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АВГУСТ 2017  
Во текот на овој месец В.Д. Директорот на Бирото за застапување, откако ја презеде функцијата на којa беше 
именувана на седницата на Владата на Република Македонија, која се одржа на 25 јули 2017 година, презеде 
интензивни активности за консолидирање и организација на работата на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, 
кое во моментот на преземањето на функцијата имаше само двајца вработени правници од вкупно тројца државни 
службеници. Активностите кои беа преземени во овој месец беа првенствено во насока на реализација на 
неодложните активности во процесот на застапување на државата пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП). 
 

СЕПТЕМВРИ 2017  
Во текот на месец септември 2017 година, В.Д. Директорот на Бирото за застапување на Република Македонија пред 
Европскиот суд за човекови права, г-а Даница Џонова, реализираше интензивна агенда во насока на ефикасно и 
навремено исполнување на законски предвидените надлежности на Бирото, како во делот на застапување на 
државата пред Европскиот суд за човекови (ЕСЧП), така и во делот на надлежностите поврзани со извршувањето на 
пресудите на ЕСЧП против Република Македонија.   
 
Владиниот агент имаше и обраќање во текот на Првата работилница со Уставниот суд на тема: Постигнување на 
правичен баланс помеѓу слободата на изразување и правото на приватен живот: фокус на стандардите на ЕСЧП која 
беше организирана во рамки на Проектот за јакнење на капацитетите на судството за заштита на човековите права и 
борба против несоодветното постапување и неказнивоста во рамките на Програмата „ Хоризонтален инструмент за 
Западен Балкан и за Турција” финансирана и имплементирана од страна на Европската унија (ЕУ) и Советот на Европа 
(СЕ).  Работилницата се одржа во периодот 28-29 септември 2017. Обраќањето на Владиниот агент беше на теми 
поврзани со предзвиците со кои се соочува Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП при застапувањето на 
предметите против државата кои се однесуваат на членот 10 од ЕКЧП, но и на извршувањето на пресудите против 
РМ. На работилницата на која земаа учество судии и вработени во стручната служба на Уставниот суд свое обраќање 



имаа и судија од Уставниот суд на Република Турција, г-ѓата Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија во ЕСЧП 
од РМ и други претставници на СЕ и ЕСЧП.  
 
На 27 септември 2017 Владиниот агент учествуваше на вториот состанокот на надзорниот одбор на Проектот за 
јакнење на капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против несоодветното постапување и 
неказнивоста во рамките на Програмата „ Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и за Турција” финансирана и 
имплементирана од страна на ЕУ и СЕ.  
 
В.Д. Директорот на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во тековниот месец започна со  активности во насока на  
зголемување на човечките капацитети на Бирото. 
 

ОКТОМВРИ 2017  
Покрај редовните активности во доменот на координација на активности за целите на прибирање на потребни 
информации од надлежните институции за целите на произнесување на државата во постапките по предмети кои 
пред ЕСЧП се водат против неа и изготвување на навремени произнесувања, во текот на месец октомври 2017 
година, в.д. Директорот на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, 
презеде иницијатива и активности за одржување на состанок на Меѓуресорската комисија за извршување на 
одлуките на права (ЕСЧП). На 25 октомври 2017 година, Владиниот агент зеде активно учествуво на тринаесеттата 
Меѓуресорската комисија, на која беа разгледувани мерките за извршување на повеќе пресуди донесени од страна 
на ЕСЧП против Република Македонија. 
 
Во текот на овој месец, Владиниот агент меѓудругото зема учество на тркалезна маса организирана од Центарот за 
правни истражувања и анализи во соработка со Уставниот суд на Република Македонија, во рамките на проектот 
“Зголемена видливост на работата на Уставниот суд на Република Македонија”, која се одржа на 02 октомври 2017 
година, а на која беа презентирани резултати од спроведеноот истражување, што беше проследено со отворена 
дискусија на темата.  
 
Активностите на Владиниот агент, кои беа во насока на извршување на пресудите на ЕСЧП против Република 
Македонија, продолжија преку интензивна комуникација со Одделот за извршување на пресудите на ЕСЧП при 
надлежниот Генерален директорат на Советот на Европа (СЕ) и Комитетот на министри (КМ) при СЕ, задолжен за 
надзор над извршувањето на пресудите и одлуките на ЕСЧП преку подготовка на акционите планови и извештаи и 
нивно доставување до КМ. 
 



Паралелно и континуирано, Владиниот агент остваруваше комуникација со домашните иснтитуции, како за 
потребите на процесот на застапување на државата пред ЕСЧП, така и во насока на координација на активности 
потребни да се преземат во процесот на извршување на пресудите на РМ против државата. 
 

НОЕМВРИ 2017  
Во текот на месец ноември 2017 година, Владиниот агент, г-а Даница Џонова, ја координираше работата во Бирото, 
во насока на реализирање на неговите надлежности насочени кон подготовка и доставување на навремени и 
издржани одбрани на државата во предметите пред ЕСЧП. 
 
Истовремено, во текот на овој месец, Владиниот агент, ги интензивираше активностите кон извршување на 
пресудите на ЕСЧП против Република Македонија, преку организирање на неколку работни состаноци. Во тековниот 
месец, Владиниот агент, презеде низа активности во насока на ко-организција на посетата на РМ на претставници од 
Одделот за извршување на пресудите на ЕСЧП при надлежниот Генерален директорат на Советот на Европа (СЕ). 
Посетата беше реализирана во рамките на проектот „Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на 
човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и против неказнивоста“  финасиран и 
имплементиран од страна на ЕУ и СЕ.  
 
На 2 ноември 2017 Џонова учествуваше на Презентација на првиот мониторинг извештај „Реформи во судството – од 
Прибе 1 до Прибе 2 и потоа„ во рамките на НВО проектот „Заедничка акција за итни реформи во судството„. 
 

ДЕКЕМВРИ 2017  
Активностите на Владиниот агент во тековниот месец беа насочени кон извршување на редовните активности кои 
произлегуваат од вршењето на функцијата како и дополнителни активности кои беа во насока на подигнување на 
свеста кај сите релевантни домашни актери во однос на значењето на Конвенцијата и одлуките на ЕСЧП во 
домашното правораздавање, како и во однос на значењето на извршувањето на пресудите на ЕСЧП против 
Република Македонија. 
 
На 14 и 15 декември 2017 година, во рамките на проектот на Советот на Европа и Европската Унија „Зајакнување на 
капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против нечовечно и понижувачко постапување и 
против неказнивоста“ во соработка со Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, беше реализирана посета на 
Република Македонија на двајца претставници од Одделот за извршување на пресудите на Европскиот суд за 
човекови права при надлежниот Генерален директорат на СЕ. Согласно агендата на делегацијата, со посредство и во 
присуство на Владиниот агент беа остварени билатерални средби со Претседателот и судии на Уставниот суд на РМ, 



Претседателот и судии на Управниот суд на РМ, Министерот за правда  и претставници на Министерството за труд и 
социјална политика како и претставници на Центарот за социјална работа Скопје, каде беа разменети мислења за 
соодветните тековни пресуди на ЕСЧП кои се предмет на извршување и надзор од страна на КМ.  
 
Во рамките на овој проект, покрај билатералните средби, на 15 декември 2017 беше одржана тркалезна маса на 
тема: „Извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, со особен фокус на членот 3 од Европската 
конвенција за човекови права“ на која што покрај претставниците на Одделот за извршување на пресудите на 
Европскиот суд за човекови права при Комитетот на министри ЕСЧП, претставници од СЕ и претставници на 
Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судството, активно учество зеде и Владиниот агент на 
Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, г-а Даница Џонова преку презентација на тема „Улогата на Владиниот агент 
и на Бирото за застапување пред ЕСЧП во процесот на извршување“. На тркалезната маса беа презентирани и 
разгледнаи сосотојбите на РМ пред ЕСЧП во врска со пресудите кои се однесуваат на членот 3 од ЕКЧП, како и 
презентирање на очекувањата на КМ од државата, а во процесот на извршување на предметите во кои ЕСЧП има 
констатирано повреда на членот 3 од ЕКЧП. 
 

ЈАНУАРИ 2018  
Во текот на овој месец, Владиниот агент, реализираше интензивни активности во делот на организација, 
координација и подготовка на произнесувања на државата во предметите пред ЕСЧП кои беа на агендата за 
тековниот месец. 
 
Владиниот агент, одржуваше секојдневна комуникација со надлежните државни органи, со цел обезбедување на 
пристап до информации, неопходни за целите на подготовка на навремени и издржани одбрани на државата пред 
ЕСЧП. 
 
Истовремено, Владиниот агент, презеде активности за целите на реализација и  координација на различни 
активности за целите на ивршување на пресудите на ЕСЧП и подготовка  на акциони планови и извештаи и нивно 
доставување до КМ, задолжен за надзор над извршувањето на пресудите и одлуките на ЕСЧП.  
 
В.Д. Директорот на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП во тековниот месец продолжи со  активности во насока 
на  зголемување на човечките капацитети на Бирото. 
 

ФЕВРУАРИ 2018  
Во текот на овој месец, Владиниот агент, продолжи со реализација на тековните обврски на Бирото, кои првенствено 



се однесуваат на застапување на државата во предметите пред ЕСЧП како и активности во насока на реализација на 
извршувањето на пресудите на ЕСЧП против Република Македонија.  
 
Владиниот агент, беше во континуирана комуникација со државните органи, чие постапување беше клучно во 
процесот на извршување на пресудите на ЕСЧП против државата. Паралелно се одвиваше и комуникација со 
релевaнтните домашни институции за целите на подготовка на произнесувања по предметите доставени на одговор 
од страна на ЕСЧП, а иницирани со апликации поднесени до меѓународниот суд против државата 
 
Покрај редовните активности, Владиниот агент во неколку наврати зеде учество и на состаноците на работната група 
која работи на измени на Кривичниот законик со цел да предочи потреба за измени имајќи ги предвид проблемите 
кои се воочливи во тековните предмети пред ЕСЧП, но и со цел иницирање на измени во Кривичниот законик во 
функција на извршување на пресуди на ЕСЧП донесени во предмети против РМ, а со кои е констатирана повреда на 
ЕКЧП.   
 

МАРТ 2018  
Активностите на Владиниот агент во тековниот месец беа насочени кон извршување на редовните активности кои 
произлегуваат од вршењето на функцијата директор на Бирото како и дополнителни активности кои беа во насока на 
подигнување на свеста кај сите релевантни домашни актери во однос на значењето на ЕКЧП и одлуките на ЕСЧП во 
домашното правораздавање и, како и во однос на значењето на извршувањето на пресудите на ЕСЧП против 
Република Македонија. 
 
На 16-17 март 2018 година, Владиниот агент зеде учество на Петтиот регионален форум за владење на правото во 
Југоисточна Европа, во организација на Центарот AIRE и Civil Rights Defenders со поддршка на Министерството за 
надворешни работи на Велика Британија, Шведска и Регионалниот совет за соработка. На настанот свое обраќање 
имаа г-динот Заев, Претседател на Владата на РМ и г-динот Саљији, министер за правда во Владата на РМ, 
амбасадорите на  Велика Британија и Шведска во РМ, како и актуелни и поранешни судии во ЕСЧП. На настанот 
присуствуваа преставници од правосудните институции во државата и регионот. На регионалниот форум 
присуствуваа и Владините агенти од државите во регионот. Настанот имаше за цел подигнување на свеста за 
стандардите на ЕСЧП, но и размена на искуства и знаења за целите на почитување на стандардите од членот 3 на 
ЕКЧП и заштита на правата кои произлегуваат од забраната за мачење, нечовечко и понижувачко постапување и 
казнување. На маргините на настанот, Владиниот агент на РМ пред ЕСЧП, беше докаќин на колегите од сродната 
служба на БИХ, Србија, Хрватска и Црна Гора.  
 



Владиниот агент, во рамките на своите надлежности, активно учествуваше во организација, подготовка и во текот на 
14-сетата седница на Меѓуресорска комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП, како надлежно тело за следење и 
извршување на одлуките на ЕСЧП во предметите против РМ. Седницата се одржа на 28 март 2018 година, а на истата 
беа разгледувани мерки за извршување на низа пресуди донесени од страна на ЕСЧП, а кои произлегуваат од 
апликации поднесени пред ЕСЧП против Република Македонија. 
 
На 29 март 2018 година, Владиниот агент, учествуваше во дебата  поврзана со  имплементација на надворешниот 
контролен механизам врз полицијата, која се одржа во Собранието на РМ, на која покрај пратеници од Собранието 
на РМ, претставници од МВР, присуствуваа и преставници на академската заедница и НВО. 
 

АПРИЛ 2018  
Покрај редовните активности, во текот на овој месец Владиниот агент зеде учество и на конференцијата за промоција 
на проектот „Поддршка на реформите на системот на правна помош“ финансиран од Европската Унија и Советот на 
Европа како дел од програмата „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и за Турција“, кој има за цел  да 
обезбеди поддршка на националните институции во имплементацијата на реформите на системот на правна помош 
во согласност со европските стандарди. Настанот се одржа на 17 април 2018, а на истиот свое обраќање меѓудругото 
имаа и г-дин Оливер Ристовски, заменик министер за правда, г-дин Никола Бертолини, Раководител на Секторот за 
соработка на Делегацијата на Европската унија во Скопје и г-ѓа Хане Јункер, Раководител на Одделот за правда и 
правна соработка во Советот на Европа ќе земат учество на настанот. 
 
На 10 април 2018 Владиниот агент учествуваше на состанокот на надзорниот одбор на  Проектот за јакнење на 
капацитетите на судството за заштита на човековите права и борба против несоодветното постапување и 
неказнивоста во рамките на Програмата „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и за Турција“ финансиран и 
имплементиран од страна на ЕУ и СЕ.  
Во тековниот месец В.Д. Директорот на Бирото оствари средба и со Јавниот обвинител на РМ, на која се дискутираа 
предизвиците со кои се соочува Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП кога пред овој меѓународен суд ги застапува 
предметите со наводи за повреда на членот 3 од ЕКЧП, како и обврските кои се очекуваат од обвинителството во 
процесот на извршување на групата пресуди против РМ со кои е констатирана повреда на членот 3 од ЕКЧП. 
 
 

МАЈ 2018  
Активностите на Владиниот агент, во тековниот месец, беа насочени првенствено кон координација и успешно 
извршување на редовните активности на Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП.  



 
На 8 мај 2018 година, Владиниот агент, присуствуваше на 4-тата седница на  Постојаната анкетна комисија за заштита 
на слободите и правата на граѓанинот во рамките на која се одржа јавна расправа на тема: Извештај за напредокот на 
РМ од страна на ЕК за 2018, со посебен осврт на делот за човековите права.  
 
На 18-21 мај 2018 година, Владиниот агент, зеде активно учество како член во жирито на регионалниот Moot Court 
натпревар во организација на Civil Rights Defenders, одржан во х. Ибис, Скопје.  
 
На 29 мај 2018 години, беше одржана завршната конференција за проектот во рамките на Програмата Хоризонтален 
инструмент имплементирана од Советот на Европа “Зајакнување на капацитетите на судството за заштита на 
човековите права и борба против нечовечко и понижувачко постапување и против неказнивоста” на која Владиниот 
агент зеде активно учество како пеналист осврнувајќи се на активностите кои во рамките на проектот беа преземени 
за зголемување на свеста за процесот на извршување на пресудите на ЕСЧП, но и конкретните резултати од 
активностите кои го одбележаа текот и завршувањето на проектот, олицетворени преку донесени завршни 
резолуции на КМ.  
 
Во текот на овој месец дел од активностите на Владиниот агент беа насочени кон уредување на следното издание на 
Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права кој го издава Бирото во соработката со 
Германската фондација за меѓународна правна соработка - ИРЗ, а е финансирано од страна на Владата на Република 
Германија. 
 

 


