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Како претседател на МЗМП, ја имам честа да 
раководам со организација која во Македонија 
е водечка во заштитата на човековите права и 
промоцијата на владеењето на правото. МЗМП 
е препознаена помеѓу правниците, ранливите 
категории на граѓани, јавните институции и 
партнерите во земјата и регионот, како силна 
организација со повеќегодишно искуство во 
застапување и правна едукација во насока на 
воспоставување на општество во кое владее 
правото и во кое приматот го имаат човековите 
права.

Сепак, денес сè уште илјадници поединци имаат 
потешкотии да остварат непречен пристап до 
правда, се соочуваат со повреди на нивните права 
и правна несигурност, поради што се јавува и 
потреба од застапување кое ќе донесе пошироки 
системски промени. Потребата од заштита и 
промоција на човековите права и владеењето на 
правото секојдневно беше неминовно присутна 
во годината што измина, а предизвиците кои што 
ги донесе политичката криза во државата сè уште 
се чувствуваат во сите сфери од општественото 
живеење.  

Како резултат на силната посветеност на 
нашиот тим, во текот на 2017 година успеавме 
да обезбедиме правна помош и поддршка на 
илјадници маргинализирани групи на граѓани и 
странци, како и на жртви на повреда на човекови 
права. По пат на стратешко застапување, успеавме 
да донесеме и пошироки општествени промени за 
голем дел прашања и проблеми, кои и во иднина 
ќе бидат корисни за секој еден од нас кој ќе се 
најде во слична ситуација.

Во текот на годината што измина, правниците 
во МЗМП посветено и неуморно работеа во 
соработка со партнерите за да го постигнат 
ова и уште повеќе. Дадовме активен придонес 
во предвидените реформи, учествувавме во 
изработка на стратегии, измени на легислатива 
и будно ја следиме имплементацијата на истите. 
Заедно успеавме преку нашите активности да 
го поттикнеме владеењето на правото и да 
обезбедиме младите правници да бидат една од 
движечките сили на општеството во кое живееме.

Зоран Дранговски
Претседател на МЗМП 

Не застанавме и во обезбедувањето на 
соодветна правна едукација за зајакнување 
на професионализмот и компетентноста на 
младите правници во државата преку обуки и 
практикантска работа. Одговоривме на потребата 
на 121 млади правници за практикантска работа во 
29 институции, судови и адвокатски канцеларии 
низ 11 градови во Македонија. 

Во 2017 година, како што наредните страници тоа 
ќе го покажат, изработивме голем број на правни 
мислења, анализи, извештаи и прирачници преку 
кои се слушна гласот на голем број поединци 
кои се соочуваат со различни правни проблеми 
и со тоа успеавме да поттикнеме дебата кај 
релевантните институции. 

Секако дека преостанува уште многу работа. На 
МЗМП во наредниот период му претстои процес 
на внатрешна реорганизација, која ќе има за цел да 
ги подобри внатрешните процеси и да ја подигне 
организацијата на повисоко професионално 
ниво. Новата внатрешна структура ќе овозможи 
професионализација на организацијата во 
областите во кои работи и ќе обезбеди поддршка 
при остварувањето на секојдневните активности.

Верувам дека во идниот период ќе имаме доволно 
мудрост за да ги донесеме правилните одлуки 
и сила за да ги спроведеме нашите планови. 
Со нетрпение очекувам да ги надградуваме 
досегашните достигнувања и да ја приближиме 
нашата заедничка визија до реалноста.

Порака од Претседателот
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Македонското здружение на млади правници 
(МЗМП) е независна, професионална и 
непрофитна организација формирана во 
2003 година која обезбедува правна помош 
и стратешко застапување за заштита на 
човековите права. Користејќи го знаењето и 
иновативните капацитети на младите правници, 
МЗМП промовира владеење на правото и 
влијае врз политиките преку истражување и 
застапување. МЗМП се залага за општество во 
кое ќе се воспостави владеење на правото и 
почит за човековите права.

Работата на МЗМП е струк туирана 
во три програми:

ПРАВНА ПОМОШ

ПРАВНА Е ДУКАЦИЈА 

ИС ТРА Ж УВАЊА И АНА ЛИЗИ

МЗМП членува во неколку мрежи на организации 
на регионално и меѓународно ниво:

• Европски совет за бегалци и прогонети 
  (ECRE)
• Балкански совет за бегалци и мигранти (BRMC)
• Европска мрежа за бездржавјанство (ENS)  
• Европска мрежа за имплементација (EIN)
• ААА за граѓаните
• Соединети за меѓукултурна акција
• Балканска регионална мрежа за владеење 
  на правото (BRLLN)
• Западно-балканска мрежа за правна помош  
  (WeBLAN)
• Меѓународна коалиција за притвор (IDC)
• Движење против говорот на омразата
• Мрежа за подобра легислатива (RIA)
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2017 
Клучни достигнувања низ бројки

3203  

604  

121  

37  

поединци ги користеа придобивките на 
бесплатната правна помош и советување 
што МЗМП им ги понуди 

млади правници, адвокати, претставници на 
институции и на граѓанското општество беа 
обучени во областа на азилот и миграциите, 
бездржавјанството, дискриминацијата и 
човековите права

млади правници се стекнаа со практични 
знаења во 29 институции, судови и 
адвокатски канцеларии низ 11 градови во 
Македонија

специфични теми од областа на азилот, 
миграциите, бездржавјанството, 
дискриминацијата и човековите права беа 
истражени и промовирани
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I ПРАВНА ПОМОШ 
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Остварувањето и заштитата на 
човековите права не може да се 
замисли без пристап до ефикасна и 

квалитетна правна помош. За жал, голем 
број лица немаат пристап до правна 
помош или пак тој пристап е значително 
отежнат поради сиромаштија, ниско ниво 
на образование, социјална исклученост или 
дискриминација. Неможноста да добијат 
правна помош преку која би ги оствариле 
своите права кои им припаѓаат согласно 
меѓународното и националното право 
ги затвора овие лица во магичен круг од 
кој не можат да излезат со што нивната 
ранливост, маргинализираност и висок 
социјален ризик само се зголемува.

Како организација основана од правници, 
Македонското здружение на млади правинци, 
почитувајќи го едно од основното начело 
на правничката професија - никој поради 
сиромаштија да не остане без правна помош, 
е посветена на обезбедување квалитетна 
правна помош. МЗМП обезбедува правна 
помош на: сиромашни лица, лица жртви на 
повреди на човекови права и дискриминација, 
баратели на азил, бегалци, лица без 
државјанство и деца. Правната помош 
вклучува обезбедување правни информации 
и правни совети, а таму каде е потребно и 
застапување во судски и управни постапки. 
Правната помош МЗМП ја дава преку својот 
тим од 24 правници од кои 13 со положен 
правосуден испит, а во случаите каде е 
потребно застапување, МЗМП соработува со 
повеќе од 20 адвокати низ целата територија 
на државата.

МЗМП правната помош ја обезбедува пред 
сe за да овозможи остварување и заштита 
на право на лицето. Но покрај заштитата 
на индивидуалните права, МЗМП преку 
стратешко застапување има за цел да 
предизвика и поширока општествена 
промена особено кога се работи за одредени 
системски проблеми кои засегааат поголем 
број лица. Со обезбедување правна помош 
во стратешки случаи, МЗМП се стреми 
кон воспоставување позитивна пракса 
за стекнување и заштита на човековите 
права, зајакнување на системот за азил или 
укажување на потребата од промена на 
одредени прописи или постапување.

МЗМП вложува напори за постојано 
зајакнување на капацитетите на своите 
вработени и соработници како и на 
внатрешните процедури и политики. 
Правната помош обезбедена од страна на 
организацијата подлежи на строг систем 
на контрола на квалитет и целосно 
почитување на општо прифатените 
принципи при давање на правна помош. 
МЗМП во следниот период ќе работи на 
интегрирање на поединечните проекти и 
активности кои вклучуваат правна помош во 
една кохерентна програма за правна помош и 
стратешко застапување со цел да се зголеми 
ефикасноста на правната помош.

Програмски координатор: Гоце Коцевски
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I ПРАВНА ПОМОШ 

Претходна правна 
помош согласно 
Законот за 
бесплатна правна 
помош

115 9

2584

374
121

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Правна помош 
за социјална 
заштита на деца 

Правна помош 
во областа на 
бездржавјанството

Правна помош во 
областа на азилот 
и миграциите

Правна помош 
за заштита од 
дискриминација и 
други повреди на 
човекови права

Преглед на правна помош обезбедена од страна 
на МЗМП во 2017 година според број на корисници
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Во текот на 2017 година, Македонското 
здружение на млади правници продолжи 
со обезбедување на правна помош и 

стратешко застапување како дел од клучните 
активности на организацијата. Правната 
помош се обезбедуваше во поединечни 
случаи кои директно се поврзани со заштитата 
на човековите права, владеењето на правото 
и развојот на граѓанското општество. 

Набљудувано поединечно, правната помош 
МЗМП ја обезбедуваше во следните случаи и 
облици:

• Претходна правна помош согласно 
Законот за бесплатна правна помош која 
е наменета за сиромашни и останати 
ранливи категории граѓани и вклучува 
само информирање, советување, 
насочување и помош при поднесувањето 
на  барањата за бесплатна правна помош;

• Правно советување и стратешко 
застапување во случаи на повреди на 
уставно загарантираните човекови 
права и дискриминација;

• Правно советување и стратешко 
застапување во областа на азилот, 
миграциите, интеграцијата како и 
пристапот до лични документи и 
државјанство и

• Правна поддршка на граѓански 
организации и неформални иницијативи 
на граѓани кои не се во можност да 
обезбедат правна помош од друго 
место за прашања кои се однесуваат 
на: внатрешната организација, 
усогласеноста со законските одредби 
како и за потребите од спроведувањето 
на активности и иницијативи каде имаат 
потреба од правно знаење. 

МЗМП со цел да осигура високо ниво 
на стручност и професионалност во 
обезбедувањето на правната помош 
вклучува голем број на адвокати од 
речиси сите региони во државата. 
Како посебно се издвојуваат 
следниве два тима на адвокати кои 
обезбедуваат правна помош во однос 
на прашања поврзани со азилот и 
миграциите:

• SLAG (Strategic Litigation Asy-
lum Group) - Групата за стратешко 
застапување на предмети во областа 
на азилот е формирана со цел 
да идентификува и стратешки да 
застапува предмети во областа на 
азилот кои имаат потенцијал да ги 
променат системските практики 
кои ги повредуваат националните и 
меѓународните стандарди за заштита 
на бегалците. Групата се состои 
од искусни адвокати во областа 
на азилот кои застапуваат случаи 
пред националните судови и пред 
Европскиот суд за човекови права. Во 
2017 година, групата е составена од 6 
адвокати и едно адвокатско друштво.

• „Antenna Lawyers“ Network 
- Мрежата на „Антена адвокати“ 
ја сочинуваат пет адвокати од 
различни региони во Македонија 
(Гевгелија, Битола, Кавадарци, 
Струмица и Куманово) кои ги следат 
миграциските движења, пристапот до 
територија и примената на принципот 
на невраќање (non-refoulement) од 
страна на државата.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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Набљудувано поединечно по вид на правна помош, работата на МЗМП во 2017 беше фокусирана на:

Претходна правна помош
 
Во 2017 МЗМП продолжи со обезбедување на претходна правна помош согласно Законот за бесплатна 
правна помош. Претходната правна помош опфаќа обезбедување на: општи правни информации, 
иницијални правни совети и правна помош во комплетирањето на барањата за бесплатна правна 
помош. Во 2017 година на 115 лица им беше обезбедена претходна правна помош, а за 10 од нив беше 
обезбедена и правна помош за стекнување со правото на правна помош во судски и управни постапки. 
Доминираа прашањата од социјалната заштита, особено пристапот до парични права од социјалната 
заштита, работните односи, имотноправните и семејните прашања.   

                                                                                                       

Социјална заштита на деца 

МЗМП во 2017 година започна со обезбедување на специјализирана правна помош за остварување и 
заштита на правата од социјална заштита кои се однесуваат на деца (детски додаток, посебен додаток, 
родителски додаток, еднократна парична помош за новороденче и помош и нега на друго лице). Вкупно 
осум семејства добија правен совет, а беше започнат еден стратешки предмет кој се однесува на ова 
право. Правната помош ги опфати сите граѓани кои имаа потреба од остварување на некое од овие 
права, а особено ги таргетира семејствата од ромска националност и семејствата во кои има деца со 
попреченост.

Азил и миграции 

Правна помош од областа на азил и миграции, МЗМП обезбеди на  вкупно 2584 поединци во 2017 година. 
Од нив, во 1192 случаи се работи за лица кои претстојуваат во РМ од 1999 година како последица на 
Косовската криза, а 162 се нови баратели на азил. Во Прифатниот центар за странци во 2017 година 
интервјуирани и информирани за правото на меѓународна заштита во Македонија беа 35 лица. Во 
прифатно-транзитните центри „Винојуг“ и „Табановце“ информирање, советување и правна помош добија 
1195 лица.

На 29 јуни 2017 година, Македонско здружение на млади правници (МЗМП) поднесе писмени забелешки 
како интервенција на трета страна до Европскиот суд за човекови права во случајот А.А и други против 
Република Македонија (Апликација бр.55798/16). Случајот беше инициран од страна на 8 апликанти од 
Сирија, Ирак и Авганистан кои беа присилно вратени назад во Грција од страна на македонските власти на 
14 март 2016 година, кои тврдат дека нивното враќање е колективно присилно враќање без испитување 
на индивидуални околности и без пристап до ефикасен правен лек, спротивно на Член 4 од Протоколот 
4 и Член 13 од Конвенцијата.

В О  2 0 1 7  Г О Д И Н А  В К У П Н О  3 2 0 3  Л И Ц А  П О Б А РА Л Е  И  Д О Б И Л Е 
О Д Р Е Д Е Н  В И Д  Н А  П РА В Н А  П О Д Д Р Ш К А  О Д  С Т РА Н А  Н А  М З М П . 
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Бездржавјанство 

Во 2017 година 238 лица со проблем кој се однесува на незапишани раѓања и лични имиња добија 
бесплатна правна помош. За 26 деца заврши постапката за дополнителен упис во Матичната книга на 
родените (МКР) и добија позитивно решение за упис. Правна помош за постапката за стекнување на 
македонско државјанство добија 136 лица, од кои 54 лица се стекнаа со државјанство. 37 лица добија 
правна помош при регулирање на својот престој во Македонија, односно добија дозволи за привремен 
престој на странец. Идентификувани беа 50 нови случаи на лица во ризик од бездржавјанство.

Дискриминација и други повреди на човекови права  
На 21 лице му беше обезбеден правен совет за правните механизми за заштита од дискриминација, а 
беа иницирани и започнати 5 стратешки предмети. Правната помош на лица чии човекови права се 
повредени вклучуваше обезбедување на информации преку бесплатна телефонска линија, правни совети 
од страна на адвокати и стратешко застапување на случаи. Во 2017 година 132 лица добија информација 
преку бесплатната телефонска линија, 83 лица добија правен совет, а беа поведени и 12 нови стратешки 
предмети.       

Постигнати резултати од стратешкото застапување

• Донесена прва првостепена пресуда во која е утврдена 
дискриминација по основ на политичка припадност.  
Во постапка поддржана од МЗМП водена во текот на 2017 Основниот суд Скопје 2 донесе првостепена 
пресуда со која се утврди дека Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на РМ, како 
тужено, сторило дискриминација по основ на политичка припадност во областа на работните односи. 

• За првпат во македонското правосудство беше утврдено правото 
на промена на податоците за пол во матичната книга на родени.  
Управниот суд утврди промена на пол и ја задолжи Управата за водење на матичните книги при 
Министерството за правда на РМ да изврши промена во матичната книга  на родени и да го поништи 
сегашниот матичен број. По промената на податоците во матичната евиденција, Управниот суд го задолжи 
Министерството за внатрешни работи на РМ во рок од три дена да издаде нов матичен број кој е соодветен 
на извршената промена. Ова е прво решение на Управниот суд на РМ каде што со полна јурисдикција е 
одлучено за правото на промена на податоците во матичната евиденција според  фактички извршената 
промена на пол кај трансродово лице. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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II ПРАВНА ЕДУКАЦИЈА 

“Стекнав непосредни практични искуства 
преку присуство на судења и подготовка на 
поднесоци за примена на правото на еднаквост 
(недискриминација), посебно за начинот на вршење 
на гранична контрола за излез на македонски 
државјани од државата. Понатаму, општо 
запознавање од практичен и теоретски аспект со 
тековни и завршени предмети кои се водат пред 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур, 
чекорите на постапување по жалбата од страна 
на судиите, постапката и извршувањето на 
пресудите. Сметам дека овој проект е корисен 
со цел голем број на млади правници навреме да 
се запознаат со круцијалното значење кое го 
имаат човековите права бидејќи тие ќе бидат 
идните судии, адвокати, правници и носечки 
двигател на слободата и демократските 
вредности.”,  - Горјан Панчевски, практикант во 
адвокатска канцеларија преку Програмата за 
практикантска работа на МЗМП

Во текот на 2017 година, МЗМП организираше и одржа вкупно 54 
обуки преку кои правна едукација во областите на работа на МЗМП 
добија околу 604 млади правници и адвокати, но и претставници на 
владини институции, судството и граѓанското општество. 

Програмски коордирантор: Ангела Шумкоска
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II ПРАВНА ЕДУКАЦИЈА 

МЗМП одржа вкупно шест обуки 
кои се однесуваа на стандардните 
оперативни процедури за постапување со 
непридружувани деца – странци, ранливи 
категории на лица - странци, жртви на трговија 
со луѓе и на родово базирано насилство. На 
обуките учество земаа 48 преставници на 
граѓанското општество и институциите кои 
даваат помош и поддршка на бегалците и 

Од самото основање на МЗМП, една од 
клучните активности е обезбедување 
на правна едукација и обуки на 

младите правници, како еден од начините 
на зајакнување на нивните капацитети и 
практични правни вештини. Денес МЗМП 
покрај обуки на младите правници, обезбедува 
соодветни обуки од областа на човекови 
права на владини институции, судство, 
општини, правници, граѓански организации, 
како и на самите граѓани. 

Програмата за правна едукација на МЗМП 
се стреми кон подготовка на стратегија и 
формирање на модули кои се однесуваат на 
заштита на човековите права и остварување 
на принципот на владеење на правото, 
како и создавање на системски пристап 
кон организирање на настани. Со ова 
дополнително се унапредува квалитетот на 
активностите на МЗМП за правна едукација 
кои ќе им помогнат на нашите корисници да 
го стекнат потребното знаење и да се здобијат 
со бараните практични вештини. 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Во областа на азилот и 
миграциите, МЗМП во 2017 
година одржа 24 обуки за 
околу 147 претставници на 
граѓанското општество и 
институциите кои даваат 
помош и поддршка на 
бегалците и мигрантите на 
терен. 
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мигрантите на терен. Дополнително, МЗМП 
организираше 12 орентациони сесии во 
општините Бутел, Куманово и Гевгелија 
за подигнување на капацитетите на 54 
претставници на граѓански организации кои 
работат во областа на миграциите, како и 6 
обуки за 45 претставници на општините. Тема 
на овие сесии и обуки беше националната 
и меѓународната легислатива од областа на 
азилот.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Како активен поддржувач на работата на 
Ромските информативни центри низ државата 
и невладините организации кои даваат 
поддршка на лицата без државјанство, МЗМП 
обезбеди 4 обуки за центрите во Тетово, 
Гостивар, Прилеп и Куманово за 23 нивни 
претставници кои се однесуваа на постапките 
за дополнителен упис на раѓање и лично име, 
регулирање на престој и натурализација. Под 
покровителство на Канцеларијата на Високиот 
комесаријат за бегалци на Обединетите нации 
во Скопје-УНХЦР а со поддршка од МЗМП, 
во текот на декември, 2017 година се одржа 
дводневна работна средба за вработените 
од Управата за водење на матичните книги 
за усогласување на праксата за упис во 
матичните книги. Овој тип на работни средби 
се со особено значење за нивно запознавање 
со новините во начинот на постапување при 
водењето управни постапки и запознавање 
со идните проекти на Управата.

Во текот на 2017, МЗМП организираше десет 
работилници на кои се разговараше за тоа 
што е дискриминација, како да се препознае 
истата, каде и кога да се побара заштита и 
кои прописи ја регулираат во Македонија. 
Работилниците беа наменети за Ромите, 
лицата со попреченост и ЛГБТИ заедницaта, 
претставници на организации, државни 
органи и медиуми. На работилниците 
присутните имаа можност да разговараат 
со правниците на МЗМП и да добијат 
информација кои се механизмите за заштита 
во РМ и правен совет за тоа како да се 
заштитат од дискриминација во конкретни 
случаи. Како дел од воспоставената соработка 
со Македонскиот полициски синдикат, МЗМП 
одржа обука за членовите на синдикатот на 
тема „Правната заштита од дискриминација и 
мобинг во работните односи“. 

Во областа на 
бездржавјанството, 
МЗМП во 2017 година 
одржа 5 обуки за 23 
претставници на Ромските 
информативни центри и 
граѓански организации, 
како и за вработените од 
Управата за водење на 
матичните книги.

Во облас та на 
дискриминацијата, 
МЗМП во 2017 година 
одржа 10 работилници 
кои беа посетени од 
околу 150 претс тавници 
на маргинализирани 
заедници и околу 30 
претс тавници на граѓански 
организации и една 
обука за 30 членови на 
Македонскиот полициски 
синдикат. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

МЗМП во 2017 се фокусираше на поддршка 
преку правна едукација на  младите правници 
и адвокати од областа на човековите права, 
со посебен фокус на Европската конвенција 
за човекови права, јавно говорење и тимска 
работа и овозможи 10 основни и напредни 
обуки за заштита на човековите права за 
вкупно 151 млади правници. Дополнително, 
во текот на декември МЗМП организираше 
работилница за правно зајакнување на 8 
претставници од граѓанската организација 
НО ПАСАРАН, на која се говореше за 
постапката на законодавни иницијативи и 
автентично толкување на закони, како и за 
постапката за остварување и заштита на 
правото на слободен пристап до информации 
од јавен карактер. Во текот на годината, 
МЗМП исто така организираше две обуки за 
53 адвокати и правници на тема од областа на 
слободата на изразување, со посебен фокус 
на клеветата и говорот на омраза. Обуките се 
фокусираа на меѓународното и домашното 
право и практиката на домашните судови 
и Европскиот суд за човекови права во 
судски предмети поврзани со слободата на 
изразување. Со цел запознавање на начините 
за обезбедување правна заштита на жртвите 
на родово базирано насилство и родова 
дискриминација, МЗМП организираше обука 
за 12 адвокати и правници на која тие се 
запознаа подетално со судската постапка во 
такви случаи.

Во областа на човековите 
права, МЗМП во 2017 
одржа 14 обуки, 
работилници и советувања 
за 224 млади правници, 
адвокати, претставници на 
институции и организации.

„Практичната работа во МЗМП беше 
најдоброто искуство што сум го имала 
било кога. Ми помогна да ги зајакнам моите 
вештини за истражување и многу да научам 
за имиграциското право во Македонија 
и неговите различности во однос на 
правото на ЕУ. Дотолку повеќе, имав 
можност да посетам бегалски камп каде 
што посведочив на имплементацијата на 
договорот помеѓу ЕУ и Турција во практика. 
Благодарение на ова искуство сфатив дека 
сакам да се специјализирам во областа на 
правото за бегалците и да станам борец за 
човекови права.“, 

- Виториа Гароши, практикантка од 
Италија во МЗМП во септември 2017 
година

Дополнително, МЗМП 
обезбеди практикантска 
работа за 121 млади 
правници во 29 
институции, судови и 
адвокатски канцеларии 
во 11 градови низ 
Македонија. 



16

III ИСТРАЖУВАЊА 
И АНАЛИЗИ

Пишувањето и создавањето на анализи и 
истражувања во МЗМП, од трите програми, 
се развива како последна, но не е и помалку 

важна. МЗМП започнува да продуцира пишани 
документи малку подоцна од обезбедувањето на 
правна помош и правна едукација. Но, благодарејќи 
на другите две програми, МЗМП се здобива со многу 
релевантни податоци и статистики кои решава дека е 
најдобро да ги искористи за лобирање и застапување 
на интересите и целите за кои здружението всушност 
работи. Она што сакавме е пред сè, гласот на нашите 
корисници да се чуе, а за нивните правни проблеми да 
се прочита и да се поттикне дебата кај релевантните 
институции. Па така, преку изготвување на правни 
мислења, истражувања и анализи на темите на кои 
здружението работи, МЗМП стана релевантен фактор 
во креирањето на јавното мислење во однос на теми 
како бесплатна правна помош, дискриминација, азил 
и миграции итн. 

Денес, МЗМП е дел од многу работни групи за измени, 
дополнувања и носење на нови законски решенија, 
работни тела и национални комисии кои раководат 
со програми како трговија со луѓе, заштита на права 
на лица без државјанство итн., а бројот на пишани 
документи од 1 до 2, сега прерасна од околу 20 до 30 
годишно. 

Пред нас претстои воспоставување на конкретни 
правила за пишување и креирање на стандарди кои 
секој пишан документ од здружението кој треба 
да се објави ќе ги исполнува. Ова ќе придонесе 
кон објавување на уште поквалитетни анализи 
и истражувања, чии податоци ќе се користат во 
изнаоѓањето и креирањето на соодветни законски и 
подзаконски решенија за сите правни проблеми со 
кои нашите корисници се соочуваат. 

Програмски координатор: Светлана Црвенковска
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Во текот на 2017 година МЗМП издаде и учествуваше во изработката на 37 правни мислења, 
анализи, извештаи и прирачници во областите на кои работи. Сите објавени документи се 
достапни на веб страницата на МЗМП: www.myla.org.mk, а во прилог следува краток сумарен 
преглед за некои од документите објавени во 2017 година. 

Овој документ содржи препораки за подобрување 
на законите кои го уредуваат персоналниот данок 
на доход, надворешната (даночна) контрола 
и овластувањата на органите на прогон при 
спроведување на предистражни дејствија. 
Препораките произлегуваат од идентификуваните 
проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, 
а се последица на одредени непрецизни законски 
одредби. Препораките се насочени пред сe 
кон појаснување и прецизирање на постојните 
законски одредби и јасно дефинирање на правата 
и должностите на граѓанските организации. 

Извештајот има за цел да придонесе во создавање 
слика на состојбата во однос на заштитата на 
човековите права во РМ. Тој се надоврзува на 
останатите национални и меѓународни извештаи, со 
посебен фокус на правната заштита на човековите 
права, односно, како и до која мерка правните 
механизми како гарант за заштита на човековите 
права се ефикасни кога одредено лице ќе се обиде 
да ги искористи.

К а ко  д о  п од о б р а  з а ко н с к а  р е г у л ат и в а 
кој а  ќе  г и  з а ш т и т и  г р а ѓа н с к и те 
о р га н и з а ц и и  од  а р б и т р е р н и  и н с п е к ц и и  и 
ко н т р о л и  в о  о б л а с та  н а  д а н оч н ото  п р а в о ?

Год и ш е н  и з в е ш тај  з а  е ф и к а с н о с та  н а 
п р а в н ата  з а ш т и та  н а  ч о в е ко в и те  п р а в а  в о 
Ре п у б л и к а  М а ке д о н иј а  ( 2 0 1 7 )
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Извештајот има за цел да ги презентира повредите 
на човековите права кои се забележани во текот на 
2016 година. Покрај документирањето на повредите, 
Извештајот ја анализира и ефикасноста на уставно 
воспоставените механизми за заштита на човековите 
права, како уставно воспоставени механизми.nПредмет 
на анализа на овој извештај се: редовните судови; 
Уставниот суд на РМ; Народниот правобранител на РМ; и 
Постојаната анкетна комисија на Собранието на РМ.

Овој извештај содржи податоци за профилот на 
задржаните државјани на трети земји, правните основи за 
задржување, условите во објектот наменетза задржување 
и пристапот до системот за азил. Презентираните 
прашања имаат цел да послужат како индикатор за 
понатамошен развој на политиката и практиката во 
насока на заштита на правата на оние кои се задржувани 
од имиграциски причини во Македонија.

Теренскиот извештај ја опишува состојбата на терен 
во текот на 2016 година. Како организација активно 
присутна на терен со цел обезбедување на правна помош 
и информации за бегалците и мигрантите во прифатно-
транзитните центри „Винојуг“ и „Табановце“, МЗМП во 
извештајот ја опфаќа состојбата со правата на лицата 
засегнати од кризата. 

Год и ш е н  и з в е ш тај  з а  е ф и к а с н о с та  н а  п р а в н ата 
з а ш т и та  н а  ч о в е ко в и те  п р а в а  в о  Ре п у б л и к а 
М а ке д о н иј а  ( 2 0 1 6 )

П о л у год и ш е н  и з в е ш тај  н а  М З М П  з а 
п р а к т и к и те  н а  з а д рж у в а њ е  с т р а н ц и  в о 
М а ке д о н иј а  од  и м и г р а ц и с к и  п р ич и н и  –
Ј а н уа р и  –  ј у н и  2 0 1 7 

Те р е н с к и  и з в е ш тај  н а  М З М П  ( 2 0 1 6 )
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Овој мониторинг извештај е базиран на итните реформски 
приоритети, од јуни 2015 година, во делот на владеењето 
на правото и судството – сектор правосудство (кои 
за основа го имаат Извештајот на експертската група, 
предводена од Рајхард Прибе, од 2015 година), и на 
Вториот извештај на Прибе, од септември 2017 година. 
Прибирањето на податоците за овој извештај главно 
беше базирано на изработената Методологија за следење 
на институции од правосудниот систем на Република 
Македонија со цел идентификување на реформите кои 
беа утврдени како приоритет (ИРП).

Овој прирачник е наменет за државните службеници и 
вработените во органите на локалната власт – општините 
и Градот Скопје како посебна единица на локалната 
самоуправа, градоначалниците, советниците во советите 
на општините, советниците во Советот на Град Скопје 
и лицата вработени преку агенциите за привремено 
вработување со 6 овластувања утврдени со закон, како 
лица кои вршат работи од јавен интерес од локално 
значење (службени лица).

Обемот на овој извештај е фокусиран на бариерите долж 
западно-балканската миграциска рута за лицата што 
бараат меѓународна заштита. Извештајот дава јасен увид 
во мерките преземени од страна на земјите по рутата по 
нејзиното официјално затворање во март 2016 година, 
што имаше за цел да ја запре миграцијата од Грција кон 
другите земји на ЕУ.

П р в  м о н и то р и н г  и з в е ш тај  „ Р Е Ф О РМ И  В О 
С УДС Т В ОТО  –  ОД  П Р И Б Е  1  ДО  П Р И Б Е  2  И 
П ОТОА “

П р и р ач н и к  з а  с п р е ч у в а њ е  н а  ко ру п ц иј ата  в о 
л о к а л н ата  с а м оу п р а в а

П о в р е д и  н а  ч о в е ко в и те  п р а в а  н а  б е га л ц и те  и 
м и г р а н т и те  д о л ж  з а п а д н о - б а л к а н с к ата  ру та



20

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Овој прирачник претставува водич за теренските 
работници како да постапуваат кога ќе остварат контакт 
со ранливите групи или лица кои имаат потреба или 
бараат помош поради својата положба, од моментот 
на прифаќање, потоа на идентификација па сé до 
упатувањето до надлежните институции.

Истражувањето се однесува на капацитетите на 
општините Бутел, Куманово и Гевгелија за интеграција 
на бегалци, односно преку собирање и анализа на 
соодветните закони, политики и стратегии спроведени 
од страна на националните и локалните власти, 
обезбедува заклучоци и препораки кои се однесуваат на 
интеграцијата на бегалците во Македонија.

П р и р ач н и к  з а  те р е н  –  И д е н т и ф и к а ц иј а  и 
у п ат у в а њ е  н а  с т р а н ц и  со гл а с н о  ус в о е н и 
с та н д а рд н и  о п е р ат и в н и  п р о ц е д у р и

П р о ц е н к а  н а  к а п а ц и тет и те  н а  о п ш т и н и те 
з а  и н те г р а ц иј а  н а  б е га л ц и те  в о  Ре п у б л и к а 
М а ке д о н иј а
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МЗМП постојано трага по нови начини да ги едуцира и информира граѓаните за неприкосновеноста 
на човековите права и важноста тие да се заштитат и унапредат.

МЗМП беше дел од организацијата на локално ниво за промоција на глобалната кампања на УНХЦР 
за ставање крај на бездржавјанството. Оваа година повторно го организиравме доделувањето на 
награди за новинари и фоторепортери кои известуваат за миграциските движења во Македонија. 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
ЈАВНАТА СВЕС Т И 

КОМУНИК АЦИИ

МЗМП во 2017 година продолжи со интензивни активности за зајакнување на јавната свест во 
областа на човековите права. Во рамки на областите во кои здружението фокусирано работи, 
се изработија видеа за информирање и зајакнување на свеста на мигрантите и бегалците 

како и на општата популација, потоа видео посветено на учесниците на практикантската програма 
во рамки на еден од проектите кои МЗМП ги спроведува, мотивациски настан за млади правници 
во однос на правната професија, постојано информирање на граѓаните за нивните права и слободи 
како и за нивното право на бесплатна правна помош, итн. 
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02 03 04 05 06 01 

Продолжен Меморандумот за 
соработка со Канцеларијата 
на Народниот Правобранител 
со што МЗМП е дел од 
Националниот Превентивен 
Механизам 

Во Мај 2017 година МЗМП 
потпиша Меморандум за 

соработка со Центарот за 
Управување со Кризи (ЦУК) 

Во Март 2017 година МЗМП 
отвори своја регионална 
канцеларија во Гевгелија  

Во Јули 2017 година МЗМП 
потпиша Меморандум за 

соработка со АКАДЕМИЈАТА ЗА 
СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ  

ПОВАЖНИ АКТИВНОСТИ 

ЈАНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ

2 0 1 7 
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07 08 09 10 11 12 

Американска адвокатска 
комора го номинираше 
Македонското здружение 
на млади правници за Union 
Internationale des Avocats (UIA) 
annual “Rule of Law” Award 

Во Октомври 2017 
година МЗМП стана член 
на Секретаријатот на 
Националната комисија за 
борба со трговија со луѓе и 
илегална миграција  

Во Декември 2017 година, МЗМП 
заедно со Belgrade Centre for Human 

Rights, Civil Rights Program Kosovo, 
Group 484 и Vaša prava BiH го основаа 
Balkan Refugee and Migration Council 
(BRMC)  како коалиција на граѓански 

организации кои работата во областа 
на азил и миграции

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

ЈУЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ
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ПАР ТНЕРС ТВА
Во 2017 година работата на МЗМП ја поддржаа нашите долгогодишни партнери и соработници на 
кои сме им неизмерно благодарни.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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РАКОВОДС ТВО
На ден 15.12.2017 година во хотел Дувет во Скопје, МЗМП одржа Вонредно собрание на кое главна 
точка на дневниот ред беше избор на членови на Управниот одбор на МЗМП. На собранието, по 
констатирање на оставките на два члена од Упрвниот одбор, присутните членови имаа можност да 
ги слушнат презентациите на програмите за работа на кандидатите кои ги исполнуваат условите 
предвидени со Статутот на МЗМП за да бидат членови во Управниот одбор.

По претставувањето на секој кандидат поединечно, следуваше гласање со кворум од 32 гласачи, 
членови на МЗМП. Покрај досегашните членови: Софија Бојковска и Ирена Здравкова, за нови членови 
на Управниот одбор на МЗМП беа избрани: Жарко Алексов, Диме Ѓорчевски, Борјанка Тодоровска и 
Љупка Новеска Андонова.

Клучните идеи кои се опфатени во кандидатурите на новите членови се поголема препознатливост 
на МЗМП, како и понатамошно унапредување и професионализација на здружението преку повеќе 
конкретни планови. На ова собрание, исто така, беа избрани и членови на Дисциплинска комисија 
на здружението, со оглед на тоа што со измените на Статутот на МЗМП, Дисциплинската комисија 
стана редовно работно тело на здружението.

Диме Ѓорчевски, Софија Бојковска, Зоран Дранговски, Борјанка Тодоровска, Жарко Алексов и Ирена Здравкова

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017
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ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

Според извештајот на независниот ревизор Grant Thornton за периодот 01 јануари 2017 до 31 
декември 2017 година, финансиските извештаи на МЗМП ја претставуваат објективно во сите 
материјални аспекти финансиската состојба на МЗМП, а резултатите од работењето се во согласност 
со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија за непрофитни организации.   

ПРИХОДИ

РАСХОДИ

Оперативни трошоци 

USAID UNICEF

UNHCR Council of Europe

European Commission OXFAM Italia

Norvegian Embassy Fondation Open Society Macedonia

Civica Mobilitas Institute for Democracy

Open Society Budapest French Embassy 

Трошоци за плати и придонеси за вработените

Капитални расходи 



Fondation Open Society Macedonia
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КОНТАК ТИРА ЈТЕ НÉ

Канцеларија Центар  ул. Донбас 14/1-6, 1000 Скопје

телефон: 02 3 220 870 

Канцеларија Гевгелија 

Ул. „Ристо Фрашинин“ бр. 20, 

1480 Гевгелија 

Канцеларија Шуто Оризари

ул. Македонско-косовска 
бригада 17/2, 1000 Скопје 
телефон: 02 2 655 844

www.myla.org.mk | contact@myla.org.mk

Скопје 

Куманово 

Табановце 

Визбегово

Шуто Оризари

Винојуг

Струмица 

Делчево

Битола

Гевгелија

Велес

35 вработени  
(26 со договор за вработување, 9 со договор за вршење на услуги) 

14 активни проекти  

Присутво на 7 локации: 

- МЗМП во Центар, Скопје (седиште на организацијата) 
- МЗМП во Шуто Оризар, Скопје (теренска канцеларија)
- МЗМП во Прифатниот центар за баратели на азил во Визбегово,   
  Скопје (теренска канцеларија) 
- МЗМП прифатно-транзитните центри „Табановце“ и „Винојуг“   
  (теренска канцеларија) 
- МЗМП во Гевгелија (регионално претставништво)
- МЗМП во Прифатниот центар за странци во Гази баба, Скопје   
  (присуство еднаш неделно) 


