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ПРЕДГОВОР 

„Извештај во сенка за комисија во сенка“ е третото издание од 
едицијата Примената на законите под лупа на Фондацијата 

„отворено општество – македонија“ (Фоом). во овој Извештај во сенка, 
авторите посветуваат посебно внимание на анализата на работата 
на комисијата за заштита од дискриминација во првата година од 
нејзиното постоење. не сакавме да ја „расипеме“ годишнината од 
нејзиното постоење со критички размисли, па затоа, во Извештајот 
се идентификувани и позитивните придвижувања во работата на 
комисијата. Бидејќи сметаме дека набљудувањето на примената 
на новововедените механизми за заштита на човековите права, 
меѓу кои е и законот за спречување и заштита од дискриминација, 
е од клучно значење за оценка на успешноста на процесот на 
приближување на македонското законодавство кон законодавството 
на европската Унија, во Извештајот се истакнати и недостатоците во 
имплементацијата на законот. 

овој Извештај во сенка е изработен со цел да послужи да се пополнат 
евентуалните празнини што може да ги содржи официјалниот 
извештај на комисијата, но и да понуди алтернативна перцепција 
за остварувањето на нејзиниот мандат. затоа, во Извештајот се 
посочени можните правци во натамошното работење на комисијата 
и начините како да се постигне напредок во остварувањето на 
нејзиниот законски мандат.
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затоа, во Извештајот е потенцирано дека комисијата треба 
да посвети посебно внимание на исполнувањето на нејзината 
надлежност за следење на спроведувањето на законот за спречување 
и заштита од дискриминација, на развојот на легислативата низ 
перспективата на дискриминацијата и на воспоставувањето услови 
за еднаков третман на граѓаните.

едицијата Примената на законите под лупа е дел од потпрограмата 
на Фоом „апроксимација на законодавството“, чијашто основна цел 
е да се залага за соодветна примена на новоусвоените закони, коишто 
се поврзани со приближувањето на законодавството на Република 
македонија кон законодавството на европската Унија. 

од уредниците
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ВОВЕД

Дискриминацијата постои. во помала или во поголема мера, 
таа е присутна во сите држави, така што ниту една држава 

не е исклучена од обврската и одговорноста да создаде услови за 
заштита на сите оние кои се жртви или можат да станат жртви на 
дискриминирачки активности.

Дискриминација значи отсуство на услови за практикување на 
основните права од страна на одредени луѓе и различен третман 
на луѓето поради одредени нивни карактеристики, убедувања, 
однесување или поради нивното потекло. Дискриминацијата 
претставува комплексна спирала, која е самообновувачка, и води 
кон ексклузија од општествените текови на поединци или на 
групи луѓе на многу различни начини. од раните 90-ти години, во 
теоријата и во практиката се прават напори да се идентификуваат 
различните модалитети преку кои се пројавува дискриминацијата. 
во рамките на тие напори се формулирани три вида дискриминација 
карактеристични за актуелниот развој на човештвото, и тоа: 

 » индивидуална (однесување на индивидуите коешто влијае 
врз практикувањето на правата и слободите од страна на 
одреден број луѓе);. 

 » институционална (политики на институциите и активности 
на луѓето кои ги раководат овие институции)., и

 » структурна (рутини, вообичаено однесување, општествено 
прифатливи постапки кои оневозможуваат одредени групи 
луѓе да ги практикуваат своите права и слободи). 
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новите начини на дискриминација, како и новите области и алатки 
на дискриминацијата, бараат изнаоѓање нови и ефективни начини за 
борба со дискриминацијата.

во различни студии и истражувања направени во еУ-
државите,1 а во функција на донесување и/или зацврстување на 
антидискриминаторската практика, дискриминацијата е оценета 
како упорен и комплексен општествен феномен, кој не може да биде 
адресиран и предизвикан без поширока и континуирана активност 
на многу субјекти во општеството. значајна компонента во борбата 
со дискриминацијата претставува донесувањето на законската 
регулатива за заштита од дискриминација и, паралелно или заедно 
со тоа, создавањето механизми што ќе обезбедат примена на оваа 
регулатива, односно, создавање услови донесениот закон навистина да 
биде имплементиран и да биде ефективно употребуван. во најголем 
број европски држави, како одговор на обемноста, сложеноста и 
специфичноста на активностите коишто треба да се спроведуваат 
во функција на имплементација на антидискриминаторската 
легислатива, како и поради бројноста на заинтересираните страни и 
учесниците во овие процеси, се формирани посебни тела со широк 
мандат на дејствување во оваа област.2 Формирањето на ваквите 
тела станува conditio sine quae non (услов без кој не се може) во 

1 во анализата се користени податоците добиени од неколку истражувања 
и студии за имплементацијата и развојот на недискриминаторското 
законодавство во еУ и формирањето и развојот на телата за еднаквост во 
државите-членки на еУ (Holtmaat R., (2006), Catalysts for Change?Equality 
bodies according to Directive 2000/43/EC, European Network of Legal Ex-
perts in the non-discrimination field, European Commission, Directorate-
General for Employment, Social AffairsAnd Equal OpportunitiesUnit G.2, 
Cormack J., Bell M., (2005), Developing anti-discrimination law In Europe, The 
25 EU member states compared, The european network of independent ex-
perts in the non-discrimination field, Evelin, E. (2005), EU antidiscrimination 
law, Oxford University Press, Report on the role, structure and functioning of 
specialised bodies to promoteequality and/or combat discrimination – Final 
Report (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/07-seminar_
national_specialised_bodies_2003/NSBR2003_ExplanatoryNote_en.asp), 
Niessen, J., (2002), Making the law work - The enforcement and implementa-
tion of anti-discrimination legislation, Paper presented at the Danish EU 
Presidency Conference on the Implementation of the Anti-discrimination 
Directives into National Law, Copenhagen), Examples of good practices : spe-
cialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at 
national level COE January 2006 (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/
Good_practices/1-Specialised%20Bodies/ecri06-5%20Good%20practices%20
specialised%20bodies%202005.pdf)

2 http://www.equineteurope.org/
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борбата со дискриминацијата3, па секоја држава којашто работи на 
имплементација на меѓународните стандарди поврзани со еднаквоста 
и со борбата со дискриминацијата, треба да формира посебно тело 
за еднаквост4. Формирањето тело/тела за еднаквост е обврска што 
произлегува и од меѓународните договори и препораките на оон5 и 
на специјализираните меѓународни тела.6

според некои автори, телата за еднаквост се „исклучително важни 
за имплементацијата на антидискриминаторската легислатива по 
сите основи, со улогата што треба да ја имаат во поддршката на жртвите 
на дискриминацијата, со давањето насоки на властите и на другите 
јавни и приватни структури за тоа како да работат во насока на 
постигнување еднаквост, со обезбедувањето информации за другите 
учесници и за јавноста во врска со правата од недискриминација 
и со спроведувањето специјализирани анкети и истражувања за 
дискриминацијата и за начините на кои таа може да се намали“.7 не е 
сеедно какво тело за еднаквост ќе биде формирано, со каков мандат, 
структура и положба. за да може да ја врши својата функција и да 
претставува конструктивен фактор во борбата со дискриминацијата, 
телото мора да исполнува одреден минимум стандарди. според 
практичните искуства и направените анализи за постоењето и 
функционирањето на ваквите тела во одделни држави, издвоени 
се одреден број карактеристики што треба да ги поседува телото за 
еднаквост, а кои ќе го обезбедат неговото соодветно функционирање, 
во насока на промоција на еднаквоста и заштита од дискриминација. 

3 Поголемиот број телата за еднаквост во државите-членки на еУ се 
формирани во последната декада, меѓутоа има и такви коишто имаат 
долга традиција на постоење и функционирање (на пример, комисијата 
за расна еднаквост на велика Британија постои од 1976 година).

4 Повеќе за ова може да се најде во компаративна анализа на телата за 
еднаквост во државите-членки на еУ: најчевска м., (2009), Преглед на 
механизмите за заштита од дискриминација во државите-членки на еУ и 
предлог за можен механизам во Република македонија, скопје. анализата 
и компаративната табела се дадени во анекс 1 од оваа студија.

5 Commission on Human Rights Resolution 1992/54;General Assembly Resolu-
tion A/RES/48/143.The Paris Principles can be found at: http://www.unhchr.
ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.134.En?Opendocument

6 General Policy Recommendation no 2 of the ECRI can be found at: http://www.
coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/3-general_themes/1-policy_recommen-
dations/recommendation_n2/Rec02en.pdf

7 Niessen and Cormack ‘National specialised equality bodies in the wake of the EC 
antidiscrimination Directives’, in:Cormack, Janet (ed.), ‘Considerations for estab-
lishing single equality bodies and integrated equality legislation’ 2004, p. 21
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овие карактеристики се однесуваат на:
1. структурата и организацијата на телото;
2. мандатот (улогата и задачите кои ги има);
3. правната позиционираност и независноста;
4. учеството во политичките процеси, и
5. комуникацијата со другите учесници во процесите на 

заштита од дискриминација.
  
со други зборови, телото за еднаквост треба да биде дефинирано 

со соодветен закон (или правен акт), да биде независно во своето 
дејствување, да има широк мандат којшто подразбира постапување по 
индивидуални жалби, како и советодавна, консултативна и образовна 
функција. многу е значајно учеството на телото за еднаквост во 
донесувањето на законите и во креирањето на политиките, како и 
воспоставувањето комуникација и односи на партнерство со широка 
листа заинтересирани страни (невладини организации, синдикати, 
универзитети, училишта, социјални служби, услужни структури и сл.).

Директивата 2000/43/EC, којашто се користи како појдовна основа 
при формирањето на телата за еднаквост во државите-членки на еУ, 
поставува неколку основни цели и задачи за телата коишто треба да 
го промовираат еднаквиот третман:8

 » давање независна помош на жртвите на дискриминација;
 » спроведување истражувања и студии, и;
 » публикување извештаи и препораки. 

европската комисија против расизам во советот на европа има 
многу поразработен приод во одредувањето на стандардите што 
треба да ги запази телото за еднаквост, и посветува многу поголемо 
внимание на натамошната разработка на стандардите изградени во 
рамките на т.н. Париски принципи.9 минимумот стандарди според 
Париските принципи, се:

8 (2006), Catalysts for Change? Equality bodies according to Directive 2000/43/
EC - Existence, independence and effectiveness Rikki Holtmaat European Net-
work of Legal Experts in the non-discrimination field European Commission 
Directorate-General for Employment, Social Affairs And Equal Opportunities 
Unit G.2

9 Принципи кои се изградени на Првата меѓународна средба на 
националните институции за промоција и заштита на човековите права, 
Париз, 1991.
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 » независност гарантирана со Уставот и законите;
 » одвоеност од власта;
 » плурализам (вклучувајќи и плурализам на структурата);
 » широк мандат на дејствување;
 » соодветни можности за водење истраги;
 » доволно ресурси, и
 » ефективност.

   
Република македонија е сосема нова во овие процеси.10 во 

2010 година беше усвоен законот за спречување и заштита од 
дискриминација (понатаму во текстот зсзД), кој почна да се применува 
од 1.1.2011 година. со ова, за првпат во Република македонија, е 
воспоставен формален систем од принципи и стандарди коишто се 
однесуваат на заштитата од дискриминација. во рамките на зсзД 
е предвидено формирање комисија за заштита од дискриминација, 
како независно и самостојно тело (понатаму во текстот – комисијата). 
комисијата е формирана на крајот од 2010 година, а почна да 
функционира во почетокот на 2011 година. Појдовната позиција 
во расправата што се водеше околу тоа какво тело за заштита од 
дискриминација и е потребно на Република македонија, беше 
детерминирана од фактот дека Република македонија има многу 
малку искуство во областа на дискриминацијата (како од аспект 
на информирањето на граѓаните,11 така и од аспект на законските 
решенија и соодветната заштита) и дека комисијата ќе има 
исклучително значајна функција од аспект на генералната промоција 
на сознанијата поврзани со дискриминацијата и едукацијата (како на 
граѓаните, така и на институциите и структурите коишто треба да 
учествуваат во имплементацијата на зсзД). 

10 До 2011 година, единствената институција со мандат што е близок 
до мандатот на телата за еднаквост во Република македонија беше 
канцеларијата на народниот правобранител (http://www.ombudsman.mk/). 

11 Резултатите од спроведеното мерење на ставовите и мислењата на 
граѓаните за дискриминацијата направени пред донесувањето на зсзД и 
пред формирањето на комисијата, како и податокот дека пред редовните 
судови воопшто не се водат случаи на дискриминација, а поплаките 
за дискриминација сочинуваат едвај 0,69% од вкупниот број поплаки 
доставени до канцеларијата на народниот правобранител, укажуваат 
на многу ниска свест на граѓаните за дискриминацијата (дури и тогаш 
кога самите се жртви на дискриминација) и многу малку знаења за 
начините (средствата) што им стојат на располагање кога се жртви на 
дискриминацијата.
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во услови кога за најголемиот број граѓани на Република 
македонија дискриминацијата претставува генерална непознаница, 
но и нов концепт за државните и за правосудните органи, токму 
комисијата беше перципирана како тело коешто треба да има клучна 
улога во имплементацијата на законот и, генерално, во едукативниот 
процес поврзан со дискриминацијата и со борбата за еднаквост. 
во овој контекст, првата година од имплементацијата на зсзД е 
директно, па дури и исклучиво поврзана со функционирањето на 
комисијата за заштита од дискриминација. Имено, широкиот мандат 
што и е даден на комисијата и нејзината специфична надлежност 
– да го следи спроведувањето на зсзД,12 ја ставаат во улога на 
клучен фактор во воспоставувањето на системот за заштита од 
дискриминација и за еднаквост во Република македонија, односно 
во улога на субјект што е одговорен за борбата со дискриминацијата.  
токму поради исклучителната важност на работењето на комисијата 
во првата година од нејзиното функционирање, ние решивме да 
пристапиме кон изработка на извештај во сенка, што ќе може да 
послужи како споредбен извештај во однос на годишниот извештај 
кој комисијата треба да го поднесе пред собранието на Република 
македонија и како инструмент за натамошен развој на комисијата и 
соодветно остварување на дадениот мандат. Целта на Извештајот е да 
се анализира работата на комисијата во првата година од нејзиното 
постоење, да се идентификуваат позитивните придвижувања и 
недостатоците во имплементацијата на зсзД (како основна задача 
на комисијата) и да се посочат можните правци во натамошното 
работење на комисијата и начините како да се постигне напредок 
во остварувањето на мандатот зацртан во зсзД. Извештајот во сенка 
се изработува со цел да се пополнат евентуалните празнини коишто 
може да ги содржи официјалниот извештај на комисијата и да се 
понуди алтернативна перцепција за остварувањето на мандатот на 
истата. тргнувајќи од вака дефинираната цел на Извештајот, во него 
се опфатени: 

1. објективната поставеност на комисијата (дадена низ 
параметрите на независност, состав и финансии);

2. достапноста на комисијата (физичка, јазична и психолошка);
3. остварувањето на мандатот на комисијата (анализиран низ 

призмата на законски определените надлежности), и
4. односот кон другите институции и организации (анализиран 

од аспект на законски определените барања).

12 зсзД, член 24 став 1, точка 6
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методологијата користена при изработката на Извештајот 
опфаќа13:

1. анализа на записниците од одржаните седници на комиси-
јата во текот на 2011 година;

2. анализа на претставките поднесени до комисијата и 
мислењата и препораките што ги дала комисијата во врска 
со поднесените претставки;

3. информации за комисијата достапни преку пишаните и 
електронските медиуми и со пребарување на Интернет;

4. студија на случај – поднесување претставка, и анкета14.

13 Пошироко за методологијата на собирање на податоците, изворите на 
информации и начинот на анализа, види во анекс 1 кон овој текст.

14 методолошките аспекти на анкетата и резултатите од истата се дадени во 
анекс 2 кон овој текст.
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1. ОбЈЕКТИВНА ПОСТАВЕНОСТ 
 НА КОМИСИЈАТА

Во согласност со стандардите промовирани/воспоставени во врска 
со формирањето и дејствувањето на телата за еднаквост, можат 

да се издвојат неколку клучни параметри коишто ја дефинираат 
положбата, структурата и перцепцијата на комисијата, како тело 
за еднаквост. споредбата на овие клучни параметри со фактичката 
поставеност на комисијата во Република македонија е направена 
во однос на: независноста, составот на комисијата и финансиската 
поддршка на нејзиното дејствување.

1.1 НЕЗАВИСНОСТ НА КОМИСИЈАТА 
Институционалната поставеност, составот и надлежностите на 

комисијта за заштита од дискриминација се регулираат со законот 
за спречување и заштита од дискриминација.15 еден од основните 
предуслови за соодветно функционирање на комисијата е нејзиното 
воспоставување како независен и самостоен орган. оваа определба 
е содржана во членот 16 став 1 од зсзД.16 независноста на телата 
за еднаквост е приоритет во дефинирањето на карактеристиките 
што треба да ги поседуваат овие тела, со цел да ја остварат нивната 

15 Членовите со кои се регулира составот и надлежноста на комисијата се 
дадени во глава IV од законот за спречување и заштита од дискриминација 
(http://www.kzd.mk/phocadownload/zakon-za-sprecuvanje-i-zastita-od-dis-
kriminacija.pdf)

16 според став 1 од членот 16,: комисијата за заштита од дискриминација е 
самостоен и независен орган.
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функција.17 независноста и самостојноста се особено важни 
компоненти на дејствувањето на комисијата заради актуелната 
ситуација на силно влијание на партиско-политичкиот фактор врз 
дејствувањето на сите сегменти на општеството18 и перцепцијата на 
граѓаните дека политичката дискриминација претставува една од 
најчестите основи за дискриминација.19

независноста е комплексен поим што може да се разгледува низ 
перспективата на повеќе структурни елементи кои меѓу себе се 
преклопуваат или се надополнуваат. за потребите на овој извештај 
е употребена структурата направена од страна на европската мрежа 
на тела за еднаквост20, која се користи за проценка на формалната и 
фактичка поставеност на овие тела:

а) Менаџерска независност – високото ниво на менаџерска 
независност значи дека телото за еднаквост не трпи надворешни 
менаџерски влијанија (има одлучувачки компетенции при 
изборот и употребата на сопствените ресурси и самото 
решава за својата организација). во текот на 2011 година 
не е воспоставена менаџерска независност на комисијата. 
од материјалите добиени од комисијата произлегува дека 
комисијата нема сопствени ресурси со кои може да располага 
при извршувањето на своите активности и дека таа фактички 

17 2006), Catalysts for Change? Equality bodies according to Directive 2000/43/
EC - Existence, independence and effectiveness Rikki Holtmaat European Net-
work of Legal Experts in the non-discrimination field European Commission 
Directorate-General for Employment, Social Affairs And Equal Opportunities 
Unit G.2ч http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm

18 Извештај на европската комисија за напредокот на Република македонија 
во 2011 година: http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/PR_2011_
mk.pdf; стратегијата за административна реформа (http://mioa.gov.mk/
files/pdf/na_angliski/PAR_STRATEGY-21_12_2010__adopted_.pdf); Годишен 
извештај на транспарентност македонија (http://www.soros.org.mk/doku-
menti/tm/ENG9b---TM_Annual_Report_2010.pdf); 

19 Дискриминацијата по етничка припадност во Република македонија, 
мЦмс (http://www.mcms.org.mk/images/docs/2011/diskriminacija-na-etni-
cka-osnova-2011.pdf); Довербата во македонија, мЦмс (http://www.mcms.
org.mk/images/docs/2011/doverbata-vo-makedonija-2010.pdf); Барометар за 
еднакви можности, мЦмс, (http://www.mcms.org.mk/images/do cs/2009/
barometar-za-ednakvi-moznosti-mcms-2009.pdf); медиумите и дискри ми-
нацијата, ФИоом, (http://soros.org.mk/dokumenti/Mediumite-i-diskrimi-
na cijata.pdf); мислење на народниот правобранител на Република маке-
до нија (http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=25627C3F25B37F4B
8DFD9BB57FAA0C7A, http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?
vest=12312103125&id=9&setIzdanie=22486); 

20 http://www.equineteurope.org/practices_of_independence_to_print_1.pdf
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не решава за сопствената организација. според зсзД, не е 
предвидено постоење на посебна стручно-административна 
служба на комисијата21, што подразбира дека создавањето 
ваква служба и нејзиното екипирање е и ќе биде поврзано со 
добивањето дозвола од страна на владата или од соодветното 
министерство.

б) Независност на политиките што се носат – нивото 
на дискреција на телото при изработката на суштинските 
програми или при донесувањето на одлуките е индикатор 
за политичката независност. според зсзД, комисијата има 
целосна независност во донесувањето на одлуките и не 
постојат законски пречки за комисијата да може самостојно 
да одлучува и да ја креира сопствената политика. меѓутоа, 
во анализираниот материјал за работењето на комисијата 
во 2011 година, не може да се идентификува креирање 
посебни политики од страна на комисијата. од анализата на 
записниците од одржаните средби на комисијата не може да 
се утврди активност поврзана со градењето на политиките на 
комисијата или заземање генерални ставови врз основа на кои 
овие политики понатаму би биле развивани. во практиката, 
во делот на независноста за градење сопствени политики, 
комисијата се однесува како дел од министерството за труд 
и социјална политика (кон кое се реферира како кон матично 
министерство).22

в) Структурна независност – се однесува на заштитеноста 
на телото од директно политичко влијание и контрола. 
структурната независност на едно тело е висока кога телото е 
управувано од одбор или од колективен орган наместо од еден 
раководител. од правен аспект, структурната независност 
на телото е поврзана со посебниот правен статус на истото. 
од формален аспект, комисијата има висока структурна 
независност (таа е посебно правно лице и е составена од 7 
члена, кои ги избира собранието на Република македонија). 

21 Член 30 од зсзД
22 во почетокот на постоењето на комисијата, и седниците на истата биле 

одржувани во министерството за труд и социјална политика, при што се 
користени услугите на стручните служби на ова министерство, а истото го 
има изработено и предлогот на националната стратегија за еднаквост и 
недискриминација (со учество на претставник на комисијата во работната 
група составена од релевантни министерства, други државни органи и 
претставници на невладиниот сектор).
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Фактички, уште со самиот избор на членовите на комисијата, 
постои релевантно сомневање во однос на идната структурна 
независност на комисијата.23 од материјалите поврзани со 
расправата на собраниските тела и собранието на Република 
македонија за именување на членовите на комисијата, може 
да се изведе заклучок дека сите членови на комисијата се 
недвосмислено поврзани со политичките партии кои се на 
власт. овој впечаток го потврдуваат и настапите/ангажманот 
на дел од членовите на комисијата во текот на 2011 година.24 
во услови кога членовите на комисијата се и членови на 
конкретни политички партии, не постои гаранција за заштита 
од директното политичко влијание и се проблематизира 
фактичката структурна независност. Уште повеќе, во услови 
на перципиран проблем со дискриминацијата врз основа на 
партиско-политичка припадност и во услови на многу изразена 
хиерархиска структурираност во политичките партии (до 
ниво на апсолутен диктат), ваквото идентификување може 
да претставува проблем и при обезбедувањето независност 
во носењето на политиките на комисијата и независност во 
одлучувањето.

г) Финансиска независност25– размерите во кои телото зависи 
од финансирањето од страна на владата. телото има поголема 
независност кога може да генерира сопствен буџет (на пример, 
преку конкретен процент што се издвојува од добивките на 
игрите на среќа или од наплатување на услугите и сл.). според 
членот 16 од зсзД, средствата за работата на комисијата се 
обезбедуваат од буџетот на Република македонија. според 
истиот член, комисијата може да обезбедува средства и од 
други извори. ниту во законот, ниту во некој дополнителен 
подзаконски акт, не е дефинирана процедурата за формирање 
на буџетот на комисијата, структурата на тој буџет и начинот на 
контрола над истиот. во практиката, комисијата има многу мал 
удел во одредувањето на висината на буџетот и нема никакво 
влијание врз натамошните можни промени на буџетот или 

23 стенографски белешки од сто и триесеттата седница на собранието на 
Република македонија, одржана на 27 декември 2010 година (http://www.
sobranie.mk/?ItemID=2547F32CBD6B7D409453ACB1CAB201A3)

24 Душко миновски (http://www.youtube.com/watch?v=1S9bhoFO5xY, http://
www.kumanovonews.com/vesti/politicki-marketing/vmro-dpmne-vladata-
se-grizi-za-hendikepiranite-lica.html) 

25 Повеќе за финансиската независност на стр. 29-31 (1.3 – Финансиски 
средства издвоени за работа на комисијата)
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измени на буџетските алокации. комисијата нема фактичка 
независност ниту во однос на самостојноста во располагањето 
со средствата што и се доделени26. во повеќе записници од 
средбите на комисијата е утврдена финансиска неможност 
за функционирање на комисијата и се дадени предлози за 
остварување на комуникацијата со соодветните државни 
органи, со цел да се надмине оваа ситуација27, што само по 
себе укажува на потполно зависна финансиска поставеност на 
комисијата во однос на власта.

д) Правна независност – ниво на определеност (прецизност) 
во постапувањето на комисијата во одделни случаи (по 
поднесени претставки или во рамките на нејзините пошироки 
надлежности) и оставен простор за дискреционо одлучување 
на телото. во зсзД е дадена постапката за поднесување 
претставки и рамката за постапување на комисијата во врска 
со претставките. законското регулирање не остава широк 
простор за дискреционо одлучување на телото кога станува 
збор за роковите коишто треба да бидат запазени, односно 
формата во која треба да биде поднесена претставката. меѓутоа, 
во ставот 2 од членот 25 е предвидена можноста за дискреционо 
одлучување на комисијата во случаите кога „може да се поведе 
постапка и по истекот на рокот, доколку се оцени дека станува 
збор за случај од таква важност за кој би било неопходно и 
целисходно да се води постапката“. наспроти очекувањата 
дека оваа одредба ќе биде масовно експлоатирана во текот 
на првите години од постоењето на комисијата (со цел да се 
воспостават критериуми за препознавање на дискриминацијата 
и да се едуцира пошироката јавност), практиката во 2011 година 
покажува дека комисијата многу ретко ја користи можноста 

26 ова е видливо од ребалансот на буџетот, со кој се врши пренамена на 
буџетските ставки, со што ù се одзема правото на комисијата самостојно 
да располага со претходно доделените средства.

27 на пример, во записникот од 9.6.2011 се утврдува дека „комисијата има 
потешкотии при нејзиното непречено функционирање (плаќање сметки 
за струја, телефон, интернет)...“
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дадена во членот 25 од зсзД.28 на конкретното прашање 
зошто не го користи овој член, комисијата не даде никакво 
објаснување.

ѓ) Интервенциска независност – во која мера телото може 
да дејствува без да биде повикано на одговорност, односно 
казнето за активности коишто се спротивни на волјата на 
власта. кога телото може да биде изложено на казни поради 
своето дејствување, тоа може да биде доведено во ситуација да 
не постапува во конкретен случај или да постапува на начин 
што е спротивен на интересите на власта. според членот 22 
точка 6, член на комисијата може да биде разрешен кога работи 
нестручно и пристрасно и несовесно ја извршува функцијата. 
Исполнувањето на условите за разрешување ги утврдува 
комисијата, со мнозинство гласови од вкупниот број членови, 
и таа поднесува иницијатива до собранието на Република 
македонија за разрешување на членот за кој станува збор. 
Имајки предвид дека дел од членовите на комисијата се 
вработени во државната администрација и се хиерархиски 
директно зависни од надредените, се проблематизира нивото на 
овој вид независност (како нивната, така и на другите членови, 
чие разрешување може да биде иницирано). во натамошната 
анализа, оддлените параметри на дејствувањето на комисијата 
и остварувањето на нејзините надлежности ќе бидат 
анализирани низ призмата на разликување на формалната (de 
jure) независност од фактичката (de facto) независност. 

Појдовна рамка за натамошната анализа е генералната 
димензионираност на независноста на комисијата, која може да се 
претстави табеларно:

28 на пример, во случајот на претставка за дискриминација врз основа 
на род, поднесена заради забрана на посета на дете хоспитализирано 
во болница од страна на таткото, комисијата утврдила дека е изминат 
рокот за поднесување претставка (став 5 од чл. 25) и не нашла причини 
за примена на став 6 од истиот член (важноста на ваквиот вид 
дискриминација и распространетоста на истиот). Уште подрастичен е 
случајот со претставката на коалицијата за сексуални и здравствени 
права на маргинализираните групи против дневниот весник вечер и 
главниот и одговорен уредник Драган Павловиќ. Претставката е одбиена 
затоа што прекршувањето на кое се повикува е направено пред стапување 
во сила на законот, меѓутоа комисијата не ја искористила можноста за 
поширока анализа на случајот од аспект на неговата продолжителност и 
актуелното траење.
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табела 1: структурирање на независноста на комисијата

Вид 
независност

Формална ситуација 
на поставеност на 

Комисијата

Фактичка ситуација 
на поставеност на 

Комисијата

менаџерска не не

на политиките 
коишто се носат да не

структурна да не

Финансиска не не

Правна делумна не

Интервенциска делумна делумна

1.2 АКТуЕлЕН СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА (ОбРАЗОВАНИЕ,  
ПРОфЕСИОНАлЕН АНГАжМАН И ИСКуСТВО ОД 
ОблАСТА НА чОВЕКОВИТЕ ПРАВА) И СТРучНО-
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА

составот на комисијата (членовите и стручно-административната 
поддршка) има исклучително големо значење за обезбедувањето 
независност на комисијата, како и од аспект на остварувањето на 
надлежностите на комисијата. составот на комисијата е особено 
значаен во периодот на првото етаблирање на комисијата, нејзиното 
препознавање од страна на граѓаните, како тело за заштита од 
дискриминација, и позиционирањето на комисијата во однос на 
власта, невладиниот сектор и другите органи и институции со кои 
корелира во рамките на остварувањето на своите надлежности. 

 1.2.1 Членови на Комисијата
според законот за спречување и заштита од дискриминација, за 

член на комисијата може да биде именувано лице што ги исполнува 
следниве услови: да е државјанин на Република македонија, да има 
постојано место на живеење во Република македонија и да има 
високо образование и искуство во областа на човековите права или 
општествените науки29. непрецизноста на законските критериуми во 
однос на посакуваните/потребните квалификации и компетенции на 

29 Чл. 18 од законот за спречување и заштита од дискриминација
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членовите на комисијата имаше директно влијание врз персоналните 
капацитети на комисијата и фактичката независност на комисијата.

табела 2: Персонален состав на комисијата во текот на 2011 година

Член на 
Комисијата

Завршен 
факултет

Професионален 
ангажман

Искуство од 
областа на 
човековите 
права

Душко 
Миновски

Институт за 
социјална работа 
и социјална 
политика

државен 
службеник во 
министерството 
за труд и 
социјална 
политика

соработка со 
нво

Сулјеман 
Ризван

електронски 
факултет 
(постдипломски 
и докторски 
од областа на 
политичките 
науки)

професор по 
информатика 
во средно 
образование
парламентарец
министер
професор на 
правен факултет

нема

Јован 
Ананиев

Политички 
студии 
(постдипломски 
и докторски 
студии од областа 
на политичките 
науки)

професор 
во областа 
политички 
системи
професор на втор 
циклус студии 
од областа на 
човековите права

теориско и 
истражувачко 
искуство 

Агим Нухиу

Правен факултет
(магистар од 
областа на 
граѓанското 
право

професор во 
областа на 
правните науки

нема

Ирена 
Ѓорѓиова

Педагошки 
факултет

демонстратор по 
пијано нема
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Ленче 
Коцевска

Правен факултет 
(правосуден 
испит)

адвокат
државен 
службеник во 
министерството 
за труд и 
социјална 
политика

има теориско 
и практично 
искуство

Даниела 
Паунова

Правен факултет
(магистрант 
на одделот за 
деловно право)

државен 
службеник во 
собранието 
на Република 
македонија

нема

Воочени проблеми:
1. Недостиг од професионално искуство во работата на 

случаите на дискриминација;
2. Отсуство на претставници на маргинализираните групи, со 

кои се поврзува мултиплицираната дискриминација (Роми, 
луѓе со попреченост);

3. Препознатлива партиска афилијација со структури кои се 
моментално на власт30, и

4. Работна поврзаност со органите на власта31.
 

недостигот на професионални капацитети на членовите на 
комисијата го доведува во прашање остварувањето на надлежностите 
на комисијата во доменот на давањето непосредна помош во случаите 
на дискриминација и во промоцијата и дисеминацијата на знаењата 
за законот за спречување и заштита од дискриминација. Исто така, 
се доведува во прашање и натамошниот развој на легислативата 
поврзана со дискриминацијата и давањето помош на државата во 
развојот на политиките за еднаквост. 

30 Двајца од членовите на комисијата отворено се идентификуваат со 
конкретна политичка партија, а еден од членовите на комисијата 
и во својата биографија како сопствена вредност ја идентификува 
послушноста кон претпоставените.

31 тројца од седумте членови на комисијата (од кои едниот е актуелен 
претседател) се државни службеници вработени во министерството 
за труд и социјална политика, односно во собранието на Република 
македонија (http://www.kzd.mk/mk/za-kzd/clenovi).
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отсуството на претставници на споменатите маргинализирани 
групи резултира со минимално присуство на претставки од овие групи 
до комисијата (поднесените неколку претставки се од невладини 
организации, а не од индивидуи).

Изборот на членовите на комисијата од редот на државните 
службеници директно го загрозува дејствувањето на комисијата и ја 
редуцира нејзината независност. Имено, како државни службеници, 
овие членови на комисијата се дел од административната хиерархија, 
во рамките на која имаат обврска да носат и да спроведуваат 
конкретни политики и да извршуваат одредени наредби. какво 
било постапување на овие членови што е спротивно на политиките 
изградени во релевантните државни служби, може да доведе 
до повлекување или до нивно санкционирање. тоа значи дека 
комисијата може да се доведе во ситуација да ги брани политиките 
на своите работодавачи, наместо истите да се проблематизираат, 
критикуваат или да се оспоруваат.

1.2.2 Административно-стручна служба
административно-стручната служба (честопати позната како 

секретаријат) претставува структура којашто треба да го овозможи 
функционирањето на комисијата, комуникацијата со граѓаните, 
приемот на претставки и нивното процесирање, да го поддржи 
остварувањето на сите надлежности на комисијата (анализи, бази 
на податоци, иницијативи, следење на легислативата, подготовка 
на информативен материјал и сл.). отсуството на сопствена 
организирана стручна служба има импликации не само врз 
независноста на комисијата, туку и врз нејзината достапност и 
фактичка функционалност.

во текот на 2011 формално не е формирана стручно-
административна служба во комисијата. од информацијата 
добиена од комисијата32 произлегува дека членовите на истата не 
ја перципираат потребата од формирање ваква служба.33 меѓутоа, 

32 Информација бр. 03-183/3 од 24.1.2012.
33 Информација бр. 03-183/3 од 24.1.2012. „врз основа на вашето барање, ве 

информираме дека, во согласност со чл. 30 од законот за спречување и 
заштита од дискриминација, стручно-административните и техничките 
работи на комисијата ги врши комисијата. со оглед на тоа што во 
согласност со горенаведеното во рамките на комисијата за заштита од 
дискриминација не постои стручно-административно-техничко тело, 
комисијата нема донесено акт за систематизација на работните места.“
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наспроти информацијата дадена во записниците од одржаните средби 
на комисијата34 и во Деловникот за работењето на комисијата, се 
спомнуваат административно-стручни работници кои учествуваат 
во работата на комисијата и кои имаат одредени надлежности. Уште 
повеќе, во повеќе наврати од страна на самата комисија35 е утврдена 
потребата од стручна поддршка, а во членот 33 од Деловникот на 
комисијата36 е предвидено формирање на стручна служба. 

од направената анализа произлегува дека во практиката дел 
од стручно-административните работи ги вршат службеници од 
министерството за труд и социјална политика, со што се доведува во 
прашање независноста на комисијата, а дел волонтери кои немаат 
никакво искуство и знаење од областа на дискриминацијата, со што 
се доведува во прашање квалитетот на постапување и работење на 
комисијата.

во одредбите од Деловникот кои се однесуваат на формирањето 
на стручната служба не се утврдува целта на формирањето на оваа 
служба, не се прецизира составот (од структурен и од функционален 
аспект, но и од аспект на бројноста), не е утврден начинот на избор на 
службениците, ниту пак нивните квалификации. отсуството на свест 
кај членовите на комисијата за местото и улогата што треба да ги 
има една ваква стручна служба во структурирањето на независноста 
на комисијата, претставува загрижувачки показател за нивото на 
прифаќање на комисијата како независна од страна на другите 

34 Членовите на административно-техничка служба се спомнуваат уште 
од март 2011 година. според дописот од комисијата, во комисијата се 
ангажирани 10 лица (7 членови на комисијата, едно лице отстапено 
од министерството за труд и социјална политика и двајца волонтери 
со полно работно време). на некои од средбите се спомнува присуство 
дури на три члена на стручна служба, за која комисијата тврди дека не 
постои. во записникот од 5.5.2011 се спомнува дека административно-
техничката служба составена од три члена се зголемува, со ангажман 
на дипломираниот правник томас ортаковски (нема информации за 
распишан конкурс и за начинот на кој е направен изборот). во записникот 
од 1.9.2011 се идентификуваат три члена на административно-техничка 
служба. во записникот од 16.09.2011 конкретно се спомнува стручна 
служба од која се побарани одредени активности (набавка на автомобил).

 за конфузијата да биде уште поголема, според информациите добиени 
од комисијата на средбата од 30.6.2011 се расправало за изработката на 
Правилникот за систематизација на работните места и Правилникот за 
внатрешна организација, кои треба да ги изработи стручната служба.

35 записник од 23.6.2011 – комисијата треба да истапи во јавноста со стручно 
тело кое е за поддршка на овие јавни обраќања; според записникот од 
средбата одржана на 14.7.2011, побарани се сметководител и курир.

36  http://www.kzd.mk/phocadownload/delovnik-za-rabota-kzd.pdf
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државни органи и за перцепцијата на улогата што треба да ја има 
комисијата во согласност со законски определените надлежности.

1.3 фИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ИЗДВОЕНИ  
ЗА РАбОТА НА КОМИСИЈАТА37

Финансирањето на работењето на комисијата е еден од клучните 
параметри во остварувањето на нејзината независност и во 
создавањето услови за соодветно функционирање на комисијата и 
остварување на надлежностите предвидени во зсзД.  

1.3.1 Финансиска независност
Финансиската независност на комисијата зависи од тоа од кого 

ги добива средствата за својата работа, колкаво е нејзиното влијание 
во дизајнирањето на сопствениот буџет, колкава е нејзината 
самостојност во располагањето со средствата и распоредувањето на 
истите. средствата кои и се доделуваат на комисијата за нејзиното 
работење се дел од државниот буџет. комисијата има многу мал удел 
во нивното димензионирање38 и речиси никаков удел во евентуалните 
решенија на владата за промени кои се прават врз основа на одлуката 
за ребаланс на буџетот.39

со пренамената на средствата предвидени за комисијата во 
септември 2011 година, е направено скратување на сите претходно 
дефинирани буџетски ставки, а е зголемена единствено буџетската 
ставка за договорни услуги. Имајки предвид дека членовите на 
комисијата не учествувале во донесувањето на ова решение, дека 
не е направен увид во реалните потреби на комисијата и дека 
договорните услуги претставуваат ставка којашто може многу лесно 

37 види анекс 6 – Буџет на комисијата за 2011 и ребаланс на буџетот во 
септември 2011 година.

38 во 2011 не е направен план за финансиските потреби на комисијата 
и буџетските издвојувања ги покриваат единствено надоместоците 
предвидени за членовите на комисијата.

39 во септември 2011 е направен ребаланс на буџетот, кој се однесува и на 
комисијата (одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските 
корисници на централната власт и меѓу фондовите на буџетот на 
Република македонија за 2011 година). Пренамената на средствата е 
направена без учество на членовите на комисијата и без претходна 
анализа на реалните потреби на комисијата (ова е видливо од отсуството 
на каква било расправа во рамките на комисијата поврзана со ребалансот 
на Буџетот)
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да биде употребена и злоупотребена40 од страна на владата (преку 
министерството за финансии), оваа пренамена всушност значи 
отворен удар врз независноста на комисијата.41

1.3.2 Прашање на достапност на средствата
од висината на средствата со коишто располага комисијата 

зависи колку од надлежностите предвидени во зсзД ќе може 
фактички да ги оствари. според официјалните податоци добиени 
со анализата на буџетот на комисијата за 2011 година може да се 
види дека алоцираната сума не е доволна ниту за покривање на 
елементарните потреби за егзистирање на комисијата, ниту пак дава 
можност за остварување на ниту една од функциите/надлежностите 
на комисијата.

со буџетот за работата на оваа комисија за 2011 се предвидени 
3.566.000 денари (што е апсолутно најмала сума определена за 
работата на кое било тело или комисија кои се буџетски покриени 
од страна на државата).42 со овие средства во 2011 година, требаше 
да бидат покриени надоместоците за членовите на комисијата, за 
развојот на стручната служба, обезбедувањето услови за работа и 
сите активности на комисијата предвидени во членот 24 од законот 
за спречување и заштита од дискриминација. според законската 
определба за висината на надоместокот (кој е законски дефиниран 
на две месечни нето-плати за секој од членовите на комисијата),43 
дадената сума ги покрива единствено надоместоците за членовите 
на комисијата. во септември 2011 е направен ребаланс на буџетот 
со кој, во апсолутни бројки, средствата на комисијата се зголемени 

40 непрецизноста, односно широкиот опфат на активности кои можат да 
бидат подведени под оваа буџетска ставка, е предмет на големи расправи 
и секое зголемување на издвојувањата за договорни услуги е предмет на 
критика и на загриженост. (http://www.sojuzkomori.org.mk/?ItemID=1164
1B256E5A994184FAE6EC426C8F1B, http://www.mia.com.mk/default.aspx?vI
d=64651404&lId=1&pmId=504, http://www.pravosudna-mreza.org.mk/doku-
ment.aspx?DocID=1698)

41 во записниците од средбите на членовите на комисијата не се спомнува 
расправа во врска со ребалансот на буџетот или каква било пренамена на 
средствата. 

42 на пример, за Државната комисија за спречување на корупцијата се 
издвоени 18.114.000 денари, за комисијата за заштита на конкуренцијата 
16.473.000 денари, за комисијата за верификација на фактите 18.894.000 
денари, за агенцијата за иселеништво 19.814.000 денари, за комисијата за 
односи со верските заедници и религиозните групи 7.212.000 денари, за 
народниот правобранител 77.650.000 денари.

43 Член 21 од зсзД
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за 114.000 денари. меѓутоа, интересен е податокот дека најголемото 
зголемување е поврзано со ставката Договорни услуги (2.290.000 
денари), а сите други ставки се намалени за над 50%. Бидејќи никаде 
нема објаснување за карактерот на овие договорни услуги, останува 
прашањето за нивната намена. 

нивото на финансиската поддршка на работењето на оваа 
комисија го определува и нејзиниот статус, како и значењето што 
власта и го дава на борбата со дискриминацијата и воспоставувањето 
на принципите на еднаквост. од анализата произлегува дека власта 
го оневозможува остварувањето на надлежностите на комисијата и 
ја сведува на канцеларија за прием на претставки. по кои постапуваат 
потполно нестручни лица на крајно несоодветен начин.
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2. ДОСТАПНОСТ НА КОМИСИЈАТА

Достапноста на комисијата е исклучително комплексен и важен 
елемент за нејзиното функционирање. од достапноста на 

комисијата зависи колку луѓе ќе сакаат или ќе имаат можност да 
поднесат претставки до комисијата и како ќе се однесуваат кон 
информациите кои ги добиваат од комисијата (ниво на доверба). 
Физичката достапност на комисијата е многу значајна, меѓутоа 
достапноста никако не смее да се исцрпи единствено со овој елемент. 
Имено, јазичната и психолошката достапност имаат исто толкаво 
значење, а во некои случаи дури и поголемо, кога станува збор за 
одделни основи на дискриминацијата во врска со кои граѓаните 
сакаат да поднесат претставка или да побараат друг вид помош од 
комисијата.

2.1 фИЗИчКА ДОСТАПНОСТ
во текот на 2011 година комисијата не беше достапна за најголем 

број граѓани, пред сè поради генералната невидливост на комисијата, 
а особено беше недостапна за припадниците на одделни групи 
граѓани кои се дискриминирани врз конкретни основи.

на зградата во којашто се наоѓа седиштето на комисијата не е 
истакната табла со името на комисијата (со информации за нејзиното 
постоење во таа зграда) и со информации за катот на кој се наоѓа, ниту 
пак може да се добие соодветна информација во самата зграда, на 
шалтерот за информации. на интернет страницата на комисијата не е 
поставена мапа за полесно наоѓање на комисијата, ниту пак се дадени 
одредници за доаѓање со автомобил, автобус или пеш. комисијата не 
е физички достапна за луѓето со физичка попреченост. се наоѓа на 
20 кат до каде што не се доаѓа со лифт, односно до последниот кат 
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може да се стигне само по скали.44 сите паркинзи во околината на 
зградата во која се наоѓа комисијата се наплатуваат. Пред зградата 
во којашто се наоѓа комисијата нема одбележено паркинг-места за 
луѓето со попреченост. наспроти фактичката физичка недостапност, 
членовите на комисијата во своите настапи прокламираат интерес 
за случаите на дискриминација врз основа на физичка попреченост 
и ги повикуваат овие луѓе да поднесуваат претставки до нив.45 
во услови на физичка недостапност на комисијата и отсуство 
на друга процедура за директна комуникација со членовите на 
комисијата, ваквиот повик не може да има фактичка релевантност. 
Поднесувањето на претставките според пишаните информации може 
да се направи меѓу 11 и 13 часот. меѓутоа, многу често канцеларијата 
за прием на претставки е празна, па барателите мора да се враќаат 
по неколку пати.46 сево ова го отежнува поднесувањето претставки 
и ги дестимулира припадниците на маргинализираните групи, кои 
мора да вложат додатен напор и да соберат храброст за поднесување 
претставка. 

2.2 ИНфОРМИРАНОСТ НА ГРАѓАНИТЕ (интернет, промотивен 
материјал, информации)

за комисијата се дознава многу тешко, а тешко се добиваат и 
информациите за постапката што може да се поведе пред неа.47според 
спроведената анкета48, 75% од анкетираните воопшто не знаат каде 
се наоѓа комисијата, а 14,7% воопшто не слушнале дека постои ваква 
комисија. Информациите за комисијата, за начинот на водење на 
постапката и за самиот зсзД во текот на 2011 година можат да се 
најдат единствено на интернет страницата на комисијата.49 меѓутоа, 

44 види анекс 3 – Физичка достапност на комисијата
45 во повикот упатен преку медиумите (http://www.plusinfo.mk/vest/24959/

Komisija-za-zashtita-od-diskriminacija-Licata-so-posebni-potrebi-slobod-
no-da-ni-se-obratat), комисија за заштита од дискриминација повика на 
поголема сензибилност за лицата со посебни потреби и нивно вклучување 
во сите сфери на животот и ги охрабри сите лица со посебни потреби кои 
сметаат дека се дискриминирани да се обратат до комисијата.

46 Пробите за поднесување претставка до комисијата направени во текот 
на јануари 2012 укажуваат на фактичката недостапност на комисијата за 
странките, што е особено важно за луѓето кои доаѓаат надвор од скопје.

47 При направените посети на комисијата во текот на 2011 година, странката 
не можеше да добие пишан материјал (памфлети или брошура на 
македонски или на албански јазик)

48 види анекс 2 - анкета
49 http://www.kzd.mk/mk/
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само 17,7% од анкетираните (од кои над 40% меѓу 15 и 24 години)50 
го избираат интернетот како соодветен начин за известување за 
постоењето на комисијата. Доколку се има предвид дека 50% од 
населението во Република македонија не користи интернет и дека 
голем број потенцијални баратели на помош пред комисијата се од 
депривилегираните и маргинализирани групи, тогаш станува многу 
проблематично отсуството на соодветни информации за граѓаните, 
преку кои тие би станале свесни за постоењето на комисијата и за 
можностите што ги имаат за постапување пред истата. И покрај 
тоа што на интернет страницата на комисијата има известување 
за изработена брошура/промотивен материјал (памфлети), 
никакви пишани информации за комисијата не можат да се најдат 
ниту во самата комисија, ниту пак на други места во државата. 
Информирањето преку електронските медиуми (како најдостапно за 
поголемиот број граѓани) сосема изостанува. Интернет страницата 
на комисијата не ги поттикнува и не ги охрабрува луѓето кои мислат 
дека се дискриминирани да се жалат. Дури и самиот формулар 
може да се толкува како обесхрабрувачки, со оглед на тоа дека во 
него стои дека: „од претставката што ни ја упатувате, копија ќе биде 
доставена до физичкото/правното лице, односно до органот против 
кој ја поднесувате претставката“, без дополнителни објаснувања 
на процедурите и поттикнување да се започнат овие процедури. 
Интернет страницата не е соодветно достапна за луѓето со одреден 
вид попреченост (на пример, слепи луѓе или луѓе со оштетен вид), 
ниту пак за луѓе со понизок степен на образование или постари луѓе 
кои потешко се снаоѓаат на интернет. на отсуството на информации 
за комисијата може да се надодаде и отсуството на линкови (врски) 
кои од интернет страниците на релевантните државни органи, 
институции и невладини организации би воделе кон интернет 
страницата на комисијата (што во голема мера би ја проширило 
информацијата за постоење на оваа комисија). во текот на 2011 
година нема ниту еден линк (врска) од ниту една организација или 
институција, кој би водел до интернет страницата на комисијата.51 
Дури и организациите/институциите кои се наведени на интернет 
страницата на комисијата немаат линкови кон оваа страница.52 ова 
не само што укажува на проблемите со добивањето информации 
за комисијата, туку и на местото што го зазема оваа комисија во 

50 види анекс 2 - анкета
51 види анекс 4 – интернет поврзаност
52 види анекс 4 – интернет поврзаност
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хиерархијата на приоритети на власта и во интересната сфера на 
цивилното општество и нво.

2.3 ЈАЗИчНА ДОСТАПНОСТ
во едно мултијазично општество, какво што е македонското, и во 

услови на постоење на посебни уставни и законски одредби со кои 
се регулира употребата на јазиците, со цел да се надмине можната 
дискриминација врз основа на јазикот, комисијата за заштита од 
дискриминација треба да претставува модел за мултијазичноста. 
наспроти ова, комисијата се ограничува на примена на законската 
регулатива на начин соодветен за кој било друг државен орган 
(со примена на рамките за употреба на јазиците, поврзани со 
процентуалната застапеност на граѓаните).53

како резултат на ова:

1. Интернет страницата на комисијата е изработена само на 
македонски јазик. од поставените документи единствено 
промотивната брошура е преведена и на албански јазик 
(но, не и на јазиците на другите етнички заедници кои се 
наведени во Уставот на Република македонија).

2. според добиените записници, во комисијата е отворена 
расправа за употребата на јазикот (особено во однос на 
Деловникот на комисијата) и во процес на надгласување е 
донесено решение овој акт да биде само на македонски јазик. 

3. јазичната бариера е поставена и во однос на првата 
комуникација со комисијата:

 » никој во зградата во која се наоѓа комисијата не може да 
даде информација на друг јазик, освен на македонски;

 » ниту еден напис што упатува кон комисијата во зградата 
во којашто се  наоѓаат нејзините простории, не е напишан 
на друг јазик освен на македонски, и

 » лицето задолжено за прием на претставките, кое ги дава 
основните информации при приемот на документите, не 
зборува некои од јазиците на заедниците што живеат во 
Република македонија.

53 според членот 3 од Деловникот на комисијата, „одредбите од законот 
за општа управна постапка кои се однесуваат на употребата на јазиците, 
соодветно се применуваат и во постапката пред комисијата“.
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јазичната бариера може да дестимулира дел од граѓаните кои 
би сакале да поднесат претставки до комисијата. меѓутоа, уште 
позагрижувачки е фактот дека комисијата многу лесно може да биде 
перципирана како пристрасна и необјективна, токму од аспект на 
нејзината монојазичност.

2.4 ПСИхОлОШКА ДОСТАПНОСТ  
(доверба од страна на граѓаните)

значаен елемент на функционирањето на комисијата е довербата 
на граѓаните во нејзината објективност и независност. особено 
е важно да се обезбедат такви услови за нејзино работење што 
ќе ги поттикнат припадниците на најмаргинализираните групи 
кои се изложени на повеќекратна дискриминација (бездомници, 
баратели на азил, припадници на ромската заедница, припадници 
на сексуални малцинства, комерцијални сексуални работнички, 
корисници на психотропни супстанци...) да поднесат претставки за 
дискриминација направена врз нив. според спроведената анкета54, 
само 12,7% од анкетираните би побарале помош од комисијата во 
случај на дискриминација.55

во текот на 2011 година комисијата нема направено напори пред 
пошироката јавност да се претстави како издвоена и независна од 
државата, со што би се намалила психолошката бариера кај луѓето 
кои се изложени на дискриминација во иницирањето постапка за 
заштита на нивните права. можат да се издвојат неколку елементи 
кои може да влијаат врз психолошката (не)достапност на комисијата:

 » Прво, комисијата е физички сместена во зграда што се 
идентификува со министерството за внатрешни работи.56 
Перцепцијата на комисијата како дел или како блиска до 
репресивната компонента на власта, кај дел од граѓаните 
кои припаѓаат на некои од маргинализираните групи57 може 

54 види анекс 2 – анкета 
55 39% би побарале помош од полицијата, а 14% од народниот правобранител.
56 во зградата се сместени службите на мвР за издавање лични исправи и 

голем дел од граѓаните ја перципираат зградата како сопственост на мвР.
57 во оваа насока, многу зборува податокот дека во текот на 2011 година 

нема ниту една индивидуална претставка поднесена од луѓе од ромската 
етничка заедница, и покрај тоа што сите анализи покажуваат дека 
ова е една од најмаргинализираните заедници, која е најизложена на 
дискриминација.
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да претставува непремостлива психилошка бариера за 
поднесување претставки.

 » второ, дел од членовите се активни државни службеници (во 
министерството за труд и социјална политика)58, па во еден 
период во 2011 година средбите на комисијата се одржуваа 
во министерството за труд и социјална политика (записници 
на комисијата од јануари, февруари, март и април 2011 
година)59. Исто така, стручните работи ги вршат и вработени 
во мтсП, што придонесува комисијата да се перципира како 
дел од ова министерство. Дел од граѓаните кои би поднеле 
претставки до комисијата може да се откажат токму поради 
уверувањето дека постапката пред комисијата е само уште 
една постапка пред државните органи, а уште повеќе во 
случај кога дискриминацијата е направена од страна или со 
учество на органите поврзани со министерството за труд и 
социјална политика.

всушност, сево ова придонесува комисијата да биде многу 
неатрактивна алатка за заштита од дискриминација, особено во 
случаите кога како дискриминатор се јавува државата или некоја 
нејзина институција.

58  http://www.kzd.mk/mk/za-kzd/clenovi
59 записници од комисијата за месец: јануари, февруари, март, април
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3. РАбОТЕњЕТО НА КОМИСИЈАТА

Фактичкото работење на комисијата може да се проследи преку 
остварувањето на нејзините надлежности, комуникацијата 

со другите државни органи, како и преку воспоставувањето на 
генералните услови за имплементација на зсзД.

3.1 ОСТВАРуВАњЕ НА СЕКОЈА ОД НАДлЕжНОСТИТЕ60

3.1.1  Постапува по претставки, дава мислење  
и препораки за конкретните случаи на дискриминација 

во согласност со оваа надлежност,61 комисијата постапува во 
индивидуални случаи на дискриминација, кога луѓето мислат 
дека се дискриминирани и преземаат активни чекори преку 
поднесување претставки и иницирање постапка пред комисијата. 
При поднесувањето претставки, луѓето треба да ги добијат првите 
информации во врска со оправданоста на нивната претставка 
и процедурите кои следуваат. во текот на постапувањето по 
претставките, луѓето треба да добијат објаснување кое и на 
подносителот и на евентуалниот дискриминатор ќе им овозможи да 
разберат што се презема, зошто се преземаат конкретните активности 
и кој е резултатот од спроведената постапка. во крајна линија, секоја 
поединечна постапка треба да биде искористена за промовирање 
и дисеминација на сознанијата поврзани со дискриминацијата и за 
едукација на институциите и организациите со цел да се намали 
дискриминаторското однесување и да се стимулираат граѓаните да 
поднесуваат претставки до комисијата или да поведуваат судски 

60 во согласност со членот 24 од зсзД
61 основите на процедурата за постапување на комисијата по 

индивидуалните претставки се дадени во зсзД и детализирани во 
Деловникот на комисијата.
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постапки во врска со случаите на дискриминација. Постапувањето 
по индивидуалните претставки претставува исклучително важна 
надлежност во работењето на комисијата, меѓутоа во никој случај не 
е основна надлежност на комисијата (особено не во првата година од 
нејзиното постоење и во ситуација кога граѓаните или немаат доволно 
информации или пак не се охрабруваат да започнат постапка пред 
комисијата). 

 » врз основа на информациите добиени од комисијата, во 
текот на 2011 година се поднесени 57 претставки, од кои 25 
се решени,62 што само по себе (без анализа на содржината 
на претставките, нивната оправданост и соодветноста на 
дадените мислења) претставува исклучително мала бројка. 
од направената анализа на процедурите, содржината на 
активностите и мислењата и препораките дадени од страна 
на комисијата во врска со поднесените претставки, можат да 
се идентификуваат поголем број слабости и недостатоци во 
работењето на комисијата: Приемот на претставките кои се 
доставуваат до комисијата го прави волонтер (човек кој нема 
посебни знаења од областа на дискриминацијата, ниту пак 
посебна обука за комуникација). волонтерите се менуваат 
според нивното слободно време. ова значи дека граѓаните 
кои поднесуваат претставки не можат да добијат првична 
релевантна информација и, по потреба, да бидат упатени до 
други државни органи или да им бидат дадени информации 
за сите можности што им ги дава постапувањето пред 
комисијата, односно за сите можности за заштита на нивните 
права.

 » од анализираните записници не може да се потврди 
практиката на распределба на претставките врз основа 
на процедурата дадена во Деловникот на комисијата.63 
напротив, се стекнува впечаток дека распределбата на 
случаите се врши максимално произволно и дека нема 
пропорционална/балансирана распределба на секој од 
членовите на комисијата.

62 Последниот ажуриран податок даден на интернет страницата на 
комисијата е од октомври 2011 г. (http://www.kzd.mk/mk/pretstavki)

63 Член 24 „секој член на комисијата има реден број од еден до седум, а 
претставките се распоредуваат според нивните броеви“.
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 » според анализираните податоци, 15 претставки биле одбиени 
врз основа на членот 26 став 1 од зсзД64. во постапувањето по 
претставките, комисијата не се повикува на членот 25 став 
665, односно, не ја применува можноста дадена во членот 26 
став 2 (да постапува во случаите кога е очигледно дека може 
да се постигне целта на постапката). овој начин на многу 
тесно и ригидно толкување на членовите 25 и 26 може да се 
проблематизира, особено во првата година од дејствувањето 
на комисијата (кога е потребна нејзина промоција, кога 
секоја одлука или дадено мислење може да се искористат 
за поширока едукација и кога е потребно охрабрување 
на граѓаните да поднесуваат претставки за доживеаната 
дискриминација).66

 » комисијата не е доследна во истражувањето на случаите 
на дискриминација.67 најчесто, истрагата се ограничува на 
анализа на документацијата и комисијата не се ни обидува 
да ја опфати пошироката рамка на настанување на конкретно 
дискриминирачко однесување.

 » неискуството на членовите на комисијата во доменот на 
човековите права и специфичностите на дискриминацијата, 
доведува до погрешно толкување на некои од основните 
поими и нивно сосема погрешно толкување. 68

 » во мислењата за голем дел од претставките кои се однесуваат 
на работните односи и правата од работниот однос е 
утврдена дискриминација, и покрај тоа што не постојат ниту 
минимум елементи врз основа на кои може да се донесе 
ваков заклучок.69 ова не значи дека нема повреда на законот 
за работни односи, меѓутоа во никој случај овие повреди не 
можат да се поистоветат со акти на дискриминација.

64 комисијата не постапува по претставката доколку е очигледно дека нема 
повреда на правото на кое се повикува поднесувачот, ако во истата работа 
веќе постапувал, а не се понудени нови докази, и ако утврди дека поради 
истек на времето од направената повреда на правото, не е можно да се 
постигне целта на постапката.

65 комисијата може да поведе постапка и по истекот на рокот доколку оцени 
дека се работи за случај од таква важност за кој би било неопходно и 
целисходно да се води постапката

66 види анекс 5  – постапување по претставки
67 види анекс 5/1 – постапување по претставки
68 види анекс 5/2 – постапување по претставки
69 види анекс 5/3 – постапување по претставки
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 » И покрај решението донесено од страна на комисијата, 
на средбата од 6.10.2011, мислењата на комисијата да се 
објавуваат на нејзината интернет страница, ниту едно од 
решенијата/мислењата на комисијата не е објавено на 
интернет страницата на комисијата.

сево ова покажува дека надлежноста за постапување по 
претставките и за давање мислења и препораки не се остварува 
соодветно, дека граѓаните не ја добиваат потребната заштита и дека 
работата на комисијата не резултира со поголемо разбирање на 
дискриминацијата и со создавање услови за нејзино намалување.

3.1.2  На подносителот на претставката му дава информации 
за неговите права и за можностите за покренување 
судска или друга постапка за заштита 

во согласност со оваа надлежност, комисијата треба да му објасни 
на секој подносител на претставка кои се релевантните елементи 
поврзани со постапувањето пред комисијата, за повредата на кои 
права може да побара помош пред другите надлежни институции 
и да ги охрабри луѓето да побараат судска заштита при повреда на 
нивните права (во случаите кога постојат услови за вакво нешто) и 
да им даде основни насоки како да ја започнат постапката пред 
судовите, односно каде и каква помош да побараат со цел соодветно 
да ги завршат постапките.

според информациите добиени од комисијата, во текот на 2011 
година на пет странки им се дадени информации за можноста за 
покренување судска или друг вид постапка, со цел да ги заштитат 
своите права. нема податоци за тоа дали врз основа на овие мислења 
биле покренати постапки пред судовите или пред другите државни 
органи, но на интернет страниците на судовите не може да се најде 
случај поврзан со заштитата од дискриминација.

3.1.3  Покренува иницијатива за поведување постапка  
пред надлежните органи поради сторени  
повреди на овој закон 

ова е една од клучните надлежности кои и овозможуваат на 
комисијата да дејствува самостојно и самоиницијативно, дури и 
во отсуство на индивидуална претставка поднесена од страна на 
граѓаните. во согласност со оваа надлежност, комисијата може да 
дејствува во случаите за кои мисли дека претставуваат типични случаи 
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на дискриминација (со што, всушност, би продонела за градење на 
недискриминаторската практика и би дала насока за постапувањето 
на државните органи и институции), односно во случаите на многу 
големи или широкораспространети дискриминаторски практики, 
кои претставуваат дел од структурната или институционалната 
дискриминација.

според информациите добиени од комисијата, во текот на 2011 
година комисијата нема покренато ниту една ваква иницијатива 
пред надлежните органи.70 со оглед на тоа дека првата година 
од работењето на комисијата претставува година во која истата 
треба да се промовира и да си обезбеди значајно место во рамките 
на функционирањето на државата, како и да го промовира 
имплементирањето на зсзД, неисполнувањето на оваа надлежност 
е показател за системски недостаток во функционирањето на 
комисијата и нејзино сведување на канцеларија за поплаки во 
рамките на државниот апарат. на овој начин, комисијата не ја 
остварува ниту својата специфична едукативна улога насочена 
кон државните органи кои треба да станат свесни за постоењето на 
зсзД и на самата комисија и да почнат да се сензибилизираат за 
случаите на дискриминација, односно да ја прифатат својата улога во 
промоцијата и обезбедувањето на еднаквоста.

3.1.4  Поднесува Годишен извештај до Собранието  
на Република Македонија 

во согласност со оваа надлежност, до крајот на март 2012 година 
комисијата треба да поднесе Извештај за своето работење во 2011 
година. Извештајот има повеќекратна улога во работењето на 
комисијата, и тоа:

 » преку него комисијата ја известува јавноста за своите 
активности во текот на годината и ги промовира механизмите 
на заштита кои ги овозможува;

 » ја анализира состојбата со дискриминацијата во Република 
македонија и ги идентификува основните аспекти на 
проблемот на дискриминацијата, карактеристични за 
изминатата година;

 » упатува критики до одговорните организации и институции 
и посочува можни решенија за одредени проблеми;

70 одговор по барање за пристап до информации бр. 03-174/3 од 24.1.2012
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 » ја поставува работата на комисијата во контекст на 
работењето на другите слични органи во државата и во 
меѓународни рамки, и

 » дава насоки за сопствениот натамошен ангажман.

Извештајот на комисијата треба да биде алатка во натамошниот 
развој на легислативата и практиката насочени кон ограничување 
на дискриминацијата, заштита од дискриминација и воспоставување 
стандарди и практики на еднаквост.

3.1.5  Ја информира јавноста за случаите на дискриминација 
и презема активности за промоција и едукација за 
еднаквоста, човековите права и недискриминацијата

во првата година од постоењето, ова би требало да биде една 
од најважните улоги на комисијата. остварувањето на оваа 
надлежност подразбира медиумско претставување на комисијата, 
изработка и промоција на информативни материјали, едукативни 
активности (наменети за администрацијата, судиите, обвинителите) 
и презентирање на анализите за пристигнатите и решени случаи. 
остварувањето на оваа функција подразбира непосредно ангажирање 
на членовите на комисијата (во рамките на нивните капацитети), како 
и широка соработка со академската јавност, цивилното општество и 
со одделни експерти од областите што се релевантни за заштитата и 
спречувањето на дискриминацијата. според информациите добиени 
од комисијата, во текот на 2011 година е остварена комуникација со 
медиумите преку: 10 интервјуа, 3 дописи до медиумите, 3 соопштенија 
и 1 информација за граѓаните.71 овие податоци не можеа да бидат 
потврдени преку податоците добиени од прес-клипингот направен за 
медиумското претставување на комисијата во 2011 година, подготвен 
за потребите на овој извештај.

според податоците добиени од прес-клипингот, можат да се 
изведат неколку заклучоци за медиумското претставување на 
комисијата:

71 ниту една од посочените комуникации не се наоѓа на интернет 
страницата на комисијата. Преку истражување од страна на медиумите 
беа идентификувани неколку од овие интервјуа (http://www.utrinski.com.
mk/?ItemID=02B5C2E13DCB884B805E42583EA0FFF9, http://www.utrinski.
com.mk/?ItemID=FB53E2319408F54EAB399D5956FF705E) и соопштението 
дадено по повод 3 Декември - денот посветен на луѓето со попреченост. 
(http://www.time.mk/cluster/509d4ce096/komisija-za-zastita-od-diskrimi-
nacija-licata-so-posebni-potrebi-slobodno-da-ni-se-obratat.html)
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 » По иницијалното известување за формирањето на 
комисијата, во јавноста нема информации што би им 
помогнале на граѓаните да ја пронајдат комисијата или 
да ги дознаат основните услови за нејзиното работење и 
постапување72 (комисијата нема издадено соопштение во 
кое би се претставила - што прави, каде се наоѓа и на кој 
начин може да им помогне на граѓаните, ниту пак ги има 
поттикнато граѓаните да поднесуваат претставки до неа).

 » Информациите за комисијата се кратки и генерално 
известувачки (најчесто како кратки вести).

 » комисијата не иницира известување на јавноста, не испраќа 
соопштенија и информации за конкретни случаи, не свикува 
прес–конференции, а нејзината комуникација со медиумите 
вообичаено е реактивна (реагира на барања кои доаѓаат 
од страна на медиумите), а не проактивна (да иницира 
медиумско покривање на сопствената работа). Уште повеќе, 
и покрај тоа што во текот на 2011 година имаше повеќе јавни 
настани73 на кои се практикуваше говор на омраза и отворено 
се повикуваше на дискриминација или пак се создаваше 
вознемирувачка атмосфера за одредени групи граѓани, во 
ниту едно обраќање на комисијата немаше директна осуда, 
со идентификување на проблемот и со барање од власта 
да преземе мерки за оневозможување на активностите од 
дискриминаторски карактер. 

 » значителен број известувања за комисијата претставуваат 
критика на нејзиното работење, на нејзината недостапност 
и невидливост, дадена од страна на претставниците на 
цивилното општество.

 » во ниту еден од медиумските настапи, комисијата не нуди 
став и објаснување поврзани со имплементацијата на зсзД.

 » во ниту еден од медиумските настапи комисијата не упатува 
критика кон некој државен орган, структура или институција 
заради направена дискриминација или несоодветна 

72 http://www.time.mk/cluster/e8e40cc023/dusko-minovski-pretsedatel-na-
komisijata-za-zastita-od-diskriminacija.html

73 http://www.time.mk/cluster/706aafdcfc/kazna-za-kanal-5-poradi-govo-
rot-na-omraza-na-milenko.html, http://kurir.mk/makedonija/vesti/53186-
Navivacki-grupi-navivaat-so-govor-na-omraza, http://www.time.mk/
cluster/222572d3e8/vrie-od-govor-na-omraza-na-socijalnite-mrezi.html, 
http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=0149F2692A0F3F4BAAFAF
7CB73A3343D
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практика којашто овозможува дискриминација, ниту пак ја 
повикува државата за исполнување на нејзините обврски 
во согласност со зсзД и меѓународните договори што ги има 
ратификувано.74

 » значаен дел од медиумските известувања се посветени на 
информациите за обуките на кои присуствуваат членовите 
на комисијата (како партиципанти, а не како изведувачи на 
обуките).

 » нема ниту една дебата/расправа/анализа во медиумите за 
конкретен случај или за имплементирачка практика во која 
би учествувале претставници на комисијата.

 » наместо соодветен настап на комисијата (со анализи, 
посочувања и препораки) во насока на нејзино промовирање 
како тело што ќе се бори против дискриминацијата, истата 
се задоволува со апели до граѓаните.75

според информациите добиени од комисијата, за потребата од 
првично медиумско претставување на комисијата е расправано на 
средбата од 30.6.2011. Претставувањето е закажано за септември.76 
на оваа средба е закажано изработување промотивни материјали 
и изработка на интернет страница. во текот на 2011 година, со 
поддршка од оБсе, комисијата има остварено неколку работилници 
со цел да запознае дел од можните партнери во натамошната работа 

74 наспроти на ова, членот на комисијата јован ананиев, во единствената 
дискусија во која е спомнат како директен учесник (во расправата по повод 
Извештајот на еУ за напредокот на Република македонија, во рамките на 
расправата на комисијата за еднакви можности на жените и на мажите), 
истакнува дека комисијата згрешила во оценката дека високошколските 
учебници во Република македонија содржат хомофобични содржини, 
што понатаму е пренесено од дневниот весник Дневник и во тв сител.

75 во записникот од средбата одржана на 23.6.2011 јасно се гледа дека 
комисијата има намера да упатува повици, а не и вистински да 
интервенира во дискриминирачките практики: „ќе апелира до граѓаните 
на Рм за толерантност и неагресивен и недискриминирачки пристап кон 
сите јавни манифестации и настани во државата“.

76 од прес-клипингот не може да се одреди дека навистина е направено 
какво било претставување на комисијата во спомнатиот период или 
подоцна (сè до крајот на 2011 година).
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со својата функција.77 според добиените информации во текот на 
2011 година, комисијата нема одржано обуки во кои таа или некои 
нејзини членови ќе се појават во улога на обучувачи. од изнесеното 
произлегува дека во текот на 2011 година комисијата не ја остварувала 
надлежноста поврзана со информирањето на јавноста, промоција 
на комисијата и едукација поврзана со човековите права и со 
еднаквоста. Информирањето се сведува на известување на јавноста 
за постоењето на комисијата (редуцирано на идентификување 
на комисијата со претседателот Душко миновски) и обучување 
на членовите на комисијата во функција на нивно елементарно 
запознавање со идејата за недискриминација и со улогата што би 
требало да ја имаат.78

3.1.6  Го следи спроведувањето на овој закон, иницира 
измена на прописите заради спроведување и 
унапредување на заштитата од дискриминација 

една од улогите на комисијата е да го овозможи имплементирањето 
на зсзД и да учествува во градењето на пошироката правна рамка 
којашто треба да овозможи воспоставување на еднаквоста како 
стандард и заштита на луѓето од дискриминација. остварувањето на 
оваа функција на комисијата подразбира многу широк и продлабочен 
мониторинг на сите активности поврзани со зсзД, на политиките кои 
ги градат државните органи во функција на негова имплементација 
и на потребните промени на легислативата кои би требало да 
овозможат изедначен пристап кон проблемот на дискриминацијата 
и заштитата на граѓаните од дискриминација. во информациите 
добиени од комисијата и во записниците за одржаните средби во 
текот на 2011 година, не можат да се идентификуваат податоци 
за какви било активности на комисијата насочени кон следење 
на имплементацијата на зсзД. според информациите добиени од 

77 комисијата за заштита од дискриминација, во соработка со 
мисијата на оБсе во скопје, организира работилницата на тема 
„меѓуинституционалната соработка меѓу комисијата за заштита од 
дискриминација и централната власт“.

 комисијата за заштита од дискриминација, во соработка со оБсе, 
организира работилница за соработка со социјалните партнери и со 
граѓанскиот сектор. (http://www.kzd.mk/mk/novosti)

78 според записникот од 21.7.2011, Душко миновски учествувал на обуката за 
судии и јавни обвинители, спроведена од страна на оБсе и академијата за 
судии и јавни обвинители (http://daily.mk/cluster3/4197e0ba1fc3ed14e68ea
a45a14c6ee6/sudiite-na-obuka-za-nediskriminacija), а на 9.12.2011 е изведена 
едукација на комесарите за дискриминација врз основа на попреченост 
(ги едуцира невладина организација).
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комисијата, во текот на 2011 таа нема направено ниту анализи на 
другите закони низ призмата на законот за спречување и заштита 
од дискриминација79, нема доставено амандмани за промена на 
законите80 и нема дадени мислења, предлози и иницијативи за 
промена на законите, со цел нивно усогласување со зсзД.

Дури и при подготовката на националната стратегија за еднаквост 
и недискриминација81, комисијата учествува само со свој претставник 
во работната група формирана од страна на министерството за труд 
и социјална политика, а во самата стратегија не е издвоено посебно 
место за оваа комисија како носител на активностите поврзани 
со имплементацијата на зсзД. овој податок укажува на целосно 
неостварување на оваа значајна надлежност на комисијата и на 
отсуство на хармонизација на легислативата со стандардите развиени 
во зсзД, што во крајна линија влијае и на можноста граѓаните да ги 
заштитат своите права (доведувајќи ги во заблуда и конфузија во 
однос на заштитните механизми што им стојат на располагање и до 
појава на контрадикторности поврзани со предметот на можната 
заштита и процедурите кои може/треба да се преземат).

3.1.7  Воспоставува соработка со органите надлежни за 
остварување на еднаквост и заштита на човековите 
права во локалната самоуправа

соработката со локалната самоуправа и механизмите за заштита од 
дискриминација и за промоција на еднаквоста (на пример, комисиите 
за меѓуетнички односи, комисиите за еднакви можности на жените 
и мажите и сл.) кои се развиваат на ниво на локалната самоуправа, 
треба да овозможат приближување на комисијата до специфичните 
проблеми карактеристични за одделни средини, пристап до податоци 
и сознанија за дискриминацијата и дисеминација на информациите 
за можностите што им стојат на располагање на граѓаните за 
заштита на нивните права. ова претставува надлежност која треба 
да се остварува со цел да се овозможи прогресивна дисеминација на 
сознанијата поврзани со заштитата од дискриминација, инволвирање 
на структурите на локалните власти во градењето на политиките 
за недискриминација и воспоставувањето мониторинг-мрежа за 
идентификување на дискриминацијата на локално ниво.

79 Допис по барање за пристап до информации 03-173/3 од 24.11.2012
80 Допис по барање за пристап до информации 03-167/3 од 24.11.2012
81 http://www.mtsp.gov.mk/default-mk.asp?ItemID=21E7AB9648BFC441AFD58

8BA0183B4A3
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во текот на 2011, комисијата има остварено две заеднички 
работилници со единиците на локалната самоуправа под наслов: 
„меѓуинституционална соработка меѓу комисијата за заштита од 
дискриминација и единиците на локалната самоуправа“, во функција 
на воспоставување прв контакт и отворање на можностите за идна 
соработка. Поврзувањето на работата на комисијата со работењето 
на комисиите за еднакви можности и за односи меѓу заедниците во 
рамките на локалната самоуправа, е исклучително важна активност 
во функционирањето на комисијата, на која треба да и се посвети 
големо внимание во натамошното функционирање на комисијата. 
ова може да биде одбележено како добар почеток на остварувањето 
на оваа надлежност, меѓутоа ни оддалеку не е задоволувачко, дури 
ни во првата година од функционирањето на комисијата.

3.1.8  Дава препораки на државните органи за преземање 
мерки за остварување на еднаквоста 

комисијата треба да претставува извор на знаења и треба да 
поседува соодветни капацитети што би биле искористени во функција 
на помош на државата во креирањето на атмосферата и условите за 
еднаквост. комисијата е замислена како ресурсен центар, промотор 
и двигател на антидискриминаторските активности на државата 
и иницијатор на промените што ќе доведат до проактивна улога на 
државата во воспоставувањето на еднаквоста. со оглед на тоа дека 
во текот на 2011 година комисијата нема направено ситуациони 
анализи во конкретни области/основи на дискриминација, ниту 
пак анализи за работењето на конкретните државни органи од 
перспектива на дискриминацијата, како и во отсуство на сопствени 
капацитети за експертиза, во изминатиовт период комисијата не 
можела да ја оствари оваа надлежност. според информациите 
добиени од комисијата, во овој период таа има дадено една препорака 
поврзана со дискриминацијата до еден државен орган (владата 
на Република македонија), од каде што има и повратен допис за 
постапување во врска со препораката. меѓутоа, оваа препорака се 
однесува на конкретен случај кој е поднесен до комисијата во вид на 
претставка за дискриминација, што значи дека не претставува дел 
од надлежностите што се подразбираат под точката 8 од членот 24 
од зсзД. овој податок покажува дека членовите на комисијата не 
го разбираат значењето на оваа надлежност и, следствено на тоа, 
подразбира нивна пасивност во однос на остварувањето на истата.
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3.1.9  Дава мислења по предлог-законите кои имаат значење 
за заштита од дискриминација 

оваа надлежност е непосредно поврзана со претходните 
надлежности за следење на имплементацијата на зсзД, 
хармонизирање на легислативата и постапување врз основа на 
претходно направени анализи. во рамките на оваа надлежност се 
очекува комисијата, самоиницијативно или по барање на одредени 
органи и институции, да дава стручно мислење за специфичните 
одредби содржани во конкретните закони, кои можат да се 
однесуваат на дискриминацијата или со кои би требало конкретно да 
се регулира материјата поврзана со еднаквоста.

според информациите добиени од страна на комисијата, таа 
нема учествувано во расправи за промена на релевантните закони, 
односно нема дадено мислење по предлог-закон што е од значење 
за заштитата од дискриминација82. ова тврдење е проблематично, 
со оглед на тоа дека претставник на комисијата учествувал во 
расправата по повод предлогот за донесување нов закон за еднакви 
можности83. од ова може да се заклучи дека комисијата доставува 
погрешни информации за сопствената активност или не знае што 
всушност претставува оваа надлежност или пак дека записникот од 
собраниската комисија е неточен. во секој случај, податокот укажува 
на целосно отсуство на релевантно остварување на оваа надлежност.

3.1.10 Прибира статистички и други податоци, формира бази 
на податоци, спроведува студии, истражувања и обуки 
во врска со дискриминацијата 

суштината на оваа надлежност на комисијата е собирање 
дисегрегирани податоци по одделни основи на дискриминација и 
конкретни групи луѓе со цел:

 » создавање можности за проактивно дејствување на 
државата во борбата со дискриминацијата и воспоставување 
на параметрите на еднаквост. статистиката треба да 
овозможи идентификување на групите луѓе кои се повеќе 
и почесто изложени на дискриминација и на видовите 

82 Допис по барање за пристап до информации бр. 03-168/3 од 24.11.2012
83 Република македонија, собрание на Република македонија, комисија за 

еднакви можности на жените и мажите, број 28 - 4122/513, октомври 2011 
година скопје; Извештај од Првото читање на Предлог-законот за еднакви 
можности на жените и мажите – прво читање.
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дискриминација кои претставуваат приоритет во борбата во 
Република македонија.

 » Промена на основната насока на заштитата - од индивидуална 
(поединечна) кон системска, односно од реактивна кон 
проактивна и превентивна.

 » зголемување на видливоста на дискриминацијата и 
на конкретните групи луѓе кои се дискриминирани. со 
колектирањето на податоците за многу „мали“ проблеми 
распрснати и незабележливи во секојдневното живеење и 
работа, се создава реалната слика и се добиваат реалните 
размери на проблемот.

 » секоја диспропорција во статистичките показатели не значи 
дискриминација, меѓутоа статистиката ни овозможува да ги 
согледаме диспропорциите и да направиме продлабочени 
анализи, со цел да ги откриеме вистинските причини 
за нивното постоење (особено кога станува збор за 
континуирани и отпорни разлики кои постојано опстојуваат 
во заедниците) и за разоткривање на институционалната и 
на структурната дискриминација.

на прашањето: „Дали комисијата има собрано или побарано 
специфицирани статистички податоци (по области или по основи на 
дискриминација) од формирањето на комисијата, па сè до моментот 
на приемот на ова барање и кои се тие?“, комисијата не само што 
не беше во состојба да даде одговор, туку воопшто не го разбра 
прашањето. Имено, според информацијата добиена од комисијата,84 
под собирање статистички податоци комисијата подразбира 
водење сопствен преглед за пристигнатите и решени претставки. 
кај членовите на комисијата очигледно потполно отсуствува 
разбирањето на статистиката како орудие во борбата со структурната 
дискриминација, како начин за идентификување на областите на 
дискриминација и како орудие во рацете на комисијата во следењето 
на политиките на државата и иницирањето на законските и другите 
промени, со цел да се воспостави систем на еднаквост. во отсуство 
на вакво елементарно разбирање на функцијата што би требало 
да ја има статистиката во борбата со дискриминацијата (особено 
структурната дискриминација) не е направен ниту првиот чекор во 
насока на собирање и систематизирање, дури ни на статистичките 
податоци кои веќе постојат во државата, а камоли првиот чекор 

84 Допис по барање за пристап до информации бр. 03-155/3 од 24.1.2012
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кон воспоставувањето нови бази на податоци што би овозможиле 
ефективна работа на комисијата.

следствено со ова, во текот на 2011 година во рамките на комисијата 
не е поставено на дневен ред иницирањето на истражувања и 
анализи поврзани со дискриминацијата во Република македонија. во 
работата на комисијата не се искористени ниту податоците добиени 
од веќе направените, ниту пак од постоечките анализи за состојбата 
со дискриминацијата во Република македонија и овие анализи не се 
употребени во насока на иницирање расправи, проблематизирање 
на одредени аспекти и иницирање промени во легислативата и во 
практиката.

3.1.11 Соработува со соодветни национални тела на други 
држави, како и со меѓународни организации на полето 
на заштитата од дискриминација 

соработката со националните тела за еднаквост или за 
човековите права треба да ја стави комисијата во контекст на 
меѓународните стандарди, да овозможи следење на развојот на 
недискриминаторските стандарди на меѓународно ниво, споделување 
на искуствата со слични институции, натамошен развој на комисијата 
и да обезбеди своевиден меѓународен мониторинг врз нејзиното 
работење. во врска со оваа надлежност, комисијата изјави дека нема 
остварено ваква соработка. ова е проблематична информација со 
оглед на фактот дека комисијата остварила комуникација и посета 
(во текот на јуни 2011 година) на комисијата за недискриминација во 
Ирска.85 наспроти ова, на прашањето за остварената соработка со 
националните тела за човековите права, е добиена информацијата 
дека комисијата остварила контакт со: народниот правобранител, 
комисијата за однос со верските заедници и со агенцијата за 
остварување на правата на заедниците.86 Дадениот одговор сам по 
себе покажува дека членовите на комисијата не знаат што се тоа 
национални институции за човековите права и дека не ја разбираат 
надлежноста дадена под точка 11.

на 29.9.2011 е донесен заклучок за барање статус посматрач во 
мрежата Equinet (по сугестија на Хелсиншкиот комитет). Целта на ова 
барање (според комисијата) е „аплицирање во ИПа фондовите“. вака 
поставената цел за вклучување во мрежата на тела за еднаквост 

85 Извештајот за остварената посета не е разгледуван на ниту една од 
наредните средби и не се знае дали е подготвен.

86 Допис бр. 03-156/3 од 24.1.2012
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укажува на потполно отсуство на свест кај членовите на комисијата 
за улогата на оваа мрежа и за придобивките што би можела да ги 
има комисијата од зачленувањето во истата.87 според информациите 
добиени од комисијата, таа нема остварено соработка со советот 
на европа, со специјалните процедури на оон и со комисиите за 
заштита од дискриминација во регионот. во текот на 2011 година 
комисијата има остварено средби со претставници на Делегацијата 
на еУ во Република македонија, како и со претставници на оБсе и на 
европскиот парламент.

3.1.12 Донесува деловник за работа и други акти за 
внатрешна организација на работата

комисијата има донесено Деловник за работа, кој е објавен и 
на интернет страницата на истата.88 од информациите добиени 
од страна на комисијата не може да се утврди кога е донесен овој 
деловник.89 Деловникот е изработен само на македонски јазик (за што 
се водела расправа во комисијата, која завршила со надгласување и 
со одлука тој да биде изработен само на македонски јазик). 

Деловникот е многу непрецизен во одредувањето на процедурите 
на постапување и многу малку може да биде ставен во функција на 
остварување на надлежностите на комисијата. во прилог се дадени 
само дел од пропустите во Деловникот:

 » во Деловникот не е разработена функцијата на членовите 
на комисијата (од аспект на нивната улога во остварувањето 
на одредени надлежности на комисијата, поделбата на 
задолженијата, начинот на работа поврзан со секоја од 

87 http://www.equineteurope.org/266.html
88 http://www.kzd.mk/phocadownload/delovnik-za-rabota-kzd.pdf
89 според текстот објавен на интернет страницата, Деловникот е усвоен на 

20.5.2011 г. според записникот од 5.5.2011, формирана е работна група за 
изработка на деловник. според записникот од средбата одржана на 7.6.2011, 
деловникот треба да биде усвоен во јуни 2011 г. на средбата одржана на 
23.6.2011 повторно се поставува прашањето за донесување деловник. на 
овој состанок се разгледуваше можноста за донесување на Деловникот за 
работа на комисијата и негово гласање, но поради издвоеното мислење 
од страна на комесарот агим нухиу, во врска со членот 4 од законот за 
употреба на јазиците и неговото мислење дека треба да има менување 
во толкувањето на истиот, комисијата одлучи ова прашање во врска со 
измената на законот за употреба на јазиците уште еднаш да се стави 
на разгледување и проверка. според записникот од средбата одржана 
на 30.6.2011, Деловникот е усвоен на оваа средба. на седницата одржана 
на 28.7.2011 е донесен заклучок Деловникот да се објави на интернет 
страницата на комисијата.
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надлежностите и градењето на капацитетите на комисијата 
да одговори на поставените надлежности).

 » Дел од одредбите во Деловникот се напишани на начин 
што не дава насоки за тоа како ќе се оствари конкретната 
одредба во практиката. на пример, според членот 4: „секое 
лице во комуникацијата со комисијата може да употреби 
еден од службените јазици и неговото писмо а комисијата 
одговара на македонски јазик и неговото кирилично писмо, 
како и на службениот јазик и писмо што го употребува 
подносителот на претставката“. со оглед на тоа дека оваа 
одредба не е натаму разработена од аспект на составот 
на вработените, преведувањето на материјалите што ги 
продуцира комисијата, прецизирањето дали станува збор за 
усно или за писмено комуницирање, не е јасно на кој начин 
ќе биде остварена.

 » во Деловникот не е јасно назначено за што одлучува 
комисијата и какви видови одлуки носи таа. не е 
разработен ниту процесот на одлучување од аспект на 
претходните анализи што треба да бидат направени, ниту 
пак евентуалната партиципација на другите индивидуи, 
организации или институции.

 » во ниту една од процедурите дадени во Деловникот не е 
децидно определено кој, на каков начин и што прави во врска 
со одделни етапи на процедурата. на пример, во врска со 
постапувањето по претставките (членот 22 од Деловникот) 
се спомнува „прием и обработка на претставките“, меѓутоа 
не се објаснува кој ги прима претставките, кој ги обработува 
и што се подразбира под обработка на претставките. во 
истиот член се спомнува „постапување по предметите“, 
меѓутоа не се прецизира кој постапува и што се подразбира 
под постапување по предмети.

 » во деловникот се спомнува конфликт на интереси (член 25), 
меѓутоа не се објаснува во кој случај ќе се смета дека постои 
ваков конфликт кој е причина за непостапување на членот 
на комисијата по конкретна претставка.
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3.2 ОСТВАРЕНА СОРАбОТКА СО ДРуГИТЕ ОРГАНИ
според членот 31 од зсзД: „сите физички и правни лица, државни 

органи, органи на единиците на локалната самоуправа, други 
органи и организации кои вршат јавни овластувања, како и сите 
јавни установи и служби, се должни по барање на комисијата да и 
дадат податоци за конкретни случаи на дискриминација“. овој член, 
всушност, се однесува на обврската што постои за сите физички 
и правни лица во државата да даваат податоци до комисијата и да 
одговорат на нејзините барања.

во својот одговор за практиката поврзана со имплементацијата 
на овој член, комисијата извести дека има остварено соработка 
со: комисијата за еднакви можности на жените и мажите при 
собранието на Рм (6), со агенцијата за остварување на правата на 
заедниците (2) и со комисијата за односи со верските заедници (1) и 
дека на 10.12.2011 е склучен меморандумот за соработка со комисијата 
за еднакви можности. Дадената информација нема никаква врска со 
содржината на членот 31 и е само уште еден показател за отсуството на 
елементарно разбирање на комисијата за предметот на сопственото 
работење. во информациите со коишто располагаме нема доволно 
податоци за остварената практика поврзана со овој член во текот на 
2011година.

3.3 ВРШЕњЕ уВИД ВО ДОКуМЕНТАцИЈАТА 
можноста за вршење увид во документацијата на одделни 

државни органи и институции претставува неопходен услов за 
остварување на надлежностите на комисијата, како во доменот на 
постапувањето по претставките, така и во анализите, истражувањата 
и формирањето на базите на податоци. според информациите 
добиени од комисијата, во текот на 2011 година се направени 17 
увиди во документацијата на државни органи. сите овие увиди се 
направени во врска со постапувањето по конкретни претставки. од 
информациите со коишто располагаме не може да се одреди обемот 
на направениот увид и нивото на заштитеност на документите за кои 
се бара увидот.
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3.4 СОРАбОТКА СО НАРОДНИОТ ПРАВОбРАНИТЕл 
соработката со народниот правобранител е посебно издвоена во 

зсзД, заради значењето што го има во градењето на заедничкиот 
настап на овие две институции во борбата со дискриминацијата, 
можноста за заеднички активности како во постапувањето по 
конкретни претставки, така и во врска со иницијативите насочени 
кон промени на легислативата, политиките и практиките во 
општеството. според информациите добиени од комисијата, со 
народниот правобранител на Република македонија се остварени 
12 контакти и неколку заеднички средби, на кои е договорена 
натамошната соработка. меѓутоа, на интернет страницата на 
комисијата и на интернет страницата на народниот правобранител 
нема информации за остварена соработка меѓу овие две тела. на 
интернет страницата на народниот правобранител нема линк (врска) 
со соодветната страна на комисијата.

Посебен проблем во соработката меѓу овие две институции може 
да претставува и непрецизноста во распределбата на надлежностите 
поврзани со дискриминацијата, особено по последните промени на 
законот за народниот правобранител,90 со кои на комисијата и се 
доделуваат поголеми надлежности во областа на дискриминацијата.

3.5 ДРуГИ АКТИВНОСТИ
според информациите добиени од комисијата, на средбата 

одржана на 29. 9.2011 е усвоен стратешкиот план на комисијата (2011–
2015).91

90 службен весник на Република Македонија бр. 114/2009
91 на интернет страницата на комисијата нема информации за овој документ.
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ЗАКлучНИ бЕлЕШКИ

1. зсзД овозможува широк простор за функционирање на 
комисијата за заштита од дискриминација.

 Законската рамка е доволно флексибилна за да може да 
опфати многу широк дијапазон активности и да овозможи 
соодветно следење и поддршка на имплементацијата на ЗСЗД 
од страна на Комисијата. Законската рамка може понатаму 
да се развива, меѓутоа во моментов е многу поважно да 
се имплементира ЗСЗД и да се донесат подзаконските и 
објаснувачки акти во насока на оваа имплементација.

2. комисијата не е формирана како независно и самостојно 
тело (ниту еден од параметрите за независност не е докрај 
воспоставен, а особено загрижува видливата подреденост 
на комисијата во однос на државната администрација и 
политичко-партиските структури на власта).

 Параметрите за независност на Комисијата можат да бидат 
воспоставени со прецизирање на рамковно дадените законски 
определби во соодветната подзаконска регулатива. Потребно 
е да се посвети особено внимание на воспоставувањето на:

 » менаџерска независност (сопствена стручно-админи-
стра ти вна служба); 

 » структурна независност (што е можно поголема заш-
тита од влијанијата на политичките партии, особено 
оние од власта, преку начинот на кандидирање и избор 
на членовите на Комисијата, со кој ќе се промовира 
професионалноста, и со нивната издвоеност од државниот 
апарат);

 » финансиска независност (буџет димензиониран во 
согласност со предвидените надлежности, изработен 
со непосредно учество на Комисијата и без можност за 
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промена во рамките на ребалансите, освен по барање на 
Комисијата).

3. актуелниот состав на комисијата не соодветствува 
професионално на надлежностите што ги има комисијата 
и, во голема мера, го загрозува како индивидуалното 
постапување по претставките на граѓаните, така и сите 
активности насочени кон имплементација на зсзД.

 Потребно е градење систем од процедури и правила кои ќе 
обезбедат избор на професионален кадар со долгогодишно 
искуство во областа на човековите права (и особено во 
областа на дискриминацијата) и соодветни знаења, вештини 
и капацитети кои ќе можат да бидат искористени во насока 
на остварување на надлежностите на Комисијата. Потребно 
е отворање дискусија за евентуалната професионализација 
на местото член на Комисијата. Елементите на прецизирање 
можат да бидат дел од подзаконската регулатива што би се 
донела со цел да се имплементира ЗСЗД.

4. во моментов, комисијата е целосно недостапна за луѓето 
со попреченост и за најголемиот број граѓани за кои 
може да се очекува дека се или ќе бидат жртви на некоја 
дискриминаторска активност.

 Потребно е воспоставување на: физичка достапност на 
Комисијата за сите луѓе (а особено за луѓето со попреченост, 
постарите лица, родителите со мали деца, бремените 
жени и сл.); информативна достапност (воспоставување 
систем за информирање на граѓаните за можностите што 
ги нуди Комисијата и нивно поттикнување да се обратат до 
Комисијата, на начин што е најприфатлив за граѓаните); 
јазична достапност (на сите јазици на уставно препознаените 
заедници во Република Македонија, како и достапност на 
други јазици, врз основа на воспоставената соработка со 
овластените преведувачи); психолошка достапност (што 
подразбира просторно дислоцирање на Комисијата од кој било 
објект што се поврзува со власта и отсуство на непосредна 
зависност од државните структури).

5. во текот на 2011 година, комисијата се профилираше пред 
сè како реактивно тело преку функцијата поврзана со 
поднесувањето претставки и постапувањето по истите. 
остварувањето на оваа надлежност е доведено во прашање 
поради отсуството на административно-стручна служба 
и недоволните капацитети на комисијата да се справи 
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со специфичната проблематика на дискриминација во 
поднесените претставки од страна на граѓаните.

 Во остварувањето на оваа надлежност потребно е 
професионализирање на стручната служба и на самата 
Комисија, која ќе биде во состојба соодветно да ги процесира 
претставките и да даде правилни мислења или насоки за 
натамошно постапување на граѓаните.

6.  во текот на 2011 година, комисијата посвети исклучително 
малку внимание на информирањето на јавноста за 
сопственото постоење, улогата, начинот на постапување 
и можностите што ги нуди. медиумското претставување 
е занемарливо, а не е изработен никаков информативен 
материјал што ќе биде достапен за поширок круг граѓани.

 Една од главните задачи на Комисијата во наредниот 
период треба да биде промоцијата на ЗСЗД, промоцијата на 
заштитните механизми што им стојат на располагање на 
граѓаните во случај на дискриминација и поттикнувањето 
на граѓаните да поднесуваат претставки за дискриминација 
до Комисијата. Особено важен аспект на дејствување на 
Комисијата е реагирањето во случаите на дискриминација, 
посочувањето на дискриминирачките активности и 
постапки и подигањето на свеста и сензибилноста на 
граѓаните во врска со дискриминацијата и потребата од 
реакција во случаите на дискриминација (како за себе, така и 
за другите).

7.  во текот на 2011 година, комисијата воопшто не ја 
остварува надлежноста за следење на спроведувањето 
на зсзД, развојот на легислативата низ перспективата на 
дискриминацијата и воспоставувањето услови за еднаков 
третман на граѓаните. таа не иницира приспособување на 
легислативата на одредбите од зсзД, не поведува постапки 
за промена на законите, не учествува со свое мислење во 
менувањето на релевантните закони и не е вклучена во 
релевантните расправи.

 Комисијата мора да стане активен фактор на менувањето 
на легислативата низ призмата на недискриминацијата 
и еднаквоста и да го поттикне градењето стратегии и 
политики кои ќе обезбедат имплементација на ЗСЗД. Ова 
подразбира постојана комуникација со државните органи на 
локално и на централно ниво и давање експертска помош во 
нивното дејствување.
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8.  комисијата очигледно нема претстава за значењето и 
за улогата на десегрегираните статистички податоци во 
борбата со структурната дискриминација и во градењето 
на стратегиите и политиките на државата во однос на 
дискриминацијата и создавањето услови за еднаквост.

 Потребно е да се воспостават бази на податоци за 
дискриминацијата во Република Македонија и да се 
создаде стручен капацитет во рамките на Комисијата за 
искористување на овие податоци во насока на остварување 
на сопствените надлежности.

9.  во текот на 2011 година, комисијата нема иницирано проекти, 
истражувања или анализи во функција на следење на 
ситуацијата со дискриминацијата во Република македонија 
и промовирањето нови практики.

 Во рамките на Комисијата треба да биде воспоставена 
истражувачка единица, која во соработка со цивилното 
општество и академската заедница ќе работи на 
натамошно анализирање на концептот на недискримианција 
и актуелните текови во Република Македонија и пошироко и 
ќе промовира натамошен развој на системот за заштита од 
дискриминација и промоција на еднаквоста.

10.  комисијата нема воспоставено доволно контакти со слични 
тела во регионот и во европа, со цел да разменува искуства и 
да ги проширува перспективите на сопственото натамошно 
дејствување.

 Значаен аспект на дејствувањето на Комисијата 
треба да претставува и комуникацијата со сличните 
тела, организации и структури кои се занимаваат со 
проблематиката на дискриминацијата и еднаквоста, со цел 
да се прошират сопствените знаења и да се обезбеди поддршка 
на активностите во рамките на државата. 
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АНЕКСИ
КОРИСТЕНА МЕТОДОлОГИЈА 
ПРИ ИЗРАбОТКАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ



ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА КОМИСИЈА ВО СЕНКА62

АНЕКС 1 - Методологија користена
при изработката на Извештајот 

При изработката на Извештајот се користени методите на анализа 
на содржина, студија на случај и компаративниот метод. 

До комисијата беа испратени барања за увид во документацијата 
(записниците од одржаните седници на комисијата во текот на 2011 
година, претставките и мислењата, како и препораките што ги дала 
комисијата во врска со поднесените претставки).

 » Извршена е анализа на интернет страницата на комисијата 
и целокупната документација поставена на оваа интернет 
страница.

 » направен е Прес-клипинг за периодот 1.1.2011 – 31.12.2011 
(изработен на 25.1.2012 година).

 » направено е мини истражување на фактичката достапност 
на комисијата – обид за поднесување индивидуална 
претставка во текот на мес декември 2011 и месец јануари 
2012 година.
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(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република 
Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), од имателот ја барам следната 
информација од јавен карактер:

Во колку расправи за промена на релевантни закони 
учествувала Комисијата од нејзиното формирањето па се до 
моментот на приемот на ова барање и кои се тие распави на 
кои учествувала? 

------------------------------------------------------------------------------------------------
(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:
а) увид
б) препис
в) фотокопија
г) електронски запис
д) друго-----------------------------------------------------------------------------------

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:
а) по пошта
б) телефон
в) факс
г) е-маил
д) друго-----------------------------------------------------------------------------------

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:Фондација Институт отворено 
општество – Македонија, Бул. Јане Сандански бр. 111, 1 000 
Скопје, пфах 378

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: 
Владимир Милчин

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи 
причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за 
барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во Скопје Датум 01.12. 2011 година
 

-----------------------------------------------------------

Прилог 1: Допис –барање за добивање на податоци
До комисија за заштита од дискриминација
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Прилог 2: Прашања испратени до Комисијата  
за заштита од дискриминација

ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

1. Колку седници се одржани во текот на месец 
април 2011?

2. Колку седници се одржани во текот на месец  
мај 2011?

3. Колку седници се одржани во текот на месец 
јуни 2011?

4. Колку седници се одржани во текот на месец 
јули 2011?

5. Колку седници се одржани во текот на месец 
август 2011?

6. Колку седници се одржани во текот на месец 
септември 2011?

7. Колку седници се одржани во текот на месец 
октомври 2011?

8. Колку седници се одржани во текот на месец 
ноември 2011?

9. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец април 2011.

10. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец мај 2011.

11. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец јуни 2011.

12. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец јули 2011.

13. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец август 2011.

14. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец септември 2011.

15. Копија од записниците од седниците одржани 
во текот на месец ноември 2011.
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ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

16. Колку лица се ангажирани во работата на 
Комисијата (по која основа, со која фреквенција 
на присуство и со кој надворешен ангажман)?

17. Копија од актот за систематизација на 
работните места на Комисијата за заштита од 
дискриминација.

18. Која е веб-страницата на Комисијата за заштита 
од дискриминација и од кога е функционална?

19. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец април 2011 и под кои архивски 
броеви се заведени?

20. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец мај 2011 и под кои архивски 
броеви се заведени?

21. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец јуни 2011 и под кои архивски 
броеви се заведени?

22. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец јули 2011 и под кои архивски 
броеви се заведени?

23. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец август 2011 и под кои архивски 
броеви се заведени?

24. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец септември 2011 и под кои 
архивски броеви се заведени?

25. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец октомври 2011 и под кои 
архивски броеви се заведени?

26. Колку претставки се пристигнати до Комисијата 
во текот на месец ноември 2011 и под кои 
архивски броеви се заведени?
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ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

27. Колку од претставките пристигнати од 
формирањето на Комисијата се решени до 
моментот на пристигнување на ова барање и 
под кои архивски броеви се заведени решените 
предмети?

28. Копија од мислењата и препораките што се 
донесени од формирањето на Комисијата до 
приемот на ова барање.

29. За колку од претставките пристигнати од 
формирањето на Комисијата па сè до моментот 
на прием на ова барање, не е постапувано по 
претставките врз основа на членот 26 став 1 
и 2 од Законот за спречување и заштита од 
дискриминација и под кои архивски броеви се 
заведени претставките по кои не е постапувано?

30. Копија од актот со кој е одлучено да не се 
постапува по претставките врз основа на членот 
26 став 1 и 2 од Законот за спречување и заштита 
од дискриминација.

31. До кои субјекти е поднесено барањето за 
добивање податоци, во смисла на членот 
31 од Законот за спречување и заштита 
од дискриминација, од формирањето на 
Комисијата па сè до моментот на прием на ова 
барање, и во врска со кои претставки (под кој 
број се заведени, како и копија од барањето)?

32. На колку странки им е дадена информација 
за можно постапување во судска постапка од 
формирањето на Комисијата па сè до моментот 
на прием на ова барање?



Примената на законите под лупа 67

ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

33. Број на покренати иницијативи за поведување 
постапка пред надлежните органи поради 
сторени повреди на Законот за спречување и 
заштита од дискриминација од формирањето 
на Комисијата па сè до моментот на прием 
на ова барање (број на испратени дописи до 
надлежните органи; број на поведени постапки 
пред надлежните органи; број на добиени 
одговори во врска со испратените дописи/
иницијативи).

34. Колку дописи до медиумите, интервјуа, 
соопштенија, информации за граѓаните се 
изготвени од формирањето на Комисијата па сè 
до моментот на прием на ова барање?

35. Колку семинари за обука на релевантните 
структури (број на учесниците, состав на 
учесниците, содржина на обуките, обучувачи) 
се спроведени од страна на Комисијата од 
формирањето па сè до моментот на прием на ова 
барање?

36. Колку анализи на други закони низ 
призмата на Законот за спречување и 
заштита од дискриминација се изготвени 
од страна на Комисијата од нејзиното 
формирање па сè до моментот на прием на 
ова барање, кои се тие анализи и копија 
од истите. Прашањето се однесува во 
смисла на спроведувањето на Законот за 
спречување и заштита од дискриминација и 
иницирaњето измени на прописите заради 
спроведување и унапредување на заштитата од 
дискриминација.

37. Колку анализи на други закони низ призмата 
на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација се направени од страна на 
Комисијата од нејзиното формирање па сè до 
моментот на прием на ова барање, кои се тие 
анализи и копија од истите. 
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ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

38. Во колку расправи за промена на релевантните 
закони учествувала Комисијата од нејзиното 
формирање па сè до моментот на прием на 
ова барање и кои се тие расправи на кои 
учествувала? 

39. Колку мислења, предлози и иницијативи за 
промена на законите, со цел да се усогласат 
со Законот за спречување и заштита од 
дискриминација, дала Комисијата од нејзиното 
формирање па сè до моментот на прием на ова 
барање и копија од истите? 

40. Колку средби се остварени со комисиите за 
еднакви можности, комисии за меѓуетнички 
односи и комисии за правата на децата од 
страна на Комисијата од нејзиното формирање 
па сè до моментот на прием на ова барање и кои 
се тие расправи на кои учествувала? 

41. Колку средби се остварени со комисии за 
еднакви можности, комисии за меѓуетнички 
односи и комисии за правата на децата од 
страна на Комисијата од нејзиното формирање 
па сè до моментот на прием на ова барање? 

42. Колку ситуациски анализи во конкретните 
области/основи на дискриминација се 
изготвени од страна на Комисијата од нејзиното 
формирањето па сè до моментот на прием на ова 
барање, кои се тие анализи и копија од истите?

43. Колку анализи на работењето на конкретни 
државни органи се изготвени од страна на 
Комисијата од нејзиното формирање па сè до 
моментот на прием на ова барање, кои се тие 
анализи и копија од истите?

44. Колку препораки до државните органи се 
изготвени од страна на Комисијата од нејзиното 
формирање па сè до моментот на прием на ова 
барање и копија од истите?
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ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

45. Колку одговори (постапување) има добиено 
Комисијата од страна на државните органи 
во врска со дадените препораки од нејзиното 
формирање па сè до моментот на прием на ова 
барање и копија од истите?

46. Колку мислења (амандмани) има доставено 
Комисијата во врска со предлог-законите од 
формирањето на Комисијата па сè до моментот 
на прием на ова барање и копија од истите?

47. Колку од мислењата (амандманите) доставени 
од Комисијата во врска со предлог-законите од 
формирањето на Комисијата па сè до моментот 
на прием на ова барање се прифатени и кои се 
тие?

48. Дали Комисијата има собрано или побарано 
специфицирани статистички податоци (по 
области или по основи на дискриминација) од 
формирањето на Комисијата па сè до моментот 
на прием на ова барање и кои се тие?

49. Каква соработка со националните тела за 
човековите права (дописи, средби, заеднички 
проекти) има остварено Комисијата од 
нејзиното формирање па сè до моментот на 
прием на ова барање?

50. Каква соработка со Советот на Европа (дописи, 
средби, поддржани проекти) има остварено 
Комисијата од нејзиното формирање па се до 
моментот на приемот на ова барање?

51. Каква соработка со Специјалните процедури 
(експерти) во ООН системот (дописи, средби) има 
остварено Комисијата од нејзиното формирање 
па сè до моментот на прием на ова барање?

52. Каква соработка со комисиите за заштита од 
дискриминација во регионот (дописи, средби, 
заеднички проекти) има остварено Комисијата 
од нејзиното формирање па сè до моментот на 
прием на ова барање?
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ДАТА НА 
ИСПРАЌАЊЕ:
1.12.2011 година

ПРАШАЊЕ

53. Копија од Актите на Комисијата за заштита од 
дискриминација.

54. Копија од дописите упатени до Народниот 
правобранител од страна на Комисијата, од 
нејзиното формирање до денот на добивањето 
на ова барање.

55. Копија од добиените дописи од Народниот 
правобранител, од формирањето на Комисијата 
до денот на добивањето на ова барање.

56. Колку заеднички средби, проекти, активности 
и иницијативи се остварени помеѓу Комисијата 
и Народниот правобранител, од формирањето 
на Комисијата до денот на добивањето на ова 
барање.

57. Колку барања за увид во документацијата 
на државните органи се поднесени од 
формирањето на Комисијата до денот на 
добивањето на ова барање.

58. Број на направени увиди во документацијата на 
државните органи од формирање на Комисијата 
до денот на добивањето на ова барање.

59. Колку материјали за промоција на еднаквоста 
(брошури, памфлети, прирачници) се 
изработени од страна на Комисијата од 
нејзиното формирање па сè до моментот на 
прием на барањето?

Извештајот е изработен врз основа на одговорите што пристигнаа 
од страна на комисијата за секое од поставените прашања.
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АНЕКС 2 - Омнибус итражување

омнибус итражување спроведено од страна на Брима галуп во 
текот на ноември 2011 година.

квантитативно истражување (лице в лице интервју) на испитани-
чки примерок од 1.209 лица.

Демографски профил на испитаниците:

Пол:

 
 
 
 
 
 
 

 
возраст:
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Работен статус:

1 в
работен/а

 со П
Рв

2 вработен/а
 со сРв

3 н
евработен 

4 Д
омаќин/ка

5 студент/ка

6 П
ензионер/ка

вработен/а со полно работно време; вработен/а со скратено работно време

Прашање 1: од кого прво, би побарале помош во слушај да сте 
жртва на било каков вид на дискриминација?

1 с
уд

2 н
П

3 к
зД

4 П
олиција

5 н
во

6 Д
руго

7 о
д никого

8 Роднина

9 н
е знае

10
 м

едиуми

11 
Инспекција

12
 м

еѓу
 нар. с

уд
13

 Л
с

14
 Рекетар

1. суд; 2. народен правобранител; 3. комисија за заштита од 
дискриминација; 4. Полиција; 5. невладина организација; 6. Друго; 
7. од никог; 8. Роднина или пријател; 9. не знае; 10. медиуми;  
11. Инспекција; 12. меѓународен суд или меѓународна органицација; 
13. Локална самоуправа; 14. Рекетар.
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Прашање 2: Дали знаете каде се е локацијата ( улица, адреса ) на 
комисијата за заштита од дискриминација?

Прашање 3: какви се вашите очекувања од комисијата за заштита 
од дискриминација?
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Прашање 4: на кој начин сакате да бидете информирани за 
работата на комисијата за заштита од дискриминација?

1 И
нтернет

2 П
ечатени м

едиуми

3 електронски м
едиуми

4 П
ромотивен м

атеријал 

5 Билборди

6 П
реку пријатели

7 о
д никаде 

8 н
е знае

9 о
д секаде

1. Интернет; 2. Печатени медиуми; 3. електронски медиуми (тв, 
радио); 4. Промотивен материјал; 5. Билоборди; 6. Преку пријатели или 
роднини; 7. од никаде - незаинтересиран/а; 8. не знае; 9. од секаде. 
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АНЕКС 3 - физичка достапност на Комисијата

скали преку кои единствено може да се стаса до комисијата (од 19 
до 20. кат).
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АНЕКС 4 - Интернет поврзаност

оРГанИзаЦИја/ ИнстИтУЦИја ЛИнк 
оД кзД

ЛИнк кон кзД

1. народен правобранител на 
Република македонија

Да не

2. собрание  
на Република македонија

Да не (дадени се 
сите комисии, 
освен комисијата 
за заштита од 
дискриминација)

3. министерство за труд и 
социјална политика

Да не

4. секретаријат за спроведување на 
Рамковниот договор

Да не

5. сојуз Македонија без 
дискриминација

Да не

6. Хелсиншки комитет за 
човековите права на Република 
македонија

Да не 

7. европска делегација Да не

8. оБсе мисија во скопје Да не

9. EQUINET, the European Network 
of Equality Bodies

Да не

10. мИнИстеРство за ПРавДа не не

11. мИнИстеРство за 
оБРазованИе И наУка

не не 

12. мИнИстеРство за зДРавство не не 

13. аГенЦИја за мЛаДИ И сПоРт не не

14. комИсИја за оДносИ со 
веРскИте заеДнИЦИ И 
РеЛИГИознИте ГРУПИ

не не 

15. Уставен сУД на РеПУБЛИка 
макеДонИја

не не

16. јавно оБвИнИтеЛство на 
РеПУБЛИка макеДонИја

не не
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оРГанИзаЦИја/ ИнстИтУЦИја ЛИнк 
оД кзД

ЛИнк кон кзД

17.  ДРЖавно 
ПРавоБРанИтеЛство на 
РеПУБЛИка макеДонИја

не не

18. наРоДен ПРавоБРанИтеЛ на 
РеПУБЛИка макеДонИја

не не

19.  асоцијација за интеграција на 
Ромите – „месечина“

не не

20. Прва детска амбасада 
во светот - „меѓаши“ 

не не

21. мЦмс не не

22. Фондацијата отворено 
општество - македонија

не не

23. Проектот за поддршка на 
човековите права (ППЧП)

не не

24. сите за правично судење не не

25. ДРЖавна  
антИкоРУПЦИска комИсИја

не не

26. 4 стРанИЦИ на  
ПоЛИтИЧкИ ПаРтИИ

не не

27. стРанИЦИте на 10 најГоЛемИ 
оПштИнИ во макеДонИја И 
ГРаД скоПје

не не
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АНЕКС 5 - Постапување по претставки

неизедначеноста во примената на оваа одредба може да се 
забележи во повеќе решенија/мислења на комисијата.

1. на пример, мислење бр. 07-37/4 од 25.8.2011 по претставката 
на коалицијата за сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници против организаторот 
на Мотофест, клубот „ноќни волци“, која е одбиена со 
образложение дека од плакатите на организаторот е 
отстранет дискриминирачкиот дел поврзан со сексуалната 
ориентација:

 „По увидот на официјалната интернет страница на 
мотоклубот „ноќни волци“, комисијата за заштита од 
дискриминација констатираше дека плакатот што е 
поставен на нивната страница и кој служи за промоција 
на настанот во организација на истиот мотоклуб, веќе 
не го содржи знакот врз основа на кој подносителот на 
претставката, коалицијата за сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници, се повикува на 
дискриминација, па комисијата донесе мислење дека ја 
прекинува постапката за утврдување на дискриминација, 
бидејки истата понатаму е беспредметна“.

 меѓутоа, комисијата не се ни обидела да го анализира 
основниот манифест на оваа организација, кој сè уште се 
наоѓа на интернет страницата на организацијата (http://
www.nightwolves.com.mk/index_mk.htm), во кој е присутен 
сличен дискриминирачки текст.

2. на пример, одбивање на комисијата да постапува по 
претставка заради утврдена ситуација на афирмативна 
акција, од 18.5.2011 година. комисијата одлучила да не 
постапува по претставката за заштита од дискриминација 
врз основа на личен имотен и општествен статус (одредување 
на повисока цена за гаражирање на втор автомобил во 
катна гаража) со образложение дека: „наведената мерка 
повисока цена за втор, односно за трет автомобил на ист 
сопственик претставува афирмативна мерка насочена кон 
сопствениците на еден автомобил. афирмативната мерка 
е во корист на лице, група лица или заедница, со цел да се 
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елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, 
доколку разликувањето е оправдано или пропорционално 
на целта - да се обезбеди нивен природен развој и ефективно 
постигнување на нивното право на еднакви можности 
во споредба со другите лица, групи лица или заедници“. 
ова толкување на членот 13 од законот претставува многу 
јасен показател на незнаењето на членовите на комисијата 
што е тоа дискриминација и кога и на кој начин може да 
се практикуваат афирмативните мерки. ваквиот начин 
на одлучување на комисијата може да доведе до големи 
нарушувања на принципот на еднаквост пред законите и до 
појава на самоволие во различното третирање на луѓето. 

3. на пример, мислење на комисијата донесено на 10.10.2011 
година во врска со решение за прераспоредување на 
друго работно место, каде што комисијата утврдила 
дискриминација поради:
 » непримената на актот за систематизација на работните 

места или распоредување што е спротивно на членот 179 
од законот за работните односи.
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АНЕКС 6 - буџет на Комисијата

Буџет за 2011 година
Раздел 02011: КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
ВКУПЕН БУЏЕТ: 3.566 ИЛЈАДИ ДЕНАРИ

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2011 ГОДИНА

Комисијата за заштита од дискриминација во согласност со член 16 
од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.50/2010) е самостоен и независен 
орган што работи во согласност со надлежностите уврдени во Законот. 
Комисијата постапува по претставки, дава мислење и препораки за 
конкретни случаи на дискриминација, ја информира јавноста во случај 
на дискриминација и презема активности за промоција и едукација, дава 
препораки на државните органи за преземање мерки за остварување на 
еднаквоста и друго. 

Ребаланс на буџетот

Во раздел 02011 - Комисија за заштита од дискриминација, во 
потпрограмата 20 – заштита од дискриминација, ставка 401 – Основни 
плати се намалува за 1.324.000 денари, ставката 402 – Придонеси за 
социјално осигурување се намалува за 492.000 денари, ставката 420 – 
Патни и дневни расходи се намалува за 85.000 денари, ставката 421 – 
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 
115.000 денари, ставката 423 – Материјали и ситен инвентар се намалува 
за 50.000 денари, ставката 424 – Поправки и тековно одржување 
се намалува за 60.000 денари, ставката 425 – Договорни услуги се 
зголемува за 2.290.000 денари, ставката 426 – Други тековни расходи се 
намалува за 20.000 денари, ставката 480 – Купување опрема и машини 
се намалаува за 80.000 денари.

ПОВЕЌЕ ТРуД
ЗА ПОДОбАР СуД

Судската заштита 
на човековите права 

во управен спор

ПРЕКРШОчЕН 
ОРГАН - ПОЗИТИВНА 

РЕфОРМА?

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА 
ЗА КОМИСИЈА ВО СЕНКА

Извештај за работата на 
Комисијата за заштита од 

дискриминација во првата 
година од нејзиното постоење 
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ПОВЕЌЕ ТРуД
ЗА ПОДОбАР СуД

Судската заштита 
на човековите права 

во управен спор

MORE EFFORTS FOR MORE 
EFFICIENT COURTS
Court protection of 
human rights in 
administrative disputes

1

ПРЕКРШОчЕН 
ОРГАН - ПОЗИТИВНА 

РЕфОРМА?

MISDEMEANOR
BODY – POSITIVE
REFORM?

2

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА 
ЗА КОМИСИЈА ВО СЕНКА

Извештај за работата на 
Комисијата за заштита од 

дискриминација во првата 
година од нејзиното постоење 

SHADOW REPORT F
OR SHADOWED COMMISSION
Commission for Protection 
against Discrimination’s 
Performance in the 
First Year of Operation

3

Други анализи од едицијата Примената на законите под лупа 
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