
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2019 ГОДИНА

ГОДИШЕН

2019
CUPIDA LEGUM IUVENTUS
w w w . m y l a . o r g . m k





03

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2019 ГОДИНА

СОДРЖИНА

 стр. 04

 стр. 18

стр. 06

стр. 30

стр. 08

стр. 46

стр. 58

стр. 10

стр. 52

стр. 59

ПОРАКА ОД 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 
И ПОЛИТИКИ

ЗА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

ПРАВНА 
ЕДУКАЦИЈА

КЛУЧНИ ДОСТИГНУВАЊА 
НИЗ БРОЈКИ ВО 2019

ПОДДРЖАНИ ПРОЕКТИ И 
ГРАНТИСТИ ВО 2019 ГОДИН

ОРГАНИЗАЦИЈА  
И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ПРАВНА ПОМОШ И 
СТРАТЕШКО ЗАСТАПУВАЊЕ

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
СВЕСТ И СОРАБОТКА

ФИНАНСИИ



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ  
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

ПОРАКА ОД  
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
Со големо задоволство можам да кажам дека 
завршивме уште една успешна година за 
Македонското здружение на млади правници. 
Посветеноста на нашите правници ни донесе 
иновативност и проактивност во решавањето на 
правните проблеми со кои се соочуваат луѓето 
во Македонија, а преку стратешкото застапување 
успеавме да донесеме и пошироки општествени 
промени, кои и во иднина ќе бидат корисни 
за секој еден од нас кој ќе се најде во слична 
ситуација.

Дозволете ми накратко да ви објаснам што 
постигнавме и што е пред нас во следниот период. 

Во 2019 година бројот на поединци кои ги користеа 
придобивките на бесплатна правна помош и 
советување во МЗМП се зголеми за 38%. Ова е 
резултат на зајакнувањето на капацитетите на 
организацијата и уште поголемата покриеност на 
територијата на Македонија и проширувањето на 
активностите во руралните средини.

Важна компонента во зајакнување на 
организацијата е институционалната поддршка 
од Sigrid Rausing Trust која учествува во вкупниот 
буџет со 11%. И покрај долгогодишната соработка 
со постоечките донатори и партнери, овoј грант 
ни даде можност организацијата институционално 
да зајакне и да посвети поголем фокус на 
остварување на својата мисија и визија покрај 
тековните проектни активности. 

Во 2019 година остваривме повеќе нови 
партнерства и ги зајакнавме постоечките. Ја 
формализиравме соработката со Правниот 
факултет Јустинијан Први, потпишавме 
меморандум за соработка кој ќе ни овозможи 
поинтензивна соработка како со факултетот како 
образовна институција, така и со правните клиники 
кои функционираат на факултетот. Од особена 
важност за нас е и соработката со Адвокатска 
Комора каде преку принципелен однос веќе сме во 
фаза на развивање на заеднички активности.
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За 2019 година ревизија на финансиските извештаи 
на здружението беше спроведена од независната 
ревизорска куќа БДО ДОО Скопје. Извештајот од 
спроведената ревизија е јавно достапен на веб 
страницата на здружението. Според извештајот 
приложените финансиски извештаи на МЗМП ја 
прикажуваат реално и објективно финансиската 
состојба на здружението во сите аспекти. 

МЗМП е тука за да остане, активностите на 
здружението не се моментални и не се базирани 
само на тековни проектни активности, туку се 
водени од визијата и мисијата на организацијата.  
Како здружение застапуваме една идеја која 
што обединува еден голем број на луѓе - млади 
правници, со цел тие луѓе да имаат можност преку 
една ваква форма на организирање да можат да го 
искажат својот став и мислење гласно и да направат 
некоја поголема промена во нашето општество. 
МЗМП е сеуште простор каде што секој кој што ќе 
дојде и ќе покрене иницијатива, ќе добие поддршка. 
Ќе се стремиме да бидеме уште поцврсти внатре 
во организацијата од аспект на административно и 
техничко работење, да ги задржиме вредностите кои 
што ние ги имаме како и досега и да не попуштиме 
пред никакви предизвици односно сите колеги да 
бидат уште повеќе мотивирани за промените што ги 
прават, како и да се бориме нашите резултатите да 
бидат уште поголеми од овие што се денеска. 

Ќе дадам се од себе за да се осигурам дека нашата 
заедничка работа дава резултати и дека во сите 
области нашите цели напредуваат и се реализираат.  

Се надевам дека ќе успеете да најдете време да 
го погледнете овој годишен извештај и подобро да 
се запознаете со резултатите кои успеавме да ги 
постигнеме оваа година.

Зоран Дранговски,
Претседател
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МАКЕДОНСКОТО 
ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ 
ПРАВНИЦИ (МЗМП)  
е независна, непрофитна и 
професионална организација на 
правници основана во 2003 година.  
МЗМП ги идентификува младите правници 
како клучен дел од општеството кој 
располага со знаење, вештини и 
желба да придонесе во втемелување 
на вредностите на човековите права 
и владеењето на правото во нашата 
држава. Со таа цел работата на МЗМП е 
посветена кон насочување, организирање 
и обучување на младите правници заради 
зголемување на нивното учество во 
активности за заштита на човековите 
права и унапредување на принципот на 
владеење на правото. 

ВИЗИЈА
МЗМП е водечка правничка организација 
која ги штити човековите права и 
се залага за владеење на правото 
користејќи ја иновативноста и 
капацитетите на младите правници.

МИСИЈА
МЗМП преку давање правна помош, 
правни истражувањa и јакнење на 
капацитетите на младите правници 
поттикнува промени во јавните политики 
и примената на законодавството и врши 
застапување за заштита и почитување на 
човекови права и правна сигурност.

АКТИВНОСТИ НА МЗМП
Заради остварување на воспоставените стратешки цели 
активностите на МЗМП се структуирани во три меѓусебно 
поврзани програми:

   ПРАВНА ПОМОШ И СТРАТЕШКО ЗАСТАПУВАЊЕ 

   ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА И ПОЛИТИКИ 

   ПРАВНА ЕДУКАЦИЈА 

ОБЛАСТИ НА РАБОТА 
Приоритетни области на кои работи МЗМП во периодот од 2019 
до 2021 се:

   ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ГРАЃАНИ 

   АЗИЛ, МИГРАЦИИ, ДРЖАВЈАНСТВО

   ПРАВНА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПОВРЕДИ  
НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

   ПРАВА НА ЖРТВИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА И ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

   ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ЛИЦА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА 

   ЗАШТИТА НА ПРАВО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

   ПРАВНА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

   ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ 
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Правно зајакнување и заштита на 
основните човекови права и потреби

Унапредување на владеење на правото и 
воедначување на националните политики 
со правото на ЕУ

Зајакнување на професионализмот, 
стручноста и интегритетот на младите 
правници

Подобрување на квалитетот на услугите 
на институциите кон граѓаните

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ  
НА МЗМП 2019-2021



 

К л у ч н и  
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3 728  

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

На 14 324 лица 
кои транзитираат низ 
државата им е дадена 
правна информација за 
постапката за азил

Поведени се 19 
стратешки постапки

Објавени се 21 публикациja 
на специфични теми од областа 
на пристап до правда, азилот, 
миграциите, бездржавјанство, 
дискриминација и човекови права 

Поднесени се 11 коментари  
на законска регулатива

Спроведени се 157 обуки, 
работилници и едукативни сесии

2077 млади правници, 
студенти, адвокати, претставници 
на институции и на граѓанското 
општество, како и населението 
беа обучени во соодветна област 
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МЗМП беше дел од 6 работни 
групи за подготовка на закони 

50 млади правници се стекнаа со 

практични знаења во 22 институции, 

судови и адвокатски канцеларии низ 

8 градови во државата

Доделени се 10 грантови на новинари

МЗМП склучи 13 меморандуми 

за соработка со 13 институции

Поддржани се 11 проекти на  

11 граѓански организации

МЗМП во два циклуса обезбеди правна 

поддршка на 32 граѓански организации



МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ  
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

Правна помош 
и стратешко 
застапување

3 728 поединци ги 
користеа придобивките 
на бесплатна правна 
помош и советување 
што МЗМП ги понуди

Поведени се 
19 стратешки 
постапки

На 14 324 лица кои 
транзитираат низ 
државата им е дадена 
правна информација за 
постапката за азил
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Во рамки на програмата за правна помош и 
стратешко застапување, МЗМП обезбедува 

претходна (примарна) правна помош, правна 
помош на посебни категории лица и за определени 
правни прашања, како и стратешко водење 
на судски предмети од поширок општествен 
интерес. Активностите поврзани со правна помош 
се обезбедуваат во рамки на посебни проекти. 
МЗМП преку користење на знаењата, вештините 
и посветеноста на младите правнии цели кон 
олеснување на пристапот до правда и правен лек 
за сиромашните лица и ранливите категории како 
и унапредување на судската практика во прашањa 
кои се од пошироко општествено значење. Правната 
помош се обезбедува од тим од правници вработени 
во здружението со положен правосуден испит и тим 
од обучени адвокати. 

МЗМП од 2011 со решение на Министерството 
за правда е овластено здружение за давање на 
претходна правна помош (Со донесувањето на 
новиот Законот за бесплатна правна помош од 
2019 претходната правна помош се преименуваше 
во примарна правна помош). Примарната правна 
помош опфаќа давање општи правни информации, 
иницијална правна помош за правото на 
користење бесплатната правна помош и помош 
при комплетирање барање за секундарна правна 
помош. 

Претходната правна помош за сиромашни лица 
во 2019 МЗМП ја обезбедуваше преку четири 
мобилни тимови составени од двајца адвокати и 
двајца правници со положен правосуден испит. 
Секој од мобилните тимови покриваше по два 
статистички региони во државата. Мобилните тимови 
обезбедуваа правно информирање и советување на 
граѓаните за решавање на правни прашања кои ги 
засегаат сиромашните лица. Работата на мобилните 
тимови беше поддржана од Европската Унија. 

Правна помош на  
лица со ниски приходи  
(Претходна правна помош)



МЗМП обезбеди правна помош на 1071 сиромашно 
лице. Во 46% од случаите правна помош беше 
обезбедена за прашања од имотно правна природа 
(извршување на застарени сметки, поништување 
на договори за доживотна издршка или договори 
за дар на недвижност, наследно правни прашања, 

имотно правни прашања кои се решаваат во 
управна постапка), понатаму следеа прашањата 
од социјална заштита со 23% застапеност, работни 
односи со 9% застапеност, семејно насилство со 6% 
застапеност, додека во останатиот дел се работеше 
за најразлични правни прашања. 

Правна помош на баратели 
на азил и бегалци 
МЗМП 10 години е стратешки партнер на Високиот 
комесаријат за бегалци на ООН (УНХЦР). Во рамки на 
заедничката соработка МЗМП дава правна помош на 
лица баратели на азил и бегалци. Правната помош 
се однесува на постапката за признавање на право 
на азил, постапка по правен лек како и постапки за 
интеграција на бегалците. 

Во 2019 МЗМП обезбеди правна помош на 539 
баратели на азил, при што оваа година беа 
поднесени вкупно 213 барања за азил. По тековните 
постапки, управни спорови беа поведени во 28 
случаи, додека жалби на одлуките на Управниот 
суд во 34 предмети. На 1091 лица кои престојуваат 
во земјата од 1999 година со потекло од Косово им 

СКОПСКИ ИСТОЧЕН

ПЕЛАГОНИСКИ

ВАРДАРСКИ

ПОЛОШКИ

ЈУГОЗАПАДЕН

СЕВЕРОИСТОЧЕН

ЈУГОИ
СТОЧЕН

Мапа со статистички региони од државата 
каде што присуство имаа мобилните тимови 
за правна помош на лица и семејства со 
ниски приходи.

Битола

Oхрид

Кавадарци
Струмица

Штип

Куманово
СкопјеТетово

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ  
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ
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беше дадена правна помош за нивна интеграција 
во државата. Во прифатно транзитните центри 
,,Винојуг“ и ,,Табановце“ информирање за постапката 
за добивање право на азил беше дадена на 14.324 
лица. До Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) 
беа поднесени и четири жалби како и едно барање 
за времена мерка – забрана за протерување на 
странец – кое беше прифатено од ЕСЧП. Паралелно 
беа поднесени и 19 претставки до Народниот 
правобранител и други институции за прашања кои 
ги засегаат барателите на азил.

За прашања поврзани со азилот и миграциите се 
вклучени и голем број на адвокати во речиси сите 
региони во државата, а посебно се издвојуваат два 
тима на адвокати: 

 X SLAG (STRATEGIC LITIGATION ASYLUM GROUP)

Групата за стратешко застапување на предмети 
во областа на азилот е формирана со цел да 
идентификува и стратешки да ги застапува оние 
предмети кои се подобни да создадат промена во 
законски одредби или во одредени практики кои ги 
прекршуваат основните права и човекови слободи 
на бегалците во постапките за азил. Исто така 
групата се стреми кон подобрување на системот на 
азил во нашата држава, преку застапување пред 
органите и судовите во Северна Македонија, но 
и пред Европскиот суд за човекови права и други 
меѓународни механизми. Во 2019 година групата 
продолжи да функционира во состав од 3ца адвокати 
и 1 адвокатско друштво.

 X ANTENA LAWYERS NETWORK 

Мрежата на “Антена адвокатите” ја сочинуваат пет 
адвокати од различни региони во нашата држава 
кои ги следат миграциските движења, пристапот до 
меѓународна заштита и примена на принципот на 
невраќање (non-refoulement). 

Правна помош 
на лица без 
државјанство 
МЗМП во рамки на проектот ,,Превенција и 
намалување на бездржавјанство” поддржан од 
УНХЦР во 2019 обезбеди правна помош на вкупно 645 
лица од кои 40 беа примени во државјанство. 31 лица 
добиле правна помош во постапка за регулирање 
престој додека 35 беа запишани во матичната книга 
на родени. За шест лица биле пуштени жалби пред 
второстепен орган, додека за едно лице бил поведен 
управен спор, а за шест лица биле поднесени 
претставки до Народниот правобранител. За три 
лица беа побарани документи од нивните држави на 
потекло. 

Жртви на 
кривични дела 
МЗМП во партнерство со СОС Детско село Северна 
Македонија, а со поддршка од Европската Унија 
преку Министерство за финасии - Сектор за 
централно финансирање и склучување на договори, 
во рамките на проектот ,,Правна поддршка на 
ранливи жртви на насилни кривични дела’’, 
воспостави сервис за давање услуги на жртви 
од насилни кривични дела. Сервисот вклучува 
правна и психо-социјална поддршка. Во рамките на 
сервисот формиран е тим од 16 адвокати кои ќе ја 
обезбедуваат правната поддршка и тим од 8 стручни 
советници кои ќе ја обезбедуваат психо-социјалната 
поддршка. МЗМП обезбеди информирање на 56 
жртви на насилни кривични дела, од кои 20 се 
деца, а преку тимот од обучени адвокати обезбеди 
сеопфатно правно советување на 12 жртви. Услугите 
сервисот ги дава на целата територија на државата. 
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Жртви на 
дискриминација 
и повреди на 
човекови права 
МЗМП во 2019 обезбеди 240 правни совети на лица 
кои сметаат дека се жртви на дискриминација 
или други повреди на човековите права, а беа 
поведени и шест стратешки предмети (1 претставка 
до Комисија за заштита од дискриминација - КЗД, 
1 претставка до Народен правобранител, 2 судски 
постапки за утврдување дискриминација, 1 граѓанска 
судска постапка за аерозагадување, 1 кривична 
пријава за аерозагадување).

Лица на 
издржување 
казна затвор 
Врз основа на меморандум за соработка со Управата 
за извршување санкции МЗМП даваше правни 
информации на лица кои се наоѓаат на издржување 
казна затвор во Казнено поправна установа (КПУ) 
затвор Скопје (Шуто Оризари). Правните информации 
се однесуваа за правни прашања кои ги засегаат 
лицата или нивните семејства, а се однесуваат на 
проблеми од областа на имотно-правните односи, 
работните односи, семејните прашања како и 
прашања поврзани со нивниот статус во казено 
поправните установи. Вкупно беа дадени правни 
информации на 54 лица. 

Граѓански 
организации 
МЗМП обезбедува правна поддршка на граѓански 
организации за подобрување на актите кои ја 

уредуваат внатрешната организација во насока 
на целосна усогласеност со законските обврски, 
како и се врши правно истражување и советување 
за прашања од интерес на организациите. Во 2019 
МЗМП со поддршка од Европската Унија во два 
циклуса обезбеди правна поддршка на 32 граѓански 
организации. 

Жртви на 
трговија со луѓе
Во текот на 2019 година, МЗМП продолжи да 
учествува со свои претставници во Мобилните 
тимови за идентификација на ранливи групи, 
вклучително и жртви на трговија со луѓе формирани 
во 2018 година. МЗМП има свои претставници во 
Мобилните тимови во четири градови: Битола, 
Гевгелија, Куманово и Тетово.

Овие тимови во текот на нивната работа 
постигнаа извонредни резултати, а во 2019 година 
идентификуваа 3 жртви на трговија со луѓе, 63 
потенцијални жртви на трговија и голем број 
ранливи лица кои се упатени на соодветна помош и 
поддршка до други релевантни институции. Од нив 
најголем процент се деца.

МЗМП обезбедува правна помош во однос на 
правните механизми за заштита на правата на 
жртвата на трговија со луѓе и преку свои адвокати со 
кои соработува. Преку оваа соработка обезбедува 
можности за поднесување барање за компензација 
за жртвата во парнична постапка. Преку своите 
претставници во мобилните тимови, МЗМП 
обезбедува правна помош и правно советување на 
жртвите на трговија со луѓе, потенцијалните жртви 
и ранливите категории лица во однос на условите и 
постапката за поднесување барање за секундарна 
правна помош до подрачните канцеларии на 
Министерство за правда. 
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   НИКОЈ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ПОДЛОЖЕН НА МАЧЕЊЕ, НЕЧОВЕЧКО ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО 
ПОСТАПУВАЊЕ ИЛИ КАЗНУВАЊЕ.

   СЕКОЈ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СЛОБОДА И НА БЕЗБЕДНОСТ. НИКОЈ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ 
ЛИШЕН ОД СЛОБОДА, ОСВЕН ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОН.

   СЕКОЈ КОЈ Е ОБВИНЕТ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО СЕ СМЕТА ЗА НЕВИН СÉ ДОДЕКА НЕГОВАТА 
ВИНА НЕ СЕ ДОКАЖЕ ПО ЗАКОНСКИ ПАТ.

   СЕКОЈ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ПОЧИТУВАЊЕ НА НЕГОВИОТ ПРИВАТЕН И СЕМЕЕН 
ЖИВОТ, ДОМОТ И ПРЕПИСКАТА.

   НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ОСУДЕН ЗА ДЕЛО СТОРЕНО СО ЧИНЕЊЕ ИЛИ НЕЧИНЕЊЕ 
КОЕ СПОРЕД ВНАТРЕШНОТО ИЛИ МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО, ВО МОМЕНТОТ НА 
ИЗВРШУВАЊЕТО, НЕ ПРЕТСТАВУВАЛО КРИВИЧНО ДЕЛО.

   СЕКОЈ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СЛОБОДА НА МИРНО СОБИРАЊЕ И ЗДРУЖУВАЊЕ 
СО ДРУГИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ПРАВОТО ДА ОСНОВА СИНДИКАТИ И ДА ИМ СЕ 
ПРИДРУЖУВА НА СИНДИКАТИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ.

   СЕКОЈ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СЛОБОДА НА МИСЛИТЕ, СОВЕСТА И ВЕРАТА.

   СЕКОЈ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО.

   СЕКОЈ ИМА ПРАВО ПРАВИЧНО И ЈАВНО, ВО РАЗУМЕН РОК, ПРЕД НЕЗАВИСЕН И 
НЕПРИСТРАСЕН СО ЗАКОН ВОСПОСТАВЕН СУД ДА БИДАТ РАЗГЛЕДАНИ И УТВРДЕНИ 
НЕГОВИТЕ ГРАЃАНСКИ ПРАВА И ОБВРСКИ ИЛИ ОСНОВАНОСТА НА КАКВИ БИЛО 
КРИВИЧНИ ОБВИНЕНИЈА ПРОТИВ НЕГО.

   НИКОЈ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ПРИСИЛЕН ДА ВРШИ ПРИНУДНА ИЛИ ЗАДОЛЖИТЕЛНА РАБОТА.

   НИКОЈ НЕ СМЕЕ ДА БИДЕ ДРЖАН ВО РОПСТВО ИЛИ ВО РОПСКА ЗАВИСНОСТ.
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Стратешкото 
застапување  
во 2019 
–  Клучни 
предмети

Апелациониот суд Битола, во 
предмет поведен од МЗМП, утврди 
дискриминација по основ на 
етничка припадност извршена со 
оневозможување пристап до чиста и 
здрава вода за пиење. 

Апелациониот суд ја преиначи пресудата на 
Основен суд Прилеп и утврди дека Општина Прилеп 
и ЈКП Водовод и канализација Прилеп извршиле 
дискриминација спрема тужителите, со тоа што 
им оневозможиле пристап до чиста и здрава вода 
за пиење. Тужителите, припадници на ромската 
заедница, живеат на периферијата од градот каде 
не им е овозможен пристап до чиста и здрава вода 
за пиење за разлика од останатите граѓани на 
Прилеп, од друга етничка припадност, кои живеат 
во непосредна близина. Според Судот, тужените, 
Општина Прилеп и ЈКП Водовод и канализација, 
не успеале да докажат дека не извршиле 
дискриминација и поради тоа ја усвоил тужбата. 
Со ова Судот непосредно и правилно го применил 
правилото според кое товарот на докажување 
за постоење дискриминација е на страната на 
тужените, не на тужителите. Со ваквата одлука се 
создава позитивна судска пракса која го олеснува 
пристапот до правда на жртвите на дискриминација. 
За поздравување е и примената на одредбата од 
Уставот на РСМ од страна на Судот, според која 

водата е издигната на степен добро од општ интерес 
за државата, како и примената на резолуцијата на 
Генералното собрание на Обединетите нации A/
Res/64/292 од 28.7.2010 година со која пристапот 
до вода, водовод и канализација е признато како 
човеково право. Судот ја применува и судската 
пракса на Европскиот суд за човекови права, 
според која непристојните услови за живот кои се 
последица на недостиг до пристап на здрава вода 
за пиење и одржување на личната хигиена можат да 
доведат до нивото на страдање што го предвидува 
член 3 од Европската конвенција за човековите 
права и го повредува правото на семеен и приватен 
живот од член 8 од конвенцијата. 

МЗМП поднесе тужба пред граѓанскиот 
суд во Скопје за утврдување на повреда 
на правото на здрава животна средина 
поради загадувањето на воздухот

МЗМП поднесе тужба пред Граѓанскиот суд во Скопје 
против Владата на РСМ, Министерството за животна 
средина и Град Скопје за утврдување повреда на 
правото на здрава животна средина, правото на 
здравје, право на приватност на личен и семеен 
живот и неповредливоста на домот и преземање 
на мерки. Со тужбата се бара утврдување дека 
тужените ги повредиле: правото на здравје, правото 
на здрава животна средина, право на приватност, 
правото на личниот, семејниот живот и правото на 
неповредливоста на домот затоа што од периодот од 
2007 до 2018 година, не преземале неопходни мерки 
и активности согласно законските должности за 
справување со аерозагадувањето и редуцирање на 
PM 10 честичките во амбиентиот воздух. Здружението 
побара да се утврди и дека од 2013 до 2018 не се 
преземени неопходни мерки да не се надминат 
гранични врдности на PM 2.5 честичките.



Статистички податоци за дадени услуги на правна помош во 2019

ПРАВНА ПОМОШ НА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИХОДИ 

Правно советување на лица со ниски примања 1.071

Стратешки постапки 9

БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ И БЕГАЛЦИ 

Баратели на азил кои користеле правна помош од МЗМП 539

Баратели на азил кои поднелел барање во 2019 213

Корисници на правна помош за интеграција (Бегалци од Косово) 1.091

Лица кои транзитираат низ држават на кои им се дадени  
информации за постапката за азил 14.324

Стратешки постапки пред ЕСЧП 4

ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО

Лица без државјанство кои користеле правна помош од МЗМП 645

Број на лица примени во државјанство 40

Број на лица запишани во матична книга на родени 35

ЖРТВИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА 

Правни информации 56

Правно советување 12

Психо-социјална поддршка 18

ДИСКРИМИНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА 

Правни совети 240

Стратешки постапки 6

ЛИЦА НА ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА ЗАТВОР 

Број на КПУ 1

Број на лица кои користеле правна помош 54

ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Број на граѓански организации кои користеле правна помош 32
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Правни 
истражувања 
и политики 

Објавени се 21 
публикациja на 
специфични теми 
од областа на 
пристап до правда, 
азилот, миграциите, 
бездржавјанство, 
дискриминација и 
човекови права 

Поднесени се 
11 коментари  
на законска 
регулатива

МЗМП беше дел 
од 6 работни групи 
за подготовка на 
закони 
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МЗМП е посветено на унапредување на законодавството 
и политиките во областите во кои работи. Како професионално 
здружение на правници кои даваат правна помош на ранливи 
категории граѓани МЗМП има непосреден увид во проблемите 
и предизвиците кои се последица на одредени прописи или 
политики. Во таа насока МЗМП постојано ја следи состојбата со 
примената на законите во областите од интерес на организацијата 
и проактивно придонесува преку застапување врз основа на 
анализи. Активностите во оваа област вклучуваат спроведување 
на правни истражувања и анализи, мониторинг на примена 
на прописи, организација на тркалезни маси и конференции, 
вмрежување со други организации, изработка на предлози за 
измени на закони, давање коментари на предлог-прописи како и 
учество во работни групи за подготовка на закони. 

Во 2019 МЗМП издаде и учествуваше во изработка на  
21 различни документи во областите на кои што МЗМП работи. 

Сите објавени документи се достапни на веб страницата на МЗМП: www.myla.org.mk, а 
во прилог следува краток сумарен преглед за дел од документите објавени во 2019 год.

21 публикација

8 
извештаи

6 
информативни 
брошури

1  
документ за 
јавни политики

1  
правно 
мислење

1 
прирачник

4 
анализи



   СЕКОЕ ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА МИРНО УЖИВАЊЕ НА СВОЈОТ ИМОТ.

   ЗАБРАНЕТО Е КОЛЕКТИВНО ПРОТЕРУВАЊЕ НА СТРАНЦИ.

   УЖИВАЊЕТО НА СЕКОЕ ПРАВО ПРЕДВИДЕНО СО ЗАКОН ЌЕ БИДЕ ОБЕЗБЕДЕНО БЕЗ 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ БИЛО КОЈА ОСНОВА КАКО ПОЛ, РАСА, БОЈА, ЈАЗИК, РЕЛИГИЈА, 
ПОЛИТИЧКО ИЛИ ДРУГО МИСЛЕЊЕ, НАЦИОНАЛНО ИЛИ СОЦИЈАЛНО ПОТЕКЛО, 
ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО, ИМОТ, РАЃАЊЕ ИЛИ ДРУГ СТАТУС.

   СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА РАБОТА, СЛОБОДЕН ИЗБОР НА РАБОТНО МЕСТО, ПРАВЕДНИ И 
ПОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И ЗАШТИТА ОД НЕВРАБОТЕНОСТ.

   СИТЕ ЧОВЕЧКИ СУШТЕСТВА СЕ РАЃААТ СЛОБОДНИ И ЕДНАКВИ ПО ДОСТОИНСТВО  
И ПРАВА.

   СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.

   СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ЖИВОТ, СЛОБОДА И СИГУРНОСТ.

   СЕКОЈ ИМА ПРАВО НА ОДМОР И СЛОБОДНО ВРЕМЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ТУКА И 
РАЗУМНОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПРАВОТО НА ПОВРЕМЕН 
ПЛАТЕН ОДМОР.

   СТРАНЕЦ КОЈ ЗАКОНСКИ ПРЕСТОЈУВА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЕДНА ДРЖАВА НЕ 
МОЖЕ ОД НЕА ДА БИДЕ ПРОТЕРАН, ОСВЕН ВО СЛУЧАЈ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКА 
ДОНЕСЕНА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОН.

   НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПРОТЕРАН ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА ДРЖАВАТА ЧИЈ 
ДРЖАВЈАНИН Е, НИТУ СО ПОЕДИНЕЧНА НИТУ СО КОЛЕКТИВНА МЕРКА.

   СЕКОЕ ЛИЦЕ КОЕ ЗАКОНСКИ СЕ НАОЃА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЕДНА ДРЖАВА, ИМА 
ПРАВО СЛОБОДНО ДА СЕ ДВИЖИ ВО НЕА И СЛОБОДНО ДА ГО ИЗБЕРЕ СВОЕТО МЕСТО 
НА ПРЕСТОЈУВАЊЕ.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕФИКАСНОСТА НА ПРАВНАТА 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Извештајот содржи опис на повредите на човековите права кои се 
забележани и документирани од страна на тимот на МЗМП. Покрај 
документирање на повреди на човековите права, овој извештај 
ја анализира ефикасноста на правните лекови, особено судската 
заштита во поединечни случаи. Овој извештај има за цел да 
придонесе во создавање слика на состојбата во однос на заштитата 
на човековите права во РСМ.

ПРАВОТО НА СЛОБОДА НАСПРОТИ ОДГОВОРОТ НА 
ДРЖАВАТА НА НЕРЕГУЛАРНА МИГРАЦИЈА – КРИТИЧКИ 
СОГЛЕДУВАЊА ЗА РСМ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) повика 
неколку теоретичари и практичари од државата и од странство, да 
ги споделат своите ставови и искуства за претходно наведените 
прашања, но и да дадат критички осврт на одговорот на Република 
Северна Македонија (РСМ) на миграциската криза преку 
користењето на мерките за ограничување на слободата. Авторите 
на оваа збирка на трудови, преку правна анализа и користејќи 
компаративни искуства укажуваат на националната и меѓународната 
легислатива која ја регулира миграцијата односно нерегуларната 
миграција и мерките кои се преземаат во врска со истата. Од 
друга страна, ја потенцираат важноста на грижата за сите лица кои 
мигрираат без разлика на причините поради што го прават тоа.
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ПРИСТАП ДО ПРАВДА РСМ - СЕОПФАТНА СТУДИЈА  
ЗА ПОЛИТИКИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРИСТАПОТ  
ДО ПРАВДА ВО КРИВИЧНИТЕ, ГРАЃАНСКИТЕ  
И УПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ

Со цел утврдување на сегашната состојба и предизвици во 
домашниот правен систем во однос на пристапот до правда и 
пред се бесплатната правна помош, Македонското здружение 
на млади правници во соработка со Правно - информативниот 
центар од Љубљана, Република Словенија, ја изработија оваа 
сеопфатна студија за политики во областа на пристапот до правда 
во кривичните, граѓанските и управните постапки. Намената на 
студијата е да придонесе со препораки засновани на докази во 
процесите на реформи кои имаат влијание врз пристапот до правда 
за сиромашните и останати ранливи категории лица. Дополнително, 
студијата ги опишува и изложува меѓународните и европските 
стандарди во однос на пристапот до правда и бесплатната правна 
помош кои е потребно да се инкорпорираат и применат во 
домашниот контекст.

АНАЛИЗА НА ПРАВОТО НА ПРИВАТЕН  
И СЕЕМЕН ЖИВОТ НА КОСОВСКИТЕ БЕГАЛЦИ 

Целта на оваа анализа е да покаже дали и како правото 
загарантирано со член 8 од Европската конвенција за човекови 
права се почитува од страна на институциите кон косовските 
бегалци кои живеат во РСМ. Токму, заштитата на правото на 
приватен и семеен живот како едно од основните човекови права 
ги опфаќа ситуациите во кои во моментот се наоѓаат косовските 
бегалци на кои правото на азил им е престанато или пак се во 
процес на интеграција и сè уште се на територијата на државата 
поради создадени трајни семејни и приватни врски во РСМ. 
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КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА СОСТОЈБАТА  
СО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА МИГРАНТИТЕ  
И БЕГАЛЦИТЕ НА ТЕРЕН

Во текот на 2019 година се објавија 4 квартални извештаи за 
состојбата на човековите права на мигрантите и бегалците на 
терен. Извештаите се однесуваат за следните периоди: октомври 
– декември 2018, јануари – март 2019, април – јуни 2019 и јули-
септември 2019.

Кварталните теренски извештаи ги содржат согледувањеата на 
МЗМП во однос на постапувањето со мигрантите и бегалците во 
прифатно-транзитните центри ,,Винојуг“ и ,,Табановце“, со посебен 
фокус на жените, децата и другите ранливи категории лица. 
Правниците на МЗМП беа присутни во двата центри и обезбедуваа 
информации, совети и правна помош за оние кои имаа потреба. 
Едновремено, овие извештаи говори и за третманот на мигрантите и 
бегалците кои се движеа надвор од центрите, особено кога станува 
збор за задржувањето и враќањето како одговор на државата на 
нерегуларната миграција.

 

ИМИГРАЦИСКИ ПРИТВОР ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
НИЗ БРОЈКИ (ЈАНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2019) 

Овој извештај се базира на добиени информации од јавен карактер 
како и на податоци добиени од страна на децата кои биле задржани 
во прифатни центри (ПЦ) за странци, по нивно ослободување и 
сместување во ПЦ за баратели на азил или друго алтернативно 
сместување во периодот од јануари до септември 2019.

ИЗВЕШТАЈ НА ГРАЃАНСКИ ОРАНИЗАЦИИ  
ЗА НЕРЕГУЛАРНА МИГРАЦИЈА  
ЗА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 2018

Целта на овој извештај е да се обезбеди сеопфатен преглед на 
состојбата во однос со азилот во регионот; опис и анализа на 
миграциските движења; извештај за тековниот голем развој во 
законодавството, јурисдикцијата и политиките на национално 
ниво во девет земји од Југоисточна Европа кои биле погодени 
од масовната миграција од 2015 година. Овој извештај има за 
цел да обезбеди анализа заснована врз извори на информации 
од невладини организации и да помогне да се идентификуваат 
областите каде што е потребно подобрување.
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ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И КРИУМЧАРЕЊЕ  
МИГРАНТИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Овој извештај дава преглед на правната рамка и правната обврска 
на државата за борба против трговија со луѓе и криумчарење 
мигранти, преглед на нерегуларна миграција во Северна 
Македонија, кои се предизвиците во справување со нерегуларната 
миграција и криумчарењето мигранти во РСМ, како и дава свои 
гледишта, заклучоци и препораки во однос на борбата против 
криумчарење мигранти и трговија со луѓе.

COMMON WESTERN BALKAN MIGRATION POLICY: 
BORDERS AND RETURNS

Главната цел на овој документ е да се претстави миграциската 
состојба во регионот на Западен Балкан, преку преглед на 
релевантни регулативи насочени кон различни модалитети за 
враќање на мигрантите. МЗМП даде преглед какви се миграциските 
трендови и движења во РСМ, како и политиките за заштита на 
правата на бегалците и мигрантите во периодот што е опфатен со 
истражувањето.

РОДОВИ АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЈАТА - 
ИДЕНТИФИКУВАНА РАНЛИВОСТ И ПОТРЕБИТЕ НА 
ЖЕНИТЕ-МИГРАНТКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И 
ЧЕКОРИ КОН РАЗВИВАЊЕ НА РОДОВО-СЕНЗИТИВНИ 
РЕШЕНИЈА И ПОЛИТИКИ ЗАСНОВАНИ НА ДОКАЗИ

Овој документ нуди анализа на состојбата во однос на правата 
и заштитата на мигрантите во Северна Македонија, особено на 
жените. Документот се заснова на теоретско истражување и на 
податоци собрани од извештаи и анализи од домашни невладини 
организации и од меѓународни организации, како и од написи 
од весници, студии и релевантни национални закони и политики. 
Прашањата идентификувани во периодот од 2015 година до 
денес кои ги засегаат жените-мигрантки во земјата се всушност 
рестриктивните политики и несоодветните сместувачки капацитети, 
како и отсуството од севкупни податоци за жените-мигрантки што е 
клучно за развојот на родово-сензитивни решенија и политики. 
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Мобилните тимови за правна поддршка на граѓани со ниски 
приходи, изработија 6 информативни брошури со практични 
совети во однос на шесте идентификувани правни проблеми со 
кои најчесто се соочуваат граѓаните. Информативните брошури се 
однесуваат на следните теми: социјална заштита и заштита на права 
на деца, превенција, спречување и заштита од семејно насилство, 
остварување на право на бесплатна правна помош, право на 
годишен одмор, легализација на бесправно изградени објекти и 
осигурување на земјоделски посеви во случај на виша сила.

Во рамки на Програмата за практикантска работа се изработи 
прирачник за практични правни вештини и основни етички 
вредности на правната професија. Основната цел на овој прирачник 
е да им помогне на младите правници да ги разберат овие навидум 
теоретски теми кои се подеднакво важни за извршувањето на 
правничката професија, но и да ги поттикне за понатамошно 
истражување, читање и надградба на своите знаења. Прирачникот 
е замислен во себе да ги инкорпорира сите важни прашања со кои 
еден млад правник би се соочил по завршување на факултетот кој 
се фокусира на теорија и практична примена на правото. 
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УЧЕСТВО ВО ИЗРАБОТКА НА ПРОПИСИ 

Во текот на 2019 година МЗМП и претставници од 
здружението беа вклучени во 6 работни групи за 
подготовка на закони.

 X ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

МЗМП беше вклучена непосредно во работната група за изработка на нов 
Закон за бесплатна правна помош кој се донесе во мај 2019. Дополнително, 
МЗМП заеднички со Фондацијата Отворено Општество Македонија 
придонесе во изработката на 12 подзаконски акти – правилници – кои 
произлегоа од Законот. Новиот ЗБПП претставува квалитативно подобрување 
во споредба со претходниот закон иако сепак постојат одредени 
недостатоци на кои МЗМП укажуваше за време на изработката на Законот 
и кои се дел од коментарот на текстот на законот објавен на Единствениот 
национален регистар на прописи (ЕНЕР).

 X ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО  
ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

По ратификувањето на Истанбулската конвенција, заинтересираните страни 
за имплементација на истата, се согласија дека треба да се донесе целосно 
нов закон кој ќе ја следи структурата на конвенцијата, а истовремено ќе ги 
покрие областите и исполни целите за кои конвенцијата е донесена. МЗМП 
имаше можност да учествува во работната група за подготовка на овој закон 
и својот придонес го даде пред се во следните делови: права на жртвите 
на родово базирано и семејно насилство во постапката пред центрите за 
социјална работа, полициските станици, јавното обвинителство и нивните 
права во судската постапка, но и обврските и начинот на спроведување на 
постапката за заштита на жртви на родово базирано и семејно насилство од 
страна на сите чинители во овие постапки. Свој придонес здружението даде 
и во останатите делови на законот вклучувајќи ги општите одредби, правата 
на лицата баратели на азил во овие постапки, превенција на насилството итн. 

 X ЗАКОН ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

МЗМП учествуваше во работната група за изработка на нов Закон за 
правосуден испит. МЗМП бараше измена на постојниот начин на полагање 
на правосудниот испит по електронски пат со избор на еден од повеќе 
можни одговори. Таквиот начин не овозможуваше проверка на стручната 
оспособеност на правниците за самостојна примена на прописите во 
пракса. Со предлог законот кој го изработи работната група, а беше усвоен 
од Собранието се промени начинот на полагање кој сега ќе вклучува устен и 
писмен дел и ќе овозможи тестирање на практичните правни вештини како 
и на познавањето на прописите.
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 X ЗАКОН ЗА ПРАВДА НА ДЕЦАТА 

Во текот на 2019 година, МЗМП беше дел од 
работната група за подготовка на новиот Закон 
за правда на децата. Клучните промени за кои 
МЗМП се залагаше се следните: дефинирање на 
најдобриот интерес на детето во постапките кои 
овој закон ги опфаќа и олеснување на пристапот 
до правна помош за децата сторители, жртви и 
сведоци на кривични дела преку поедноставување 
на постапката за обезбедување правна помош која 
децата ја добиваат во центрите за социјална работа, 
полициските станици и јавните обвинителства. 

 X ЗАКОН ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 
НА ЖРТВИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

МЗМП како претставник на Блупринт групата 
учествуваше и во подготовката на Законот за 
исплата на паричен надоместок на жртви на 
кривични дела. Клучни работи кои што МЗМП се 
стремеше да бидат вметнати во законското решение 
се следните: обезбедување лесно достапна, без 
процесни пречки и јасна постапка, обезбедување 
јасни и навремени информации, но и правна помош 
(кога ќе биде потребна) на жртвите на насилни 
кривични дела во постапката за обезбедување 
паричен надоместок, вклучување на граѓанските 
организации во промовирање на овој механизам, 
вклучување на лицата без државјанство и без 
граѓански статус како лица кои ќе можат да ја 
побараат оваа помош. 

 X ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Во 2019 МЗМП како претставник на Блупринт групата 
зема учество во работната група за измени и 
дополнувања на Законот за парнична постапка. Цели 
на МЗМП во однос на овој закон се: олеснување 
на пристапот до правда за сиромашните граѓани 
и воспоставување посебна постапка по тужба за 
заштита на колективни права за одредени прашања. 

МЗМП покрај учеството во работни групи паралелно 
придонесува во процесот на изработка на закони 
и преку доставување коментари и препораки на 
објавените предлог-закони на веб страната на ЕНЕР. 
Во 2019 година даде 11 коментари на законската 
регулатива.

 X ЗАКОН ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 X ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА  
ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНО 
НАСИЛСТВО

 X ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА БЕЗ РЕГУЛИРАН  
ГРАЃАНСКИ СТАТУС

 X ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА ПОМОШ
 X ЗАКОН ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ
 X ЗАКОН ЗА ПРАВДА НА ДЕЦАТА
 X ЗАКОН ЗА СТРАНЦИ
 X ЗАКОН ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ
 X ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
 X ЗАКОН ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 
НА ЖРТВИ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

 X ЗАКОН ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

МЗМП е дел од работната група за креирање на 
рамка за процесот на ветинг во Министерството 
за внатрешни работи (МВР). Работната група е 
формирана од министерот за внатрешни работи 
по заклучок на Владата на Република Северна 
Македонија која има за задача да спроведе анализа 
на тековната состојба, да се утврди конкретен модел 
за спроведување на процесот на проверка (ветинг) 
на вработените во МВР, односно да се изготви 
предлог – план на мерки, активности и динамика за 
спроведување на ветингот. 

ВМРЕЖУВАЊЕ 

МЗМП во 2019 продолжи со активен придонес во 
работата на тематските мрежи заедно со други 
граѓански организации. МЗМП е дел од Блупринт 
групата на граѓански организации за следење на 
реформи во правосудство и Мрежата за заштита од 
дискриминација. 
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Правно мислење – 
младите правници 
наспроти уставниот 
суд во однос на 
поднесена иницијатива 
за поведување на 
постапка за оценување 
на уставноста на законот 
за меѓународна и 
привремена заштита 

Со Законот за меѓународна и привремена заштита кој стапи во сила 
на 19.04.2018 година за прв пат се воведе можноста за ограничување 
на слободата на движење на баратели на право на азил. Согласно 
новата мерка, на лицата кои побарале азил во Република Македонија 
во одредени случаи утврдени во законот може да им се ограничи 
слободата на движење со решение на Министерството за внатрешни 
работи. Имајќи ја во предвид неприкосновеноста на уставно 
загарантираното право на слобода кое може да биде ограничено само 
со судска одлука, Македонското здружение на млади правници на 
17.05.2018 година поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република 
Македонија за поведување на постапка за оценување на уставноста 
на членовите 63 и 65 од Законот за меѓународна и привремена 
заштита. Бараме оспорените членови да се поништат бидејќи се во 
спротивност со основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, а особено со 
правото на слобода од членот 12 од Уставот на РМ.
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Во иницијативата детално се образложени причините 
поради кои сметаме дека оспорените одредби се во 
спротивност со Уставот, а тоа се следните:

I. Законот му доделува надлежност на 
Министерството за внатрешни работи, како 
орган на државната управа, да одлучува за 
ограничување на слободата на барателите 
на право на азил, наместо тоа да го 
прави исклучиво суд, со што ја повредува 
одредбата од член 12 став 2 од Уставот на 
РМ која гласи ,,Никому не може да му биде 
ограничена слободата, освен со одлука на 
судот и во случаи и постапка утврдени со 
закон.“;

II. Законот не дава насока ниту пак 
упатува во кои закони се уредени т.н. 
,,помалку принудни алтернативни мерки“ 
на кои се повикува во ставот 1 од членот 
63, односно членот е нејасен, непрецизен 
и не ги почитува начелата на Европскиот 
суд за човековите права со кои се толкува 
Европската конвенција за човековите 
права, меѓународен договор ратификуван 
во согласност со Уставот на РМ со што се 
повредува членот 118 од Уставот на РМ и

III. Законот непрецизно ги уредува случаите 
во кои може да биде ограничена слободата 
на движење на барателите на азил (член 

63 став 1 од Законот) со што се повредува 
владеењето на правото, една од темелните 
вредности на уставниот поредок на РМ 
според членот 8 од Уставот.

Уставниот суд во јули 2019 година донесе решение 
за неповедување на постапка за оценување 
уставноста на оспорените членови. Ваквата одлука 
на Уставниот суд беше несфатлива за здружението 
поради што се одржаа и неколку стручни расправи 
на темата. Изненадувачки беше фактот што голем 
број правни експерти ја оправдаа ваквата одлука со 
толкување дека судската одлука за органичување 
на слободата, според член 12 од Уставот е потребна 
и се однесува само на кривичната постапка. 
Сепак драго ни е што ставот на МЗМП во однос на 
неприкосновеноста на слободата се совпадна со 
размислувањата на професорот Светомир Шкариќ 
кој веднаш изјави дека не е правилна одлуката на 
Уставниот суд бидејќи според ова Уставниот суд 
се согласува слободата да ја органичува орган на 
управата, три степени подолу од Собранието. Ваквите 
одлуки кажуваат многу за владеењето на правото 
во нашата држава, или како што самиот професор 
и ќе напише во своето правно мислење: “Тоа 
што Цицерон го рекол за состојбата на духот 
во Сенатот на Рим кога дозволил Калигула да ја 
урива Римската Република, тоа исто може да се каже 
за Уставниот суд кога дозволува со управен акт да 
се ограничува слободата на човекот: ,,O tempora! O 
mores!“.

Завршен настан на 
проектот на УСАИД за 
заштита на правата на 
мигрантите и бегалците 
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Правна 
едукација

Одржани се 157 
обуки, работилници и 
едукативни сесии на 
14 правми области

2077 млади правници, 
студенти, адвокати, 
претставници 
на институции и 
на граѓанското 
општество, како и 
населението беа 
обучени во соодветна 
област 

50 млади правници се 
стекнаа со практични 
знаења и вештини, а 
вработени се преку 
20 млади правници
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Програма за практикантска 
работа за млади правници

МЗМП во рамки на програмата за правна едукација се 
стреми кон зајакнување на капацитетите на младите правници, 
континурана правна едукација и нивно професионално 
насочување. МЗМП има цел да го зајакне придонесот на младите 
правници во унапредувањето на правничката професија, 
остварување на принципот на владеењето на правото и заштита 
на човековите права.

Покрај младите правници, голем дел од активностите од оваа 
програма се насочени кон правна едукација на адвокати, правни 
професионалци, судство, претставници наинституции, граѓански 
организации, теренски работници, мултисекторски тимови, а 
особено внимание се посветува и на правно зајакнување на 
поединци и семејства со ниски приходи.

Програмата за практикантска работа МЗМП ја 
спроведува од 2015 година и успешно ја имаат 
завршено 468 млади правници. 

Целта на Програмата е зајакнување на 
професионализмот, стручноста и интегритетот на 
младите правници. Преку Програмата, од една 
страна се овозможува практична работа со цел 
младите правници да станат конкурентни на пазарот 
на трудот, а од друга страна обезбедува обуки кои 

ќе им помогнат да стекнат дополнителни знаења 
и вештини. Оттука, МЗМП преку Програмата за 
практикантска работа се обидува да го обезбеди 
овој баланс за младите правници.

Во 2019 година спроведени се вкупно 2 циклуси од 
Програмата за практикантска работа и беа вклучени 
50 практиканти кои обавуваа пракса во времетраење 
од 3 месеци.

Практикантите дел од Програмата за практикантска 
работа ја обавуваа својата пракса во следните 
градови: Скопје, Битола, Тетово, Прилеп, Куманово, 
Охрид, Стумица и Штип.

Програма за 
практикантска 

работа  
2019 година

2 
циклуси

7 
градови

50 
практиканти
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Соработката на МЗМП во текот на годината се остваруваше со :

Стекнувањето на прво работно искуство преку 
спроведување на практична работа од страна на 
млади дипломирани правници има клучна улога во 
правното образование и може да биде успешен 

дел во борбата против невработеноста кај младите 
и притоа да ги направи конкурентнти кандидати за 
идно вработување. 

7  
Основни 
судови  
во РСМ

1  
Апелационен 
суд во РСМ

Врховниот  
суд на РСМ

Управниот  
суд на РСМ

Комисија за 
заштита од 
дискрими-
нација

3  
канцеларии 
на Народниот 
правобрани-
тел на РСМ

10 
Адвокатски 
канцеларии

По завршување на Програмата 
за практикантска работа, 63% 
од практикантите го оцениле 
квалитетот на практикантската 
работа со оценка 5, додека 
34% дале оценка 4. 

63%

34%

о ц е н ка  5

о ц е н ка  4

Во текот на годината, 87% од 
практикантите оцениле дека 
нивната конкурентноста на 
пазарот на трудот е зголемена 
по завршување на Програмата 
за практикантска работа . 

87%

Во рамки на Програмата, практикантите беа дел од 6 еднодневни обуки на следните теми: 

 XПРАКТИЧНИ ПРАВНИ ВЕШТИНИ И ОСНОВНИ ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА ПРАВНАТА ПРОФЕСИЈА

 X ВЕШТИНИ ЗА БАРАЊЕ РАБОТА ВО ПРАВНАТА ПРОФЕСИЈА

 X СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА ЗА ПРАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА НАЈМАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ ВО ОПШТЕСТВОТО

2  
обуки

2  
обуки

2  
обуки

98% од практикантите оцениле 
дека обуките им овозможиле 
да се стекнат со нови знаења. 98%с те к н а л е  н о в и  з н а е њ а

На сите практиканти им беше доделен сертификат 
за успешно завршување на програмата за 
практикантска работа и учество на еднодневните 
обуки.

Програмата за практикантска работа е поддржана од 
Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје. 
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МИЛИЦА ДИМОВА

Практикантка во Основен Кривичен суд Скопје преку 
Програмата за практикантска работа на МЗМП 

За мене Програмата за практикантска работа преку Македонското 
здружение на млади правници претставуваше одлична можност 
да ги зголемам моите тенденции за зајакнување на правните 
усовршувања и подлабоко навлегување во правната професија. 
Волонтирањето во Основен Кривичен суд Скопје ми овозможи 
да ги стекнам првите вештини на работа со странки, практичен 
увид во предмети, посета на судења и воопшто да се запознаам 
со институционалното работење на судот. Впрочем, ведриот 
дух, тимската работа и колегијалноста беа одлика на секоја 
организирана обука кои индиректно ги стекнавме од страна за 
Македонското здружение на млади правници.

Денес вработена како соработник во адвокатска канцеларија, го 
охрабрувам секој млад правник да го започне своето практикантско 
искуство со оваа програма бидејќи стекнатите квалификации и 
знаења ќе му овозможат многу полесно да го совлада процесот на 
барање работа и ќе стекне вештини кои може да ги користи при 
самото работење.

ЏЕНГИС БЕРИША

Практикант во Основен суд во Прилеп преку 
Програмата за практикантска работа на МЗМП

Правниот систем и судските постапки придонесуваат за заштита 
на човековите права што се едни од основните начела на секое 
модерно и демократско општество во кое тие се заштитувааат 
преку владеењето на правото и кое по дефиниција треба да значи 
дека сите се еднакви пред законот и треба да имаат еднаков 
пристап до правото и правдата без разлика на нивната национална, 
расна, верска, материјална положба со примена на начелото на 
пристап до правда. 

Во тој контекст, неминовно е дека општеството е место каде што 
групите и поединците под дејство на соработка, натпревар и 
интеракција придружена со моќ и сила воспоставуваат определена 
рамка на општествените односи. Начелото за вклучување на 
младите во сите општествени текови може единствено да се 
постигне само со волонтирање.
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Благодарение на досегашната реализирана 
Програма за практикантска работа на млади 
правниции партиципирањето во циклусот на обуки, 
беа темелот за надоградување на знаењата, 
капацитетот и проширување на спектарот 
и гледиштата за правилна ориентација и 
успешна кариера, како и дополнителен мотив и 
сатисфакцијата за вклучување на младите правници 
во институциите на правниот систем и стекнување на 
искуство преку понудената можност која е основа и 
неопходна за препознавање на младите правници, 
нивните капацитети и воспоставување на систем 
со кој ќе се овозможи соработка и комуникација на 
повеќе нивоа. 

Генезата на промена и подобрување на својот 
личен и професионален развој, како и стекнување 
со навика за работа и работни обврски во текот 
на волонтерскиот ангажман, овозможи да се 
етаблирам како професионалец во фелата на 
правото и правничката професија и придонесе да се 
афирмирам како проактивна, одговорна и доверлива 
личност, каде што своите капацитети од областа на 
правото ги ставив во функција со што резултираше 
со работно ангажирање во државна институција. 

Паралелно, преку волонтерскиот ангажман освен тоа 
што се инволвирав и успеа да бидам дел од државна 
институција, исто така станав позитивен модел на 
успешен млад Ром во заедницата по чиј пример 
може да се обезбеди интеграција и стимулирање на 
останатите генерации на млади кои што недоволно 
се фокусирани во нивното делување и инволвирање 
кога станува збор за волонтеризмот. Имено, се 
потврдува тезата, дека задачата за вклучување не 
треба да лежи само на невладините организации, 
туку таа треба да биде сфатена како приоритет 
на државата и нужност на сите оние кои го делат 
општеството со нас, а не само квантитативните 
партиски активисти да се фаворизират пред 
квалитетните непартиски кадри и преку тоа всушност 
да се биполаризира и успешно да се маневрира со 
тој факт или правен услов.

“

“

ЗАТОА: 
ВОЛОНТИРАЊЕТО 
Е СМИСЛАТА 
ЗА МОДЕРНОТО 
ЧОВЕШТВО И 
ПОСТИГНУВАЊЕ 
НА ПРОГРЕС 
ВО КАРИЕРАТА 
ПРЕКУ ПРАВИЧНО 
ИНВОЛВИРАЊЕ 
НА МЛАДИТЕ 
ПРАВНИЦИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНИОТ 
СИСТЕМ НА 
НАШАТА ДРЖАВА.
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Спроведени обуки, 
работилници и 
едукативни сесии

Од самото основање на МЗМП, 
една од клучните активности е 
организирање и спроведување 
на обуки во областите на работа 
на здружението, како еден од 
начините на правно зајакнување 
на капацитетите на различни 
фокус групи во зависност на 
потребите и правните предизвици 
со кои се соочуват истите. 
Обуките се спроведуваат од 
страна на вработени лица во 
здружението, како и надворешни 
експери и соработници, во 
зависност од областа на која што 
се одржува конкретната обука.

Вкупно: 
15775 

работилници 

32 обуки

1  
летна  
школа

49 
едукативни 
сесии

Во текот на 2019 година, обуките беа наменети за различни категории на лица 
и правни професионалци и тоа: учесници, студенти по право и млади правници, 
адвокати, владини институции, граѓански и меѓународни организации, теренски 
работници, мултисекторски тимови, синдикати, новинари, претставници од 
образовниот систем, како и граѓани со ниски приходи.

157 обуки 14 правни 
области

2077  
обучени лица 
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О Б Л А С Т И  Н А  О Р ГА Н И З И Р А Н И  О Б У К И ,  
Е Д У К А Т И В Н И  С Е С И И  И  Р А Б О Т И Л Н И Ц И

 X ПРИСТАП ДО ПРАВДА И БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

 X ДИСКРИМИНАЦИЈА И МОБИНГ

 X СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

 X СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА, ТЕХНИКИ И ВЕШТИНИ ЗА РАБОТА И ПОСТАПУВАЊЕ  
СО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА

 X АЗИЛ И МИГРАЦИИ

 X БЕЗДРЖАВЈАНСТВО

 X ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

 X НАСИЛНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА

 X СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 X ЖИВОТНА СРЕДИНА

 X МЕДИЈАЦИЈА

 X ПРАКТИЧНИ ПРАВНИ ВЕШТИНИ И ОСНОВНИ ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ  
НА ПРАВНАТА ПРОФЕСИЈА

 X ВЕШТИНИ ЗА БАРАЊЕ НА РАБОТА ВО ПРАВНАТА ПРОФЕСИЈА

 X УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТЕН ЦИКУС И ИЗРАБОТКА  
НА ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТИ 
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Оваа година МЗМП со поддршка на UN WOMEN 
воспостави соработка со шест средни училишта 
на подигање на свеста и креирање на алатки за 
информирање на врсници и на поширока задница 
за штетните последици на родовите стереотипи 
и родово базираното насилство. Во училиштата 
,,Димитар Мирасчиев“-Штип, ,,Наце Буѓони – 
Куманово“, ,,Шаип Јусуф“ – Ш. Оризари, ,,Орце 
Николов“ – Карпош, ,,Моша Пијаде“- Тетово и ,,Дрита“- 
Кичево, се формираше тим од тројца вработени 
(професори, психолози и педагози), кои во соработка 
со психотерапевт од партнерската организација 
,,Психотерапика“ креираа модул-часови за работа со 
средношколци, со цел учениците да се запознаат со 
основите на родово-базираното насилство, штетните 
родови стереотипи, зошто е битно истите да се 
надминат, и како стекнатите знаења да ги пренесат 
на своите врсници, но и на пошироката заедница.

Вкупно 120 средношколци поминаа 10 модул 
часови, на кои се разработуваа следниве теми: 
препознавање на детски права, семејно и 
родово базирано насилство и мерки за заштита; 
препознавање на стереотипи, почитување на 
различности и промовирање на еднаквост; врсничка 
поддршка и поддршка од заедницата.

По завршувањето на модулите, учениците учествуваа 
на една работилница за комуникациски вештини, 
а 12 од нив учествуваа на тридневна работилница 
за креирање на видеа за подигање на свест за 
штетните последици од родовите стереотипи, и 
потребата од дејствување против семејното и родово 
базираното насилство.

МЗМП организираше и одржа сет од меѓусебно поврзани обуки наменети за мултисекторските тимови 
за заштита на жртви на семејно насилство, како и Центрите за социјална работа во нашата држава. 

Престанок на 
насилството врз жените 
–  имплементирање на 
норми и промена на 
размислувања 

Семејно насилство,  управна 
постапка и техники и 
вештини за постапување со 
ранливи категории со лица
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Како дел од воспоставената соработка со Македонскиот полициски синдикат, МЗМП во 2019 година 
одржа 2 обуки за членовите на синдикатот на тема ,,Правната заштита од дискриминација и мобинг во 
работните односи“. Учество земаа 39 членови на Синдикатот.

Правна заштита од 
дискриминација и мобинг  
во работните односи 

МУЛТИСЕКТОРСКИ ТИМОВИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 XИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА 
ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО

1  
обукa

 XПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА СОРАБОТКА НА МУЛТИСЕКТОРСКИ ТИМОВИ ЗА ЗАШТИТА 
НА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

2  
обуки

 XПРАВНА ПОМОШ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
1  

обукa

 � ОБУЧЕНИ СЕ ВКУПНО 112 ПРЕТСТАВНИЦИ 
ОД МУЛТИСЕКТОРСКИТЕ ТИМОВИ.

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

 XПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА ВО РАБОТАТА НА ЦЕНТРИТЕ  
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

2  
обуки

 X ТЕХНИКИ И ВЕШТИНИ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА 
2  

обуки

 � ОБУЧЕНИ СЕ ВКУПНО 75 ПРЕТСТАВНИЦИ 
ОД ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА.

МЛАДИ ПРАВНИЦИ 

 X ТЕХНИКИ И ВЕШТИНИ ЗА РАБОТА СО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА
2  

обуки

 � ОБУЧЕНИ СЕ ВКУПНО 28 МЛАДИ 
ПРАВНИЦИ
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Пристап до правда и 
бесплатна правна помош

Азил,  миграции и заштита  
на жртви на трговија со луѓе 

Насилни кривични дела 

Мобилните тимови за поддршка на поединци 
и семејства со ниски приходи и МЗМП во текот 
на годината редовно спроведуваа едукативни 
сесии наменети за правно зајакнување 
на локалното население, организирани во 
соработка и поддршка од локалните власти. 
Темите на кои што беа одржани овие едукативни 
сесии, беа во зависност од проблемите и 
предизвиците со кои се соочуваат граѓаните во 
местото каде што живееат и како да го остварат 
нивниот пристап до правда.

Во областа на бесплатната правна помош 
во случаи на задржување на странци од 
имиграциски причини се одржаа 2 обуки. 
Адвокатите беа обучени за правото во 
областа на имиграциското задржување и 
јуриспруденцијата во светло на Европската 
конвенција за заштита на човековите права и 
Директивата за враќање 2008/115.

Во областа на насилни кривични дела одржани се 2 обуки за зајакнување на капацитетите на адвокатите 
кои ја обезбедуваат правната поддршка, како и стручните советници кои ја обезбедуваат психо-социјалната 
поддршка.  Обуката е одржана во рамките на воспоставениот сервис за правна и психо-социјална поддршка 
на ранливи жртви на насилни кривични дела.  

Во текот на 2019 година МЗМП одржа вкупно 7 обуки и работилници на теми поврзани со азил и миграции, 
како и трговија со луѓе. Обуките беа наменети за: адвокати, Министерството за внатрешни работи, Центар 
за управување со кризи, Единица за борба со трговија со луѓе и мигранти, граѓански организации, теренски 
работници, новинари. 

ЕДУКАТИВНИ 
СЕСИИ 

ОБУКИ

ОБУЧЕНИ 
ГРАЃАНИ 

ОБУЧЕНИ 
АДВОКАТИ 

49

2

907

37
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Обуките беа на следните теми: 

1 обука
Тема: Бегалското 
право и постапка 
за азил во РСМ

Обучени 27 
адвокати

2 обуки
Тема: Правна заштита 
на жртви на трговија 
со луѓе 

Обучени 49 
адвокати 

1 работилница
Тема: Спроведување 
на интревјуа со 
бегалци и мигранти

Обучени 28 
претставници од 
гранична полиција

1 работилница
Тема: Начела при 
известување за заштита 
на правата на бегалците и 
лицата без државјанство

Обучени 24 
новинари

2 обуки
Тема: Нерегуларна миграција, 
превенција и сузбивање 
на трговија со луѓе и 
криумчарење мигранти 

Обучени 63 претставници од 
Министерство за внатрешни 
работи, граѓански организации, 
Центар за управување со кризи 
и Единица за борба со трговија 
со луѓе

Школа за миграции 
МЗМП организираше и Школа за миграции за 23 студенти на додипломски студии со различно образование. 
Преку Школата учесниците имаа можност повеќе да се запознаат со различните аспекти на миграцијата како 
глобален феномен и прашања поврзани со миграции. 

Стандардни оперативни процедури
МЗМП одржа 4 обуки кои се однесуваа на стандардни оперативни процедури за постапување со: 

Непридржувани 
деца - странци

Ранливи 
категории 
на лица

Трговија 
со луѓе

Родово 
базирано 
насилство

На обуките учество земаа 111 претставници на граѓанското општество, теренски работници и институции кои 
работат на оваа област. 
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Медијација
Во соработка со адвокатското друштво 
Хорват&Зебец&Башиќ Боговиќ од Република 
Хрватска, МЗМП организираше обука намента 
за мадијатори, во однос на медијацијата во 
училиштата и работните спорови, како и законската 
регулираност на медијацијата во Република 
Хрватска. На оваа обука учество земаа 14 медијатори.

Животна  
средина
Загадувањето на животната средина е проблем 
со кој нашата држава се соочува подолг период. 
Не ретки се примерите на загадување на почвата, 
водите, биодиверзитетот и слично. Неизоставен 
дел е и заштитата на човековите права кои се 
повредуваат со негрижа, односно непочитување 
на домашните и меѓународни правни правила за 
заштитата на животната средина, а тоа се пред се 
правото на живот, правото на здравје, правото на 
здрава животна средина и правото на непречено 
уживање на приватниот живот. Токму затоа во МЗМП 
организираше обука за адвокати и правници, со цел 
зголемување на нивните знаењата за национално и 
меѓународно еколошко право. 

Зајакнување на 
капацитетите 
на граѓанските 
организации 
МЗМП работи на постојана поддршка на граѓанските 
организации и зајакнување нивните капацитети. 

Во таа насока, одржани се 2 обуки и 1 работилница 
на следните теми: 

Зајакнување на 
капацитетите на 
граѓанските организации

Пишување на 
проекти и стратешко 
планирање

Раководење со 
проектен циклус 
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„...Преку преглед на ликовната семиотика на 21 авторка на темата жената и миграциите, може да се истакне дека самата изложба има високо естетска ликовна целина, во 
која се раскажуваат мали - микро наративи, кои реферираат на големиот и горлив наратив за бегалските кризи, за жената во денешното општество, за човекот и неговите 
основни права на живот видени во апсурдите на 21 век.
Овој мал ликовен предизвик нека биде мотивација за уште многу други дискусии, за уште многу други анализи, за да се зборува јавно, да се толкува и да се актуелизира 
пошироко проблемот на бегалците од целиот свет, а ликовниот јазик е лесно достапен и лесно разбирлив за публика.“
Ана Франговска, куратор

ПРАВА НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА - СТРАНЦИ
\Забрана за мачење или друга свирепа нехумана постапка или казнување;

\Забрана за незаконско и самоволно лишување од слобода; лишувањето од слобода, прит-
ворањето и затворот да бидат во согласност со законот и да се применуваат само во крајна 
нужда и тоа во најкус период;

\Забрана за секој облик на дискриминаторско постапување;

\Во случај на притворање, тоа да биде во соодветни простории, кои одговараат на ранливос-
та, видот и степенот на попреченоста;

\Право на лекарска грижа и помош;

\Право на брза правна помош и право на оцена на законитоста од лишување од слобода во 
најкус рок.

FREEDOM OF MOVEMENT
ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ
ДЕЦАТА СЕ ПРЕД СÈ ДЕЦА:
Заштита на правата на децата при миграција во Македонија преку подобри податоци, пристап до образо-
вание и запирање на затворањето
Скопје, септември 2018
Автор: Иван Кочовски
Уредници: Назиф Авди и Мартина Мартинова
државните власти мора да: а) воспостават механизам за сеопфатно прибирање на податоци за деца-
та-мигранти кои се компатибилни со податоците на сите органи и организации кои се вклучени во систе-
мот за детска заштита; б) го прекинат затворањето на деца од имиграциски причини и воспостават 
остварливи алтернативи за згрижување во заедницата и да в) ги отстранат сите пречки за децата-ми-
гранти во однос на пристапот до јавниот образовен систем и да го поттикнат нивниото рано запишување 
во училишта без разлика на нивниот правен статус. 
Понатаму, во 2015 година затворањето на деца во нечовечки услови во Македонија беше забележано од 
страна на неколку локални и меѓународни невладини организации. Во Прифатниот центар за странци во 
Гази баба, кој е објект од затворен тип наменет за задржување на странци во постапки за идентифику-
вање и враќање, беа задржувани деца. Додека бројот на деца-мигранти задржани во Прифатниот центар 
за странци е значително намален во 2016 и 2017 година и децата најчесто се сместуваат во специјализи-
раниот центар за сместување на ранливи категории баратели на право на азил (т.н. безбедна куќа), сè 
уште се забележуваат случаи во кои деца-мигранти се затвораат. Особено загрижувачки е фактот дека 
во овие инциденти на затворање деца, причината за затворањето не се однесува на спроведување или 
извршување на одредени правни постапки, туку на немањето на соодветен правен статус за тие деца да 
бидат сместени во безбедната куќа. Во 2018 година, затворањето на деца од имиграциски причини про-
должува, а официјалните податоци покажуваат дека во текот на првата половина на 2018 година шест 
деца биле задржани во Прифатниот центар за странци.

in 2018, an increase in the 
number of detected cases of 
smuggling of migrants was 

also noted. where in 2018 52 
cases of smuggling of 

migrants were detected, in 
which at least 861 persons 

were victims of smuggling, in 
2017, 19 cases of smuggling of 

migrants were detected, and 
212 people appeared as 

victims of smuggling. the trend 
of an increase in irregular 

migration is also demonstrated 
by data indicating that, merely 
in the month of october 2018, 

98 smuggled persons were 
detected, representing more 
than 45% of the number of 

smuggled persons throughout 
the whole year of 2017.

Зголемен број на мигранти и бегалци престојуваа во транзитните центри во Гевгелија и Табановце 
Во текот на вториот квартал од 2018, бројот на мигранти и бегалци кои дојдоа во транзитните центри се зголеми од 627 
на 853 во споредба со првиот квартал од годината.
Најголемиот број на бегалци и мигранти во „Винојуг“ и „Табановце“ беа со потекло од Иран (343), Авганистан (194), 
Пакистан (91) и Ирак (77), а помал број од други држави (види Графикон 2 подолу). Дактилоскопирањето и фотографи-
рањето беше дел од процесот на регистрација само во „Винојуг“, додека пак во „Табановце“ се одвиваше само примопре-
давање на новодојдените лица помеѓу социјалните работници и полицијата. 
Во голем број на случаи, беше забележано дека откако мигрантите и бегалците се донесени во „Винојуг“, неколку часа 
подоцна полицијата неформално ги предава во Грција. Од друга страна, во „Табановце“ поголем број на поединци прес-
тојуваа во центарот неколку дена. 
Слично, постапувањето во двата центри беше невоедначено и од аспект на слободата на движење. Ако во „Винојуг“ слобо-
дата на движење на мигрантите и бегалците беше ограничена, ова не беше случај со оние кои беа сместени во „Табанов-
це“. 
Сепак, општиот впечаток е дека координацијата и упатувањето помеѓу организациите и институциите се одвиваше без по-
големи проблеми во двата центра. 

WOMEN, CHILDREN AND OTHER VULNERABLE CATEGORIES OF 
MIGRANTS AND REFUGEES
 
DURING THE REPORTING PERIOD, THE NUMBER OF WOMEN AND 
CHILDREN WHO ARRIVED AT THE RECEPTION-TRANSIT CENTERS 
VINOJUG AND TABANOVCE DECREASED. THE MAJORITY OF THE 
NEWLY ARRIVED PERSONS WERE MALE ADULTS (APP. 60%), WHILE 
THERE WERE ALSO 97 WOMEN AND 113 CHILDREN. TWENTY ONE OF 
THE CHILDREN WERE UNACCOMPANIED AND ALL OF THEM WERE 
TREATED IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD OPERATING 
PROCEDURES FOR DEALING WITH UNACCOMPANIED AND SEPARATED 
CHILDREN. THEY WERE ASSIGNED A GUARDIAN FROM AMONG THE 
SOCIAL WORKERS OF THE MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL 
POLICY.  

Main Migration Trends
In 2018, the number of irregular migrants 
detected on the Western Balkan route halved from
the previous year to 5 869. Most of the migrants 
detected on this route in 2018 came from
Afghanistan, Pakistan and Iran4. This is related 
to the efforts taken by Western Balkan states
to increase control of their borders and to stop 
migrants and refugees from illegally crossing
their territories on their way to Western 
Europe. Nevertheless, despite the efforts of the
Western Balkan countries to strengthen their 
control of the Balkan route, it still remained
active in 2018, with co ntinuous – th ough less 
intense – movement.
Regarding the migration movements, two main 
routes through the region stood out in 2018 with
pressure shifting between them as border control 
activities were enhanced and reinforced in
certain areas. Migrants travelled via both the 
central route via Serbia and the route stemming
from the Greek- Albanian border section, along 
the Bosnian and Herzegovinian–Croatian–
Slovenian corridor and, to a lesser extent, on 
Serbia’s EU borders with Hungary, Croatia and
Romania. During this period the backward move-
ments have been noticed of Iranians coming
from Serbia to North Macedonia and Greece using 
the visa-free access to Serbia, which was
rescinded in October.
The most significant migration trends and chang-
es in 2018, noted in CSO’s reports are as
follows:
The Western Balkan route in 2018 saw shifts 
between the Greek-Albanian corridor and
the Serbian-centered corridor. Throughout the 
year, most of the migratory pressure on
the route materialized at the Bosnian and Herze-
govinian-Croatian border, and also, to
a lesser extent, o n Serbia’s border with Hun 
gary, Croatia and Romania

RECEPTION-TRANSIT CENTER “VINOJUG”, 
GEVGELIJA 
DURING THE REPORTING PERIOD, ABOUT 384 
MIGRANTS AND REFUGEES ARRIVED AT THE 
CENTER "VINOJUG" IN GEVGELIJA. MOST OF 
THEM WERE INTERCEPTED BY THE POLICE 
NEAR GEVGELIJA AND THE SURROUNDING 
AREAS AND TAKEN TO "VINOJUG" WHERE 
THEY WERE PHOTOGRAPHED AND FINGER-
PRINTED. ONLY A SMALL NUMBER OF THE 
ACCOMMODATED PERSONS STAYED IN THE 
CENTER FOR A LONG PERIOD OF TIME. IN 
MOST CASES, THEY WERE RETURNED TO 
GREECE BY THE POLICE OUTSIDE FORMAL 
PROCEEDINGS.
THE VAST MAJORITY OF PERSONS ARRIVED 
TO “VINOJUG” IN JANUARY (189) AND FEB-
RUARY (162), WHILE DURING MARCH ARRIV-
AL OF ONLY 33 PERSONS WAS REGISTERED. 
THE LEGAL STATUS OF THE MIGRANTS AND 
REFUGEES ACCOMMODATED IN THE CENTER 
WAS UNKNOWN, WITH THE EXCEPTION OF 
THOSE WHO SOUGHT ASYLUM. ASYLUM SEEK-
ERS, HOWEVER, FACED OBSTACLES IN 
ACCESSING THE ASYLUM PROCEDURE AND 
WAITED FOR SEVERAL DAYS FOR THE THE 
POLICE TO ACT UPON THEIR ASYLUM 
REQUESTS. A LARGE NUMBER OF PERSONS 
(40) SOUGHT ASYLUM IN FEBRUARY.

Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти во Северна М
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HELP DESK за 
млади правници 
(под дршка при 
барање работа 
и пракса)

Споделени 54 повици 
за работни позиции

Споделени 29 повици за обуки

Вработени или ангажирани 
преку 20 млади правници 

Целта на канцеларијата за советување на млади 
правници, е постојана поддршка при барање на 
работа или пракса со поврзување на младите 
правници со потенцијални работодавачи, како 
и помош при подготовка на кратка биографија, 
мотивациско писмо и припрема за интервју за 
работа. 

МЗМП има формирано база на податоци кои што 
содржат информации за отворени работни позиции 
и повици за практикантство/волонтерство за 
млади правници и редовно се споделуваат преку 
е-пошта, со цел да се поврзат младите правници 
кои бараат работа со правни фирми, канцеларии 
и организации. Дополнително, преку оваа алатка 
МЗМП постојано споделува информации во однос 
на обуки и работилници кои се наменети за млади 
правници со цел зајакнување на нивните капацитети 
и усовршување остручување во конкретна област. 
Во текот на 2019 година беа споделени 54 повици 
за работни позиции и 29 повици за обуки и 
работилници. 

Во текот на годината преку 20 млади правници 
се вработени или ангажирани од страна на 
работодавачите по препорака од МЗМП. 

E-LEARNING 
платформа

MYLA 
E-LEARNING

ТРЕНИНЗИ

ПУБЛИКАЦИИ

Во текот на декември 2019 година со поддршка на 
Фондација Отворено општество – Македонија, МЗМП 
воспостави e-learning платформа за млади правници 
и студенти по право, која има за цел континуирана 
едукација и зајакнување на младите правници и 
студенти по право во областа на човековите права. 

На платформа се поставуваат курсеви и предавања 
од правни практичари и професионалци, како и 
материјали во однос на различни правни тематики. 
Дел од курсевите содржат тонски снимки од неколку 
тематски обуки подготвени и спроведени од експерти 
ангажирани за одржување на обуки, дел се снимени 
видео и аудио курсеви. 
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Н а  e - l e a r n i n g  п л а т ф о р м а т а  о б ј а в е н и  с е  
в к у п н о  1 5  е - к у р с е в и  н а  р а з л и ч н и  т е м и .

 X Пристап до правда преку призмата на Законот за бесплатна правна 
помош од 2019 година

 X Бездржавјанство

 X Човекови права и животна средина

 X Слобода на изразување наспроти говор на омраза

 X Дискриминација при вработување и остварување на правата  
од работен однос

 X Систем на азил и меѓународна заштита

 X Правна сигурност и владеење на правото

 X Основни елементи на тортура

 X Основни принципи на концептот на човекови права

 X Постапка пред Европскиот суд за човекови права

 X Критериуми за допуштеност и најчести повреди на предмети  
на Република Македонија

 X Повреди на човекови права утврдени од ЕСЧП и жалби пред ЕСЧП

 X Извршување на пресуди на ЕСЧП

 X Како да подготвите успешна апликација пред ЕСЧП

Курсевите се прегледани вкупно 743 пати од 52 млади правници и 14 студенти по право кои се 
имаат регистрирано на платформата. 

Дополнително, на платформата се објавија и 16 есеи од страна на млади правници на различни теми од 
областа на правото.

Платформата може да ја погледнете на  https://e-learning.myla.org.mk/ 

https://e-learning.myla.org.mk/
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ПОДДРЖАНИ 
ПРОЕКТИ И 
ГРАНТИСТИ ВО 
2019 ГОДИНА 
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Грантови  
за граѓански  
организации
Во текот на 2019 година во рамки на проектот ,,Правна помош, застапување, одржливост-поддршка на 
граѓански организации„ поддржан од Европска Унија, Македонското здружение на млади правници поддржа 11 
проекти на 11 граѓански организации. 

ИМЕ НА 
АПЛИКАНТОТ 

ИМЕ НА 
ПРОЕКТОТ 

ЦЕЛ НА  
ЗАСТАПУВАЊЕ 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ 

ИЗНОС НА 
ГРАНТ ВО 
ДЕНАРИ

Здружение 
за заштита 
промоција и 
едукација за 
храна Слоу Фуд 
Битола – Битола

,,Мобилизација 
на граѓанското 
општество за 
поттикнување 
на позитивни 
општествени 
промени“

Промоција и заштита на 
автохтони земјоделски 
и традиционални 
продукти во руралните 
поддрачја

01.01.2019- 
30.09.2019 

599.700

Здружение на 
слепи лица на 
град Штип

,,Заедно посилни за 
подобар живот“

Измена на 
урбанистичките 
планови и стандарди за 
овозможување пристап 
до јавните услуги на 
лица со оштетен вид 
во општините Штип, 
Пробиштип и Радовиш

01.01.2019- 
31.10.2019 

600.000

Национална 
алијанса за  
ретки болести  
на РМ - Скопје

,,Системски 
решенија за 
пациентите со 
ретки болести“

Систематски решенија 
за пациенти со 
ретки болести преку 
соодветни законски 
решенија, национален 
план и функционална 
институционална 
поддршка

01.01.2019- 
31.12.2019 

589,580

Здружение 
– Институт 
за глобални 
политики и 
право ЧЛЕН 1 - 
Скопје

,,#МКДипломатија: 
кон професионална 
дипломатска мрежа 
во Македонија“

Професионална и 
кариерно ориентирана 
дипломатска мрежа

 01.01.2019-
 30.09.2019 

 550,830

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2019 ГОДИНА
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ИМЕ НА 
АПЛИКАНТОТ 

ИМЕ НА 
ПРОЕКТОТ 

ЦЕЛ НА  
ЗАСТАПУВАЊЕ 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ 

ИЗНОС НА 
ГРАНТ ВО 
ДЕНАРИ

Иницијатива 
за граѓански 
интеграции  
ИГИ- Гостивар

,,Биди промената 
што сакаш да ја 
видиш“

Подобрување на 
квалитетот на 
комуналните услуги на 
локално ниво

01.01.2019- 
30.09.2019 

555.985

Здружение- 
Извиднички 
одред Димитар 
Влахов- Велес

,,Една идеја, еден 
сон- една цел!“

Партиципативно 
креирање на локална 
стратегија и акционен 
план за млади во 
општина Чашка

01.01.2019- 
31.07.2019 

429.400

Здружение 
за рурален 
развој Локална 
Акциона група 
Агро Лидер- 
Кривогаштани

,,ЛЕАДЕР мерки 
- неопходни 
практики за 
одржлив рурален 
развој“

Зајакнување на 
заедничките напори 
и капацитети 
на стратешките 
засегнати страни во 
практикувањето и 
спроведувањето на 
LEADER пристапот 
за постигнување на 
рурален развој

01.01.2019- 
31.08.2019 

502 600

Здружение  
за дислексија 
“АЈНШТАЈН”- 
Скопје

,,Вклучи внимание“ Намалување на 
зависноста на 
учениците од 
паметни телефони, 
информирање на 
родителите, како 
и подигање на 
јавната свест за 
штетното влијание на 
прекумерната употреба 
на технологијата врз 
развојот на децата

01.01.2019- 
30.09.2019 

605.500

Здружение 
на социјални 
работници на 
Македонија, 
Скопје – ЗСРРМ 
Скопје

,,Социјалните 
работници во 
акција за добри 
практики во 
реформираниот 
систем на 
социјална заштита“

Подобрување на 
квалитетот на 
социјалната работа во 
контекст на тековните 
реформи во системот на 
социјална заштита

01.01.2019- 
31.12.2019 

604.200

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ  
НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ
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ИМЕ НА 
АПЛИКАНТОТ 

ИМЕ НА 
ПРОЕКТОТ 

ЦЕЛ НА  
ЗАСТАПУВАЊЕ 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ 

ИЗНОС НА 
ГРАНТ ВО 
ДЕНАРИ

Центар за 
култура, 
комуникација 
и едукација на 
Ромите ,,Светла 
иднина“- Кочани

Локална мрежа за  
застапување – ЛМЗ 
– како механизам 
за зајакнување  
на улогата на 
граѓанскиот сектор  
за ефективни  
локални политики“

Воспоставување на 
локално координативно 
тело од сите активни 
граѓански организации 
и активисти за 
застапување на 
интересите на граѓаните 
во процесот на 
донесување локални 
политики

01.01.2019- 
31.08.2019 

605.500

Здружение 
Мултикултура- 
Тетово

Мојата општина- 
пријател на 
младите!

Креирање стратешки 
документи за прашања 
поврзани со младите во 
општина Тетово. 

01.01.2019- 
31.10.2019 

605.500

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2019 ГОДИНА
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Грантови  
за новинари 
МЗМП додели 10 грантови на 10 новинари во рамки на проектот ,,Застапување, обезбедување информации за 
постапката за азил, правна помош и застапеност на лицата од интерес’на УНХЦР’’ и ,,Превенција и намалување 
на бездржавјанвството’’ поддржан од претставништвото на УНХЦР во Скопје. Целта на грантовите е промоција 
и заштита на правата на бегалците и искоренување на бездржавјанството во нашата држава. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
ГРАНТИСТОТ

ИМЕ НА  
ПРИЛОГ

ИЗНОС НА ГРАНТ  
ВО ДОЛАРИ

Христина Ѓеорѓиевска Видео прилог: “Со право на азил, до љубов 
без граници”

1500

Филјана Кока Видео прилог: ,,Поинакво детство под 
исто сонце”

1500

Милчо Велјаноски Пишан прилог: “Случајот на А. Х. низ 
правните лавиринти на системот за азил и 
општествената интеграција”

700

Билјана Богдановска Пишан прилог: ,,Животот на мајка 
-бегалец во Република Северна 
Македонија”

700

Искра Опетческа Пишан прилог: “Одржливо решение за 
непречено обезбедување на бесплатна 
правна помош за бегалците и барателите 
на азил во Република Северна Македонија”

700

Менче Атанасова Точи Пишан прилог: “Бегалците 
пред вратата на здравствениот 
систем”

700

Љубиша Николовски Пишан прилог ,,Која земја е мојот дом“ 700

Ивана Настеска Видео прилог: ,,Во чевлите на човекот 
без државјанство”

1500

Петар Клинчарски Видео прилог “Невидливи, а сепак 
се тука – државата во нов обид да ги 
препознае лицата без државјанство”

1500

Билјана Николовска Видео прилог: ,,Мојата (нова) татковина- 
државјанството и врската со државата”

1500
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ART THERAPY WORKSHOPS CONDUCTED FROM 
6TH TO 13TH OF MARCH 2017, IN RECEP-
TION CENTRE VINOJUG, GEVGELIJA. 
DURING THE REPORTING PERIOD THE LAST 
FIVE CREATIVE ART WORKSHOPS WERE HELD 
IN THE TC GEVGELIJA WHICH OFFERED 
DIFFERENT CREATIVE ACTIVITIES FOR MI-
GRANTS AND REFUGEES IN THE TC VINO-
JUG/GEVGELIJA ESPECIALLY CHILDREN. 
THESE ART THERAPY WORKSHOPS WERE DY-
NAMICALLY ATTENDED BY 43 PARTICIPANTS 
MAINLY WITH ORIGIN FROM SYRIA AND 
IRAQ. DURING IMPLEMENTATION OF THE 
LAST WORKSHOP, OUR PARTNER OPEN GATE 
WAS FACE WITH CHALLENGES AS A RESULT 
OF DEPARTURE OF REFUGEES FROM THIS 
CAMP. THEREFORE THE LAST WORKSHOP WAS 
ATTENDED BY ONLY 5 REFUGEES ( THE RE-
MAINING REFUGEES IN THIS CAMP).
THESE CREATIVE WORKSHOPS HAVE ENCOUR-
AGED REFUGEES CURRENTLY STAYING IN 
MACEDONIA TO EXPRESS THEMSELVES AND 
UNDERSTAND THEIR EMOTIONS THROUGH AR-
TISTIC EXPRESSION AND CREATIVE PRO-
CESS. EVEN THOUGH THE DURATION OF THE 
ART WORKSHOPS WAS LIMITED, HOWEVER 
THE GOAL WAS ACHIEVED. IT SUCCEEDED 
TO CHANGE THE DAILY MONOTONY OF THE 
REFUGEES, IT WAS PERFORMED IN A 
PLEASANT AND POSITIVE ATMOSPHERE AND 
ENCOURAGED PARTICIPANTS TO EXPRESS 
THEIR FEELINGS AS WELL AS TO SHARE 
SOMETHING ABOUT THEMSELVES AND THEIR 
CULTURAL BACKGROUND.  

DEVELOPING AND CREATION OF VIDEOS AND PROMOTION
THE VIDEO “FREEDOM OF MOVEMENT”, THE STORY OF ASYLUM SEEKER SAWFAT ESTEIF WAS 
PROMOTED ON FACEBOOK (FB). IT HAS SO FAR REACHED OVER 3,300 VIEWS ON FB AND 129 VIEWS OF 
THE ENGLISH VERSION, AND 92 VIEWS OF THE MACEDONIAN VERSION ON YOUTUBE.
THE VIDEO “MYLA IN THE FIELD WITH REFUGEES” WAS FILMED BY OXO IN MID-JANUARY AND SINCE 
THEN THERE HAVE BEEN SEVERAL CHANGES IN THE SCRIPT AND EDITS. SOME SEQUENCES HAD TO BE 
FILMED TWICE. THE FINAL VERSION IS READY AND IN THE PRE-APPROVAL PHASE (MINOR CHANGES IN 
THE TRANSLATION). PROMOTION AND AIRING IS PLANNED FOR THE BEGINNING OF MAY.
THE MINI-DOCUMENTARY VIDEO “COFFEE CONVERSATIONS WITH THE REFUGEES” HAS ALSO 
UNDERGONE SEVERAL CUTS AND CHANGES IN SCRIPT. THE FINAL VERSION IS READY AND AWAITS 
USAID’S APPROVAL. PROMOTION AND AIRING IS SET FOR THE SECOND WEEK OF MAY.

ПРАВО НА ЖИВОТ

Upgrading the platform seerefugee.com
The project held meetings with the web designer in order to see how 
the changes are working and if there is a need of further improve-
ments. During this quarter seerefugee.com was upgraded and a 
blog/news/media section was added in order to accommodate pro-
ject’s videos, stories and other relevant material. Translation of the 
content in Arabic was completed and the translation in French will 
take place in the next quarter (after engaging French interpreter). 
Visitor statistics show that during this quarter the number of views 
has continued to increase as it was the case in the previous quarter. 
The number of visitors in this quarter is approximately 300. The 
number of visitors is over 2,000 visits since the launch of the website. 
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Зајакнување на  
јавната свест  
и  соработка
МЗМП во 2019 година продолжи со активности за зајканување на 
јавната свест во областа на човековите права и владеењето на правото. 
Во рамки на областите во кои здружението фокусирано работи, 
се изработија видеа за информирање и зајакнување на свеста за 
родово базирано насилство, изложби на ликовна уметност, постојано 
информирање на граѓаните за нивните слободи и права итн. 

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ

Во текот на 2019 година спроведени се 33 отворени денови за 
промоција и информирање на граѓаните за нивните слободи и 
права.

ЕДУКАТИВНИ ВИДЕА ЗА БОРБА ПРОТИВ  
ШТЕТНИТЕ РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ 

Kако против штетните родови стереотипи, родово-базираното 
насилство и насилството во домот? Можам ли јас лично некако да 
придонесам за оваа борба? На кој начин? Младите од 6 средни 
училишта заедно изработија три видеа преку кои испраќаат порака 
за моќта на секој поединец во постигнување на општество кое нуди 
рамноправност и заштита од насилство. 
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ФЕМИГРАЦИИ

Во текот на 2019 година МЗМП продолжи со изложби на 
уметнички дела на тема ,,ФЕМИГРАЦИИ“ со поддршка на 
УСАИД. Групната изложба - Фемиграции, под кураторство 
на Ана Франговска, со 21 дело од жени уметници од 
Македонија, секоја на свој, индивидуален начин, визуелно 
одговорија на предизвикот поврзан со жената и миграциите. 
Во текот на 2019 година уметничките дела се изложија во 3 
градови во нашата држава.

НАГРАДИ ЗА НОВИНАРИ 

Во чест на Светскиот ден на бегалците, се 
доделија наградите од петтиот циклус на 
награди за професионално известување 
за состојбата на бегалците при мешаните 
миграциски движења за 2018 година, 
организиран од страна на Македонското 
здружение на млади правници, во соработка 
со Здружение на новинарите на Македонија 
и Претставништвото на УНХЦР во Скопје.

Во категорија натпис или серија натписи награда доби Јасмина 
Јакимовска за написот под наслов ,,Репортажа од Центарот за 
баратели на азил во Визбегово: Ретки се тие што остануваат во 
Македонија, додека во категорија емисија, прилог или краток 
документарец награда доби Катерина Топалова за прилогот под 
наслов ,,Мигрантска голгота”.

Комисијата за доделување на ,,Наградата за професионално 
известување за состојбата на бегалците при мешани миграциски 
движења за 2018 година во Република Северна Македонија” 
одлучи на новинарот Синиша Станковиќ да му додели Признание 
за континуирано професионално известување за состојбата на 
бегалците при мешаните миграциски движења за 2018 година во 
Република Северна Македонија.



Степ програма за 
практикантска работа  
за студенти по право  
од други држави 
МЗМП во текот на 2019 година ја продолжи соработката со ЕЛСА РСМ во 
насока на спроведување на СТЕП Програмата за практикантска работа 
која ја имплементира ЕЛСА РСМ како членка на ESLA International.

Во рамки на оваа соработка, МЗМП овозможи еднамесечна практична 
работа за 2 практиканти кои имаа можност поблиску да се запознаат со 
областите во кои работи МЗМП и состојбата со почитување на човековите 
права во нашата држава. Во продолжение се изјави на практикантите. 

АМАНДИНЕ ДЕСМОНТ ОД ФРАНЦИЈА,  
ЧЛЕН НА ЕЛСА И ПРАКТИКАНТ ВО МЗМП 

Работењето со МЗМП беше особено богато искуство за мене. Не 
само што го зголемив своето знаење и разбирање за состојбата 
на бегалците и правата на жените, како и во мојата држава така и 
во Северна Македонија, туку и ми помогна да се пронајдам себеси 
и мојата професионална насока, како дел од моите студии, кон 
заштита на ранливите луѓе. Не можам да се присетам на некој 
негативен момент од ова цело искуство, најверојатно бидејќи 
не постоеше ни еден. Тимот на МЗМП е премногу пријателски и 
достапен за сите и јас во ниту еден момент не се почуствував 
изоставено додека им помагав во различни активности во кои што 
им требаше помош.

Оваа пракса исто така ми помогна да ги подобрам своите практични 
вештини како пишување извештаи и различни документи за 
политики, комуницирање на јазик кој не е мојот мајчин, како 
англискиот јазик, како и продлабочување на моето знаење за 
ситуацијата во однос на човековите права во Балканскиот регион.

Дефинитивно би го препорачала ова искуство на секој кој што е 
заинтересиран за ситуацијата со човековите права на Балканот или 
на секој кој што сака своето прво практиканство да го спроведи 
надвор од својата земја.
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ЕЛИС ТУРНБУЛ ОД ШКОТСКА,  
ЧЛЕН НА ЕЛСА И ПРАКТИКАНТ ВО МЗМП

Практикантстовото во МЗМП ми овозможи суштински увид во 
еден алтернативен правен систем, дозволувајќи ми да стекнам 
значително искуство на интернационално ниво. Колегите ми дадоа 
слобода да одберам во кои активности да бидам вклучена и ме 
подржаа во учењето на македонското законодавство и политики, 
осигурајќи се да го добијам најбогатото искуство во целиот процес. 
Најголем впечаток ми остави посетата и работењето во еден од 
кампови за бегалци во Северна Македонија, што ми овозможи 
вистински увид на целокупната работа на тоа место. Имав прилика 
да подготвам извештаи со цел да направам споредба меѓу 
шкотскиот и македонскиот правен систем и со присуство на моите 
колеги посетив повеќе делови од Р.С.М и се стекнав со подлабоко 
разбирање на нивната култура. Во целина, оваа пракса беше 
непроценливо едукативно искуство во меѓународното право.
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М е м о р а н д у м и  
з а  с о р а б о т к а  
2 0 1 9
Во текот на 2019 година МЗМП склучи 
13 меморандуми за соработка.

Правен факултет 
,,Јустинијан Први”, единица 
при УКИМ Скопје

Здружение за психологија 
и психотерапија 
ПСИХОТЕРАПИКА Скопје

Јавна установа за 
сместување на лица 
баратели на право на 
азил ПРИФАТЕН ЦЕНТАР 
ЗА БАРАТЕЛИ ЗА АЗИЛ 
с.Визбегово Скопје

Средно стручно училиште 
,,Моша Пијаде” Тетово

Средно општинско 
училиште ,,ДИМИТАР 
Мирасчиев” Ц.О Штип

Правна клиника за ранливи 
групи при Правен факултет 
,,Јустинијан Први’’, единица 
при УКИМ Скопје

Здружение на граѓани 
РОМАВЕРЗИТАС – Скопје

Општинско средно 
техничко училиште ,,НАЦЕ 
БУЃОНИ” – Куманово

Средно училиште на град 
Скопје ,,ШИЈАП ЈУСУФ”

Јавна установа 
Меѓуопштински центар за 
социјални работи Скопје

Јавна установа 
Завод за социјални 
дејности – Скопје

Општинско средно 
училиште ,,ДРИТА” Кичево

Средно општинско 
училиште на град Скопје 
“Орце Николов” 
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Организација  
и  човечки 
ресурси 

ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

Собранието на МЗМП во 2019 одржа една седница 
на која се усвои годишниот извештај за работа, 
завршната сметка за 2018 и се изврши избор на 
еден член на Управниот одбор поради истечен 
мандат. Собранието е врховен орган на здружението 
кое ги избира членовите на Управниот одбор и 
претседателот. Собранието го сочинуваат и право на 
глас на Собранието имаат сите лица кои се членови 
на МЗМП најмалку 6 (шест) месеци и имаат уредно 

платена членарина. Во 2019 Собранието го сочинуваа 
94 членови, од кои 46 членови беа со право на глас. 

Управниот одбор како клучен орган надлежен за 
донесување одлуки и вршење надзор над работата 
на здружението одржа 6 состаноци додека за 
носење итни одлуки согласно Статутот се користеше 
електронско заседавање и гласање. 

Претседателот на МЗМП како извршен орган 
обезбедуваше спроведување на Стратешкиот 
план на организацијата, одлуките на УО како 
и се грижеше за координација на работата на 
програмската канцеларија на МЗМП. Работатата на 
Претседателот е поддржана од Програмскиот совет 
кој го сочинуваат сите постарите/виши (senior) 
проектни менаџери како и од одделот за финансии и 
администрација. 

Собрание на МЗМП

Претседател
(Извршен орган)

Координатор за 
истражување  

и политики

Управен одбор
(Одлучувачко и 
надзорно тело)

Координатор за 
правна едукација 

Координатор за 
правна помош

Финансии и 
администрација

Програмски совет
(Советодавно тело)

Организациска 
структура на МЗМП
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УПРАВЕН  
ОДБОР

Љупка Новеска Андонова, адвокат

Диме Ѓорчевски, адвокат

Софија Бојковска Дуковска, адвокат

Борјанка Моневска, адвокат

ПРЕТСЕДАТЕЛ Зоран Дранговски 

ФИНАНСИИ И 
АДМИНИСТАРЦИЈА

Бедрија Колашинац, финансиски менаџер

Даниела Настевска, финансиски менаџер

Лилјана Цекиќ Лазороска, финансиски менаџер

ПРОГРАМСКИ 
СОВЕТ 

Зоран Дранговски, претседател 

Назиф Авди, постар проектен менаџер

Ирена Здравкова, постар проектен менаџер

Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ, постар проектен менаџер

Александра Цветановска, постар проектен менаџер

Гоце Коцевски, Координатор за правна помош

Светлана Црвенковскa, Координатор за истражување  
и политики 

Човечки ресурси 
Тимот на МЗМП во 2019 го сочинуваа 31 лице од кои 
25 се вработени во здружението додека шест беа 
ангажирани со договор за вршење услуги. Според 
родовата структура во МЗМП 19 (61%) се жени, а 
12 (39%) се мажи. 25 од лицата се дипломирани 
правници, три се во областа на финанасиите, еден 
во областа на комуникациите и еден преведувач 
од арапски јазик. 13 од лицата со правно 
образование имаат положено правосуден испит. 
МЗМП е посветено на постојано професионално 
усовршување на своите вработени преку посета на 
обуки и студиски посети. 

Финансии 
Средства за спроведување на програмските 
активности и оперативните трошоци на здружението 
во 2019 беа обезбедени пред сè преку грантови и 
донации, а во помал обем преку сопствени извори на 
приходи и чланарина. Билансот на приходи и расходи 
како и билансот на состојба се објавени на веб 
страницата на МЗМП. 
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 Листа на остварени приходи од донации и грантови во 2019 (во илјада денари)

ДОНАТОР ПРОЕКТ 2019 
Високиот комесаријат за 
бегалци на Обединетите 
нации (УНХЦР)

Застапување, обезбедување на информации за постапката за азил, 
правна помош и застапување на засегнатите лица од УНХЦР и 
превенција и намалување на бездржавјанството

13.158

УСАИД
1. Проект за заштита на човековите права на мигранти и бегалци

15.716
2. Проект за заштита на човекови права

ФООМ

1. Подобрување на про боно правните услуги и алтернативните 
средства за решавање спорови 1.292
2. Од граѓаните - за младите правници (иновативно финансирање)

Фондација Отворено 
Општество Институт 
Будимпешта

Организациска поддршка за еднаквост при работа 2.739

Холандска Амбасада

1. Зајакнување на професионалноста, компетентноста и интегритетот 
на младите правници во Македонија I

7.702
2. Зајакнување на професионалноста, компетентноста и интегритетот 
на младите правници во Македонија II

Европскиот инструмент за 
демократија и човекови 
права (ЕИДХР)

Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со 
ниски примања 2.841

Европска Унија
1. Правна, застапничка и поддршка за одржливост на локалните ГО

13.031
2. Елиминација на тортура и нечовечно постапување во затворите

ЦФСД Правна поддршка на ранливите жртви на насилни кривични дела 4.480
Отворена Порта Проценка на примената на СОП за случаи на трговија со луѓе 246

IRIS Мрежа Проценка на ангажманот на локални единици со странци кои живеат 
на нивната територија 215

Sigrid Rausing Trust Институционален грант 8.222

ОБСЕ Поддршка на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите - 
Компонента за правни совети на новинарите-ОБСЕ 182

UN WOMEN

Развој и имплементација на кампања за подигнување на свеста, 
застапување и/или промени во однесувањето за да се предизвикаат 
родово штетните стереотипи кои водат кон насилство врз жената во 
Република Северна Македонија

1.125

Социетас Цивилис Промовирање на креирање политики базирани на докази во 
Македонија 140

Европски центар за права 
на Ромите Будимпешта  31

Европска мрежа за без 
државјанство Индекс за без државјанство 69

Совет на Европа  -92
Поврат на непотрошени средства од грант 10

ВКУПНО  71.107



Финансиското работење на здружението подлежи 
на годишна независна ревизија од овластена 
ревизорска куќа, како и од посебни ревизии за 
поединечните проекти исто така спроведени од 
независни ревизорски куќи. За 2019 ревизија на 
финансиските извештаи на здружението беше 
спроведена од независната ревизорска куќа БДО 

ДОО Скопје. Извештајот од спроведената ревизија 
е јавно објавен на веб страницата на здружението. 
Според извештајот приложените финансиски 
извештаи на МЗМП ја прикажуваат реално и 
објективно во сите аспекти финансиската состојба 
на здружението на ден 31.12.2019. 

 Структура на 
приливите во 2019 
според изворите

UNWOMAN

Sigrid Rausing Trust

ЕУ

Холандска амбасада

OSI Budapest

ФООМ

УСАИД

Други донатори 

УНХЦР

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2019 ГОДИНА

61
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29%

11% 4%
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