиот комитет за подобрување на 

неговото работење, што ќе доведеше до ефикасна заштита на работниците 

при остварување на своите права. Затоа повторуваме дека Државниот 

инспекторат за труд треба: 

 

• да постапува доволно брзо и ажурно по поднесените барања за 

вонреден инспекциски надзор; 

• да доставува целокупна документација од извршениот инспекциски 

надзор (записник за извршен инспекциски надзор, решение, платен 

налог и слично) до подносителите на барањата за вонреден 

инспекциски надзор; 

• да воведе функционални телефонски линии во сите подрачни 

единици;  

• да ја унапреди соработката со синдикатите, организацијата на 

работодавачите и да биде поотворен за соработка со граѓанските 

организации; 

• да ги известува во сите случаи подносителите на барањата за 

вонреден инспекциски надзор за исходот на иницираните 

прекршочни постапки и висината на прекршоците изречени против 

работодавачите што не постапиле по решенијата на инспекторатот и 

не ги отстраниле утврдените повреди на работничките права. 

 

      Препорака: 
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Меѓународни компаративни искуства и достигнувања 
 

Во 2019 година Меѓународната организација на трудот го објави својот годишен Извештај 

за примената на своите конвенции и препораки, што го изработи Комитетот на експерти.10 

Од Република Северна Македонија било побарано да достави 16 извештаи, од кои 

државата доставила само 10. Од конвенциите за кои државата не поднела известување, 

извештајот ги издвојува: 

 

 

• Конвенција број 98 за правото на организирање и колективно договарање 

од 1949 – Комитетот побарал од Владата на РСМ да продолжи со 

информирање за примената на Конвенцијата во пракса вклучувајќи и 

поднесување на статистички податоци за бројот на колективни договори 

вклучени во приватниот и јавниот сектор и бројот на работници опфатени со 

тие договори. 

 

• Конвенција број 111 за дискриминацијата (во однос на вработувањето и 

професијата) од 1958 – Република Северна Македонија не одговорила и не 

ги применила коментарите на Комитетот од 2015 година во однос на 

примената на оваа Конвенција. Поради тоа, Комитетот уште еднаш побара 

Владата да достави информации за преземените мерки при 

имплементацијата на Законот за еднакви можности на мажите и жените и 

нивниот придонес во постигнување на родовата еднаквост во приватниот и 

во јавниот сектор. Воедно, Комитетот побарал Владата да достави 

информации за преземените практични мерки за спречување и адресирање 

на сексуалното вознемирување на работното место и да извести за постапки 

за заштита од сексуално вознемирување на работно место пред надлежните 

органи. 

 

• Конвенција број 81 за трудовата инспекција од 1947 и Конвенција број 129 

за трудовата инспекција (во земјоделството) од 1969 – Комитетот побарал 

од Владата да достави информации за дејствијата што трудовите инспектори 

ги преземаат во насока на заштита на правата на странските работници во 

случаи кога тие се наоѓаат во неповолни ситуации. Комитетот дополнително 

 
10 Меѓународна организација на трудот, Извештај на Комитетот на експерти за примената на конвенциите и препораките, 
2019 година [извештајот е достапен на: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf, последен пат пристапено на 26.01.2020]. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf
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побарал информации за бројот на случаи во кои странските работници 

успеале да ги заштитат своите работнички права, како што е исплаќање 

неисплатени плати и придонеси од социјално осигурување. 

 

Во извештајот Комитетот нагласува дека е загрижувачки недостатокот на известување од 

страна на нашата држава во однос на конвенциите и препораките на МОТ.  
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Повеќегодишните проблеми со 

константно прекршување на 

работничките права на текстилните 

работнички и мобинг од страна на 

работодавачите, релативно ниската свест 

и информираност за нивните работнички 

права и недовербата во институциите на 

системот ги прави особено ранливи и 

подложни на прекршување на нивните 

работнички права. Работничките во 

текстилната индустрија се едни од 

најниско платените работнички во 

државата, со речиси 60 % пониска 

просечна плата од просечната плата на 

државно ниво и во изминатава година, па 

поради ниските примања имаат 

ограничен пристап до правда и се 

соочуваат со потешкотии при 

адресирањето на прекршувањата на 

нивните работнички права. 

Дополнително, текстилните работнички 

досега никогаш не биле директно 

вклучени во процесите на донесување на 

политиките што директно ги засегаат, 

како што се Законот за работни односи, 

Законот за минимална плата, Општиот 

колективен договор за приватниот сектор 

од областа на стопанството и слично, што 

резултира со носење рестриктивни 

политики што ги уредуваат работничките 

права на текстилните работнички.  

 

Токму затоа, Хелсиншкиот комитет за 

човекови права и во 2019 година 

продолжи да работи на превенција и 

намалување на прекршувањата на 

работничките права на текстилните 

работнички преку нивно правно 

зајакнување и зајакнување на нивното 

самозастапување. Важни компонентите 

за остварување на ваквите цели се 

обезбедувањето бесплатна правна и 

параправна помош на текстилните 

работнички што  претрпеле прекршување 

на нивните работнички права, што ќе 

резултира со подобрување на пристапот 

до правда на текстилните работнички, ќе 

ја подигне свеста за состојбата со 

работничките права на текстилните 

работнички и ќе го зголеми нивното 

учеството во процесите на носење 

политики што ги регулираат работничките 

права.  

 

 

Самозастапување  
 

Во 2019 година текстилните работнички 

за првпат беа вклучени во процеси на 

застапување за донесување политики и 

закони на национално ниво со кои се 

регулираат нивните работнички права. 

Хелсиншкиот комитет за човековите 

права, како дел од работната група за 

изработка на измените и дополнувања на 

Законот за работни односи, успеа да ги 

адресира предлозите и идеите на 

текстилните работнички за измени и 

подобрување на закони, кои беа 

детектирани преку теренската работа на 

ангажираните параправнички од редот на 

текстилните работнички.  

 

Предлозите се однесуваа на дефинирање 

на случаите во кои работодавачите можат 

да склучуваат договор за вработување на 
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определено време со работниците; 

трансформацијата на договорот за 

вработување од договор на определено 

во договор на неопределено време да 

биде законска обврска на работодавачот, 

кога ќе бидат исполнети законските 

услови за истото; допрецизирање на 

рокот во кој работникот треба да го 

поправи своето работење, во случај кога 

работодавачот го известил дека не е 

задоволен од начинот на извршувањето 

на работните обврски; зголемување на 

рокот за поднесување приговор против 

одлуките за отказ на договор за 

вработување со отказен рок и отказ на 

договор за вработување без отказен рок 

или одлуката за отстранување од кај 

работодавач од 8 на 15 денови; 

прецизирање на дисциплинската 

постапка за утврдување на повреда на 

работни обврски, работен ред  и 

дисциплина од страна на работник, пред 

изрекување парична казна; зголемување 

на рокот за застарување на паричните 

побарувања од работен однос од 3 на 5 

години. Сите овие препораки се 

инкорпорирани во последната работна 

верзија на предлог-законот за измени и 

дополнување на Законот за работни 

односи. 

 

Во 2019 година забележано е подигање 

на свеста кај текстилните работнички за 

синдикално организирање. Со помош и 

посредство на Хелсиншкиот комитет за 

човекови права, беше основана 

синдикална единица на ниво на 

работодавач во текстилна фабрика во 

Делчево. Изминатата година 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

работеше и на теренско информирање на 

текстилните работнички за нивните 

работнички права преку одржување 

информативни работилници, претежно во 

градовите во источниот дел од државата. 

Комитетот го поддржа и протестот во 

Штип, организиран по најавите на 

Текстилниот кластер за зголемување на 

работното време и други барања што 

директно влијаат врз правата на 

работниците во текстилната индустрија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mhc.org.mk/news/protest-na-tekstilnite-rabotnichki-i-rabotnici-vo-shtip/
https://mhc.org.mk/news/protest-na-tekstilnite-rabotnichki-i-rabotnici-vo-shtip/
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5 Од протестот на текстилните работнички во ноември 2019 

 

 

 

Бесплатна правна и 

параправна помош 
 

Во 2019 година беа документирани 634 

случаи на прекршување на работничките 

права на 1871 текстилни работнички и 

работници од 60 фабрики и конфекции во 

земјата. Прекршувањата се однесуваа на: 

неисплатени плати, неисплатени 

додатоци  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, неисплаќање регрес за годишен 

одмор (к-15).  

 

Правната помош по документираните 

случаи се состоеше од правно 

советување, информирање на 

работничките за нивните работнички 

права и иницирање постапки за вонреден 

инспекциски надзор пред Државниот 

инспекторат за труд. Хелсиншкиот 
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комитет иницира 22  управни постапки за 

вонреден инспекциски надзор пред 

Државниот инспекторат за труд. Од 

иницираните постапки инспекторатот во 9 

случаи утврди прекршување на 

работничките права и ги задолжи 

работодавачите да ги отстранат 

прекршувањата, во 12 случаи не утврди 

прекршување на работничките права, а 

само 1 постапка е сè уште во тек. Ова е 

позитивна промена и подобрување на 

ефикасноста во постапувањето на 

Државниот инспекторат за труд, кој во 

2017 и 2018 година водеше значително 

подолги и побавни постапки за вонреден 

инспекциски надзор и кога неретко 

знаеше и воопшто да не одговори  по 

поднесено барање за иницирање 

вонреден инспекциски надзор.  

 

Сепак, останува прашањето за 

ефикасноста на заштитата што ја нуди 

Инспекторатот, односно дали и колку се 

констатира вистинската фактичка состојба 

при вршењето на надзорите, колку 

работодавачите ги почитуваат дадените 

наредби на Инспекторатот и каков е 

степенот на задоволство на текстилните 

работнички и работници во однос на 

квалитетот на добиена правда. Сè уште 

има ситуации кога се утврдуваат 

неправилности и недостатоци кај 

работодавецот, а 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, сè уште не 

можат да ги добијат паричните 

побарувања од своите работодавци. Од 

друга страна, поради релативно ниските 

примања и социјалниот ризик 

текстилните работнички, сè уште имаат 

ограничен пристап до правда во однос на 

судска заштита и покрај донесените 

измени и дополнувања на Законот за 

бесплатна правна помош.  
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Препораки: 
 

• Државниот инспекторат на труд треба да воведе систем на поднесување анонимни 

иницијативи за поведување вонреден инспекциски надзор, заради охрабрување на 

текстилните работнички да пријават прекршување на работничките права.  

 

• Подрачните единици на Министерството за правда во соработка со синдикатите и 

здруженијата на граѓани, преку информативни средби, треба да ги запознаат 

текстилните работнички со можностите за добивање бесплатна правна помош 

согласно Законот за бесплатна правна помош во случаи на прекршување на 

работничките права. На тој начин текстилните работнички ќе се мотивираат да 

поведат судски постапки кога им се прекршени работничките права. 

 

• Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи и Финансиската полиција 

треба да воспостават  координирана соработка во постапување по случаи на 

прекршувања на работнички права, a особено во оние што се однесуваат на враќање 

на пари од работниците на работодавачот, исплата на плати на рака, неисплаќање 

плати, придонеси и додатоци на плати. 

 

• Поголема вклученост на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и 

чевларската индустрија во информирање, подигање на свеста и заштитата на 

работничките права. Синдикатот треба почесто да организира обуки и средби со 

текстилните работнички на кои ќе работи на нивно правно зајакнување, но и на 

подигање на свеста за заштита на работнички права. Дополнително, Синдикатот 

треба да работи на мотивирање на текстилните работнички за синдикално 

организирање, информирајќи ги за придобивките од синдикалното организирање 
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Измени на законската регулатива 
 

Предлог-законот за прекинување на бременоста11 што беше поднесен во 2018 година, 

беше донесен во мај оваа година. Законот од 2013 година, кој со својата содржина и 

донесувањето по скратена постапка предизвика бурни реакции кај голем дел од 

невладиниот сектор и општата популација, значително го отежна пристапот до абортус 

преку усложнување и бирократизација на постапката за прекинувањето на бременоста.  

 

Со новиот Закон се отстрануваат дел од административните пречки како задолжителното 

советување и тридневното чекање по советувањето, како и приложувањето на потврди од 

страна на жените во случаи на силување или неповолна социјална состојба, со што личните 

изјави на жените ќе бидат доволни за здравствената установа да ја даде бараната 

здравствена услуга. Законот предвидува прекинувањето на бременоста да може да се 

изврши до истекување на 12-тата гестациска недела со писмена согласност од бремената 

жена, додека формирањето на Првостепената комисија е поместено од 12-та на 22-ра 

гестациска недела од бременоста. Доколку бремената жена е малолетна или ѝ е одземена 

деловната способност, прекинувањето на бременоста може да се изврши со писмена 

согласност од родителот, односно старателот на бремената жена. Новиот закон воведува 

медикаментозен абортус, со што за првпат се нуди можноста за прекинување на 

бременоста до деветтата гестациска недела со медикаментозен метод и во здравствена 

установа од примарна здравствена заштита. На овој начин пристапот до абортус ќе биде 

проширен во повеќе градови што ќе придонесе и за намалување на патните трошоците на 

жените. 

 

Во 2019 година беше формирана работна група за изготвување на нов Закон за еднакви 

можности на жените и мажите, во која со своја претставничка ќе учествува и Хелсиншкиот 

комитет. Потребата од донесување на нов Закон произлезе од ограничената ефективност 

на досегашниот, особено на локално ниво. Според препораките од извештајот на 

Комитетот за елиминација на дискриминација врз жените (CEDAW12 Комитет) од 2018 

година потребно е одредување на временска рамка и тематски приоритети во однос на 

амандманите на Законот, согласно принципите на еднаквост и недискриминација во сите 

области покриени со Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз 

жените (CEDAW), во соработка со сите релевантни чинители, вклучително и граѓанското 

општество.13 Препораките укажуваат на потребата од развивање на план за таргетирано 

 
11 Службен весник на РСМ, бр. 101/2019. 
12 CEDAW – Convention on Elimination on all Forms of Discrimination against Women 
13https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6

&Lang=En  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
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спроведување на Законот, со фокус на жени во рурални средини, Ромки, мигрантки, 

барателки на азил и бегалки, жени во проституција и жени со попреченост.  

 

Во текот на оваа година беа направени значајни достигнувања во однос на исполнување на 

поставените цели и активности од Националниот акциски план за имплементација на 

Истанбулската конвенција 2018-2023 (НАП). Во таа насока, во 2018 година беа основани три 

Центри за упатување на жртви на сексуално насилство. Во Центарот во Скопје во 2018 

година биле пријавени три случаи, додека во 2019 година пет случаи од кои само во еден 

случај било докажано дека е сторено кривичното дело „силување”. Хелсиншкиот комитет, 

заедно со Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство и 

релевантните институционални актери, континуирано работи на подигање на свеста за 

нивното постоење, како и за унапредување на протоколите за нивно функционирање.  

 

Сепак еден од клучните закони кој беше предвиден со НАП - Законот за спречување и 

заштита од насилство врз жените и семејно насилство, во чија подготовка учествуваа и 

претставници на Хелсиншкиот комитет, а кој беше предвидено да се донесе до крајот на 

годината, поради закажувањето на предвремените парламентарни избори на 12 април 

2020 година, не беше ставен на гласање во Собранието. Донесувањето на овој закон 

значително ќе ја подобреше институционалната и сеопфатна поддршка на жртвите на 

родово базирано насилство.  

Целта на донесувањето на овој Закон е да се надминат пречките и недостатоците што ги 

имаме со постоечкиот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 

преку обезбедување на еднаквост, елиминирање на стереотипите за родовите улоги, 

превенција на сите форми на родово базирано насилство врз жените, семејното насилство 

и утврдување на мерки и активности за заштита на жртвите на овој вид на насилство. Со 

овој Закон се уредува постапувањето на институциите и нивната координација со 

организациите и за првпат предвидува дека треба да постапуваат со должно внимание. 

Текстот на новиот Закон опфаќа нови форми на насилство што ги воведува Истанбулската 

конвенција и изречно ги дефинира поимите „насилство врз жени“ и „родово базирано 

насилство“, а воедно предвидува поддршка на сите категории на ранливи жени, како транс-

родови жени, жени кориснички на дроги, бремени жени, Ромки итн.  

Со ратификација на Истанбулската конвенција, Република Северна Македонија ја презема 

и обврската за измена и дополнување на Кривичниот законик, но и на други закони и 

подзаконски акти, што е од особена важност да се заврши во следните две години, пред 

планираната евалуациска процедура на Групата експерти за акција против насилството врз 

 
13https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6
&Lang=En 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/MKD/CO/6&Lang=En
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жените и домашното насилство (GREVIO)14 за нашата држава. Во меѓувреме беше 

формирана работната група за измени и дополнувања на Кривичниот законик во насока на 

пропишување нови кривични дела и имплементирање одредби што се предвидени со 

Истанбулската конвенција, како семејно насилство, психолошко насилство, сексуално 

вознемирување, генитално осакатување, демнење и неконсезуалните сексуални дејствија. 

Воедно Кривичниот законик е родово неутрален во однос на јазикот што го користи 

односно не ја препознава родовата нееднаквост и родовите стереотипи, кои се и главна 

причина за некои од кривичните дела што се регулирани со Конвенцијата. Дополнително, 

потребно е во Кривичниот законик јасно да се дефинира што значи „родово засновано 

насилство”, а што „насилство врз жени”.  

Препознавање на насилството врз жените/родово базираното насилство и семејното 

насилство и довербата во институциите надлежни за истото е сè уште на многу ниско ниво. 

Регионалното истражување што го направи ОБСЕ за состојбата со родово базираното 

насилство во земјава укажува на тоа дека три од пет жени (60 %) сметаат дека насилството 

врз жените е вообичаено, а речиси три од десет сметаат дека тоа е многу честа појава.15  

Ова зборува за потребата од сеопфатна едукација и подигање на свеста, пред сè за 

препознавање на насилството, како и за зголемување на нивото на доверба во 

институциите. Во текот на 2019 година Хелсиншкиот комитет активно работеше во оваа 

област преку работата со 60 претставници на институции што се вклучени во системот на 

превенција на родово базирано насилство и заштита на жртвите, но тоа што беше утврдено 

како неопходно е воспоставување системски пристап кон проблемот.  

Со цел да се исполнат стандардите пропишани со Истанбулската конвенција, потребно е 

отворање на дополнителни центри за жртви на сексуално и родово базирано насилство.16 

Воедно, Хелсиншкиот комитет апелира до институциите да пристапат кон најскоро 

донесување на овој закон, веднаш по завршување на изборите и формирањето на новата 

Влада.  
 

 

Меѓународно застапување 
 

И покрај тоа што Република Северна Македонија е една од земјите што имаат пристапено 

кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), 

како и Факултативниот протокол кон неа, во практика обврските на државата во однос на 

Конвенцијата не заживеаја, што беше критикувано од страна на граѓанските организации, 

правните експерти и правни практичари. 

 
14 Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence 
15 https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true 
16 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf  

https://www.osce.org/mk/secretariat/424409?download=true
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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Во рамки на проектот ,,Жените имаат права!’’, Хелсиншкиот комитет на 25 мај 2019 година 

поднесе претставката до CEDAW Комитетот, што всушност претставува прва комуникација 

од Република Северна Македонија доставена до Комитетот. Случајот што беше 

идентификуван како соодветен за застапување пред Комитетот, претходно бил воден пред 

домашните судови, а бил поддржан со финансиски средства на Здружението за 

здравствена едукација и истражување Х.Е.Р.А. Случајот се однесува на две жени-Ромки на 

кои им било оневозможено право на здравствена заштита односно им бил ограничен 

пристапот до гинеколошки услуги. На поднесувањето на претставката претходеа серија 

обуки со вклученост на повеќе организации што работат на оваа проблематика, а 

Хелсиншкиот комитет подготви и Прирачник за поднесување на претставки до CEDAW 

Комитетот.17 Доколку претставката биде прифатена како основана, државата ќе мора да 

обезбеди еднаков пристап до здравствени услуги за сите категории граѓани и да ги 

имплементира препораките од Комитетот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/prirachnik-za-fakultativniot-protokol-kon-cedav/  

 

Во 2019 година во Хелсиншкиот комитет 

се обратија 31 жртви на родово базирано 

и семејно насилство. 12 од нив нè 

исконтактираа телефонски, а 19 се 

обратија лично во канцеларијата за 

бесплатна правна помош. 

 

7 жртви беа придружувани од 

претставници на Хелсиншкиот комитет 

пред надлежните институции (полициски 

станици и центар за социјална работа), со 

цел да го пријават семејното насилство. 

https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/prirachnik-za-fakultativniot-protokol-kon-cedav/
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Во текот на оваа година Хелсиншкиот комитет спроведе видео кампања насловена “Дали 

знаеш?“18, која се состои од осум информативни и едукативни видеа наменети за 

подигнување на свеста за Конвенцијата и што презентираат податоци за родовата 

нееднаквост во земјата во различни области: семејно насилство, пазарот на труд, 

образование, политика итн. 

 

Врз основа на лични сведоштва на жртвите, како и од случаите на придружување жртви на 

насилство, Хелсиншкиот комитет утврди висок степен на несензибилизираност кај 

службениците од ЦСР и МВР, судии, обвинители итн., чиј однос дополнително придонесува 

за двојна виктимизација на жртвите. Освен што нивниот однос е несензибилизиран, многу 

често нивните реакции се спори, незаконити и непрофесионални. Реалната бројка на жртви 

на насилство не соодветствува со бројот на пријавени случаи во Хелсиншкиот комитет, што 

се должи на неинформираноста на жртвите од страна на институциите, како и на нивниот 

однос кон жртвите кој е најчесто обесхрабрувачки. Во таа насока, потребно е да се работи 

на обезбедување на ефикасна заштита од насилство што ќе придонесе за зголемување на 

довербата во институциите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://mhc.org.mk/news/promoczija-na-video-kampanjata-dali-zna/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tlWvuCN6B7I
https://mhc.org.mk/news/promoczija-na-video-kampanjata-dali-zna/
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6 Како службените лица од различни институции комуницираат со жртвите 
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Дигитален активизам  

 
 

Во рамки на кампањата „16 дена активизам против родово базирано насилство“, во чиј 

фокус оваа година беше сексуалното вознемирување, насилството и силувањето, под 

слоганот „Generation equality stands against rape!”, феминистичката платформа „Медуза“ 

спроведе герила акција под хаштагот #ЗоштоНеПријавив. На листови со хаштагот 

#ЗоштоНеПријавив беа споделени приказни на жртви на насилство на неколку локации во 

Скопје, кои понатаму беа споделувани на социјалните мрежи и медиуми. Кампањата 

имаше за цел да го прекине молкот за сексуалното насилство, преку отворање на јавниот 

простор за сите оние што немале храброст да зборуваат за она што им се случило, како и 

за причините поради кои не го пријавиле насилството. Кампањата на социјалните медиуми 

имаше опфат од околу половина милион, што укажа на сè уште присутното табуизирање на 

насилството, како и стравот и срамот од пријавување на истото. Резултатите од кампањата 

укажаа на неколку поразителни факти односно дека сексуалното насилство е 

распространето многу пошироко од она што е видливо и пријавено, како и дека жртвите се 

уште немаат храброст да зборуваат за преживеаната траума, а уште помалку да го пријават 

насилството.  
 

 

 

 

 

 

https://meduza.mk/
https://meduza.mk/fem-101/bev-seksualno-napadnata-i-zoshto-ne-se-plashev-da-zboruvam-za-toa/
https://meduza.mk/
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Обезбедувањето бесплатна правна 

помош на ранливи и 

маргинализирани групи и граѓани 

во социјален ризик се состои во 

темелите на постоењето на 

Хелсиншкиот комитет за човекови 

права. Според Истражување за 

јавната перцепција и 

запознаеноста на граѓаните со 

Законот за бесплатна правна 

помош19 изготвено од Реактор – 

истражување во акција, 92,5 % од 

испитаниците одговориле дека не слушнале за здруженија и организации што даваат 

бесплатна правна помош. Сепак, Истражувањето го посочува Хелсиншкиот комитет како 

предводник во оваа област, како организација која е најпрепознатлива и најдостапна за 

обезбедување бесплатна правна помош. Ова го прави Хелсиншкиот комитет најсоодветна 

организација за прибирање на репрезентативни податоци во однос на барателите на 

бесплатна правна помош.  

 

Во текот на 2019 година, Комитетот, на својата веб-страна објавуваше месечни извештаи за 

состојбата со заштитата на човековите права. Извештаите беа подготвени врз основа на 

прибрани податоци од барателите на правна помош и идентификуваните недостатоци во 

системот. Овие мониторинг-извештаи, промовирани на електронските медиуми и 

достапни за поширока јавна употреба, ги информираа носителите на одлуки (особено 

Министерството за правда, како надлежна институција) за нашите препораки кон 

унапредување на системот за бесплатна правна помош. 

 

Ставајќи им приоритет на прашањата битни за Европската унија, а во насока на 

хармонизирање на нашето законодавство со тоа на Унијата и заштита на нејзините основни 

вредности, во 2009 година беше донесен првиот Закон за бесплатна правна помош што 

стапи на сила наредната година. Последното истражување за јавната перцепција и 

запознаеноста на граѓаните со ЗБПП, покажа дека само 1,1 % од вкупното население во 

Република Северна Македонија ги исполнува сите законски услови за добивање БПП.20 

 
19 Реактор – истражување во акција, Истражување за јавната перцепција и запознаеноста на граѓаните со Законот за бесплатна 
правна помош, ФООМ, 2016 година. 
20 Ibid. 

„Во поглед на вистината и правдата, не 

постои разлика помеѓу големите и малите 

проблеми, бидејќи сите прашања околу 

третманот на луѓето се исти.“ 

 

Алберт Ајнштајн 
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Системот за обезбедување бесплатна правна помош имаше сериозни недостатоци и 

слабости, а Законот не успеа да ја оствари својата цел - заштита на принципот на еднаков 

пристап до правда за сите граѓани.  

Поради ова, во 2019 година беше усвоен новиот Закон за бесплатна правна помош, кој 

стапи на сила во октомври истата година. Подобрениот текст на Законот вклучува поширок 

опсег на граѓани што ги исполнуваат условите за добивање бесплатна правна помош. 

Хелсиншкиот комитет системски го мониторира процесот на примената на новиот Закон, 

но и на системот за бесплатна правна помош. 

Хелсиншкиот комитет дејствува во насока на правно зајакнување и правна поддршка на 

граѓаните уште од неговото основање во 1994 година. Од 2016 година, Комитетот е 

регистриран како овластено здружение за обезбедување примарна правна помош 

согласно Законот за бесплатна правна помош.  

 

• Во текот на 2019 година, Комитетот им обезбеди правна помош на 400 граѓани во 

областа на работните односи и пристапот до вработување, семејното и родово 

базирано насилство, семејните односи, социјалната заштита, дискриминацијата, 

говорот на омраза и делата од омраза. 

 

• Во 2019 година, 224 мажи и 176 жени побараа бесплатна правна помош. Од нив, 

346 Македонци, 17 Роми, 22 Албанци, 7 Бошњаци, 6 Турци и 2 Срби.  

 

• Дополнително, Комитетот поднесе 4 барања за секундарна правна помош до 

Министерството за правда за развод на брак поради семејно насилство, одземање 

родителско право, издршка на дете и нарушено владение. Три од поднесените 

барања беа одобрени, додека само едно беше одбиено и обжалено пред 

надлежна институција. 

 

 

 

Комитетот допира до најранливите и маргинализирани групи, им го зајакнува знаењето за 

своите права и механизмите за нивна заштита и придонесува кон непречено уживање на 

нивните права во општеството како целина. Но, оваа обврска примарно се наоѓа кај 

државата. Република Северна Македонија има обврска да им обезбеди на сите индивидуи 

непречен и еднаков пристап до соодветни, независни и непристрасни судски и вонсудски 

механизми. Пристапот до правда не е само основно човеково право. Тој е истовремено и 

суштествен предуслов за заштита и унапредување на сите останати граѓански, културни, 

економски, политички и социјални права.  
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Според последните податоци на Државниот завод за статистика21, во 2018 година стапката 

на сиромашни лица во Република Северна Македонија изнесувала 21.9 %. Бројот на лица 

коишто живеат под прагот на сиромаштија изнесувал 455.000, односно 1/5 од вкупниот број 

на населението. Оттука, клучно значење за обезбедување пристап до правда за 

сиромашните има воспоставувањето инклузивен правосуден систем што ја зема предвид 

нерамнотежата помеѓу приходот и моќта. Ова подразбира добро функционални судски и 

вонсудски механизми и закони, кои ќе одразуваат сечии интереси и потреби, а пред сѐ на 

граѓаните во социјален ризик. Државата има обврска да ги преземе сите неопходни мерки 

за да им обезбеди на лицата што живеат во сиромаштија неограничено да уживаат во 

своите права. 

 

 Во таа насока, Република Северна Македонија и оваа година не презеде доволно мерки во 

насока на запознавање на граѓаните со нивните права и механизмите за нивна заштита. Од 

податоците прибрани преку разговори со барателите на правна помош произлезе дека 

ниту државните службеници не ги познаваат правата на граѓаните доволно за да овозможат 

нивно остварување или, пак, заштита. Во текот на 2019 година Министерството за правда 

спроведе обуки за службените лица од подрачните одделенија што ќе одлучуваат во 

постапката за одобрување на секундарна правна помош. Но, ова досега се покажа како 

недоволно за надминување на системската криза во ефективниот пристап до правда. 

Имено, неопходно е стручно оспособување на сите даватели на услуги што придонесуваат 

кон остварување на правата на граѓаните. Ова значи дека освен вработените во 

Министерството за правда, обуки за дополнителна едукација се потребни и за органите на 

правосудниот систем, вклучително и полициските службеници, судиите и судските 

службеници и адвокатите како и државните службеници и давателите на јавни услуги. 

Дополнително, потребно е нивно сензитивизирање за работа со ранлива категорија на 

граѓани како што се лицата кои живеат во сиромаштија.  

 

Само отстранувањето на сите овие недостатоци може да доведе кон ефективен и еднаков 

пристап до правда за сите граѓани, кој ги зема предвид индивидуалните искуства, потреби 

и ограничувања на најранливите категории.  

 

 

 

 

 

 

 
21 Државен завод за статистика, Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2018 година - дефинитивни податоци, 23.12.2019 
година [целото соопштение е достапно на:  http://www.stat.gov.mk/pdf/2019/4.1.19.116_mk.pdf].  

http://www.stat.gov.mk/pdf/2019/4.1.19.116_mk.pdf
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Во текот на 2019 година Комитетот спроведе кампања под називот “Биди нечиј херој! 

Донирај за правна помош”. Кампањата е наменета за креирање одржлив фонд за правна 

помош, преку кој Хелсиншки комитет ќе дејствува и на терен надвор од Скопје за да им 

излезе во пресрет и на оние граѓани што не се во можност да ја посетат нашата канцеларија, 

а на кои ваквата поддршка им е навистина неопходна. 
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        ЛГБТИ ЦЕНТАР   

        ЗА ПОДДРШКА 
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Во текот на 2019 година бележиме значајни придвижувања во насока на унапредување на 

унапредување на човековите права на ЛГБТИ луѓето во државата. Активностите во рамките 

на програмата за застапување на ЛГБТИ Центарот за поддршка беа насочени кон 

унапредување на легислативата и пристапот до правда за ЛГБТИ луѓето во државата преку 

соработка со институциите, Интер-партиската парламентарна група за ЛГБТИ во 

Собранието на РСМ и меѓународната заедница.  

 

Застапувањето беше најмногу насочено кон донесувањето на новиот Закон за спречување 

и заштита од дискриминација кој за првпат експлицитно забранува дискриминација врз 

основа на сексуална ориентација и родов идентитет, а се провлекуваше низ собраниските 

процедурални лавиринти сè до мај кога конечно стапи на сила. Дел од активностите во 

рамките на оваа програма беа насочени кон воведување на правното признавање на родот 

на трансродовите луѓе преку учество во работна група за креирање на соодветно законско 

решени, организирање на јавна конференција, работни состаноци со засегнати страни и 

поддршка на кампањи. 

 

Организацијата и одржувањето на првата Парада на гордоста беше од една страна 

прилично предизвикувачко искуство, но од друга страна покажа дека промени можат да се 

постигнат доколку има вистинска заложба за нешто. Државата покажа дека ЛГБТИ луѓето 

можат слободно да се собираат, здружуваат и изразуваат, а безбедноста на парадата беше 

потврда за видливо придвижување кај Министерството за внатрешни работи. Од друга 

страна, неизбежно е да се спомене фактот што овој настан, кој предизвика најголема 

видливост на ЛГБТИ луѓето досега, беше проследен со зголемен говор на омраза што за 

жал не беше санкциониран од Министерство. 

 

ЛГБТИ Центарот за поддршка и во 2019 година продолжи со редовно месечно известување 

за состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето во државата, а активно работеше и на 

известување за состојбата до меѓународни организации и мрежи. 
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Дел од кампањата „16 дена активизам 

против родово базирано насилство“ беше 

и панел дискусијата што ја организира 

Здружението за унапредување на 

меѓусебна доверба – ТАКТ, во соработка 

со Националната мрежа против насилство 

врз жени и семејно насилство. Темата на 

панел дискусијата беше „Сексуално 

вознемирување на жени што се 

занимаваат со рекреативен спорт“22, на 

која една од говорничките беше и 

претставничка на Хелсиншкиот комитет за 

човекови права. Имајќи предвид дека 

фокусот на овогодинешната кампања 

беше сексуалното вознемирување, 

говорничките, воедно професионални и 

рекреативни спортистки, ги споделија 

своите лични искуства, истакнувајќи дека 

темата на сексуално насилство и 

сексуално вознемирување врз жените 

што се занимаваат со спорт е недоволно 

актуализирана во нашата земја. Во РСМ сè 

уште недостасуваат истражувања на оваа 

тема, а воедно не постои ниту законска 

регулатива и систем на заштита на 

девојките и жените кои практикуваат 

спорт и се жртви на сексуално 

вознемирување и насилство. ТАКТ го 

актуелизираше прашањето и предизвикот 

со родово-базираното насилство во 

спортот, кое многу ретко се споменува и 

сè уште важи за табу тема во нашата земја. 

Спортската и пошироката јавност воопшто 

не е информирана за овој предизвик со 

кој се соочуваат спортистките, а многу 

често дури и самите спортистки не можат 

да препознаат дека биле жртви на некој 

 
22 https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/06-12-
2019-panel-diskusija-seksualno-voznemiruvane-na-
zheni-koi-se-zanimavaat-so-rekreativen-sport/ 

вид на сексуално вознемирување или 

насилство.  

 

Имајќи ги предвид заложбите на 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

за родова еднаквост во сите сфери на 

општествениот живот, како и 

актуализирањето на прашањето за 

родова еднаквост во спортот преку 

феминистичката платформа „Медуза“ 

уште од самите нејзини почетоци, во 

декември, 2019 година Хелсиншкиот 

комитет започна и неформална соработка 

со ТАКТ. Во следниот период двете 

организации, преку меѓусебна поддршка 

и размена на експертиза, ќе работат на 

застапување на правата на жените во 

спортот и превенција и заштита на 

спортистките од родово-базирано 

насилство.  

 

Оттука, преку соработката со ТАКТ, во 

следниот период Хелсиншкиот комитет ќе 

се заложува за подигнување на свеста за 

значајноста на родовата еднаквост во 

спортот, како и за спроведување на 

истражувања на оваа тема со цел 

соодветно да се одговори на проблемот, 

односно да се изготват соодветни мерки и 

решенија. Во таа насока, сметаме дека ќе 

биде потребно да се креираат 

правилници и стратегии за справување со 

родово-базирано насилство во сите 

национални федерации и спортски 

клубови, како и создавање на 

https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/06-12-2019-panel-diskusija-seksualno-voznemiruvane-na-zheni-koi-se-zanimavaat-so-rekreativen-sport/
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/06-12-2019-panel-diskusija-seksualno-voznemiruvane-na-zheni-koi-se-zanimavaat-so-rekreativen-sport/
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/06-12-2019-panel-diskusija-seksualno-voznemiruvane-na-zheni-koi-se-zanimavaat-so-rekreativen-sport/
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превентивни механизми што ќе ги 

заштитат жените и девојчињата што 

спортуваат, како на рекреативно, така и на 

професионално ниво. Овој проблем треба 

да биде третиран како приоритет во 

рамки на новата Стратегија за спорт, како 

и во сите интерни документи кај 

спортските субјекти. Воедно, покрај 

мерките за справување со родово-

базирано насилство во спорт, новата 

Стратегија за спорт, во чиј нацрт-текст 

родовата еднаквост е назначена како 

посебен приоритет, потребно е и да бидат 

застапени неколку важни сегменти како: 

задолжителен процент на учество на 

жени во управните тела и нивна 

застапеност на релевантни раководни 

позиции, афирмација на женскиот спорт, 

еднаква финансиска поддршка на 

женскиот и машкиот спорт и еднаква 

застапеност на женскиот спорт во 

медиумскиот простор. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА 2019 ГОДИНА 
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