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РЕГИОНАЛНА СТУДИЈА ЗА ПОЗИЦИЈАТА НА БРАНИТЕЛИТЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА (БЧПЗЖС)

I ОПШТ ВОВЕД
И покрај фактот дека заштитата на бранителите
на човековите права стана меѓународен
стандард, државите честопати не се јасни
во поглед на прашањето дали екологистите
се заштитени според истите принципи и
дали тие треба да се сметаат за бранители
на човековите права. Како резултат на
зголемениот притисок за решавање на
климатската криза, некои држави сè повеќе
почнаа да гледаат на природата, или на
делови од природата, како на суштества
на коишто им е потребно слично ниво на
заштита како луѓето. Згора на тоа, притисоците
со коишто се соочуваат бранителите на
човековите права на здрава животна
средина (во понатамошниот текст „БЧПЗЖС“)
низ целиот свет се зголемуваат, при што
убиствата, тортурата и малтретирањето на
еко-активистите и домородните народи се во
пораст. Од овие причини, неколку глобални
иницијативи се залагаат за признавање
на бранителите на човековите права на
здрава животна средина во рамките на
заштитата на бранителите на човековите
права и пошироко. На полокално ниво, овие
иницијативи се раштркани. И додека многу
БЧПЗЖС разменуваат искуства и учат едни
од други, не се прави притисок државите да
ги признаат екологистите како бранители на
човековите права (БЧП), иако, ако зборуваме
искрено, во регионот нема висок степен на
признавање на БЧП воопшто.
Центарот за животна средина од Бања
Лука започна да го разгледува прашањето
поврзано со притисоците врз БЧПЗЖС,
бидејќи се повеќе луѓе се мобилизираат за
еколошки каузи. Овие иницијативи, водени
преку кампањи и обуки, конечно видоа
поконкретна можност да се направи анализа
со какви притисоци и закани се соочуваат
БЧПЗЖС во Западен Балкан, поточно во
пет од осум земји што се дел од мрежата
SEENET - Албанија, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Северна Македонија и Србија.
Оваа можност беше материјализирана преку

проектот „Бидете безбедни и проговорете
јавно“, реализиран со помош на средства од
Шведската агенција за меѓународна развојна
соработка (Sida) преку Балканската мрежа
за развој на граѓанското општество (BCSDN).
Бидејќи една од главните цели на
проектот беше да се анализираат и да се
идентификуваат потенцијалните области
за подобрување на правната рамка што е
релевантна за човековите права/слободата на
изразување на БЧПЗЖС во секоја од целните
земји (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Северна Македонија, Србија), идејата
за создавање на публикација којашто ќе ги
анализира и ќе ги сумира главните притисоци,
закани и одговори на прашањата со коишто
се соочиле БЧПЗЖС се реализираше во
форма на оваа публикација. Публикацијата
претставува компилација од пет извештаи
за земјите подготвени со помош на иста
методологија. Истражувачите во секоја земја
го анализираа релевантното законодавство,
фокусирајќи се на правата на слобода на
изразување и пристап до информации
и правата на слобода на здружување и
собирање. Според потребите на земјите
се анализирани и дополнителни права и
процеси, при што тие ја вклучуваат, но не
се ограничени на јавната администрација
и нејзината реформа, процесите на јавни
консултации и учество во донесувањето
одлуки, како и други специфични права што
произлегуваат од Архуската конвенција.
Методологијата за извештаите беше поделена
на три дела: анализа на законодавството,
анализа на практиките и опис на студии на
случај. При анализата на законодавството,
истражувачите користеа анализа на клучни
меѓународни стандарди за заштита на БЧПЗЖС,
како што е опишано подолу. Со цел да се
утврди кои се главните притисоци врз БЧПЗЖС
во петте земји од регионот, истражувачите
користеа стандардизиран сет на прашања
со коишто беа оценети различните форми на
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Дел од ограничувањата е фактот дека студијата
беше спроведена со многу кратки рокови, во
период на одмори, што потенцијално влијаеше
на стапката на одговор. Од таа причина, оваа
студија, исто така, не се занимаваше со
специфични меѓусекторски прашања, како
што се прашањата поврзани со проблемите
со коишто се соочуваат жените БЧПЗЖС,
како и припадниците на малцинските и
дискриминираните групи во овие пет земји.
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Поради пандемијата со КОВИД-19, состаноците
и консултациите во живо беа многу ограничени
и комуникацијата најчесто се одвиваше преку
е-пошта, на хартија или преку телефон, што
дополнително го забави процесот.
Регионалната анализа следи слична
логика како и извештаите за земјите, со
мали интервенции. Наместо анализа на
историјатот, регионалната студија нуди резиме
на релевантните меѓународни стандарди
коишто беа користени за да се утврди дали
законите се соодветни или не. Следните две
поглавја вклучуваат резиме на прашања
покренати од извештаите за земјите во областа
на законодавството и практиката, додека
последното поглавје нуди примери од земји
како што се Бугарија и Хрватска, коишто се дел
од мрежата SEENET, но се земји-членки на ЕУ,
за цели на споредба и учење. Сите анализи
завршуваат со препораки. Препораките на
оваа регионална студија содржат резиме на
најрелевантните препораки, како и поопшти
препораки за меѓународни институции,
влади, БЧПЗЖС и медиуми.

Протести против сечењето на чемпресите во Бар Фото: Данило Дадо Павловиќ

притисоци и вознемирување врз нив. Овие
прашања, преку интервјуа или во онлајн
формат, беа доставени до БЧПЗЖС и до
претставници на најмалку две институции
во секоја земја. Наодите од интервјуата беа
искористени за да се направат анализи на
притисоците со коишто се соочуваат БЧПЗЖС,
како и за опишување на студиите на случај.
Сето ова беше поткрепено со анализи на
слични извештаи од реномирани меѓународни
и/или локални организации, како и извештаи
од независни државни органи. Конечно,
сите студии се потврдени од најмалку две
релевантни лица на ниво на земјата.
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II КЛУЧНИ МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА НА БЧПЗЖС
„Признавајќи ја потребата од развој на
механизми за заштита на бранителите
на човековите права на здрава животна
средина “1, Советот за човекови права на
ОН ја усвои Резолуцијата 40/11, под наслов:
Признавање на придонесот на бранителите
на човековите права на здрава животна
средина за остварување на човековите права,
заштита на животната средина и одржлив
развој, на 21 март 2019 година. Меѓу другото,
Резолуцијата 40/11 „ги повикува сите држави
да ги преземат сите неопходни мерки за да ги
обезбедат правата, заштитата и безбедноста
на сите лица, вклучувајќи ги и бранителите на
човековите права на здрава животна средина,
коишто, меѓу другото, ги остваруваат правата
на слобода на мислење, изразување, мирно
собирање и здружување, онлајн и офлајн,
коишто се од суштинско значење за промоција
и заштита на човековите права и заштитата
и зачувувањето на животната средина“. 2
Документот го отвора патот на државите
за преземање активности за олеснување,
промовирање и заштита на човековите
права на БЧПЗЖС, овозможувајќи им да ја
продолжат својата работа за заштита на
животната средина.
Дополнително, Информативниот лист на ОН бр.
29, Бранители на човекови права: Заштита на
правото да се бранат човековите права, е еден
од меѓународните документи што ги признава
екологистите како бранители на човековите
права. Во документот се дадени детали за
видовите притисоци со коишто се соочуваат
бранителите на човековите права, а со тоа и
бранителите на човековите права на здрава
животна средина. Информативниот лист на
ОН нагласува прашања како што се убиства
и закани по живот; тортура и малтретирање;
произволни апсења и притвор; кривични
или други обвиненија што доведуваат до
гонење или осудување; вознемирување;
клевета; наметнување рестриктивни мерки
под изговор на безбедност; ограничување на
средината во којашто дејствуваат бранителите

на човековите права, попречување на
состаноците; донесување и спроведување на
закони со коишто се ограничува легитимното
остварување и уживање на правата на
слобода на мислење и изразување, верско
изразување, здружување и движење; напади
врз домови и/или канцеларии на бранители
на човекови права извршени од приватни
лица (провална кражба) или од страна на
владата (неовластени претреси); и воопшто
неказнивост на напади против бранителите
на човековите права.3
Извршители на овие дела се државните органи,
како најчест сторител, како и недржавните
актери. Државните органи можат да бидат
сторители и со директно кршење, но и со
непостапување, т.е. со необезбедување на
заштита за бранителот на човековите права,
бидејќи државата има и позитивни и негативни
обврски во однос на обезбедувањето на
поддршка и заштита на човековите права.
Полицијата и другите безбедносни сили како
прва инстанца на извршната власт се сметаат
за најчести прекршители, но тука спаѓаат и
државните обвинители, административните
тела задолжени за регулирање, на пример, на
невладините организации или на слободата
на собирање, како и други владини агенции
коишто не успеваат да ги имплементираат
стандардите за човекови права.
Понатаму, „групата „недржавни“ актери е
многу широка и вклучува вооружени групи,
бизниси како што се транснационални
корпорации и поединци“.4 Иако државата
ја сноси одговорноста за заштита на БЧП,
односно екологистите, недржавните актери
честопати се вмешани во дела извршени
против нив. Ова може да се направи со
соучество на државата или без неа, како
што е нагласено во Информативниот лист
на ОН 29.
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Приватниот економски интерес честопати
преовладува над интересот на локалните
заедници, а големите, транснационални
компании и големите земјопоседници
честопати се впуштаат во злоупотреби што
на различни начини влијаат врз екологистите.
„Во некои земји каде што бранителите
на човековите права одржуваа мирни
протести против негативното влијание
на транснационалните корпорации врз
човековите права, безбедносните сили
употребија насилство за потиснување на
протестите. Во други случаи, властите
н е у с п е а ј а д а и н т е р в е н и р а а т ко г а
неидентификувани лица, осомничени дека
дејствувале во име на приватни економски
интереси, нападнаа бранители на човековите
права“.5
Покрај тоа, во Информативниот лист се
истакнува дека на многу места постои
одредено ниво на заштита на бранителите
на човековите права. Бидејќи конфликтот
на Западен Балкан заврши, а вооружените
групи го загубија својот директен контакт со
владата, барем на прв поглед; и бидејќи не се
пријавени случаи на убиства и систематски
тортури врз екологистите, овие документи
се фокусираа на почестите притисоци врз
екологистите како што се клевета и други
повреди на слободата на изразување и
правото на пристап до информации, слободата
на собирање и здружување и други права
поврзани со нив, како што е учеството на
јавноста во донесувањето одлуки и слично. Во
секој извештај детално се опишани видовите
закани и притисоци што се специфични
за секоја земја, и иако во некои извештаи
се споменуваат потешки прекршувања
како што се кривични пријави и смртни
закани, генерално БЧПЗЖС во регионот се
чувствуваат слободно.
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Право на слобода на здружување
Со цел да се оцени нивото на почитување
на правото на слобода на здружување,
во документите е земено предвид
спроведувањето на членот 11 од Европската
конвенција за човекови права (ECHR) и членот
22 од Меѓународниот пакт за граѓански
и политички права (ICCPR). Покрај тоа, во
истражувањето се користеа Насоките на
ОБСЕ/ОДИХР и на Венецијанската комисија
од 2015 година за слобода на здружување,
како документ за толкување на главните
принципи на ова право. И член 11 од ECHR
и член 22 од ICCPR одредуваат дека секој
има право на слобода на здружување со
другите, како и дека нема да се воведуваат
ограничувања во однос на остварувањето
на ова право, покрај оние што се неопходни
во демократското општество. Како можни
основи за ограничувања, двата документи
нагласуваат дека тие треба да се ограничат
само на причини „во интерес на националната
или јавната безбедност, јавниот ред, заштитата
на јавното здравје или моралот или заштитата
на правата и слободите на другите“.6
Двата документи даваат основа за
спроведување на правото, но нивото на
разбирање на различните аспекти и степенот
на ограничувањата се разликува од општество
до општество, дури и ако е јасно дека тие
можат да се наметнат само како последна
мерка. Предизвик за анализата претставува
и фактот дека многу прекршоци против
БЧПЗЖС доаѓаат под изговори поврзани
со јавната безбедност, мирот и редот. Ова е
причината зошто дополнителните водечки
документи, како што се Насоките на ОБСЕ/
ОДИХР и на Венецијанската комисија за
слобода на здружување (во понатамошниот
текст „Насоки за слобода на здружување“) од
2015 година беа важен дел од овие анализи,
бидејќи обезбедуваат подлабоко разбирање
за секое право. Насоките за слобода на
здружување даваат детални информации
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за правото на слобода на здружување и
неговата примена во областа на Советот на
Европа, каде што припаѓа и Западен Балкан.
Главните принципи утврдени во Насоките
за слобода на здружување се: Пресумпција
во корист на законското основање, целите и
активностите на здруженијата; Должноста
на државата да го почитува, заштитува и
олеснува остварувањето на правото на
слобода на здружување; Слобода на основање
и членство, вклучувајќи го тука и делокругот на
работа; Еднаков третман и недискриминација;
Слобода на изразување и мислење; Слобода
да се бараат, примаат и користат ресурси;
Добра администрација на законодавството,
политиките и практиките во врска со
здруженијата; Легалност и легитимитет
на ограничувањата; Пропорционалност
на ограничувањата; Право на ефективен
правен лек во случај на повреда на правата.7
Сите принципи се подеднакво важни, но
гледајќи ги потенцијалните прекршувања
против БЧПЗЖС и локалните контексти,
постојат принципи што се порелевантни
за бранителите на животната средина во
Западен Балкан.
Пресумпцијата во корист на законското
основање, целите и активностите на
здруженијата е првиот принцип утврден
во Насоките за слобода на здружување.
Принципите предвидуваат дека во текот
на основањето на здружението, владата
треба да претпостави дека тоа се прави
на легален начин, со позитивни намери.
Вториот, и еден од најважните принципи
е должноста на државата да го почитува,
заштитува и олеснува остварувањето на
правото на слобода на здружување. Ова
значи дека државата нема да се меша во
правата и слободите на здруженијата и на
лицата коишто го остваруваат правото на
слобода на здружување. Покрај тоа, државата
ќе ги заштити здруженијата од мешање на
недржавни актери. И, конечно, државата ќе

го олесни остварувањето на слободата на
здружување преку креирање олеснувачка
средина во која здруженијата ќе можат да
работат.8
Еден од проблемите со коишто се соочуваат
здруженијата во Западен Балкан, вклучувајќи
ги и здруженијата на бранители на животната
средина, е фактот дека бирократијата
честопати е оптоварена со непотребни
процедури. Од тие причини, принципот 8 добра администрација на законодавството,
политиките и практиките во врска со
здруженијата, има особено значење. Меѓу
другото, принципот подразбира дека
администрацијата на здруженијата ќе се
додели на тело коешто е ослободено од
политичко влијание и коешто ќе дејствува
непристрасно и навремено. Нагласена
е и важноста на слободниот пристап до
информации, при што принципот предвидува
дека „регулаторните органи ќе осигурат и
дека јавноста има релевантни информации во
однос на нивните процедури и функционирање,
коишто се лесни за разбирање и за
почитување“. 9 Многу законодавци во
регионот не нудат едноставни толкувања
на законодавството што е релевантно за
регистрирање на здруженијата, а згора на
тоа, процедурите честопати се долги и скапи.
Право на мирно собирање
Правото на мирно собирање се регулира преку
истите или слични меѓународни одредби како
и правото на здружување, и истото е утврдено
преку членот 11 од Европската конвенција за
човекови права и членот 21 од Меѓународниот
пакт за граѓански и политички права. Оттука, и
за правото на мирно собирање се применува
истата формулација во однос на правата
и ограничувањата. Меѓутоа, во практична
смисла, правото на слобода на собирање
е едно од поконтроверзните права, бидејќи
многу влади го перципираат остварувањето
на ова право како безбедносно прашање, а
9
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не како прашање поврзано со човековите
права. Ова е случај во Западен Балкан, имајќи
предвид дека полицијата е одговорна и за
администрација и за олеснување, како и за
безбедноста на собирите во повеќето земји.
Од таа причина, важно е да се користат и
дополнителни документи при анализата
на толкувањата и примените на ова право.
Општиот коментар бр. 37 на ОН (2020) за
правото на мирно собирање (член 21)* и
Насоките на ОБСЕ/ОДИХР и на Венецијанската
комисија за слобода на мирно собирање,
Второ издание од 2010 година, се двата
главни документи чија улога е толкување на
членовите на ICCPR и ECHR што го уредуваат
ова право. Поради ограничувањата на овој труд,
нема да биде можно да се навлезе во детална
анализа на овие документи. Меѓутоа, постојат
неколку трудови коишто нудат подетална
анализа на специфичните одредби во врска
со општата примена на правото на слобода
на собирање во Западен Балкан, при што два
такви извештаи се објавени од Европскиот
центар за непрофитно право: Одбрана на
правата на слобода на собирање - Регионален
извештај за слобода на собирање од 2016
година10; и Право на слобода на собирање на
Балканот - Збирен извештај од Нил Џарман,
од 2019 година. 11
Меѓутоа, важно е да се адресираат главните
прашања во врска со слободното собирање
наведени во овие документи. Државите имаат
обврска да ги овозможат и да обезбедат
заштита на собирите, како и да ги почитуваат,
односно да не се мешаат во нив. Главниот
водечки принцип што треба да го следат
државите е принципот на пресумпција во
корист на одржување на собири, опишан во
Насоките на ОБСЕ/ОДИХР и Венецијанската
комисија. Во Насоките е објаснето дека
„како основно право, слободата на мирно
собирање треба, колку што е можно, да се
остварува без регулирање.

10

За се што не е изречно забрането со закон
треба да се претпостави дека е дозволено и
затоа од оние што сакаат да направат собир не
треба да се бара да добијат дозвола за тоа“.12
Важно е да се нагласи дека и Насоките на
ОБСЕ/ОДИХР и Венецијанската комисија
и Општиот коментар 37 ги препознаваат
спонтаните собири. Ова се собири за кои
организаторите немале време да ги известат
властите, 13 и/или се организирани како
одговор на некој инцидент или настан. 14
Слобода на изразување
Исто како и другите човекови права, правото
на слобода на изразување е регулирано
со ICCPR, во член 19, и со ECHR, во член 10.
Појаснувачки документ за Меѓународниот
пакт за граѓански и политички права е Општиот
коментар на ОН бр. 34. Покрај тоа, анализата
се потпира на Насоките на ЕУ за човекови
права за слобода на изразување онлајн и
офлајн од 2014 година. Насоките за слобода
на изразување офлајн објаснуваат дека
нападите и заплашувањето на новинарите
(вклучувајќи ги и граѓаните новинари и БЧП)
коишто работат на откривање злоупотреби
и корупција и кои критички ги разгледуваат
добиените мислења, како и неказнувањето
на сторителите на тие дела, „не само што
претставуваат напад на жртвата, туку можат
и да ги ограничат можностите на јавноста
да добива информации и идеи.“15 Насоките
понатаму нагласуваат дека „Напорите за
ставање крај на неказнувањето за кривични
дела против новинарите и другите медиумски
актери мора да бидат поврзани со заштитата
и одбраната на бранителите на човековите
права.“ 16
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Покрај тоа, правото на слобода на изразување
ја вклучува слободата да се барат и примаат
информации, како клучна компонента на
демократското владеење што доведува
до унапредување на партиципативните
процеси на донесување одлуки.17 Понатаму,
Советот за човекови права на ОН нагласи
дека и јавноста и поединците имаат право
на пристап до информации во врска со
активностите и процесите на донесување
одлуки на нивната влада. Ова право треба
да се остварува во целост. 18
Во врска со клеветата, во Општиот коментар
(ОК) на ОН бр. 34 се нагласува дека законите
за клевета треба да се донесат на начин
што нема да доведува до задушување на
слободата на изразување. ОК 34 понатаму
објаснува дека „сите такви закони, особено
казнените закони за клевета, треба да
вклучуваат видови на одбрана како што е
одбрана на вистината и тие не треба да се
применуваат во однос на оние форми на
изразување кои, според нивната природа,
не се предмет на верификација.“19 Државите
треба да избегнуваат да имаат прекумерни
казнени мерки и казни во рамките на законите
за клевета и, по потреба, треба да обезбедат
разумни ограничувања за висината на
казните. Коментарот понатаму сугерира дека
„државите потписнички треба да размислат за
декриминализација на клеветата при што, во
секој случај, примената на кривичното право
треба да се дозволи само во најсериозните
случаи, а затворот никогаш не е соодветна
казна“.20 Притоа, сите такви судења треба
да се спроведуваат експедитивно.
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III ЗАЕДНИЧКИ ПРАВНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОДНОС НА
ЗАШТИТАТА НА БЧПЗЖС
Имајќи ги предвид видовите закани со коишто
обично се соочуваат БЧПЗЖС и земајќи го
предвид локалниот контекст, беа анализирани
најрелевантните закони. Важно е да се нагласи
дека во текот на анализата, истражувачите
од сите пет земји (Албанија, БиХ, Црна Гора,
Северна Македонија и Србија) заклучија дека
законодавството во врска со БЧПЗЖС е во
голема мера усогласено со меѓународните
стандарди. Иако постојат примери каде што
законодавството е нејасно, сложено или пак
отстапува од стандардите, главен проблем
што останува е следењето на неговото
спроведување, како и самата имплементација.

се кривични постапки против БЧПЗЖС и
генерално БЧП коишто ќе се вклучат во
спонтани собири (Албанија). Понатаму,
прашањето за спонтаните собири честопати
се поставува како проблематично.
И додека во Албанија и некои делови од
БиХ спонтаните собири не се експлицитно
предвидени во законодавството, во
Црна Гора постојат конфликтни одредби
што истовремено и го дозволуваат и го
ограничуваат тоа право. Па така, истиот член
17 од Законот за собири којшто дозволува
спонтани собири нагласува дека полициските
службеници ќе ги известат учесниците
на таквиот собир доколку собирот не е
организиран во согласност со законот, т.е.
доколку не е најавен и одобрен од страна на
полицијата. Според анализата, оваа одредба
се злоупотребува за да се прекинуваат или
да се спречи одржувањето на одредени
собири коишто се сметаат за политички
чувствителни.

Во однос на правото на здружување, сите
закони обезбедуваат значителен број
на законски барања за регистрација на
здруженијата, при што законите се прилично
усогласени со стандардите. Сепак, во некои
земји, како што е Босна и Херцеговина,
во извештајот за земјата беше истакнат
проблемот со прекумерната бирократија и
долгите процедури за регистрација. Покрај тоа,
и во БиХ и во Србија, законите предвидуваат Во Србија, главното прашање за БЧПЗЖС
одредени надоместоци за регистрација на е недостатокот на отчетност на јавните
здруженијата. И додека во Србија ова беше службеници и недостатокот на интерес
нотирано како „релативно скромно“, во БиХ за истрага и гонење на прекршувањата
беше отворено прашањето за непрофитниот на човековите права на собирите (како
карактер на овие здруженија. Самата идеја на пример, протестите против проектот
дека непрофитните организации треба да „Белград на вода“).
плаќаат каков било надомест за нивната
регистрација би можела да претставува Покрај тоа, истражувањето откри дека
предизвик.
законодавниот систем за собири на БиХ
е многу сложен, што резултира со фактот
Едно од најоспоруваните права во Албанија, дека системот за најавување на собирите
Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија е во полиција, којашто истовремено и ги
слободата на собирање. За законодавството регулира и врши администрирање на мирните
и спроведувањето на законите за мирни собири, не е лесно разбирлив. Исто така,
собири е посочено дека се најмалку забележани се ограничувања во однос на
усогласени со меѓународните стандарди. локациите на собирите, што би можело да
Ова е така или затоа што законите оставаат резултира со рестрикции. Слична практика
премногу простор за толкување (Црна Гора), има и во други земји, според Извештајот на
законодавството е премногу сложено (БиХ) Европскиот центар за непрофитно право
и/или законодавството остава простор (ECNL) за правото на слобода на собирање на
за посериозни прекршувања, како што Балканот од 2019 година: „Во Албанија, Босна
12
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и Херцеговина, Бугарија, Хрватска и Србија,
организаторите мора да се придржуваат и
кон честопати сложената низа на локални
подзаконски акти што се спроведуваат од
општинските власти и коишто можат да го
направат процесот на пријавување посложен
и понекогаш збунувачки за организаторите.
„Ваквите сложени административни одредби,
како и недостатокот на јасност во однос
на спонтаните собири, можат да бидат
обесхрабрувачки за организаторите на
некој потенцијален собир, особено ако
се има предвид дека многумина БЧПЗЖС
коишто го користат правото на слобода на
собирање се луѓе од локалните заедници
коишто се организираат на ад-хок основа.

средина. Покрај тоа, постојат случаи кога
таквите информации ги чуваат приватни
субјекти коишто не се во рамките на законот,
како што се истакнува во извештајот за
Северна Македонија. Извештајот за Босна и
Херцеговина ги проблематизира основите врз
кои честопати се ограничуваат информациите,
истакнувајќи дека причините во многу случаи
се правно дискутабилни. Ова е главно така
затоа што властите имаат практика да бараат
објаснувања зошто треба да го препратат
барањето за слободен пристап до информации,
или поради фактот што властите честопати го
(зло)употребуваат законодавството за заштита
на податоците за да направат исклучоци без
спроведување на тестови за јавен интерес.

Во различни земји постојат различни проблеми
во врска со правото на слобода на изразување.
Еден од најчесто користените механизми за
вршење притисок врз БЧПЗЖС во Северна
Македонија се тужбите за клевета. Тужбите за
клевета, или заканите за поднесување такви
тужби, главно се користат кога БЧПЗЖС ќе
објават информации или истражувања во врска
со проблеми поврзани со животната средина
предизвикани од одредени субјекти. Ваквите
закани силно се промовираат во медиумите
со цел да се изврши уште поголем притисок
и да им се наштети на БЧПЗЖС заради
објавувањето на објективни и веродостојни
информации за еколошките последици
од различните проекти. Покрај јавните
притисоци, правните трошоци за ваквите
тужби честопати се непропорционално
високи, додека бесплатна правна помош
понекогаш не е достапна.

Покрај законите за слободен пристап до
информации, во земјите како Албанија,
Црна Гора и Северна Македонија, законите
за заштита на животната средина или
ратификацијата на Архуската конвенција
им обезбедуваат основа за пристап до
информации на БЧПЗЖС. Иако постојат некои
ограничувања во овие одредби, БЧПЗЖС
често истакнуваат дека спроведувањето е
тоа што заостанува.

Извештаите за Северна Македонија и за
Босна и Херцеговина ги нагласија проблемите
поврзани со правото на слобода на пристап
до информации од значење за БЧПЗЖС и за
нивната работа. Иако самото законодавство
честопати е многу јасно, недостасува
проактивно споделување информации
во областа на заштитата на животната

Покрај веќе споменатите права, анализите
спроведени од истражувачите од земјите
покажаа дополнителни предизвици со коишто
се соочуваат бранителите на здравата животна
средина во Западен Балкан. Најистакнати се
оние што овозможуваат процеси на јавни
консултации при донесување на законите.
Ова повеќе се должи на несоодветната
или нецелосната реформа на јавната
администрација, како што се посочува во
извештајот за Србија. Според извештајот,
нереформираниот сектор на јавни
претпријатија, вклучувајќи ги и локалните
комунални претпријатија, има сериозно
негативно влијание на политичкиот процес
и одлучувањето, но и на еко-активизмот. Ова
главно се должи на системот на вклучување на
јавноста во процесите на донесување одлуки.
13
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IV НАПАДИ, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И
ОГРАНИЧУВАЊА
НАСОЧЕНИ ПРОТИВ БЧПЗЖС
Ова главно се случува затоа што процесите на
јавни консултации се спроведуваат на начин
што ја исклучува јавноста, а не во согласност
со препораките на реформската агенда. Ова
значи дека честопати роковите се премногу
кратки, информациите за процесите на јавни
консултации не се широко распространети и
слично. Во случајот со проектот „Белград на
вода“, како што се забележува во извештајот,
воопшто немало консултации со јавноста и
планот никогаш не бил објавен пред неговата
реализација. Исто така, не бил спроведен ни
процес на стратегиска оцена на влијанието
на животната средина.
Слични проблеми се забележани и во други
земји во регионот, за што ќе се дискутира
во наредното поглавје. Во извештајот за
Албанија се нагласува дека процесите
на консултации со јавноста честопати се
формални и со многу тесни рокови, коишто
не се во согласност со законските рокови.
Друг проблем што е опишан во извештајот
е недостатокот на одговори од телата што
ги вршат консултациите на коментарите и
предлозите на интересните групи. Истите
проблеми со консултирањето на јавноста на
ниво на локална заедница беа опишани во
студијата на случај за Хастахана во Босна и
Херцеговина. Студијата на случај од Северна
Македонија покажува како локалната власт
попречувала референдум против рудник за
бакар користејќи ја робусната бирократија
како изговор.
Овие примери покажуваат дека честопати
законите и практиката не се усогласени.
Земјите од Западен Балкан, во обид да
ги исполнат барањата за пристапување
кон ЕУ, честопати ги усвојуваат законите
без да усвојат соодветни практики за
целосна имплементација на овие закони.
Од таа причина, постојаното следење на
имплементацијата на сите закони што се
однесуваат на БЧПЗЖС е од клучно значење
за подобрување на нивната позиција.

Со цел да се утврди кои се главните притисоци
врз БЧПЗЖС во петте земји од регионот,
истражувачите користеа стандардизиран сет
на прашања со коишто беа оценети различните
форми на притисоци и вознемирување
насочени против нив. Иако сите истражувачи
ја користеа истата методологија, нивниот
пристап кон анализата се разликуваше.
Додека некои ги анализираа сите одговори,
други ги користеа резултатите само за да ги
потенцираат главните проблеми со коишто
се соочуваат БЧПЗЖС. Прашалникот беше
направен на начин што ги опфати сите
прекршувања на човековите права и сите
потенцијални форми на притисок со коишто
се соочуваат БЧПЗЖС. И додека повеќето од
испитаниците во сите пет земји одговориле
дека се чувствуваат слободни во својата
работа, тие сепак пријавиле проблеми и
предизвици со коишто се соочуваат. Бидејќи
документот е креиран на начин што ги
нагласува празнините и проблемите во однос
на заштитата на БЧПЗЖС, ова поглавје ќе се
искористи за да се потенцираат главните
предизвици со коишто се соочуваат БЧПЗЖС.
Во сите земји (Албанија, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Северна Македонија и Србија)
правото на слобода на информации (СИ)
е најспорно во пракса. Иако ова право во
повеќето земји е регулирано и со специфични
закони за слобода на информациите и
соодветно законодавство/директиви за
заштита на животната средина, едно од
главните прашања што го истакнуваат
интервјуираните БЧПЗЖС е недоволниот
пристап до информации од јавна важност,
односно информации за проекти коишто
влијаат на животната средина. Главниот
проблем според БЧПЗЖС е дека властите не
сакаат да споделуваат информации поради
постоењето на чувствителни информации
(Северна Македонија), коишто честопати
се означуваат како наводни „трговски тајни“
(Албанија).
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Ова е особено случај во врска со предлозите
или договорите за јавно-приватно партнерство
(ЈПП) (Албанија).

кај БЧПЗЖС. Ова е последица на високиот
степен на неказнивост на напаѓачите во
случаи на тужби за усна и писмена клевета.

Честопати, властите како изговор ги користат
наводните грешки во процедурата за да
одбијат да дадат информации, или не ги
почитуваат законските рокови за одговарање
на барањата за СИ (БиХ). Покрај тоа, постапките
за жалба се долги и бараат одредено ниво
на правни познавања, според извештајот за
Северна Македонија, што повеќето БЧПЗЖС
ги немаат. И во БиХ, и во Црна Гора и во
Северна Македонија, главната причина
за овој предизвик лежи во сложеното
законодавство, коешто не е јасно во однос
на надлежностите на различните институции.
„Ова резултира со постојано препраќање
на барањата за слобода на информации,
со тврдење дека тие (институцијата) не ги
поседуваат бараните информации“, како
што е цитирано од извештајот за Северна
Македонија.

Од друга страна, друг крупен проблем
наведен во БиХ, Северна Македонија и
Србија се оцрнувачките кампањи насочени
кон дискредитација на БЧПЗЖС и нивната
работа. Овие кампањи имаат за цел да влијаат
врз угледот на БЧПЗЖС и честопати се
спроведуваат преку социјалните медиуми
(БиХ, Северна Македонија). Според извештаите
за Србија и за Северна Македонија, овие
притисоци доаѓаат во различни форми и
облици: понекогаш станува збор за лични
напади, во други наврати тие се користат за
споделување лажни информации за БЧПЗЖС,
при што зад овие напади стојат луѓе, анонимни
и препознатливи, во зависност од случајот.
Еден од начините за дискредитација на
БЧПЗЖС, како што е детално образложено
понатаму во извештајот, е преку создавање
на наводна политичка или финансиска
врска помеѓу засегнатиот БЧПЗЖС и некоја
политичка партија или финансиски субјект
(Северна Македонија) и нивно етикетирање
како странски платеници (Србија).

Кога станува збор за слободата на изразување,
БЧПЗЖС во сите земји генерално се
чувствуваат слободни или многу слободни
во своите јавни настапи, со некои исклучоци
како што е опишано во претходното поглавје.
Од друга страна, во извештаите за Албанија и
БиХ се нагласува недостатокот на независност
на медиумите и фактот дека медиумите се
во директна или индиректна сопственост
на политичарите (БиХ) и/или на олигарсите
(Албанија). Извештаите за Албанија и Северна
Македонија ја нагласуваат употребата
на тужбите за клевета или стратешките
тужби против учество на јавноста (SLAPP)
за заплашување и одвраќање на БЧПЗЖС
од нивните каузи. Тие не се насочени само
кон БЧПЗЖС, туку и кон истражните органи
и медиумите коишто одговорно и објективно
известуваат за прашања поврзани со
животната средина (Албанија). Покрај тоа,
во извештајот за Северна Македонија се
додава дека самоцензурата е честа појава
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Во извештајот за Црна Гора се нагласуваат
проблемите со слободата на собирање и
мерките поврзани со КОВИД-19. Тамошните
БЧПЗЖС истакнуваат дека ограничувањата
поврзани со КОВИД-19 се применувале
селективно и дека полицијата ги казнила
БЧПЗЖС што се собрале на мирен собир,
додека во исто време, други видови собири,
како што се верски протести и патриотски
собири, се одржувале непречено. Исто
така, БЧПЗЖС во Црна Гора се соочиле и со
административни пречки што ги спречуваат да
го остваруваат правото на слободно собирање.
Извештајот за Босна и Херцеговина укажува
на слични проблеми, бидејќи е нотирано
дека имало неколку случаи кога полицијата
ги одбила барањата за мирно собирање на
БЧПЗЖС. Во еден случај, причина за забрана
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на протестот била наводната проценка дека
„тој би можел да доведе до немири”. Таквите
забрани не се во согласност со законот,
бидејќи треба да бидат потврдени од судот и
да бидат базирани на сомневања засновани
на докази дека организаторите планираат
штетни и насилни протести. Покрај тоа,
имало случаи на казнување на БЧПЗЖС за
учество во протестни акции и мирни собири
во двете земји.
Во Албанија, БиХ и Северна Македонија,
БЧПЗЖС исто така во голема мера биле
подложени на притисоци од приватни
компании вклучени во проектите на кои тие
се противеле. Овие притисоци се поголеми во
Албанија и во БиХ. Честопати овие притисоци
се посилни врз локалните заедници коишто
се противат на мини-хидроцентралите
(Албанија), но тоа не важи исклучиво за нив.
Во БиХ, мнозинството БЧПЗЖС коишто биле
соочени со вакви притисоци известуваат дека
притисоците биле проширени и на членовите
на нивните семејства или блиски пријатели,
со што нивниот товар се зголемувал. Важно
е да се напомене дека некои БЧПЗЖС во
Босна и Херцеговина пријавиле смртни
закани, физичко насилство и/или напади
врз нивниот имот како голем притисок со
којшто се справуваат.

Општо земено, БЧПЗЖС сметаат дека властите
не обезбедуваат доволна поддршка за нивната
работа во случаи на административни и
кривични постапки против нив. Некои власти,
како што се оние во Северна Македонија,
веруваат дека дел од причината за таквата
недоверба лежи во фактот што на БЧПЗЖС
честопати им недостасува специфично знаење
и експертиза за одредени постапки. Од друга
страна, БЧПЗЖС не се чувствуваат заштитени
и честопати луѓето се обесхрабрени да
пријавуваат еколошки криминал поради
страв од одмазда и недостаток на заштита
од страна на државата, како што е нагласено
во извештајот за Албанија.

Во извештаите за Албанија, БиХ и Северна
Македонија се нагласуваат проблемите
поврзани со големата бирократизација на
процедурите што се предмет на интерес
на БЧПЗЖС. Ова, заедно со недостатокот
на волја за соработка со БЧПЗЖС и
сложената легислатива што создава
празнини во надлежностите на различните
институции, остава простор за недостаток на
транспарентност во јавните институции во
однос на прашањата поврзани со животната
средина (Северна Македонија).
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V ПРИМЕРИ ОД СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ НА ЕУ
Заштитата на животната средина и БЧПЗЖС
понекогаш се реализираат преку други
механизми за заштита на човековите права,
покрај оние што се разработени во второто
поглавје. Најрелевантниот механизам за
заштита на Европската конвенција за човекови
права, а со тоа и на БЧПЗЖС е Европскиот суд
за човекови права (ЕСЧП). Меѓутоа, предметите
можат да се поднесат до ЕСЧП само откако
ќе се исцрпат сите правни лекови на државно
ниво. Овие постапки можат да траат доста
време, особено ако се има предвид дека има
заостанати судски предмети на сите нивоа
во повеќето земји од Западен Балкан и дека
управните судски предмети траат со години.
Од овие причини, и поради недостатокот на
капацитет на голем број БЧПЗЖС да платат
или да најдат соодветни правни застапници,
многу предмети не стигнуваат ни до локалните
судови, а камоли до ЕСЧП. Меѓутоа, има
успешни случаи на БЧПЗЖС од соседните
земји коишто се членки на ЕУ и коишто имале
позитивни резултати за БЧПЗЖС, што може
да послужи како пример за добра судска
постапка.
Правото на сопственост наспроти
правата на БЧПЗЖС - проценка на
пропорционалноста
На 15 декември 2020 година, ЕСЧП донесе
одлука за предметот на Национално движење
Екогласност коешто имаше поднесено жалба
против Бугарија. Националното движење
Екогласност е бугарско здружение основано
во 1992 година. Здружението дејствува како
непрофитно правно лице кое работи на
еколошки проблеми во Бугарија. Во февруари
2015 година, Екогласност го започна својот
судски спор со барање „за дозвола да се
приклучи како трета страна во судската
постапка за преиспитување на министерската
одлука во врска со единствената нуклеарна
централа во државата. Тоа барање не беше
допуштено.

18

По заклучокот на советот на Врховниот
управен суд дека одлуката е легална,
жалбата на здружението-подносител во
однос на одредени точки на законот беше
прогласена за недопуштена. Првата судска
одлука беше потврдена како основана. Во
2016 година, здружението-подносител
поднесе барање за повторно отворање на
постапката. Тоа барање беше отфрлено, а
советот на Врховниот управен суд утврди
дека предметот е конечно пресуден. Судот
му наложи на жалителот да и плати правни
трошоци на нуклеарната централа во износ
од 6000 евра. Во декември 2016 година, по
издавањето на извршен налог, извршителите
наплатија 17 евра. По понатамошниот обид
на извршителите да ги спроведат судските
одлуки, беше забележано дека здружениетоподностител веќе не може да се најде на
својата адреса. Извршната постапка е во тек.”21
По исцрпување на сите национални правни
лекови, Екогласност го достави нивниот
предмет до ЕСЧП. Здружението тврдеше дека
трошоците биле преголеми и дека локалните
судови не ги балансирале индивидуалните
права со интересот на општеството, што тие,
како организација за заштита („watchdog“),
го застапуваат. Подносителот истакна и
дека постапката за пресметување на овие
трошоци не била јасна. 22
На крајот, Судот пресуди во корист на
здружението, бидејќи „утврди дека имало
повреда на член 1 од Протоколот бр. 1, наоѓајќи
дека Врховниот управен суд, којшто му
наложил на здружението-подносител да и
ги плати правните трошоци на нуклеарната
централа, не дал доволно образложение
зошто определил налог во толку голем износ
и не успеал да го балансира општиот интерес
со правата на подносителот, оставајќи го да
носи прекумерен индивидуален товар.“23
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Судот утврди дека Бугарија е таа што треба
да плати. Екогласност Бугарија требаше
на жалителот да му плати 3000 евра за
нематеријална штета и 1500 евра како
надомест на трошоците и расходите.24
Размена на искуства - пример од
Хрватска во текот на процесот на
пристапување кон ЕУ

се биде свесен дека се толерира одредено
ниво на нарушување и дека БЧПЗЖС имаат
право да се вклучат во нивниот еко-активизам.
Зелена акција во извештајот објаснува случаи
на некои од формите на финансиски и други
притисоци што тие ги имале во текот на
годините, во периодот пред Хрватска да
стане земја-членка на ЕУ, нагласувајќи
дека прекршочните пријави за нарушување
на јавниот ред и мир се релативно чести.
„Активистите на Зелена акција неколку пати
беа казнети со помали суми, а многу сериозен
случај беше апсењето на 150 луѓе во текот
на протестите во Варшава и понатамошните
прекршочни постапки против нив.“ 25 како што
објаснуваат во нивниот извештај.

Во 2012 година, најголемото хрватско
еколошко здружение „Зелена акција/Пријатели
на Земјата - Хрватска“, издаде прирачник за
еко-активизам. Иако прирачникот е достапен
само на хрватски јазик, тој нуди вредни
совети и примери од нивното искуство во
процесот на пристапување кон ЕУ. Во нивните
упатства, Зелена акција нагласува дека е
корисно за БЧПЗЖС да бидат свесни за своите Меѓутоа, еден од најсериозните притисоци
права и обврски, особено кога планираат да го претрпеле по организирањето на акцијата
организираат или да учествуваат во јавни „Бои и лакови“ пред тогашното Министерство
собири, протестни акции, флеш-мобови и за заштита на животната средина, просторно
активности за мобилизација воопшто. Пред планирање и изградба. Целта на акцијата
да се планираат вакви акции, важно е да се била да се сврти вниманието кон фактот
оценат и потенцијалните ризици и последици, дека дворовите за рециклирање во тоа
при што, исто така, треба да се има предвид време не го примале отпадот на граѓаните
дека сè не може да се испланира.
од бои и лакови, што според законот морал
да се фрла на посебен начин што нема да и
Понатаму, активистите им сугерираат на штети на животната средина.
другите БЧПЗЖС да бидат свесни дека
одредени акции може да имаат правни Како дел од акцијата, активистите на Зелена
последици. Ова е причината зошто тие ја акција направиле знак прашалник пред
нагласуваат важноста на запознавањето зградата на Министерството. По акцијата,
со локалното законодавство за мирни Министерството повело постапка против
собири/протести, но и со законите за ред Зелена акција за „ослободување на опасен
и мир, законите или членовите од законот за отпад во животната средина“, како што
сообраќај што се однесуваат на потенцијално објаснува организацијата. Министерството
блокирање на патиштата и нарушување на му определило на здружението парична
сообраќајот, како и соодветните Кривични казна од 700.000 куни (сегашен еквивалент
законици (во случаи кога постои закана од од околу 93.000 евра) и 100.000 куни
кривични постапки за уништување имот, (сегашен еквивалент од над 13.000 евра) на
клевета и слично). Важно е да се знаат таквите претседателот на Зелена акција. Здружението
последици, бидејќи казните можат да бидат успеало да се одбрани и овие казни биле
високи и БЧПЗЖС можат да избегнат некои одбиени на суд. 26
од ситуациите што би можеле да доведат до
такви казни. Меѓутоа, исто така е важно да
19
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Здружението нагласува дека таквите тужби се
во спротивност со член 3, став 8 од Архуската
конвенција, во кој се вели: „Секоја страна ќе
осигури дека лицата што ги остваруваат своите
права во согласност со одредбите на оваа
Конвенција нема на ниту еден начин да бидат
казнувани, прогонувани или вознемирувани
заради нивното вклучување. Оваа одредба
нема да влијае врз овластувањата на
националните судови да определуваат
разумни трошоци во судските постапки.“27
Понатаму, тие нагласуваат дека директните
акции на БЧПЗЖС коишто имаат за цел да го
свртат вниманието на јавноста кон прашањата
поврзани со животната средина се начин
за остварување на правата обезбедени со
Архуската конвенција.
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VI ПРЕПОРАКИ
Препораки до локалните влади:
Владата треба активно да работи на
развивање на довербата на БЧПЗЖС во
нејзините институции преку:

• Посебно внимание треба да се посвети
на специфичните притисоци со коишто
се соочуваат жените и другите малцински
групи во рамките на БЧПЗЖС, и преку акции
на локалните БЧПЗЖС и во потенцијални
последователни студии.

• Обезбедување заштита на БЧПЗЖС и гонење
на нападите против нив со почитување • Медиумите треба да научат повеќе за
на стандардите за владеење на правото.
притисоците со коишто се соочуваат
БЧПЗЖС и да прават активни напори да
• Донесување закони што се јасни, достапни и
ги промовираат нивните каузи и да бидат
во согласност со меѓународните стандарди,
сојузници на БЧПЗЖС, особено оние во
во постапки што се отворени за јавноста.
помалите локални заедници коишто немаат
ист пристап до институциите и до јавноста.
• Обезбедување на транспарентност и
отвореност во нивната работа и правење • Медиумите треба да се воздржат од
значителни напори за проактивно
вклучување во јавни клевети и оцрнувачки
споделување информации од значење
кампањи против БЧПЗЖС и членовите на
за БЧПЗЖС, во согласност со обврските
нивните семејства и пријатели насочени
у т в р д е н и в о л о к а л н и т е з а ко н и и
кон дискредитација на нивната работа, и
меѓународните конвенции.
на тој начин да го намалат притисокот со
којшто се соочуваат БЧПЗЖС во нивните
• Зајакнување на капацитетите на јавната
секојдневни активности.
администрација во однос на човечките
ресурси и нивните знаења и вештини, како
и во опремата и услугите и решенијата за
информатичка технологија.
• Проширување на мандатот на Народните
правобранители за човекови права со
цел да ги покриваат прашањата поврзани
со животната средина и притисоците
против БЧПЗЖС, како со конкретни акции
и препораки, така и преку специјални
извештаи.
Препораки до БЧПЗЖС и медиумите:
• БЧПЗЖС треба да ги следат главните
законодавни барања коишто се неопходни
за целосно остварување на нивните права
и да вложат напори нивните активности да
не ги прекршуваат меѓународно и локално
признатите стандарди.
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СОСТОЈБА СО БРАНИТЕЛИТЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА НА ЗДРАВА
ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО АЛБАНИЈА
Автор: Аниса Метала
I ВОВЕД
Со ова истражување се оценуваат правата на
бранителите на здрава животната средина
во Албанија, со цел да се идентификуваат
клучните области за интервенција и можни
подобрувања. Извештајот обезбедува докази/
сознанија засновани на факти за сегашната
ситуација во однос на почитувањето на
човековите права на бранителите на здравата
животната средина, со посебен фокус на
слободата на изразување и слободата на
собирање и здружување и дава препораки
коишто директно и индиректно ќе влијаат
на подобрувањето на средината во којашто
работат екологистите во земјата.
Истражувањето за земјата се спроведува
со посебен фокус на прашања како што
се анализа на правната рамка, прашања
специфични за земјата и опис на избрани
студии на случај. Во комбинација со десктоп
истражувањето спроведено преку анализи на
правната рамка, извештаи, препораки и судска
практика, во истражувањето се користеше
и теренска работа и интервјуа со засегнати
страни и бранители на човековите права на
здрава животната средина. Вкупно 10 лица на
возраст меѓу 30-55 години беа интервјуирани
преку онлајн платформи и прашалници или
пак во живо. Групата вклучуваше шест мажи и
четири жени, од кои осум лица се активисти
за заштита на животната средина ангажирани
во различни невладини организации, меѓу
кои 3 новинари, а преостанатите две лица
беа претставници на државните органи.
Од друга страна, студиите на случај имаат
цел да ги актуелизираат прашањата што
претставуваат причина за загриженост преку
претставување на јавно признаени случаи на
негативна практика коишто имаат влијанија
врз животната средина и претставуваат
сериозен ризик за стандардите за заштита
на животната средина што Албанија има
обврска да ги почитува според меѓународ

ните спогодби и договори. Веродостојноста
на собраните податоци беше потврдена
преку писмени консултации со независни
невладини организации и професионалци
коишто дадоа коментари и препораки.

II ИСТОРИЈАТ И КОНТЕКСТ НА ЗЕМЈАТА
Албанија и Европската Унија (ЕУ) ја потпишаа
Спогодбата за стабилизација и асоцијација
(ССА)1 во јуни 2006 година. ССА стапи на сила
на 1 април 2009 година. Во согласност со
Спогодбата за стабилизација и асоцијација2,
страните ќе развиваат и ќе ја зајакнуваат
соработката во поглед на важната задача за
борба против деградацијата на животната
средина, со цел промовирање на одржливоста
на животната средина. Соработката главно
се фокусира на приоритетните области
поврзани со правото на Унијата во областа
на животната средина. Процесот на
приближување на албанското законодавство
со законодавството на ЕУ се спроведува
во согласност со Националниот план за
европска интеграција (PKIE) 3, во кој како
тело задолжено за прашањата поврзани со
„Животната средина и климатските промени“4
е утврдено Министерството за туризам и
животна средина (МТМ).
Во текот на последните години се смета дека
Албанија покажала одредена подготвеност
во оваа област. Но, според неодамнешниот
извештај за напредок за пристапување во
Европската унија, постигнат е ограничен
напредок во делот на усогласувањето на
политиките и законодавството со правото
на ЕУ, особено во областите како што се
управување со отпад и води, криминал
поврзан со животната средина и цивилна
заштита, во услови кога се смета дека се прават
позначајни напори во однос на управувањето
со отпадот, квалитетот на водата и воздухот
и климатските промени.
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Според извештајот за напредок на ЕУ5
за 2020 година, Албанија особено треба:
да направи дополнително усогласување со
клучните директиви за вода и да го забрза
развојот на капацитетите на националните
агенции за управување со водните ресурси и
за водоснабдување, канализација и отпад;
да преземе итни мерки за преглед и
подобрување на проценките на влијанието
врз животната средина и стратешките
влијанија врз постојните и планираните
проекти, планови и програми, особено во
секторите хидроенергија, градежништво,
туризам и рударство;
да ја спроведе националната стратегија за
климатски промени и поврзаните акциони
планови за ублажување и адаптација, да го
усвои релевантното законодавство и да
развие свој интегриран Национален план за
енергија и клима во согласност со обврските
на Енергетската заедница.
За народниот правобранител на Албанија6,
еден од приоритетите во работата е следење
на состојбата со животната средина, како и
имплементација на соодветното законодавство
од страна на централните институции и
органите на локалната самоуправа. Во
текот на 2020 година, оваа институција
има адресирано вкупно 50 прашања до
органите на јавната администрација што
според закон се надлежни за заштита на
животната средина и за промоција на почиста
и поздрава животна средина, вклучувајќи
и значителен број прашања иницирани од
самата институција. Повеќето од овие прашања
се поврзани со загадувањето на животната
средина, при што постојано се потенцира
дека причината за изворот на загадувањето е
токму непреземањето активности од страна
на државните органи против различни
субјекти коишто предизвикуваат загадување
на животната средина.7
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Во однос на правото на добивање информации
за животната средина, Директивата на ЕУ8 за
ова прашање е целосно транспонирана во
албанската законодавна рамка за заштита
на животната средина. И во секундарното
законодавство се утврдени процедури во
врска со правото на јавноста да добива
информации за животната средина и за
учество на јавноста во донесувањето одлуки
за животната средина.9
Во јули 2019 година Албанија усвои закон10
за изменување на Кривичниот законик со
коишто се изврши целосно транспонирање
на Директивата за заштита на животната
средина преку кривичното право11. Меѓутоа,
имплементацијата останува проблем бидејќи
само мал дел од пријавените кривични
дела завршуваат со осудителна пресуда.
Според Извештајот за напредокот на ЕУ
за 2020 година, во периодот од јануари
до октомври, Државниот инспекторат
за животна средина извршил над 3300
инспекции поврзани со животната средина.
По земјотресот во ноември 2019 година и
во текот на пандемијата со КОВИД-19 во
пролетта од 2020 година, инспекциите биле
прекинати. Инспекторатот во моментов се
реорганизира во согласност со одлуката на
Советот на министри од јули 2019 година,
според која Националната агенција за животна
средина доби одговорности за инспекција и
контрола во секторите за животната средина
и вода. И на Министерството за внатрешни
работи му беше доделена надлежност во
оваа област на почетокот на 2020 година,
но одговорностите за спроведување на
законите во однос на животната средина
треба да се разјаснат, а самото спроведување
треба брзо да се засили, особено за цели на
ефикасно решавање на кривичните дела
поврзани со животната средина.12
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Во 2000 година, со ратификацијата на
Архуската конвенција13, започнаа првите
напори за креирање структурирано
хоризонтално пакет законодавство во Албанија,
што го овозможи и го зајакна граѓанскиот
простор во областа на животната средина.
Во моментов, предизвикот не е насочен кон
разбирањето на меѓународните стандарди
или владината определба за транспонирање
на европските директиви, туку повеќе кон
фактот дека законодавството се спроведува
во слаба мера, што главно се манифестира
преку фиктивни процедури и недостаток на
контрола на квалитетот, бидејќи се смета за
најмалку важен чекор во верижниот процес
на донесување одлуки и за трошење време.
Најголемиот предизвик за соодветниот
преглед/имплементација на правната рамка
се припишува на економскиот интерес на
којшто му се дава предност во однос на
заштитата на животната средина.14
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III ПРАВНА РАМКА
Слободата на изразување15, слободата на
здружување16 и слободата на собирање17
се загарантирани и утврдени во Уставот на
Република Албанија18. Секој има право да
добие информации во врска со активноста
на државните органи, како и лицата коишто
извршуваат државни функции и секому му е
дадена можност да ги следи состаноците на
избраните колективни тела.19 Секој може да
испрати/достави директни барања, приговори
или коментари до јавните тела, коишто се
должни да одговорат.20 Не постојат конкретни
одредби во Уставот за правото на здрава
животна средина, но заштитата на животната
средина и правата поврзани со здрава и чиста
животна средина се утврдени во делокругот
на правото на информирање. Уставот е
ограничен во поглед на обезбедувањето само
општи атрибути за секој да биде информиран
во врска со состојбата на животната средина
и нејзината заштита. 21
Општо гледано, почитувањето и заштитата
на животната средина спаѓа под социјалните
цели на државата во рамките на поширок
спектар на економски, социјални и културни
права, коишто во Албанија се сметаат за
социјални цели коишто се реализираат
врз основа на принципот на прогресивна
реализација. Од друга страна, исполнувањето
на социјалните цели може да се побара
директно на суд.22 Дефинициите, условите
и степенот до кој реализацијата на овие
цели може да се побара се утврдени преку
конкретни закони.23
Во Законот за заштита на животната средина на
Албанија24 е утврден принципот на Интегриран
пристап којшто подразбира спречување на
еколошките ризици и/или намалување на
еколошките ризици во однос на животната
средина. Во него е утврдено дека јавните
органи, при процесот на изготвување и
усвојување на документите за просторно
планирање, ја земаат предвид ранливоста на
животната средина, односот кон задржувањето
28

на рамнотежата во природата и вредностите,
односот кон необновливите и обновливите
природни ресурси, културното наследство и
материјалните средства и нивната севкупна
меѓусебна интеракција, како интеракцијата
помеѓу постојните и планираните проекти.
Од 2014 година се применува нов Закон
за правото на информирање25, којшто на
албанските државјани им овозможува
пристап до информации и ги обврзува сите
министерства и структури на централно
и локално ниво да изготват програма за
транспарентност којашто ќе биде објавена
на веб страните на министерствата. Овој
закон ги обврзува сите централни, локални и
помошни институции да назначат координатор
за информации во секоја јавна институција,
како и да ги објават податоците за контакт
на тоа лице за јавноста на веб страната на
соодветната институција.
Законот за заштита на животната средина26
опфаќа јавно право на пристап до информации
и учество во процесот на одлучување во
врска со прашањата поврзани со животната
средина. Со него се врши транспонирање на
неколку дефиниции, коишто пак се заеднички
за одреден број на еколошки ЕУ директиви.
Според член 46, Јавни информации за прашања
поврзани со животната средина, во принцип
е дадена дефиницијата на информациите за
животната средина, којашто е во согласност
со Конвенцијата и Директивата 2003/4/
ЕЗ за јавен пристап до информации за
животната средина и е утврдена одговорност
за соодветните јавни органи да ги направат
достапни за јавноста информациите поврзани
со животната средина со кои тие располагаат.
Законот за јавно информирање и консултации27
го уредува процесот на јавно информирање и
консултации за нацрт законите, националните
и локалните стратешки проектни документи
и политики од висок јавен интерес. Овој закон
утврдува процедурални правила коишто
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треба да се спроведат за да се гарантира
транспарентност и јавно учество во процесите
на креирање политики и одлучување од страна
на јавните тела. Дополнително, овој закон
има за цел да ја зголеми транспарентноста,
отчетноста и интегритетот на јавните органи.
Законот за оценка на влијанието врз животната
средина28 предвидува утврдување на барањата,
одговорностите, регулативите и процедурите
за оценка на значително негативно влијание
врз животната средина во Република Албанија
во однос на предложените приватни и јавни
проекти. Исто така, Законот за стратешка
еколошка оцена29, осигурува утврдување
високо ниво на заштита на животната
средина и одржлив развој, инволвираност
во прашањата поврзани со животната
средина во однос на конципирањето,
одобрувањето, ревидирањето, менувањето или
дополнувањето на плановите или програмите
со потенцијални негативни последици по
животната средина.
.
Законот бр. 146/2014 за јавно известување и
консултации утврдува регулативи и процедури
за јавно известување и консултации коишто
ги изготвуваат јавните тела при процесите
на креирање политики и одлучување во
Република Албанија. Овој закон го уредува
процесот на јавно известување и консултации
за нацрт законите, националните и локалните
стратешки проектни документи, како и
политики од висок јавен интерес. Со овој
закон се предвидени целокупните стратешки
документи, планови, програми и правни
акти, коишто треба да бидат усвоени по
поднесувањето материјали коишто ја
докажуваат организацијата на јавното
информирање до Советот на министри и
земањето предвид на мислењето дадено од
овој Совет во врска со таквите официјални
документи. Овој закон утврдува процедурални
прописи коишто треба да се спроведат за
да се гарантира транспарентност и јавно

учество во процесите на креирање политики
и одлучување од страна на јавните тела.
Уредбата на Советот на министри (УСМ) бр. 16
од 4.1.2012 година за правото на јавен пристап
до информации поврзани со животната
средина, целосно го приближи албанското
законодавство до европската правна рамка,
особено до Директивата 2003/4/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 28
јануари 2003 година за јавен пристап до
информации поврзани со животната средина,
при тоа осигурувајќи целосно исполнување
на обврските коишто произлегуваат од
ратификувањето на Архуската конвенција.30
Ваквата одлука гарантира јавен пристап до
информации поврзани со животната средина
и одговорност на соодветните јавни органи
да го почитуваат тоа право, како во поглед на
временските рамки и формата, така и во поглед
на содржината и начинот на обезбедување
информации. Утврдувањето регулативи,
барања и процедури за јавно информирање
и учество во одлучувањето поврзано со
животната средина се дополнително
утврдени во подзаконските акти31. Во нив се
прецизирани сите процедури коишто следат
по информирањето и консултирањето на
јавноста за активностите за кои е потребна
оценка на влијанието врз животната средина.
УСМ бр. 247 од 30.4.2014 година ги утврдува
временските рамки коишто треба да бидат
испочитувани целосно во согласност со
Архуската конвенција.
Во неа исто така се појаснети процедурите
коишто јавноста треба да ги следи доколку
не е соодветно информирана и доколку не е
испочитувано правото на јавноста нејзиното
мислење да биде земено предвид во рамките
на процесот на консултации.
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И покрај тоа што правната рамка во однос на
гарантирањето на правото на изразување,
информирање и здружување и собирање, е
речиси завршена, сѐ уште е ниско нивото на
следење на начинот на кој тие права ефективно
се користат од страна на активистите за
заштита на животната средина, вклучувајќи го и
новинарството и истражувачкото новинарство

во врска со прашањата поврзани со животната
средина во Албанија. Според извештајот на
Албанскиот Хелсиншки комитет (АХК), во кој
се врши оценка на ситуацијата на бранителите
на човековите права во Албанија, во текот
на 2019 година е забележан раст на свеста
на граѓаните во однос на гарантирањето
почитување на правото на чиста животна
средина.

Река Вјоса
Фото: Роланд Дорожани
Извор: Да го спасиме синото срце на Европа
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Адвокатите на АХК го застапуваа пред
Првостепениот управен суд на Тирана
јавниот интерес и барањата на 3 жители,
со цел да ги задолжат надлежните јавни
органи како што е Националната агенција за
животна средина и Државниот инспекторат
за животна средина, шуми, води и туризам, во
однос на практикувањето на овластувањата
доделени со закон за операторите коишто
вршат загадување на реката Ѓаница.32
Друга значајна судска пресуда се однесува
на хидроелектраната на реката Војуша. Група
граѓани, потпомогнати од страна на локални
и меѓународни еколошки организации, се
спротивставија на владината одлука да се
додели дозвола за хидроелектраната во
Почем (долж течението на реката Војуша).
Судот33 пресуди во корист на активистите,
прогласувајќи ја за целосно неважечка
Еколошката декларација издадена од
страна на министерот за животна средина
и воспоставувањето на комисијата за
доделување концесија за хидроелектраната
Почем.

Во однос на Законот за собири35, истиот е
одобрен во 2001 година и веќе се смета за
закон којшто е застарен и не е целосно во
согласност со меѓународните стандарди.
Според Извештајот на Албанскиот Хелсиншки
комитет од 2019 година, евидентирани се
случаи на придружба или покренување
кривични постапки против бранителите
на човековите права коишто организирале
или учествувале во спонтани собири за кои
полицијата не била однапред известена.
Спонтаното собирање не е изречно утврдено
како форма на собирање во националното
законодавство на Албанија. 36

Претходно, секретаријатот на Енергетската
заедница реагираше до албанските
надлежни органи истакнувајќи дека не се
испочитувани правилата и регулативите
за доделување договор во 2016 година за
изградбата на хидроелектраната Почем на
реката Војуша. „Првично, Секретаријатот
утврди дека административните постапки
водени за проектот не биле во согласност
со одредбите од Директивата 2011/92/ЕУ,
особено во однос на барањето утврдено во
Директивата за содржината на извештајот
поврзан со животната средина и неговите
одредби за јавното учество“ – се вели во
изјавата.34
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IV НАПАДИ, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ
Заштитата на животната средина не се
наоѓаше на ничија агенда сѐ до доцните
1990-ти кои беа обележани со настаните што
доведоа до работ на граѓанска војна. Денес во
Албанија, како и во останатиот дел од Балканот,
состојбата е целосно поинаква. Зелените
групи и револтираното локално население
со години ги здружуваат напорите за да се
противат главно на новите хидроелектрани
долж реките што течат низ Албанија (при
што низ регионот се планирани повеќе од
3400 такви хидроелектрани). Дури 90% од
електричната енергија на Албанија се добива
од хидроелектраните. Меѓутоа, екологистите
сметаат дека во земја во која има повеќе од
300 сончеви денови годишно иднината може
да се насочи исклучиво кон соларна енергија.
Албанија исто така има километри развиено
крајбрежје кое овозможува поддршка за
значаен дел од туризмот, и покрај тоа што таа
е една од најсиромашните земји во Европа,
но ставот на владата е повеќе ориентиран
кон балансиран развој којшто не подразбира
нужно оставање на земјата во „недопрена
состојба“.37
Процесот на јавни консултации останува
формален и со многу куси рокови, што е
спротивно на законските рокови. Недостатокот
на реакција од страна на телата коишто ги
водат консултациите во однос на коментарите
и предлозите на интересните групи во
законодавниот процес и понатаму претставува
проблем.
Законот за алармирање и заштита на
укажувачите38 од 2016 година е во сила и
тој, меѓу другото, има за цел да спречи и
обелодени корупција во јавниот и приватниот
сектор, да го поттикне укажувањето и да ги
заштити укажувачите. Сепак, се смета дека
има недостаток на укажувања од голем
број на вработени од министерствата, а
главната причина за тоа е недостатокот
на информации за законодавството за
алармирање, недостатокот на уверување
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дека алармирањето ќе биде третирано
непристрасно и професионално, стравот
од одмазда, постоењето други паралелни
п л а т ф о р м и з а п р и ј а в у в а њ е /ж а л б и ,
недостатокот на факти или докази за
докажување акти на корупција и др.
Според податоците од Агенцијата за животна
средина, бројот на барања за информации
се зголемува од година во година. Она што
може да се забележи е подобрување на
квалитетот на евидентирањето на барањата
за информации и зголеменото ниво на
транспарентност.39 На пример, за периодот
јануари – септември 2019 година, Агенцијата
добила 28 барања.40 Од друга страна, овој
број бележи значителен раст во 2020 година,
кога само за периодот август - декември
институцијата евидентирала 168 барања за
информации поврзани со животната средина.
Најскорешните податоци од мај 2021 година
покажуваат зголемени напори во однос на
транспарентноста, при што Агенцијата не
само што информира во однос на статусот на
одговорот, туку исто така објавува и резиме
на информациите коишто се направени
достапни за јавните барања.41
Меѓутоа, информациите не се секогаш
достапни ниту транспарентни. Според
еко-активистите и новинарите интервјуирани
за целите на овој извештај, во повеќе наврати,
чинителите не ги споделуваат информациите
поради „трговски тајни“, особено кога јавниот
орган смета дека неосновани предлози од
Јавно-приватни партнерства (ЈПП) содржат
трговски тајни.
Според испитаниците, главниот предизвик во
однос на пријавувањето еколошки криминал
во Албанија и понатаму е недостатокот на
капацитети и човечки ресурси. Понекогаш,
лицата стравуваат дека еко-активизмот
може да ги загрози нивните работни места.
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Теоретски, правната рамка го штити правото
на собирање. Сепак, во праксата постојат
случаи кога полицијата ги злоупотребила
своите овластувања. Во поглед на слободата
на изразување, новинарите инсистираат дека
медиумите се под контрола на олигарси
и недозволено влијание од компании
инволвирани во ЈПП за управување со отпад.
Медиумскиот канал „Porta Vendore“ и
новинарот Артан Рама биле тужени од страна
на Компанијата по објавувањето42 напис во
кој се разоткриваат тендерските постапки
за согорувачи.43
BIRN Albania, еден од најреномираните
медиумски канали за кој се смета дека
г и и с п о л ну в а н а ј в и со к и т е е т и ч к и и
професионални стандарди континуирано
објавувајќи новинарски материјал од јавен
интерес, исто така беше мета на стратешка
тужба против учество на јавноста (SLAPP44)
покрената од политички поврзан бизнисмен,
којшто барал отштета и поништување на
истрагата45 при која биле откриени неговите
врски со политичари и доходовните Јавноприватни партнерства (ЈПП) за изградбата на
три согорувачи на отпад во Албанија. И двата
медиумски канали коишто известуваа во
врска со согорувачите претрпеле притисоци
и последици директно поврзани со таквите
објави.
Брзото ширење на хидроелектраните не
е карактеристично само за Албанија туку
исто така, како што е наведено во бројни
извештаи и медиумски истраги, таа се одвива
и во рамките на целиот Западен Балкан.
Забрзаното зголемување на изградбата на
мали хидроелектрани во Валбона во Албанија
покрена одредени прашања кај припадниците
на засегнатите заедници. Тие се обидоа со
разни форми на отпор, од утужување до мирни
протести. Последователно, постојано има
пријави за вознемирување од поединци коишто
се противат на хидроелектраните и тврдења

за соучесништво на владата и инволвираните
компании. Активистите и припадниците на
заедницата коишто реагирале и организирале
протести или давале отпор кон изградбата на
хидроелектрани биле изложени на притисоци.
На пример, Gener 2, една од компаниите
ангажирани за изведба на хидроелектраните
во Валбона, поднела тужба против локалната
еколошка НВО, ТОКА, и нејзиниот директор,
за клевета во нивното јавно известување
и организирање во однос на прашањата
поврзани со хидроелектраните. Компанијата
исто така, наводно, вложила жалби и до Судот
во Тропоје против поединечни припадници
на заедницата за организирање протести
без дозвола во септември 2018 година.46
Уште еден проблем со кој се соочуваат
активистите се заштитените области. Според
нацрт одлуката на Националниот совет на
територијата, која сѐ уште не е одобрена,
законски заштитените области во Албанија
се претворени во фрагментирани мапи,
при што се отстранети 15 000 хектари
од листата на територии коишто имаат
заштитен статус во Албанија. Ова предизвика
реакција кај екологистите коишто стравуваат
дека парковите ќе бидат претворени во
градилишта 47. Организацијата EDEN 48 и
директорката Ермелинда Махмутај ја изразија
својата загриженост во однос на овој процес,
изјавувајќи го следното: „Го напуштивме
процесот на комуникација помеѓу страните
во февруари 2020 година и ја донесовме оваа
одлука којашто е спротивна на сѐ што сме
сториле до сега. Ова не е само недостаток
на транспарентност, туку исмејување на
работата на сите оние коишто се ангажирани
во овој процес“.49
Во март 2019 година, Албанија беше коспонзор
на резолуцијата на Советот за човекови
права на ОН за бранителите на човековите
права на здрава животна средина50, којашто
беше донесена со консензус.
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V СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Резолуцијата ги препознава бранителите
на човековите права на здрава животна
средина како дел од државните напори во
насока на реализација на Парискиот договор
за климатските промени. Резолуцијата ја
повикува владата да воспостави ефективни
заштитни механизми за бранителите на
човековите права на здрава животна
средина, да води истраги и да ги гони оние
коишто ја ставаат на ризик безбедноста на
бранителите на човековите права на здрава
животна средина и да овозможи учество и
да промовира транспарентност и отчетност,
Резолуцијата ја истакнува одговорноста
на бизнисот за почитување на човековите
права, вклучувајќи ги и оние на бранителите
на човековите права на здрава животна
средина, и за ефективно соопштување на
начинот на кој бизнисите го решаваат своето
негативно влијание врз човековите права,
вклучително и преку механизми за приговори
на оперативно ниво за поединци и заедници
коишто може да подлежат на негативно
влијание.51 Парламентарната поткомисија, во
рок од 9 месеци од одобрението, требаше да
достави до Комисијата за правни работи, јавна
администрација и човекови права детален
извештај за состојбата на бранителите на
човековите права на здрава животна средина
во Албанија, заедно со релевантни препораки
за промовирање и поддршка на бранителите
на човековите права во нашата земја. До
сега, и покрај тоа што со резолуцијата се
утврдени временски рамки, не е возможно
да се идентификува каков било извештај
издаден од страна на Парламентот, како
што е утврдено во резолуцијата.
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Хидроелектрани во долината на реката
Војуша
Долината на реката Војуша опфаќа речиси
16% од територијата на Албанија. Војуша
извира во Грција, а потоа тече 135 милји
(220км) низ Албанија. На одредени места таа
е широка 2,5 км. Невообичаено за европска
река, нејзиното течение е прекинато само со
една брана, во близина на нејзиниот извор.
И покрај тоа што недостасуваат длабински
студии, овој дел од земјата се смета дека се
одликува со високи вредности во однос на
биодиверзитетот. Природните живеалишта
во овој еко-систем создаваат можност за
еколошки континуитет поради поволните
услови за богат биодиверзитет. Како резултат
на тоа, околу 10 заштитени области и околу
130 природни споменици се прогласени
како такви во оваа долина. Во однос на
бројот на видови, не постои попис за нив во
целата долина, но се претпоставува дека
вододелницата на Војуша е живеалиште на
најголемиот дел од видовите што се дел од
биодиверзитетот на Албанија, вклучувајќи
и многу загрозени и ендемични видови. Во
2015 година, Владата вети дека областа ќе
биде прогласена за национален парк. На
крајот, сегашната влада додели само статус
на „заштитена област“, којшто е поподложен
на развојни активности. Оваа област може
соодветно да се заштити само доколку стане
национален парк, според експертите, и дури
и тогаш не би биле опфатени сите од многуте
притоки на Војуша, на кои се планирани брани.
Изградбата на хидроелектрани е најголемата
постојна закана, а се планира да бидат
изградени околу 42 хидроелектрани на
вододелницата на Војуша во Албанија.
Изградбата на брани е најдеструктивната
интервенција којашто може да резултира
се непоправливи последици по животната
средина со крајно уништување на
природниот интегритет на овој уникатен
еко-систем. Хидроелектраните ги спречуваат

Јавна акција против хидроелектрани на реката Валбона

Албанија Елбасан Извор: Inside over
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м и грациските маршрути на рибите,
транспортот на седименти и се еден од
главните фактори за микроклиматските
промени. Од социјална гледна точка,
изградбата на хидроелектрани во долината
на Војуша наиде на силен отпор кај жителите
којшто произлегува од неколку главни фактори:
а) недостаток на информации и неосновани
обвиненија; б) право на користење вода;
в) уништување на животната средина; г)
поплавување на земјоделското земјиште52.

Ситуацијата со реката Валбона е пример
за преплавувањето со хидроелектрани во
Албанија и во Западен Балкан генерално,
и покрај тоа што точниот број на договори
за концесија и хидроелектрани е нејасен.
Сопствените бројки на албанската влада
покажуваат број на договори што се движи
од 440 до 540 хидроелектрани, од кои помеѓу
96 и 14711 се веќе изградени и функционални.12
Точниот број на хидроелектрани на реката
Валбона е исто така нејасен.54

Хидроелектраните на Војуша привлекоа
меѓународно внимание и извршија позитивен
притисок врз одлучувањето на владата. Група
парламентарци од Европскиот парламент
испратија отворено писмо до Премиерот во
октомври, поздравувајќи ги јавните изјави
за одбивање на изградбата на браната
Каливач на реката Војуша. Сепак, според
Еко Албанија53, планирани се 42 брани по
течението на реката Војуша и треба да се
има предвид дека ова е најдеструктивната
интервенција којашто би можела да резултира
со неповратни последици по животната
средина по пат на крајно уништување на
природниот интегритет на овој уникатен
еко-систем. Хидроелектраните ги спречуваат
м и грациските маршрути на рибите,
транспортот на седименти и се еден од
главните фактори за микроклиматските
промени.

Изградбата на хидроелектрана во
Националниот парк Валбона има потенцијал
ефективно да ја уништи заштитената област и
целосно да ја измени вододелницата. Самите
хидроелектрани ќе нанесат многу поголема
штета отколку придобивки и за економијата –
туризмот е одржлив, а еднократната изградба
не е. Доколку овие објекти продолжат да се
градат, владата ќе им направи особено лоша
услуга на луѓето од Тропојан и на неговата
репутација во Европската Унија.

Хидроелектрани во долината на реката
Валбона
Националните паркови и заштитените
области стекнуваат сѐ посуштинско значење
за туристичката индустрија во повеќето
држави. Тие не само што придонесуваат за
директните приходи во БДП, туку исто така и
ги привлекуваат посетителите повторно да
се вратат назад, со што генерираат одржливи
приходи за земјата.
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Сепак, доколку се изградат овие
хидроелектрани, нема да остане ништо да
се штити.55 Како и да е, пет години по барањето
за безбедносна мерка покренато од страна
на локална организација и од жителите
од регионот засегнати од изградбата на
хидроелектрани, Врховниот суд на Албанија
наложи суспендирање на концесијата за двете
хидроелектрани во Валбона, но одлуката беше
донесена во време кога хидроелектраните
веќе беа изградени и ставени во функција
за производство на електрична енергија.56
Печки за согорување на отпад во Елбасан,
Тирана и Фиери
Постројката за преработка на отпад во Елбасан
беше спектакуларно пуштена во употреба
во април 2017 година, со поздравен говор
од Премиерот Еди Рама којшто на подиумот
го најави крајот на „еколошкиот масакар“ на
управувањето со отпадот. Сепак, паралелно со
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свеченото отворање на постројката во Елбасан,
владата веќе работеше на вториот договор
за концесија за слична постројка во Фиери и
на отворањето на патот на уште една, многу
поголема, постројка во Тирана. Согорувањето
отпад во Албанија стана монопол зад кој
стојат корумпираните интереси на оние
коишто се на високите нивоа на власта.57

Во меѓувреме, во канцелариите на
Министерството за енергетика, надвор од
вниманието на јавноста, од истиот приватен
оператор се спроведуваше друга постапка:
Albtek Energy бараше изградба на електрана
од преработка на отпад во Елбасан, како дел
од истиот објект – постројка за преработка
на отпад (печка за согорување на отпад).

Повеќебројни истражувачки новинарски
извештаи се осврнаа на причините за
загриженост поврзани со новите договори
за печки за согорување на отпад, коишто
повеќе од обидите за управување со отпадот и
животната средина, ги изнесуваат на виделина
сериозните проблеми што произлегуваат
од злоупотребата на јавни пари.

Но овој пат, со новата практика, преку Одлуката
на Советот на министри бр. 1701, од 17. 12.2008
година, Одлуката (последователно заменета со
друг УСМ бр. 822, од 7.10.2015), ги утврдуваше
постапките за доделување градежни дозволи
преку приватно финансирање за нови објекти
што генерираат енергија, коишто не се
предмет на концесија. Пакетот применливи
правила коишто го дефинираа процесот за
стекнување на ова право, од обезбедување
претходна дозвола за приватниот оператор
до конечно одобрение, ја претставуваше
суштината на оваа одлука.

На 18 септември 2014 година, Општинскиот
совет на Елбасан прогласи еколошка вонредна
состојба во однос на управувањето со
урбаниот отпад. Меѓутоа, вонредната состојба
беше прогласена во февруари од страна
на Националниот комитет за интегрирано
управување со отпадот (KKMIM), на предлог
на градоначалникот на Елбасан.
Исто така, преку една постапка за набавки
што ретко се применува („преговори без
објава“), без учество на други компании,
неоснованата понуда дадена од страна на
приватниот оператор Albtek Energy беше
успешно комплетирана на 16 декември 2014
година, со потпишување на договорот за
концесија за изградбата и администрацијата
на постројката за преработка на градски отпад
во регионот на Елбасан, со Министерството
за животна средина (тогаш, договорниот
орган). Еден ден подоцна, компанијата осигури
мултимилионска сума на долари (€ 21,666
милиони) од државниот буџет за изградбата
на постројката под концесија којашто, според
договорот, одговараше на вкупниот трошок
на инвестицијата.

На одреден начин, оваа процедура ја отсликува
политичката волја да се забрза процесот на
партнерство и соработка со приватните
субјекти, избегнувајќи ги пречките коишто
ги наметнуваат процедурите за целосна
концесија. Според тоа, во согласност со
оваа процедура, во февруари 2015 година,
на операторот Albtek Energy му беше дадено
претходно овластување за градба и користење
на постројката за преработка на отпад во
градот Елбасан, по дополнителни процедури
кои доведоа до конечно одобрување на ова
овластување. По процедурата, којашто беше
релативно долготрајна, во ноември 2016
година, Советот на министри, на предлог на
министерот за енергетика, преку Одлуката
бр. 792, на Albtek Energy му додели право да
изгради и користи постројка за производство
на енергија од преработката на градскиот
отпад во градот Елбасан.
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VI ПРЕПОРАКИ
Две недели подоцна, страните го потпишаа Препораки за властите
договорот. Меѓутоа, се постави прашањето
дали овој втор договор е спогодба за истиот • Властите треба да одобрат јавно учество
предмет, истата постројка, склучена две
во текот на консултирањето на јавноста и
години претходно, како дел од договорот
расправи, особено на локално ниво, преку
за концесија помеѓу Albtek Energy и другиот
разгледување потранспарентни, разновидни
договорен орган, Министерството за животна
и иновативни методи за засилување на
средина? Ова е прашањето коешто беше
јавното информирање и учество.
покренато од страна на истражувачкиот
медиумски канал Porta Vendore. Доколку ги • Силно се препорачува да се работи на
погледнеме првите страници од двете одлуки,
изготвувањето на унифицирана процедура
разликата помеѓу нив, доколку се читаат
за јавни консултации којашто може да се
без особено внимание, не е забележлива –
спроведе еднакво и според истиот стандард
констатира истражувачкиот новинар. И покрај
до локално ниво.
формалната промена, суштината останува
иста: изградба на постројка за преработка • Властите треба да ги зајакнат капацитетите
на отпад и производство на енергија.
на јавната администрација во поглед на
човечките ресурси, знаењето, вештините,
како и опремата, ИТ услугите и решенијата.
• Треба да се донесат и усвојат сите
потребни закони и подзаконски акти за
целосно транспонирање на пакетот на
ЕУ Законодавство во Албанија за да се
осигурат сеопфатни правни акти и нивно
спроведување.
• Централните власти треба да се залагаат
агенциите за животната средина да бидат
функционални и независни во рамките
на хиерархијата на нивната централна
институција.
• Се предлага Министерството за туризам и
животна средина да воспостави унифициран
систем за собирање податоци во однос на
управувањето со отпад, користењето вода и
заштитата на областите коишто се важност
за природата. Ова ќе им овозможи на
чинителите да изготват планови и политики
во согласност со трендовите и врз основа
на ажурирани бројки и податоци.
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• Континуирано оценување на состојбата на • Бранителите на човековите права на
бранителите на човекови права, особено
здрава животна средина, медиумските
на бранителите на човековите права на
претставници и новинарите треба да ги
здрава животна средина.
користат сите достапни правни средства за
приговор поради недостаток на пристап до
Препораки за бранителите на човековите
јавни информации, вклучително и засилени
права на здрава животна средина и
приговори до Комесарот за заштита на
медиумите
личните податоци и информации, како и
да ја земат предвид опцијата за утужување.
• Граѓанските организации треба
континуирано да го оценуваат и следат • Медиумските истражувачки канали треба
нивото на спроведување на законодавството
да ги интензивираат објавите поврзани
во однос на животната средина како дел
со еколошки криминал и да соработуваат
од нивните превентивни и протективни
поактивно со локалните и меѓународните
активности.
еколошки ГО.
• ГО треба да даваат поактивен придонес Препораки за меѓународната заедница
кон подигнувањето на свеста на граѓаните,
бизнисот и целните заедници, во врска со • Потребна е поголема поддршка за
нивните права и одговорности во насока
активностите на еколошките групи и
на чиста и здрава животна средина,
организации.
придобивките од намалување на отпадот,
повторната употреба и рециклирањето со • Меѓународната заедница треба му даде
фокус на отпадот од хартија/картон, стакло,
приоритет на пристапот базиран на човекови
алуминиум и пластика, управувањето
права во однос на секоја активност и во
со водените ресурси и заштитата на
своите агенди насочени кон обезбедување
нивните еколошки квалитети, заштитата,
на поддршка за развој на Албанија.
управувањето и употребата на дивите
видови животни и живеалишта што
постојат во природата на територијата
на Албанија.
• ГО треба да ги развијат своите капацитети
и да разгледуваат можности за собирање
средства за дополнителна поддршка
на заложбите на Албанија во насока на
заштита на животната средина во рамките
на процесот на пристапување кон ЕУ.
• ГО треба да разгледуваат можности за
партнерства со државни органи во рамките
на спроведувањето на Архуската конвенција
во однос на пристапот до информации
поврзани со животната средина.
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До текстот на ССА може да се пристапи онлајн
на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314911
Член 108 „Животна средина“.
Националниот план за европска интеграција
(PKIE) е документ на албанската влада, којшто
е изготвен во рамките на процесот на интеграција на Албанија во Европската Унија. Тој ги
вклучува правните акти коишто е предвидено
да бидат одобрени од страна на албанските
институции во текот на период од 3 години.
Овие акти се усогласени со директивите и
регулативите на ЕУ, како и со најдобрите
европски и меѓународни стандарди. Правните акти предвидени за пристапувањето се
поделени во 33 поглавја од Законодавството
на ЕУ, при што секое поглавје се однесува на
конкретна област на политиката на ЕУ. Онлајн
пристап до документот може да се најде на:
http://integrimi-ne-be.punetejashtme.gov.al/
anetaresimi-ne-be/plani-kombetar-i-integrimitpkie/
Поглавје 27.
Работен документ на службите на Комисијата - Албанија 2020 - Извештај, Поглавје
27, страна 104, достапен на: https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/
files/albania_report_2020.pdf
Посетете ја веб страната на институцијата
на: https://www.avokatipopullit.gov.al/en/list/
publications/rraporte-vjetore-2/
Народен правобранител, Годишен извештај
за 2020 година, страна 75, достапен на: https://
www.avokatipopullit.gov.al/media/manager/
website/reports/Raporti%20Vjetor%20i%20
veprimtarise%20se%20institucionit%20te%20
Avokatit%20te%20Popullit%20-%20viti%20
2020.pdf
Директива 2003/4/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 28 јануари 2003 година
за јавен пристап до информации поврзани со
животната средина и за укинување на Директивата 90/313/ЕЕЗ на Советот – Службен
весник L бр. 041, 14 февруари 2003 стр. 0026
– 0032 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

9

10

11

12
13

14

15

16

17

EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0004
&rid=9
Информациите во врска со правната рамка за
Заштита на животната средина и правата на
информирање се достапни онлајн на: https://
turizmi.gov.al/strategjia-e-mjedisit/
Закон бр. 44/2019, од 18.7.2019. Целосен
пристап до Кривичниот законик на англиски
јазик може да се најде на: https://euralius.eu/
index.php/en/library/albanian-legislation/
category/10-criminal-code
Директива 2008/99/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот од 19 ноември
2008 година за заштита на животната
средина преку кривичното право на https://
e u r- l ex .e u ro p a .e u / l e g a l- c o n te n t / E N /
TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
Белешка 5 дадена погоре, на 105
Ратификувано според законот бр. 8672, од
26.10.2000, достапен на: https://qbz.gov.al/
eli/fz/2000/35/63169cd8-3ac1-4ba7-be8a57efbe2c6d77;q=LIG%20J%20Nr.8672,%20
datë%2026.10.2000%20
Зелена 27 – Алтернативна перспектива на
еколошкиот напредок – преговорите на Албанија во ЕУ и Поглавје 27, април 2021, страна
13, достапно на: https://www.eden-al.org/
images/Publikime/GREEN27_Kendveshtrim_
alternativ_i_progresit_mjedisor.pdf
Член 22 „1. Слободата на изразување е загарантирана. 2. Слободата на печатот, радиото и
телевизијата е загарантирана. 3. Се забранува
претходна цензура на средства за комуникација. 4.Законот може да наложи обврска
за доделување овластување за работата на
радио или телевизиски станици“.
Член 46 „Секој поединец има право на колективно организирање за каква било законска
цел. 2. Судската регистрација на организациите или здруженијата се врши според
законски утврдената постапка. 3. Организациите или здруженијата коишто реализираат
неуставни цели се забранети во согласност
со законот.“
Член 47 „1. Слободата и невооруженото учество
во мирни собири се загарантирани. 2. Мирните
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собири на јавни плоштади и места се одржуваат во согласност со законот“.
Пристап до целосниот текст на Уставот на
англиски јазик е достапен на: https://euralius.
eu/index.php/en/library/albanian-legislation/
category/9-constitution
Член 23 од Уставот.
Член 48 од Уставот.
Член 56 од Уставот.
Види член 59/2 од Уставот.
Ibid.
Закон бр.10 431, од 9.6.2011, достапен на: htps/:
qbz.gov.al/eli/fz/2011/89/86d38fdc-dcf94e68-9d03-a5e191c91519;q=ligj%20per%20
mbrojtjen%20e%20mjedisit
Закон бр. 119/2014 достапен на: https://www.
idp.al/freedom-of-information/?lang=en
Белешка 24 погоре.
Закон бр. 146/2014.
Закон бр. 10 440, од 7.7.2011, како што е изменет
со закон бр. 12/2015 и закон бр.128/2020 од
22.10.2020. Овој закон е делумно усогласен
со: - Директивата 2011/92/ЕУ на Европскиот
парламент и на Советот, од 13 декември 2011
за оценување на влијанието од одредени јавни
и приватни проекти врз животната средина,
како што е изменета, CELEX број 32011L0092,
Службен весник на Европската Унија, серија
L, бр. 26, 28.1.2012 година, стр.1–21
Закон бр. 91 од 28.2.2013. Со овој закон се врши
транспонирање на Директивата 2001/42/ЕЗ за
оценување на влијанијата од одредени планови
и програми врз животната средина.
Албанија ја ратификуваше Архуската конвенција
и редовно известува за статусот на нејзиното
спроведување. За повеќе информации посетете:
https://turizmi.gov.al/strategjia-e-mjedisit/
Одлука на Советот на министри бр. 247 од
30.4.2014. Оваа одлука е подзаконски акт на
Законот бр. 10 440 од 7.7.2011 за оценка на
влијанието врз животната средина (ОВЖС).
Одлуката предвидува конкретни регулативи
во согласност со барањата од Директивата
85/337/ЕЕЗ за оценување на влијанијата
од одредени јавни и приватни проекти врз
животната средина.

32 Албански Хелсиншки комитет – Извештај
за состојбата на почитувањето на човековите права и слободи во Албанија за 2019
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ПОЗИЦИЈАТА НА БЧПЗЖС ВО БИХ
Автор: Нина Крешевљаковиќ
I ВОВЕД
Анализата во рамките на проектот „Бидете
безбедни и проговорете јавно“ беше
спроведена за целите на мерење на нивото
на почитување на човековите права во однос
на слободата на изразување, здружување и
мирни собири во Босна и Херцеговина (во
понатамошниот текст: БиХ) од перспективата
на еко-активизмот. БиХ е богата со природни
ресурси и прекрасни природни пејзажи,
но стандардите за заштита на животната
средина не ги исполнуваат соодветните
европски стандарди и очекувања. Како
одговор на ситуацијата опишана погоре,
еколошките движења во рамките на земјата
се зајакнуваат во текот на изминатите неколку
години, при тоа предизвикувајќи зголемен
притисок од јавноста, инвеститорите и
владата во работата на еко-активистите.
Според тоа, оваа анализа ќе содржи двојна
проверка на поврзаното законодавство на
БиХ во однос на меѓународните принципи
за целите на утврдување на перцепцијата
на еко-активистите во однос на личната
безбедност и нивното место во општеството
и за идентификување државни механизми на
заштита од евентуални насилнички напади
и други форми на злоупотреба коишто би
можеле да се извршат поради активностите
за заштита на животната средина. Покрај
анализите на законодавството, исто така
беа земени предвид и личните искуства на
активистите, нивните организации, новинарите,
претставниците на локалните заедници,
Народниот правобранител за човекови
права во БиХ и извршната власт.
Преку онлајн платформите и со помош на
прашалници, беа интервјуирани петнаесет
лица. Осум лица беа на возраст меѓу 30-49
години, додека останатите на возраст меѓу
50-69 години. Групата се состоеше од девет
мажи и шест жени, од кои десет со завршено
високо образование, а пет со завршено средно

образование. Дванаесет лица се еко-активисти
ангажирани во дванаесет различни невладини
организации (во понатамошниот текст: НВО)
на територијата на БиХ (Сараево, Бихаќ,
Бања Лука, Тузла, Витез, Јабланица, Коњич
и Травник), едно лице е новинар од Сараево,
додека останатите две лица се жители
на локалните заедници на Доњи Какањ и
Крушчица. Прашалниците исто така беа
доставени и до Народниот правобранител
за човекови права во БиХ и министерствата
за внатрешни работи на ентитетите на БиХ –
Република Српска (во понатамошниот текст:
РС) и Федерација на БиХ (во понатамошниот
текст: ФБиХ). Барањата за пристап до
информации и одговорите се дадени во
прилог на овој документ. Овој извештај го
валидираа Наташа Црнковиќ, дипломиран
еколог, Емина Вељовиќ, правник, Јелена
Иваниќ, професор по екологија и заштита на
животната средина, Алма Мирвиќ, магистер по
државно управување и хуманитарни работи,
Амра Скрамончин, магистер по инженеринг
за заштита на животната средина.

II ИСТОРИЈАТ И КОНТЕКСТ НА
ЗЕМЈАТА
БиХ е богата со природни ресурси како шуми,
води (реки, езера), минерали и биодиверзитет,
но само 2,28% од нејзината територија се
официјално назначени како заштитена
област. ФБиХ има заштитено 3,24%, а РС
1,30% од територијата во однос на вкупната
територија на БиХ, додека стандардите на
ЕУ препорачуваат секоја земја да заштити
најмалку 30% од својата теротирија1. Многу
сложениот државен апарат, според кој БиХ
се состои од 2 ентитети, Федерацијата на
БиХ (со 10 кантони), РС и Округот Брчко
(во понатамошниот текст: ОБ), и високото
ниво на корупција, како што е утврдено
во индексот за перцепција на корупцијата
на Transparency International2, доведоа до
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неповратна штета по животната средина
во БиХ. Шумите коишто покриваат половина
од територијата на БиХ континуирано се
експлоатираат незаконски3. Имајќи предвид
дека во ФБиХ никогаш не е донесен Законот за
шумите (коишто опфаќаат 51% од територијата
на БиХ), многу е тешко да се воспостави
ефективна контрола за да се спречат таквите
незаконски активности. Доколку државата
наложеше какви било превентивни мерки,
тие вообичаено се применуваа за сиромашни
лица коишто незаконски сечат дрва за лична
употреба, но не и за големите компании што
ги експлоатираат шумите.
Исто така, на целата територија на БиХ
се поттикнува масовна изградба на
хидроелектрани под изговор за „премин кон
обновливи извори на енергија”. Последиците
од овие активности се сериозни, бидејќи беа
уништени многу речни корита и шуми, на тој
начин осиромашувајќи го биодиверзитетот
и квалитет на живот на лицата што живеат
во близина на малите хидроелектрани.
Истовремено, економските придобивки за
локалните заедници од концесиите за мали
хидроелектрани беа минимални. Сепак, на
приватните сопственици на хидроелектрани
во ФБиХ им беа доделени привилегирани
цени за откупот на електричната енергија
што тие ја произведуваа – многу повисоки
од оние коишто им се плаќаат на големите
јавни хидроелектрани. Исто така, споменатата
привилегија е зголемена со гарантираниот
откуп на електрична енергија произведена
од страна на малите хидроелектрани за
период од 12 до 15 години4. Истата ситуација
се среќава и во РС каде е загарантиран
откупот на електрична енергија произведена
од малите хидроцентрали за период од 15
години.5 Постапувајќи на тој начин, очигледно
е дека властите ги фаворизираат приватните
сопственици на хидроелектрани на штета
на граѓаните. Надоместоците за обновливи
извори, коишто потоа се проследуваат
до инвеститорите како стимулација за
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производство на „обновлива“ енергија се
собираат од домаќинствата преку сметките за
електрична енергија, а потоа се проследуваат
до приватните инвеститори како стимулација.
Од друга страна, БиХ, којашто официјално ја
искажа својата подготвеност да поддржува
обновливи извори на енергија, планира
изградба на нови термоелектрани, што е
спротивно на плановите на ЕУ6 за намалување
од најмалку 40% на емисиите на CO 2 до
2030 година и за постигнување климатска
неутралност до 2050 година. Со новите
блокови на термоелектрани, БиХ сигурно
нема да може да ги следи трендовите на ЕУ
ниту да ги почитува директивите на ЕУ. За
жал, БиХ е позната по својот исклучително
загаден воздух во одредени урбани области,
како што се Сараево, Тузла, Зеница и Бања
Лука, според податоците од IQAir7, компанија
којашто врши следење на квалитетот на
воздухот во светски рамки. Причина за
огромното загадување не се само индустриите,
туку исто така и домаќинствата (греењето на
јаглен и дрва), густиот сообраќај и лошото
планирање на урбаните градби, коишто го
попречуваат нормалното циркулирање на
воздухот во градовите. Како што констатираше
Светската банка во 2019 година: „околу
3300 лица умираат предвремено секоја
година поради изложеноста на загадување на
амбиенталниот воздух од ПМ2,5 во БиХ. Околу
16 проценти од овој товар врз здравството
отпаѓа на Сараево и Бања Лука.“8
Зелените оази во градовите се намалени за
да се обезбеди повеќе простор за изградбата
на повеќекатници и комерцијални објекти.
Лошото планирање на градежните активности
во главниот град на БиХ веќе го имаат
попречено природното циркулирање на
воздухот, којшто станува сѐ позагаден од
година во година. Незаконското фрлање
отпад во земјата сѐ уште е проблем којшто
придонесува кон наведените проблеми. И
покрај тоа што постојат планови за изградба
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на регионални санитарни депонии за отпад,
многу помали и поголеми градови не можат
да ги обезбедат потребните ресурси или пак
тие ресурси се веќе распоредени за други
активности. Клучниот еколошки проблем
со кој се соочуваат граѓаните на БиХ е тоа
што оваа земја не го спроведува усвоеното
законодавство, не постои континуирано
следење, судските постапки се исклучително
долготрајни и неефикасни, додека паричните
казни за еколошки криминал се прениски9.

III ПРАВНА РАМКА
Следното законодавство ги гарантира и
уредува правата на слобода на изразување,
здружување и мирни собири во БиХ:
Соодветните Устави на БиХ и нејзините
ентитети (ФБиХ и РС), Статутот на Округот
Брчко, законите за јавни собири (РС,
кантонските закони во ФБиХ и ОБ, вкупно
12 правни акти), законите за здруженија и
фондации (на БиХ, ФБиХ, РС и ОБ, вкупно 4
правни акти), законите за клевета (на ФБиХ,
РС и ОБ, вкупно 3 правни акти), законите за
слобода на пристап до информации (на БиХ,
ФБиХ и РС, вкупно 3 правни акти), законите
за прекршоци против јавниот ред и мир
(кантоните, РС, ОБ, вкупно 10 правни акти, од
кои 2 се во фаза на подготовка) и Законот за
Народен правобранител за човекови права на
БиХ. Споменатите права исто така се уредени
и со меѓународни документи ратификувани
во законодавниот систем на БиХ: Европската
конвенција за заштита на човековите права
и основните слободи, Меѓународниот
пакт за граѓанските и политичките права,
Универзалната декларација за човековите
права и Меѓународниот пакт за економски,
социјални и културни права.

Во член II од Уставот на БиХ (Анекс IV на
Генералниот рамковен договор за мир во
БиХ, Службен весник бр. 25/2009 – Амандман
I) е утврдено дека БиХ и двата ентитета се
обврзани да обезбедат највисоко ниво на
меѓународно признаени човекови права и
основни слободи, вклучително и правата
поврзани со слободата на изразување,
здружување и мирни собири. Исто така
е утврдено дека правата и слободите
утврдени во Европската конвенција за
заштита на човековите права и основните
слободи и нејзините Протоколи директно
се спроведуваат во БиХ и имаат предност
пред кое било друго законодавство. Во
истиот член е предвидено на сите лица
коишто се на територијата на БиХ да им биде
овозможено да ги остваруваат човековите
права и основните слободи без никаква
дискриминација во поглед на расата, бојата,
полот, јазикот, религијата, политичките
или други уверувања, националното или
социјалното потекло, имотната состојба,
раѓањето или каков било друг статус.
Според законодавството за слобода на
пристап до информации (на БиХ10, ФБиХ11 и РС12),
сите физички и правни лица имаат право на
пристап до информациите со кои располагаат
јавните органи13. Пристапот до информации
може да биде одбиен во случаи кога постојат
докажани исклучоци, како што е случајот со
делокругот на работа на јавните институции,
доверливите комерцијални информации
или случаи на заштита на приватноста14. Во
секој случај, дури и кога се определуваат
исклучоците, јавните институции се должни
да го тестираат јавниот интерес и да ги
земат предвид сите поволности и штети
коишто можат да произлезат во конкретниот
случај 15. Јавните органи се должни да ги
достават побараните информации во рок од
15 дена. Доколку барателот не е задоволен со
доставените информации, може да поднесе
жалба до второстепен орган16. Во праксата,
пристапот до информации е честопати
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ограничен поради законски спорни причини
како што е праксата на барање образложение
за проследување на барањето за пристап
до информации, утврдување исклучоци без
тестирање на јавниот интерес и др.

употребата на правни лекови и др. Одредени
разлики исто така постојат и во однос на
меѓународните стандарди. „Законите за
јавните собири се честопати нејасни, додека
надлежните министерства ги сметаат најавите
за јавните собири како барања за одобрување
на истите, што е спротивно на меѓународните
одредби”20. Системот за најавување е прилично
сложен и постојат ограничувања во однос на
локацијата на собирите бидејќи локациите
треба да бидат „достапни“ и „соодветни“,
што може да резултира со неоправдано
ограничување на правото на мирен собир.

Здружение, како што е утврдено во
законодавството за здруженија и фондации
(4 правни акти 17 ), е која било форма на
доброволно здружување на повеќе физички
или правни лица за целите на подобрување и
остварување на одреден заеднички интерес
или цел во согласност со Уставот и законот,
чијашто основна цел е да не се стекне
придобивка во процесот. Здруженијата „Правото на мирен собир, во ФБиХ, Округот
имаат слобода независно да ги утврдуваат Брчко и РС, може да се ограничи за да се
своите цели и активности коишто не смеат заштити уставниот поредок, јавното здравје,
да бидат спротивни на уставниот поредок слободата и правата на другите, вклучително и
на БиХ, ФБиХ, РС или ОБ, или насочени кон „јавниот морал“ во РС“21. Исто така, има 3 закони
насилна промена на уставниот поредок коишто не обезбедуваат опис на правните
и кон поттикнување национална, расна и лекови и опциите за жалба во однос на
верска омраза или дискриминација, што одлуките за прекин/забрана на јавни собири:
е забрането со Уставот и со законот. Во „Спротивно на повеќето закони за мирен
однос на правата на НВО и здруженијата, тие собир во БиХ, законите на Кантонот Посавина,
претежно се спроведуваат во согласност Кантонот 10, Кантонот Уна Сана, Кантонот
со законот. Проблемот со ова прашање се Тузла и Кантонот Босна-Подриње, утврдуваат
преобемните процедури и бирократија, можност за жалба против одлуката на јавниот
како и времетраењето коешто е потребно орган да го забрани собирот.”22 Вообичаено,
за да се изврши регистрацијата. Исто така, улогата на полицијата на помалите собири
законот предвидува надоместоци коишто коишто не се поврзани со политичките
здруженијата треба да ги платат за да можат партии е од голема важност. Полицијата има
да се регистрираат. Доколку се земе предвид дозвола да применува сила само во случаи
дека здруженијата се непрофитни, ова би на исклучителна потреба. Во согласност
можело да претставува пречка.
со сите закони, не вклучувајќи го Законот
за јавни собири на Кантонот ХерцеговинаСлободата на собирање е уредена со 12 Неретва, утврдено е организаторот да ја
закони за јавни собири во БиХ18. Донесени се сноси обврската за одржување на јавниот
дополнителни 10 закони за ред и мир, додека ред и мир.
2 кантонски закони не се достапни онлајн.
Законот во Кантонот Посавина веројатно
е во фаза на подготовка 19. Споменатото
законодавство не е целосно усогласено
со оглед на тоа дека произлегоа одредени
разлики во дефинициите за јавен собир,
начинот на пријавување на собирите кај
властите, крајните рокови, забраните,
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IV НАПАДИ, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И
ОГРАНИЧУВАЊЕ
Постојат три закони за клевета 23 со кои
се уредува граѓанската одговорност за
штетата нанесена по репутацијата на
физичко или правно лице како резултат
на пренесување невистинити изјави и
посочување на споменатите лица на трети
страни. Конечната цел на уредувањето на
граѓанската одговорност е да се оствари
правото на слобода на изразување како еден
од камен-темелниците на демократските
општества, особено во поглед на прашања
што се од политички и јавен интерес.
Законодавство што го поткрепува ова има
за цел да ги обезбеди основните принципи
за слободата на изразување. Сепак, според
Извештаите за земјата во однос на практиките
за човекови права во БиХ, изготвени од
страна на Министерството за надворешни
работи на САД, законите во БиХ осигуруваат
високи стандарди за правото на слобода на
изразување, но несоодветната имплементација
на законите предизвикува ограничувања во
однос на слободата на медиумите.24
Конечно, исто така треба да се спомене
законодавството за Народниот правобранител
за човекови права во БиХ, според кое
народниот правобранител се дефинира
како независна институција воспоставена за
целите на промовирање добри практики на
раководење, владеење на правото и заштита
на слободите на физичките и правните лица.
Оваа институција е должна да ги разгледа
случаите поврзани со лошото функционирање
на јавните институции и прекршувањата на
човековите права и слободи извршени од
која било државна институција. Народниот
правобранител постапува по добивање на
приговор или по службена должност и е
овластен да води истраги и да препорачува
индивидуални и/или општи мерки.

Бранителите на човекови права и новинарите
во БиХ честопати се соочуваат со различни
притисоци од јавноста и од властите. Според
извештајот насловен „Бранители на прва
линија“, вознемирувањето од судовите,
неоснованите обвиненија, негативните
кампањи проследени со анонимни онлајн
закани, говорот на омраза и заканувачките
телефонски повици, честопати се користат од
страна на властите и недржавните актери за
заплашување на бранителите на човековите
права со цел да се наруши нивната мирна и
законска работа.25 Според истражувањето во
рамките на наведената анализа, можеме да
заклучиме дека еко-активистите опстојуваат
со своите активности и покрај бројните
притисоци.
За целите на оваа анализа беа интервјуирани
еко-активисти. Тие се активни во различни
НВО од цела БиХ, 12 од 15 испитаници
работат на спречувањето на изградбата
на хидроелектрани/заштита на реките, 4
испитаници работат на прашања поврзани
со загадувањето на воздухот, 5 испитаници
работат на загадувањето на почвата, 6
испитаници работат на спречувањето
дефорестација, 4 испитаници работат на
заштитата на дивиот свет, 3 испитаници
работат на заштитата на урбаните јавни
простори, имотот и др. Еден новинар,
претседателот на локалната заедница
Доњи Какањ, претседателот на локалната
заедница Крушчица, Канцеларијата на
Народниот правобранител за човекови права
во БиХ и претставници на Министерството
за внатрешни работи на ФБиХ и РС беа
интервјуирани за целите на оваа анализа (во
прилог на овој извештај се дадени одговорите
на прашалникот).

47

БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ И ПРОГОВОРЕТЕ ЈАВНО

Во однос на општите мислења за
ограничувањата и предизвиците со кои се
соочуваат испитаниците/активистите при
вршењето на нивното својство на бранители
на човековите права, 60% (9 испитаници)
сметаат дека имаат слобода да работат, 20%
не се чувствуваат слободни или се чувствуваат
ограничени, додека 20% се чувствуваат
ограничени при извршувањето на своите
активности. 90% сметаат дека најголемиот
предизвик при нивната работа е незаконската
забрана за пристапот до информации, за
60% тоа се бирократијата и притисоците од
владата, 50% сметаат дека тоа се личните
напади на социјалните мрежи и негативните
кампањи, за 30% тоа се анонимните закани,
говорот на омраза, заканувачки телефонски
повици, за 20% тоа е физичкото насилство и
нанесувањето штета на имотот, додека 10%
сметаат дека тоа е притисокот од колегите
или претпоставените.
Дополнително, 90% од испитаниците сметаат
дека јавната перцепција за еко-активистите е
општо земено позитивна, додека 70% сметаат
дека народот има доверба во еко-активизмот.
80% биле изложени на притисоци од
приватните компании вклучени во проектите
на кои им се противат еколошките бранители,
а 50% навеле дека исто така се вршел притисок
и врз членови на нивните семејства или
нивните пријатели. Во однос на нападите
врз припадници на јавноста поради нивниот
еко-активизам, 40% од испитаниците изјавиле
дека имале такво искуство. 70% изјавиле дека
јавните органи не обезбедуваат поддршка за
нивната работа, додека 60% биле подложени
на притисоци од службените власти. Сите
испитаници се согласни дека правото на
формирање здруженија не се почитува/
спроведува целосно во БиХ. Во поглед на
барањето одобренија за протести, само
20% го искористиле тоа право, додека 80%
изјавиле дека полицијата не се обидела да
ги спречи при извршувањето на нивната
работа. 10% се соочиле со административни
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или кривични обвиненија поради нивниот
активизам. Сите испитаници се чувствуваат
слободни да се изразат и не практикуваат
авто-цензура, додека 30% сметаат дека
слободата на медиумите е ограничена. 80% се
соочиле со одбивање/ограничување кога се
обиделе да добијат пристап до информации.26
Г-дин Индир Мелиќ, активист од Травник (НВО
Спортски риболовен клуб), Сабина Никшиќ,
новинарка од Сараево, Оливер Араповиќ,
активист од Мостар (НВО Претседател на
локалната заедница Доњи Какањ и Денис
Жишко, активист од Тузла (НВО Центар за
екологија и енергија) изјавија дека главните
предизвици за нивната работа се односот
на владата(-ите) кон граѓаните, бавните
административни процеси, исклучувањето
на граѓаните од процесите на донесување
одлуки и одбивањето на пристап до неопходни
информации.
Во однос на кривичните постапки и управните
процеси против активисти и граѓани,
Мика Тиболд, Претседател на локалната
заедница Крушчица, изјави дека била
обвинета и казнета за прекршок бидејќи
ги спречила инвеститорите незаконски да
влезат и да го присвојат земјиштето каде
што била планирана изградба на мала ХЕЦ.
Дозволата за градба за споменатиот случај
била поништена од судот, што значи дека на
инвеститорот му било забрането да започне
со изградба, но полицијата ги занемарила овие
факти и ја обвинила активистката за прекршок
што резултирало со судска постапка. Наза
Спахиќ, активистка од Јабланица (НВО За
Дољанку) потенцираше дека била тужена
заедно со нејзините колеги за протестот што
го организирала против изградбата на мала
ХЕЦ на реката Дољанка во Јабланица, иако
протестот не ги спречил градежните работи.
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Ријад Тиквеша, активист од Сараево (НВО
Екотим) се соочил со притисок од властите
и инвеститорите, при што бил изложен на
физичко насилство и смртни закани, додека
полицијата не презела никакви дејствија за
да го испита неговиот случај. Алма Миџиќ,
активистка од Бихаќ (НВО Црвена) била
предмет на навреди што се карактеризирале
како родово насилство упатено кон неа како
активистка (дека била хистерична, радикална,
итн.). Таа била принудена да се исели од
Бихаќ поради нејзиниот активизам и била под
голем притисок од локалните тајкуни. Амир
Варишчиќ, активист од Коњиц (НВО Зелена
Неретва) изјави дека на одредени членови
на неговото здружение им се заканувале и
ги тужеле за клевета поради нивните активности против индустриското загадување,
додека тој лично бил физички нападнат од
инвеститорот само поради следење на
случајот со нелегално вадење песок од
Неретва. Полицијата поднела прекршочни
пријави против сторителите. Маида Билал,
активистка од Крушчица (НВО Еко Бистро)
изјави дека ѝ се заканувале дека никогаш
нема да најде работа во нејзината локална
заедница, што на крајот се покажало како
точно бидејќи сите работодавачи ги одбиле
нејзините апликации за работа.
Виктор Бјелиќ, активист од Бања Лука (НВО
Центар за животна средина) изјави дека бил
навредуван во многу наврати поради неговиот
активизам, главно окарактеризиран како лице
на платен список на странска држава, што
значи предавник и лобист за интересите на
странски компании и организации. Во една
прилика бил физички нападнат од инвеститорот. Според Ибрахим Турак, активист од
Коњиц (НВО Пушти ме да течам), членовите
на неговото здружение добиле отворени
закани за мултимилионски тужби, заплена на
имот, закани дека инвеститорите ќе „испратат“
специјални полициски сили за да се справат
со активистите, итн. Според извештаите за
земјата на американскиот Стејт Департмент

за состојбата со човековите права: во Босна
и Херцеговина, „соработката меѓу владата и
граѓанските организации на ниво на држава
и ентитет и понатаму е слаба, додека владината поддршка за граѓанските организации
и понатаму е нетранспарентна, особено во
однос на распределбата на средствата“.27
Некои од интервјуираните изјавија дека
имале ситуации кога полицијата одбила да
одобри мирен собир. Индир Мелиќ изјави
дека неговото здружение најавило мирен
протест на реката Угар до полициската
станица Травник, кој требало да се случи
на 30 септември 2020 година со цел да се
спречи издавање дозволи за изградба на
мали ХЕЦ. На денот на протестот, тој бил
повикан во полициската станица Травник и
добил Одлука со која се забранува мирниот
протест. Причината за забраната била дека
протестите „би можеле да доведат до немири”.
Одлуката исто така содржела наредби дека
организаторите мора да ја известат јавноста
дека протестот е забранет и да ги отстранат
сите објави во врска со него од социјалните
мрежи. Ријад Тиквеша изјави дека полицијата
го спречила неговото здружение да организира мирни протести поради безбедноста
на меѓународните организации. Полицијата,
исто така, во една прилика го спречила да
присуствува на јавна расправа.
Во однос на слободата на медиумите,
интервјуираните сметаат дека медиумите
најчесто се основани од или се во сопственост на политичките партии (како Партија
за БиХ - Дневни Аваз). Врската помеѓу политичките партии и медиумите не мора да
биде директна, туку може да се потпре и
на фактот дека комерцијалните медиуми
зависат од огласувачите. Затоа, многу теми
на медиумско известување можат да станат
проблем што се смета за чувствителен, на
пример, испитувањето на приватизацијата
во БиХ.
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Пристапот до информации е комплициран
иако Законот пропишува рокови и исклучоци за поднесување барања за слобода
на информации. Повеќето интервјуирани се
соочиле со проблеми со добивање информации во законскиот рок од 15 дена и успеале
да добијат информации само откако поднеле
жалби, а жалбениот процес траел подолг
период. Како што тврдат интервјуираните,
пристапот до информации често се одбива без
никаква основа, а со цел да се одолговлечи
процесот и да се дезинформира јавноста.
Во однос на Народниот правобранител за
човекови права во БиХ и неговата работа
со активистите за заштита на животната
средина, интервјуираните истакнаа дека
Секторот за економски, социјални и културни
права е должен да ги следи прашањата од
областа на заштитата на животната средина.
Народниот правобранител за човекови
права, исто така, се занимава со прашањата
за пристап до информации и жалби во врска
со прашања поврзани со животната средина.
Народниот правобранител не ги разгледал
прашањата за владината одговорност во
однос на активистите и прашањата за остварување на правата на активистите, но го
подготвил Специјалниот извештај за правото
на мирен собир. Во Извештајот се наведува дека Народниот правобранител за
човекови права регистрирал два случаи на
екстремно бавни процедури за донесување
Одлука за одредување на маршрутите на
протестот, што во еден случај резултирало
со неможност за почитување на законски
определените временски рамки за организирање на протестот. Следствено, ова
резултирало со повлекување на барањето
за протест доставено до Министерството за
внатрешни работи на Кантонот Сараево. Во
другиот случај што се случил во 2017 година,
Народниот правобранител за човекови права
постапил по службена должност во врска
со настаните во Крушчица, општина Витез,
поврзани со прекумерната употреба на сила
од страна на полицијата на Кантонот Средна
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Босна, во контекст на правото на мирен
собир.28 Општите забелешки на Народниот
правобранител биле дека не била воспоставена неопходната комуникација на јавните
институции со еко-активистите и дека тоа
треба да се коригира. И покрај донесувањето
на голем број закони во БиХ, политиките во
оваа област сè уште не се јасно дефинирани,
што би можело да стане проблем при придржувањето или спроведувањето на обврските
од меѓународното право. Предизвиците со
кои се соочуваат активистите се бројни и
најчесто се отсликани во проблемите кога
се обидуваат да пристапат до информации,
лажните владини ветувања дека ќе се решат
одредени прашања од витално значење за
животната средина, итн. Исполнувањето
на ветувањата често заостанува, властите
даваат несоодветни одговори, итн.
Министерството за внатрешни работи на
Федерацијата БиХ истакна дека тие никогаш
немале можност да воспостават соработка со
еко-активистите, затоа не можат да одговорат
на прашањата на оваа тема во прашалникот.
Министерството за внатрешни работи на
РС изјави дека тие извршуваат службени
задачи во согласност со законот и преземаат
мерки и активности од нивниот делокруг на
овластувања во случај да потврдат разумно
сомневање дека некој сторил прекршок
или кривично дело, без оглед на каков било
политички статус, членство во која било
социјална група или организација, со строго
почитување на принципите на законитост и
објективност.
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V СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Студија на случај I – Дољанка
Малата ХЕЦ „Злате“ со инсталирана моќност
од 4,52 MW е изградена на реката Дољанка, во
селата Јелачиќи и Злате, општина Јабланица,
лоцирани во Кантонот Херцеговина-Неретва,
Федерација БиХ. Реката Дољанка е дом на
ендемичен вид пастрмка наречена Главатица (лат. Salmo marmoratus), која е критично
загрозена во БиХ. Реката Дољанка е запишана
во Регистарот на природно наследство на
Кантонот Херцеговина-Неретва. Реката
и нејзината клисура се планира да бидат
вклучени во Националниот парк Прењ-Чврсница-Чабуља-Вран, но заштитата на областа
што може да биде национална гордост и
извор на приход за целиот регион доцни веќе
повеќе години. ЕКО-ВАТ д.о.о. компанија од
Јабланица ги доби сите потребни градежни
дозволи за малата ХЕЦ Злате, но начинот
на добивање на дозволата беше правно

сомнителен од самиот почеток. 29. До крајот
на 2018 година, Здружението на граѓани „За
Дољанку“ беше формирано како НВО и се
обиде да ја зачува реката Дољанка и да ја
спречи изградбата на малите ХЕЦ Злате и
Пачиќи. Членовите на споменатото здружение, според активистката Наза Спахиќ,
организираа протести, јавни собири, јавни
расправи итн. Сите активности беа извршени без сериозни потешкотии. Меѓутоа,
инвеститорот ги тужеше претседателот и
потпретседателот на Дољанка за надомест на
штета, со побарување за штета од 10.067,85
БАМ, поради нивното учество во протестите
против изградбата на малата ХЕЦ Злате што
се одржале на имотот на инвеститорот и
наводно предизвикале материјална штета
бидејќи градбата требало да се запре 15
минути додека не пристигнала полицијата за
да ги растера насобраните граѓани (15 лица).

Изградба на мала хидроцентрала на реката Дољанка Фото: непознат автор
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Според Наза Спахиќ, оваа тужба претставува
класичен пример на проверена тактика што
се користи за локалната заедница да се
заплаши и да се одврати од својата борба
за реката.
Бидејќи повеќето членови на Здружението
За Долјанку не се вработени или примаат
многу ниски плати, ваквите судски постапки
вршат дополнителен економски притисок врз
активистите. За среќа, во јули 2019 година,
Општинскиот суд во Коњиц ги отфрлил
обвиненијата, што ги охрабри активистите
кои не ја прекинаа нивната борба за реката
Дољанка до денес. Меѓутоа, во изминатите
3 години, според активистите, тие добиле
низа смртни закани од локални тајкуни и лица
кои се директно поврзани со инвеститорот.
Некои од заканите биле примени преку
социјалните мрежи, а некои при посетите на
активистите на уништената река Дољанка.
Сторителите користеле лажни профили на
социјалните мрежи за да упатуваат смртни
закани. Покрај тоа, за време на посетите на
реката од страна на активистите, вработените
од обезбедувањето на малата ХЕЦ им пришле
придружувани од кучиња и им се заканиле
дека ќе ги фрлат во реката. Борбата за
зачувување на реката Дољанка сè уште
трае, иако притисокот врз активистите се
намалил во изминатиот период, бидејќи во
меѓувреме била завршена изградбата на
малата ХЕЦ.
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Студија на случај II – Језеро II
Термоелектраната Тузла, сопственост на
Електропривреда БиХ, поседува локација
за одлагање згура и пепел наречена Jeзеро
II. Таа се наоѓа во непосредна близина на
градот Тузла (седиште на Кантонот Тузла во
Федерацијата БиХ). Активностите на локацијата
и нејзиното одржување често се вршат под
многу сомнителни и дискутабилни околности30,
бидејќи локацијата се користи за одлагање
канцероген азбест, што е спротивно на Законот
за управување со отпад на Федерацијата
БиХ. Исто така, депонијата била локација на
дополнителни нелегални градежни работи
на браната која била изградена за да спречи
одводот на вода во околните населени
места. Бидејќи ова било случај на екстремно
контаминирана и опасна отпадна вода, која се
дренира и стигнува до подземните водотеци
преку дренажа, таа претставува екстремна
опасност за локалното население кое е
поврзано на градската водоводна мрежа.
Затоа, неопходно е итно да се спречат сите
работи на постојната локација за одлагање
отпад, во согласност со издадените дозволи
како што се еколошка, градежна, урбанистичка,
итн. Според изјавите на активистот Денис
Жишко, ТЕЦ Тузла изведувала работи на
локацијата за одлагање отпад без потребните
дозволи, што би можело да биде многу
опасно бидејќи работите не се изведуваат
на пропишаниот начин. Како резултат на
тоа, активистите од Тузла се ангажирале
во спречување на споменатите нелегални
активности на ТЕЦ Тузла, што резултирало
со многу судски постапки против издадени
дозволи во изминатите години. На почетокот
активистите биле подложени на притисок од
надлежното министерство кое побарало да
се повлечат сите обвиненија или невладината
организација што ги поднела ќе биде тужена.
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Притисокот бил делумно успешен бидејќи
некои активисти тогаш одлучиле да ги прекинат
своите активности на овој случај, но останатите
активисти биле многу упорни и во соработка
со други невладини организации од БиХ,
успеале да поднесат обвиненија против сите
правно сомнителни дозволи. Како резултат
на тоа, според активистите, тие добивале
смртни закани, говор на омраза на социјалните
мрежи, пристапот до информации им бил
одбиен, им било извршено физичко насилство
и нивните телефони биле прислушувани.

Иако еден активист пријавил смртни закани и
физичко насилство, Обвинителството во Тузла
и полицијата не иницирале никаква соодветна
активност. Активистите сè уште работат
на овој случај со помал притисок отколку
порано. Надлежното министерство веќе не се
заканува дека ќе поднесе обвиненија и нема
повеќе смртни закани и физичко насилство.

Депонија на пепел Језеро II
Фото: Денис Жишко
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Во текот на 2018 година, Кантонот Сараево
беше домаќин на јавна расправа поврзана со
пренамената на централниот парк Хастахана.
Нацрт Одлуката за промени во планот за
регулирање на градскиот парк Хастахана бил
подготвена во 2019 година. Планот бил да се
изгради деловен центар на територијата на
споменатиот парк, со што повторно ќе наруши
уште една ретка зелена локација во центарот
на градот. Според Институтот за заштита
на културното и природното наследство
на Кантонот, целата област на Хастахана е
потенцијален археолошки локалитет каде
што е потребно да се обезбедат услови за
извршување на археолошки ископувања. Голем
број граѓани, новинари, активисти, политички
партии, Народниот правобранител за човекови
права во БиХ и многу други се приклучија на
каузата за спасување на Хастахана. Јавната
расправа беше организирана во текот на
2018 година и не ги исполни законските
критериуми31 бидејќи беше организирана во
многу тесен простор што ги спречи граѓаните
да присуствуваат на неа. Коментарите на
јавноста не беа разгледани соодветно, додека
огромната гужва во просториите каде што
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се одржуваше вербалната расправата
спречи одвивање на сериозна дискусија.
Народниот правобранител за човекови права
контактираше со надлежните институции, но
неговите коментари беа игнорирани. Граѓаните
и активистите во многу наврати укажуваа
на незаконските процеси, но се најдоа под
лични напади во живо и на социјалните мрежи,
што беше потврдено од интервјуираните
лица Алма Миџиќ и Сабина Никшиќ. Според
изјавата на Сабина Никшиќ, ситуацијата се
променила со изборот на новата општинска
влада на местото на старата на неодамнешните
локални избори во БиХ. Претходната влада
ги моделирала и се обидела да ги спроведе
промените во структурата на паркот, што
предизвикало многу активисти да се
спротивстават, бидејќи претходните власти
не дозволиле пристап до информации и
ги одбиле сите барања. Со споменатата
промена, новоизбраниот градоначалник ги
поканил граѓаните и активистите на средба,
ги сослушал нивните барања, ги прифатил
презентираните информации и ја спречил
изградбата на локацијата на паркот.

Активистки и активисти и граѓанки и граѓани во Хастахана Фото: непознат автор

Студија на случај III – Хастахана
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VI ПРЕПОРАКИ
Препораки за властите

Препораки за бранителите на животната
средина и медиумите

• Соодветно спроведување на
законодавството со цел да се обезбеди • Сите незаконски активности за спречување
ефикасна заштита на човековите права
протести и здружувања или намалување на
за еко-активистите; признавање на
правото на слобода на изразување треба
еко-активистите како бранители на
да се пријават до надлежните институции
човековите права.
кои треба да ги санкционираат сторителите.
• Измена и дополнување на постојното • Секое одложување на јавните институции да
законодавство со кое се регулираат
ги обезбедат бараните информации треба да
прашањата за регистрација на НВО за да
се пријави кај надлежните административни
се намалат прекумерните процедури и
инспекции.
неопходните документи кои се потребни за
регистрација. Скратување на роковите за • Покренување кривични пријави против
регистрација, намалување или укинување
лица кои се закануваат, вршат физички
на надоместоците за регистрација бидејќи
или психолошки напади, клевети или
здруженијата се непрофитни организации
се обидуваат незаконски да ја попречат
кои работат на подобрување и унапредување
работата на активистите и медиумите.
на јавната добросостојба.
Препораки за меѓународната заедница
• Санкционирање на надлежните полициски
агенции кои одбиваат да издадат дозволи • Да дејствува во рамките на својот делокруг
за мирен собир/протести на лажни основи.
на овластувања и статус за да изврши
дополнителен
притисок врз јавните
• Санкционирање на надлежните службени
институции да започнат со соодветно
лица кои нема да ги достават бараните
спроведување на законодавството.
информации во законските рокови, во
согласност со Законот за управна постапка • Да организира едукација на активисти и
на Федерацијата БиХ.
медиуми за тоа како да спречат и да се
одбранат од такви напади.
• Неопходно е полицијата да преземе
поефикасен пристап за заштита на • Онаму каде што е потребно и можно, да
еко-активистите поради чести смртни
обезбеди помош на активистите за нивна
закани, насилни напади, говор на омраза
одбрана, во согласност со соодветните
и закани објавени на социјалните мрежи.
мандати.
• Институцијата Народен правобранител
за човекови права во БиХ треба да ги
искористи своите овластувања не само
во контекст на давање препораки, туку и
за покренување судски постапки онаму
каде што е потребно, со цел ефикасна
заштита на еко-активистите.
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АНАЛИЗА НА ЕКО-АКТИВИЗМОТ ВО ЦРНА ГОРА
Автор: Ана Богдановиќ
I ВОВЕД

II КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА СО ЕКОЛОГИЈАТА ВО ЦРНА ГОРА,
Оваа анализа беше спроведена на терито- ПРОЦЕСИ И ПРОБЛЕМИ

ријата на Црна Гора во рамките на регионалниот проект „Бидете безбедни и проговорете Како членка на Федеративна Република
јавно“, финансиран од Шведската агенција за Југославија, Црна Гора беше член на Собрамеѓународен развој и соработка (Sida) преку нието одржано во Жабљак на 20 септември
Балканската мрежа за развој на граѓанското 1991 година. За прв пат, таа доби статус на
општество (BCSDN). Истражувањето беше еколошка држава со потпишување на Декласпроведено во периодот од јуни до јули 2021 рацијата за еколошка држава Црна Гора,
година, при што беа спроведени интервјуа која гласи: „Свесни за долгот кон природата,
со шест еко-активисти (двајца мажи и четири изворот на нашето здравје и инспирацијата
жени), на возраст меѓу 30 и 45 години, од на нашата слобода и култура, ние се посветукои едниот испитаник е новинар, другиот ваме на нејзината заштита во име на нашиот
екологист, третиот и четвртиот испитаник сопствен опстанок“.1 Со усвојување на оваа
се адвокати, петтиот е биотехничар, додека Декларација, Црна Гора изрази стратешка
шестиот испитаник е економист. Исто така, посветеност за усвојување и примена на
беа спроведени интервјуа со 2 претставници највисоките стандарди и норми во областа
на државните органи на возраст меѓу 33 и на заштитата на животната средина, зачуву45 години, од кои едниот испитаник е обви- вање на природата и економскиот развој врз
нител во Основното јавно обвинителство, а принципите на одржлив развој. Во октомври
другиот полициски службеник.
2007 година, Црна Гора го донесе Уставот
на независната држава Црна Гора, кој јасно
Целта на истражувањето е да се идентифи- предвидува дека Црна Гора е граѓанска,
куваат главните предизвици во примената демократска, еколошка и држава на социјална
на националното законодавство за оства- правда, заснована на владеење на правото.
рување на човековите права во областа Членот 23 од Уставот на Црна Гора го гаранна еко-активизмот. Негови главни цели се тира правото на здрава животна средина:
да се процени степенот на усогласеност „Секој има право на здрава животна средина.
на националното законодавство со реле- Секој има право на навремени и целосни
вантните меѓународни стандарди во оваа информации за состојбата на животната
област, да се мапираат институциите кои средина, за можноста за влијание при одлучусе одговорни за негово спроведување, да вањето за прашања од значење за животната
се идентификуваат главните предизвици за средина и за правната заштита на овие права“.2
ефективно спроведување и на крајот, да се Секој, а особено државата, е должен да ја
идентификуваат и анализираат конкретни заштитува и унапредува животната средина.
прашања што произлегуваат од примена на Министерството за одржлив развој и туризам
законодавството. Како резултат на тоа, оваа и Министерството за екологија, просторно
студија дава низа препораки за подобрување планирање и урбанизам се формирани со
на остварувањето на овие права.
Уредба за организацијата и начинот на работа
на државната управа како државен орган со
Валидацијата на оваа анализа беше извршена примарна надлежност во областа на животод советник во Министерството за екологија ната средина и одржливиот развој. Покрај
на Црна Гора и правник што се занимава со нив, други министерства имаат одредени
еко-активизам.
надлежности во оваа област.
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Од државните институции, формирана е
Агенцијата за заштита на животната средина,
чија надлежност е: „Организирање и извршување мониторинг на заштитата на животната
средина; воспоставување, управување и
координирање унифициран информациски
систем за животната средина; поднесување извештаи за состојбата на животната
средина, како и за појавите и настаните од
значење за квалитетот на животната средина,
воспоставување соработка и комуникација
со релевантни домашни и меѓународни
организации и институции во областа на
животната средина; водење катастар на
загадувачи; спроведување прописи за заштита
на животната средина, како и спроведување
меѓународни договори во надлежност на
ова тело“.3

Членот 9 од Уставот на Црна Гора јасно
пропишува дека „ратификуваните и објавените меѓународни договори и општоприфатените правила на меѓународното право
се составен дел од внатрешниот правен
поредок и дека тие имаат предност пред
домашното законодавство и се директно
применливи кога односите се уредуваат
поинаку од домашното законодавство“. 4
Имено, според мислењето на Венецијанската
комисија, утврдено е дека Уставот на Црна
Гора треба да се толкува во согласност со
ратификуваните и објавените меѓународни
договори од областа на човековите права и
практиката на меѓународните тела одговорни
за надзор над нивното спроведување со цел
да се обезбеди почитување на минималните
меѓународни стандарди и да се спречи
меѓународните тела за надзор да утврдат
Покрај Агенцијата за заштита на животната одговорност на Црна Гора за прекршување
средина, тука се и Заводот за хидрометео- на правата согласно со меѓународните
рологија и сеизмологија, Институтот за јавно договори5.
здравје, Национални паркови на Црна Гора,
Центарот за екотоксиколошки испитувања, Ова резултираше со усвојување на низа
Јавното претпријатие за управување со закони коишто регулираат одредени области
морското добро, Управата за шуми, Водо- на животната средина и подзаконски акти,
стопанството, Царинската управа, Вете- кои се целосно или делумно усогласени со
ринарната управа, Полициската управа, законодавството на Европската Унија, поточно
Дирекцијата за инспекциски работи итн. со Поглавјето 27, кое е acquis communautaire
Исто така, голема улога во зачувувањето во областа на животната средина , како
на животната средина имаат единиците на што се: Закон за животна средина; Закон за
локалната самоуправа, кои се одговорни за процена на влијанието врз животната средина,
воспоставување систем за заштита и подо- како и Законот за стратешка процена на
брување на животната средина на нивната влијанието врз животната средина; Закон
територија, предлагање и спроведување за интегрирано спречување и контрола на
мерки, изготвување и следење на спрове- загадувањето; Закон за заштита на воздухот;
дувањето на плановите, одобрени програми Закон за заштита на природата; Закон за
и проекти во областа заштита на животната национални паркови; Закон за хемикалии;
средина, истражувачките институции, како и Закон за заштита од бучава во животната
граѓанските и невладините организации кои средина и Закон за заштита од јонизирачко
во рамките на своите програми учествуваат зрачење и радијациона сигурност; Закон
во зачувувањето на животната средина на за управување со отпад; Закон за водите и
начин определен со посебни прописи.
Закон за шумите.
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Od 1991. godine kada je Crna Gora dobila status
ekološke države do 2021. godine zabilježen je
veliki napredak u oblasti ekologije. Sa razvojem
države kao ekološke zemlje, došlo je do razvoja
ekološkog aktivizma koji predstavlja polaznu
tačku u očuvanju životne sredine.
Од 1991 година, кога Црна Гора доби статус на
еколошка држава до 2021 година, постигнат
е голем напредок во областа на екологијата.
Со развојот на државата како еколошка
држава, дојде до развој на еко-активизам,
што е почетна точка во зачувувањето на
животната средина. Активизам е планирано
однесување за да се постигнат одредени
општествени или политички цели преку
активности како што се подигање на свеста,
водење кампањи, креирање публицитет,
формирање коалиции, подготвување и дистрибуирање пропагандни материјали, како и
преземање други дејствија за да се влијае

врз општествените промени коишто имаат
влијание врз подобрувањето на квалитетот на
живот. Еко-активист е поединец ангажиран
во активизам, чии активности се насочени
кон заштита и подобрување на состојбата
на животната средина. Активистот може да
дејствува независно како поединец или како
член на невладини организации и граѓански
движења.
Она што се појавува како главен проблем е
недостатокот на капацитет за спроведување
на законот. Ова се должи на фактот што
постои очигледен недостаток на кадар во
администрацијата во областа на животната
средина, и следствено на тоа, капацитетот
за истражување не е на задоволително
ниво, што во комбинација со недостатокот
на опрема, проекти и недоволно инвестирање, дополнително го отежнува напредок
во оваа област.

Протести против сечењето на чемпресите во Бар
Фото: Б.Чупиќ
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Соработката помеѓу претставниците на
невладините сектори и Владата на Црна Гора
честопати недостасува поради разликите
во ставовите во однос на решавањето на
суштински прашања во областа на животната
средина. Во самото судство, прашањето за
заштита на животната средина не зазема
значајно место, имајќи предвид дека бројот
на обработени предмети е незначителен,
така што од тој аспект, надлежните субјекти
посветуваат малку внимание на заштитата на
животната средина. Друг важен недостаток
што се јавува при спроведувањето на прописите за животната средина е недостатокот

на мониторинг и известување за животната
средина, неефикасно спроведување на
инспекциите, селективно издавање дозволи,
како и честопати недоволно јасно поделените
одговорности на инспекциите. Неопходно
е воспоставување и законско регулирање
на националната EIONET мрежа за следење
и известување за состојбата на животната
средина. Особено внимание треба да се
посвети на воспоставување соодветна организација, капацитет и начин на работа на
инспекциското тело одговорно за надзор
над спроведувањето на законодавството
за животната средина.

III ЗАКОНСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОБЛАСТА НА
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ВРСКА СО ЕКО-АКТИВИЗМОТ ВО ЦРНА ГОРА
Правото на здрава животна средина е
уставно право на секој поединец. Како клучен
предуслов за постигнување на посакуваните
цели за зачувување на животната средина и
остварување на правото на здрава животна
средина, Уставот на Црна Гора гарантира
информирање. Црна Гора ратификуваше голем
број меѓународни документи, при што главната
одредница која им овозможува на активистите
за заштита на животната средина квалитет
во јавното застапување е спроведувањето
на Архуската конвенција која е формално
обврзувачка во Црна Гора од 2.2.2010 година.
Имено, примената на Архуската конвенција
обезбедува: „достапност на информации за
животната средина (право на граѓаните на
информациите за животната средина што ги
поседуваат државните органи); учество на
јавноста во донесувањето одлуки поврзани
со животната средина (право на граѓаните
да учествуваат во изработката на планови,
програми, политики и закони што можат
да влијаат врз животната средина) како и
правна заштита: право на граѓаните да се
жалат во случај нивните права на пристап
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до информации или јавно учество да се
прекршени)“.6
Законот за слободен пристап до информации донесен во согласност со Уставот на
Црна Гора и Архуската конвенција е најважниот општ извор на правото во областа на
пристапот до информации за состојбата на
животната средина. Овој закон предвидува
дека „во управната постапка, телото што
ги поседува информациите одлучува по
барањето за пристап до информации со
одлука со којашто или се дозволува или се
одбива барањето за пристап до информации.
Органот е должен да одлучи по барањето за
пристап до информации во рок од 15 дена
од денот на поднесување на барањата, а
во исклучителни случаи овој рок може да
се продолжи за 8 дена (поради обемот на
барања за информации), доколку некоја од
информациите е доверлива или ако пронаоѓањето на бараната информација трае долго
време. Исто така е предвиден рок од 48 часа
доколку се бара пристап до информации
за заштита на животот или слободата на
некое лице.
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Ова е скратена постапка и роковите за донесување одлука пропишани со Законот за
слободен пристап до информации се кратки
и значително пократки од оние утврдени во
членот 4.2 од Архуската конвенција. Доколку
надлежниот орган не дозволи пристап до
информациите, тој е должен да даде образложение за причините за одбивањето. Во
случај страната да не е задоволна од одлуката
на органот, има можност да поднесе жалба
до независниот надзорен орган надлежен
за заштита на личните податоци и пристап
до информации - Агенцијата за заштита на
лични податоци и пристап до информации“.7
„Жалбата се поднесува преку органот што
донел одлука по барањето во прв степен
во рок од 15 дена од денот на приемот на
првостепената одлука.
Постои исклучок од правилото во случај
кога бараните информации/документи
се доверливи, а ако барањето е одбиено
од органите, тогаш страната има право да
поднесе тужба директно до Управниот суд“.8
„Ако страната не е задоволна од одлуката на
Управниот суд, може да поднесе вонреден
правен лек против таа одлука - барање за
преиспитување на судска одлука за кое
одлучува Врховниот суд на Црна Гора“.9
„Против одлуката на Врховниот суд, страната
има можност да поднесе уставна жалба до
Уставниот суд на Црна Гора за прекршување
на човековите права и слободи“.10 Покрај
правото на жалба во управни постапки и
покренување управни спорови, Законот
за слободен пристап до информации, исто
така, предвидува прекршочна одговорност за јавните органи заради спречување
на остварување на правото на пристап до
информации. Покрај горенаведените видови
заштита на правото на пристап до информации, во кривичното законодавство на
Црна Гора постои посебно кривично дело:
„Прекршување на правото на информации
за состојбата на животната средина“11, што
подразбира кривична одговорност на лица

кои постапуваат спротивно на прописите
кои се неопходни за процена на опасноста
по животната средина и преземање мерки
за заштита на животот и здравјето на луѓето.
За ова кривично дело е предвидена парична
казна или казна затвор до една година. Истата
казна е предвидена и за лице кое во јавноста
обелоденува невистинити информации за
состојбата на животната средина и на тој
начин предизвикува паника или значително
вознемирување на граѓаните. Остварувањето на правото на слободен пристап до
информации е дополнително осигурено со
постапките на Заштитникот на човековите
права и слободи, чијашто улога е да утврди
дали е повредено правото на барателот
за пристап до информации во процесот на
добивање информации. Доколку утврди дека
постои повреда на правото за пристап до
информации, Заштитникот му дава препорака
на јавниот орган да ја отстрани повредата.
Исто така, како друг важен постулат за
еко-активистите за постигнување на поставените цели, Уставот на Црна Гора гарантира „слобода на мирно собирање, без
одобрување, со претходно известување до
надлежниот орган. Слободата на собирање
може привремено да се ограничи со одлука
на надлежниот орган со цел да се спречат
немири или извршување кривично дело, да
се загрози здравјето, моралот или заради
безбедноста на луѓето и имотот, во согласност со закон“.12 Правото на мирно собирање
е прогласено со Универзалната декларација
за човекови права на Обединетите нации,
во која е јасно пропишано дека „секој има
право на слобода на мирно собирање и
здружување и дека никој не смее да биде
принуден да припаѓа на некое здружение“13.
Во согласност со Уставот и меѓународните
прописи, беше донесен
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Законот за јавни собири и јавни настани, кој
јасно пропишува дека „јавниот собир значи
секое мирно собирање на повеќе од 20 луѓе
на отворен простор заради изразување политички, социјални и други уверувања и цели,
протести, интереси и различности“.14 Секој
има право да организира јавни собирања,
без одобрување, во согласност со законот
и ратификуваните меѓународни договори.
Законот за јавни собири и јавни настани на
Црна Гора исто така го признава поимот
спонтан собир, така што членот 13 од истиот
закон пропишува: „Доколку дојде до собирање
на повеќе од 20 лица, што може да се случи
како реакција на одредени настани, а кои не
можеле да се предвидат или организираат
во согласност со овој закон, полицискиот
службеник ќе ги извести учесниците на
собирот дека собирот не е организиран во
согласност со овој закон и ќе ги предупреди
дека се должни да го почитуваат законот”.
Меѓутоа, горенаведената одредба не е во
согласност со меѓународните прописи и
Уставот на Црна Гора. Ова се должи на фактот
дека горенаведената одредба утврдува
дека полициски службеник ќе ги извести
учесниците на спонтан собир доколку тој
не е организиран во согласност со законот,
што Полициската управа често го користела за да прекине одредени политички
чувствителни, спонтани собири, во текот на
кои тие би побарале од насобраните лица
да се разотидат, но исто така преземале
мерки доколку собраните не го стореле
тоа. Исто така, покрај членот 13 од Законот
за јавни собири, законодавниот дом не го
осигурил правото на спонтано собирање на
други места во текстот на законот. Така, во
став 1 од член 17 од Законот, кој пропишува
ситуации во кои полициските службеници
се овластени да прекинат јавен собир, се
наведува дека собирот може да се прекине
доколку неговото одржување не е пријавено
или не е дозволено. Иако спонтаните собири,
кои не можат да се планираат и според тоа
да се пријават во согласност со процеду64

рата, по својата природа припаѓаат на оваа
категорија непријавени собири, Законот не
наведува дека спонтаните јавни собири нема
да бидат прекинати на тој начин. Законот е
во спротивност со Уставот. Иако црногорскиот Устав ја регулира слободата на мирно
собирање во согласност со меѓународните
стандарди, наведувајќи дека слободата на
собирање може да биде само привремено,
а не трајно ограничена, Законот за јавни
собири и јавни настани пропишува трајна
забрана за организирање јавни собири на 10
метри од зградата на Владата и на 15 метри од
зградата на Собранието, претседателската
зграда и Уставниот суд. Понатаму, Европската
конвенција за човекови права го гарантира
правото на истовремени собири, што значи
собири на две спротивставени страни и
контра-демонстрации, што Законот за јавни
собири и јавни настани на Црна Гора не го
признава.
Трет, подеднакво важен предуслов неопходен
за развој на еко-активизам и постигнување на
целта за зачувување на животната средина
е слободата на изразување. Членот 47 од
Уставот на Црна Гора јасно пропишува: „Секој
има право на слобода на изразување преку
говор, пишан збор, слика или на друг начин.
Правото на слобода на изразување може
да биде ограничено само со право на друг
на достоинство, углед и чест, дури и ако е
загрозен јавниот морал или безбедноста на
Црна Гора“.15 Член 10 од Европската конвенција за човекови права гарантира дека „секој
има право на слобода на изразување, кое
ја вклучува слободата да се има сопствено
мислење и да се примаат и пренесуваат
информации и идеи без мешање на јавната
власт и без оглед на границите. Меѓутоа,
овој член од конвенцијата не ги спречува
државите да бараат лиценци за работа на
телевизија, радио и кино компании“.16 Слободата на изразување е независно право, но е
составен дел од сите други права заштитени
со Конвенцијата.
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Медиумите имаат клучна улога во остварувањето на правото на слобода на прием
и пренесување на информации и идеи. На
овој начин, на секој поединец му се признава
правото да биде соодветно информиран,
особено за прашања од јавен интерес. Во
согласност со одредбите од Европската
конвенција за човекови права, како и уставните одредби, Црна Гора го усвои Законот за
медиуми кој ги одредува општите критериуми
и основните параметри кои резултираат
со остварување на правото на слобода на
изразување и негови ограничувања во Црна
Гора. Членот 24 од Законот за медиуми јасно
пропишува дека „основачот, главниот уредник
и новинарот се солидарно одговорни за

штетата предизвикана од објавување невистинита, нецелосна или друга медиумска
содржина, доколку се докаже дека постапиле
спротивно на должното новинарско внимание.
Повреда на угледот и честа, поведување
судски спор за надомест на штета против
одреден медиум што му ја нанел таа штета“.17
Исто така, според член 197 од Кривичниот
законик на Црна Гора, клевета е кога некој„
изложува или пренесува нешто од личниот
или семејниот живот на лице што може да
ѝ наштети на неговата чест или углед“ 18,
во кој случај поединецот или медиумот ќе
бидат казнети со соодветна парична казна
предвидена со одредбите на тој член.

IV НАПАДИ, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА ВО ОБЛАСТА НА ЕКО-АКТИВИЗАМ
Остварувањето на човековите права од аспект
на еко-активизам може значително да биде
ограничено со селективните дејствија на
властите, напади и вознемирување. Европската
конвенција за човекови права го гарантира
правото на мирно собирање, а Конвенцијата
и Насоките на ОБСЕ го признаваат правото
на спонтано собирање, како собир одржан
како одговор на инцидент или настан, што го
оневозможува исполнувањето на формалните
законски услови за претходно известување
и/или каде што нема формален организатор.
Овој тип на собирање се случува во време на
настанот што го поттикнал, а можноста да се
одржи е важна бидејќи секое одложување
наметнато од процесот на известување би
можело да ја ослаби или да спречи пораката
да биде изразена во даденото време.
Врз основа на извештајот за мониторинг на
Акцијата за човекови права за периодот од
септември 2020 година до мај 2021 година,
во Црна Гора се одржани 180 јавни собири,

од кои повеќето не биле регистрирани - 132
од нив, или 73%. Трендот на голем дел на
непријавени собири е очигледен од почетокот на 2020 година: над 75% од собирите
одржани во текот на 2020 година и првите
пет месеци од 2021 година не биле пријавени,
што ја оневозможува полицијата навремено
да направи безбедносен план, но поради
построгите епидемиолошки мерки поради
вирусот Ковид-19, забележан е пад на јавните
собири за 28% во споредба со првите 3 квартали од 2020 година. Извештајот укажува
дека најселективната примена од страна на
властите на јавни собири била за време на
епидемиолошките мерки поради вирусот
Ковид-19 во текот на 2020 година. Исто така,
во случаите кога полицијата проценила дека
јавниот собир нема да биде во спротивност
со епидемиолошките мерки коишто беа во
сила во тоа време, организаторите имале
можност да се консултираат со Полициската
управа во врска со начинот на одржување и
обезбедување на јавниот собир. Илустра65
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тивен пример на претставник на невладината организација „Поранешни работници
на Вектра Бока“ од февруари 2021 година.
Во извештајот се наведува дека собирот ќе
се одржи без да се загрози јавното здравје
и со почитување на мерките, како и дека е
планиран собир од 20-30 лица. Во овој период,
според Наредбата на Министерството за
здравство за преземање привремени мерки
за контрола на корона вирусот, на граѓаните
им беше дозволено да соберат до 25 лица
на јавен простор, во траење од не повеќе
од еден час, со задолжително растојание.
Во официјалното известување од Центарот
за безбедност на Херцег Нови се наведува
дека полицискиот службеник „телефонски го
контактирал организаторот и го информирал
дека поради епидемиолошката состојба,
законот забранува секаков собир на граѓани
на јавно место, или какво било собирање на
над 20 граѓани, а за да се избегне навлегување во зоната на кривична одговорност, на
протестот да не присуствуваат повеќе од 20
граѓани”. По оваа сугестија, организаторот
го откажал собирот. 19

Според извештајот за мониторинг на Акцијата
за човекови права од септември 2020 до мај
2021 година, медиумите најмногу известувале
за верски собири или литургии, што претставува 36% од вкупните текстови, а текстовите
за патриотски собири сочинуваат 23%. Околу
10% од текстовите и телевизиските репортажи известувале за протестите во врска со
усвоените епидемиолошки мерки, додека
само (7%) од текстовите се однесувале на
протести за заштита на животната средина.
Во наведениот период, било известувано за
протести на локалното население поради
изградба на малата хидроцентрала Скрбуша
и хидроцентрала Комарница, поради воени
вежби во Сињајевина, по повод годишнината од сечењето на чемпресите, што
јасно укажува дека секој поединец има
право да биде соодветно информиран за
прашања од важност за јавноста. Слободата
за примање и пренесување информации и
идеи преку таквото однесување е во голема
мера ограничена. Исто така, во извештајот
јасно се наведува дека медиумите известувале поинаку и небалансирано и дека имало
тренд на потенцирање дека одредени собири
Покрај тоа, во анализата спроведена во се одржале со прекршување на епидемиоразговор со еден од 6-те испитаници анга- лошките мерки, додека слични забелешки би
жирани во еко-активизам, тој наведе дека за биле изоставени за други собири со сличен
време на епидемиолошките мерки, правото обем, коишто исто така ги прекршувале
на собирање на еко-активистите во Баре мерките за контрола на корона вирусот, а
Крањске не било почитувано, туку било кои биле помалку политички чувствителни
селективно применувано од властите, бидејќи или поприфатливи за одреден медиум.21
еко-активистите биле казнети за наводно
непочитување на епидемиолошките мерки, Според анализата спроведена во разговор со
додека други видови собири, како што се литии, 6 испитаници, еден од испитаниците изјави
патриотски митинзи и слично, непречено се дека смета дека слободата на медиумите
одржувале во други градови. Таа исто така во однос на еко-активизмот во Црна Гора е
изјави дека за време на организирањето ограничена, други двајца испитаници изјана одреден собир била побарана дозвола виле дека е неутрална (не се ниту слободни
за организирање на протестот, која не била ниту ограничени), додека преостанатите
одбиена, но постапката за нејзино одобру- тројца испитаници сметаат дека медиумите
вање била пролонгирана за да не може да имаат слобода. На прашањето колку се
стигне до денот на протестот.20
чувствуваат слободни кога го искажуваат
своето мислење во јавно интервју, двајца
испитаници одговориле неутрално (не се
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Црковни протести за време на пандемијата на Ковид-19, Црна Гора Фото: Ристо Божовиќ

ниту слободни ниту ограничени), додека
четворицата испитаници изјавиле дека се
чувствуваат слободни. Како причина за ограничување на нивната слобода да го изразат
своето мислење, двајца од испитаниците
изјавија дека тоа е работа што ја работат,
која е јавна. Третиот испитаник изјави дека
причината е неспособноста на државата
да обезбеди помош, заштита и поддршка на
еко-активистите, додека четвртиот испитаник
ја наведе големата општествена поларизација
и неоснованите класификации по кампови
(национални, политички, итн.). Во однос на
правото на слободен пристап до информации,
анализата покажа дека тоа во голема мера
е ограничено, така што сите испитаници ја
посочуваат бирократијата и недостатокот на
пристап до информации како главна пречка
во текот на работата.

како главни предизвици со кои се соочуваат
еко-активистите во својот ангажманот ги
наведува: латентно омаловажување, осуда и
неоснована политичка и друга класификација
на институциите и нивните експерти со цел
да се дискредитираат знаењето, искуството,
информациите и иницијативите на невладините организации. Тоа за жал, исто така, се
случува помеѓу граѓанските организации со
различно ниво на капацитет и разбирање за
активностите на невладините организации
и еко-активизмот. Друг изјави дека бидејќи
има редовна работа на која мора да биде
фокусиран, тој постојано е под притисок
дека ќе ја загуби работата поради еко-активизмот во слободното време, а освен тоа,
бил информиран дека е под таен надзор,
така што сите негови телефонски повици се
прислушуваат, што создава дополнителен
стрес и чувство на несигурност. Бидејќи се
Исто така, испитаниците наведуваат дека често изложени на проблеми со недостаток
главните предизвици со кои се соочуваат на средства за финансирање акции, патни
како екологисти е односот на државата и трошоци, материјали за акции и слично,
нејзините институции кон еко-активистите, третиот испитаник изјави дека главните
што најчесто се одразува во селективната предизвици се дека институциите обично
примена на прописите од страна на властите, работат за инвеститор или за трета страна
необезбедувањето соодветна заштита и помош вклучена во уништувањето (инвеститори
на еко-активистите, постојан притисок од во мини хидроцентрали или подизведувачи,
страна на властите и судството, што создава компании за сеча, фабрики или големи фарми
несигурност во однос на сопствената безбед- вклучени во загадување на водата).
ност и егзистенција. Еден од испитаниците
67
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Исто така, беше изјавено дека еко-активистите немаат никаква заштита од полицијата,
државниот обвинител или институциите во
случај на закани, насилство итн. Обвинителите
и полицијата го користат системот против
активистите - долги и штетни судски постапки,
судски парични казни, апсења итн. Понатаму,
имаше изјава дека голем проблем е недостатокот на правна помош - бесплатни правни
совети. Потоа, тие се изложени на постојани
закани, и доколку се случи активистот да
биде сопственик на одредена компанија,
во тој случај тој е изложен на опструкции
како постојани проверки и финансиски
инспекции итн. Четвртиот испитаник изјави
дека главните предизвици се недоволен број
на професионално обучени лица во одредени
области на животната средина и недостаток
на разбирање за вистинската важност на
прашањата поврзани со животната средина
од страна на јавноста и властите. Има потреба
за континуирана обука и професионален
развој што не се секогаш достапни.
Исто така, има проблем и со достапноста на
информации и податоци. Петтиот испитаник
изјави дека главниот предизвик е погрешното
толкување од (особено) локалните власти
и незнаењето, како и непочитувањето на
системот што тие го пропишале. Доколку
општинскиот кадар би бил пообразован,
во соработка со локалното население и
невладиниот сектор, ситуацијата во областа
на заштитата на животната средина би била
на многу повисоко ниво, бидејќи сите повеќе
би ја почитувале и заштитувале својата
територија. Додека шестиот испитаник ги
посочи бирократијата и недостатокот на
информации како главни предизвици со кои
се соочуваат.22
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Анализата на базата на податоци во последните 4 години на територијата на Црна Гора
не резултирала со судски постапки против
еко-активистите, ниту постапки за заштита
на нивните права. За време на разговорот
со државниот обвинител, тој изјави дека во
досегашната работа немал директна комуникација со еко-активисти, ниту работел на
случаи поврзани со еко-активизам. Меѓутоа,
иако не знае дали владата на кој било начин
се обидела да ги ограничи еко-активистите
во нивната работа, обвинителот посочува
дека одговорноста на полицијата и другите
власти во случаи на употреба на сила, ограничувања, присилно раселување итн., се
утврдува преку внатрешен процес, преку
народниот правобранител и сл. Тој исто
така изјави дека никогаш немал барање да
обезбеди помош на екологист.
Полицискиот службеник, како втор испитаник,
изјави дека никогаш досега не работел со
екологисти во неговата работа, како и дека
немал барања за помош од нив. Според
него, владата секогаш водела дијалог со
еко-активистите и никогаш не се обидела
да ја ограничи нивната работа. Исто така,
полицијата никогаш не употребила сила
против еко-активисти. Тој понатаму изјави
дека полицијата може да користи солзавец,
палки или водени топови како специјална
опрема или оружје на протести. Покрај тоа,
телесните камери се единствениот вид на
надзор и собирање слики што ги користи
полицијата на протести. Колку долго полицијата може да ги користи сликите и податоците добиени на овој начин е регулирано
со Законот за внатрешни работи.23
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V СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Еко-активистите се под постојан притисок од
властите и јавноста во нивната работа. Една
од испитаничките како пример за притисок
навела дека често се случувало полицијата да
ги спречи да ја вршат својата работа и дека во
такви случаи биле принудени да ги напуштат
локациите по кратко време. Иако претходно
имале кореспонденција и комуницирале
со административните претставници, од
нив било се барало да заминат. Еден таков
случај бил собир на реката Тара; се работело
за собир на околу 10 луѓе коишто биле на
локалниот пат и ја снимале реката од национално значење, при што биле испрашувани од
локалната полиција, додека нивната опрема
за снимање (картички) била конфискувана
без никаква налог, со образложение дека се
наоѓале во градежна област. Во конкретниов
случај, полицијата го прекршила правото
на активистите да се собираат, тоа е затоа
што делот од патот на којшто се наоѓале е
локален пат, кој иако припаѓа на градежната
област, не е оградена област ниту таму имало
алтернативен локален пат.

тема, таа била брутално прекинувана на секоја
реченица од страна на претставниците на
Министерството, без можност да одговори на
клучните прашања. Исто така, таа претрпела
притисок од приватна компанија којашто
била вклучена во проектот, а на протестот
во мај 2010 година, еден од претставниците
на инвеститорите вербално ја нападнал со
пцовки и навреди.
Како случаи кога владата поддржувала еко-активизам, таа ги наведува следниве: забрана
за понатамошна изградба на комерцијални
објекти во НП Скадарско Езеро (езеро Порто
Скадар) во подоцнежна фаза од развојот на
проектот (нова влада), делумно запирање на
понатамошната изградба на МХЕЦ за 9 или
12 договори за развој на МХЕЦ и се очекува
прогласување на Катич (јавна расправа)
и Стари Улцињ за заштитени подрачја во
морето (Платамуни) до крајот на годината.

Друг испитаник го навел како пример на
притисок од власта тоа што членовите на
неговото движење за време на протестот
Таа понатаму наведува дека за прв пат била против воениот полигон во Сињајевина
изложена на притисок од јавноста во 2010 биле оквалификувани од страна на властите
година кога била тужена за навреда и клевета како државни непријатели и платеници
од страна на концесионерот, поради прет- задолжени да го уништат воениот полигон
ходната тригодишна кампања против оваа како еден од најдобрите државни проекти,
компанија којашто сечела дрвја во контактната при што ниту еден претставник на владата
зона на НП Дурмитор (МУ Драгишница) под не ги слушнал причините за собирот, ниту
концесија каде што немало пристапен пат. пак поканил претставник на тоа еколошко
Во текот на 2021 година, невладината орга- движење да преговара. Тие едноставно го
низација во којашто е вработена постојано игнорирале фактот дека воениот полигон би
била оквалификувана во јавноста како група го уништил второто по големина пасиште во
еко-активисти коишто се премногу емотивни светот, катуните коишто се живи. Врз основа
во борбата за запирање на понатамошното на ставот на државата по ова прашање,
истражување за нафта и гас. Така, на почетокот јавноста создала слика дека претставнина состанокот во Министерството за еконо- ците на тоа еколошко движење се државни
мија, во врска со забраната за бушотини во непријатели, анти-патриоти, хибридни воини,
Јадранското Море, им било одлучно кажано луѓе коишто не ѝ мислат добро на државата,
за што можат, а што не можат да зборуваат, а луѓе коишто добиваат упатства за дејствија
потоа биле исфрлени од состанокот со груб од други земји, предавници итн.
устен ултиматум. За време на јавниот настап
во емисијата Рефлектор, на горенаведената
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Тој понатаму наведува дека тие никогаш не На прашањето дали сметаат дека луѓето
биле изложени на притисок од приватни имаат доверба во еко-активизмот, двајца
компании коишто учествувале во проектите испитаници рекле дека сметаат дека имаат
бидејќи нивната област на активност вклу- доволно доверба благодарение на ангажчува само проекти коишто ги спроведува манот на еко-активистите. Од друга страна,
Владата на Црна Гора.
третиот истакнал дека смета дека луѓето
немаат доволно доверба, бидејќи еко-акТрет испитаник го наведува како пример тивизмот бара јасна визија за стратегии и
на притисок од власта тоа што безброј соодветни пораки и насоки за решавање на
пати бил „советуван“ од обвинителите и одреден проблем. Ако активистите не знаат
полицијата да престане да се занимава со како јасно и недвосмислено да го претстават
еко-активизам. Во еден конкретен случај, патот на борбата, довербата на заедницата
полицаец добил информации во врска со и општеството ќе изостане. Довербата на
неговата работа и сообраќај и ги проследил луѓето се стекнува со доследно дејствување,
до еден државните претставници коишто без изоставување теми, скокајќи од една на
биле вклучени во програмата за скијачки друга, итн. Од исклучително значење е да се
центри, за да може државниот службеник слушаат локалните социјални, културни и
да ги искористи против него. Меѓутоа, тоа други потреби и да се поврзат/интегрираат
биле лажни податоци. Пример за притисокот со еколошките барања.
од власта, како и неуспехот да се обезбеди
нејзина поддршка, е случајот кога за време на Довербата се зајакнува и со постојан прилив на
законските и пријавени протести при обидот млади луѓе и со трансферот на лидерски улоги
да се одбрани реката Буковица од изградба на млади активисти. Во групни активности,
на мини хидроцентрала, полицијата на лице еко-активизмот бара хармонија, солидарност,
место уапсила голем број еко-активисти, разбирање, доверба помеѓу активистите
додека инвеститорите и подизведувачите учесници, бидејќи со текот на времето, ако
биле ослободени. По тој повод, 9 активисти тоа не се постигне, внатрешните проблеми се
биле казнети за попречување на правдата и рефлектираат на надворешните активности
нарушување на јавниот ред и мир. Тој пона- за лобирање и застапување и ја намалуваат
таму посочува дека претрпел притисок и од довербата и отвораат простор за дискредиприватни компании коишто биле вклучени тирање на активистите од страна на оние
во одредени проекти, така што во 3 наврати на коишто така им одговара. Преостананеговото возило било оштетено од „непознат тите тројца испитаници одговориле дека
сторител“, биле ограбени неговите деловни сметаат дека луѓето воопшто не веруваат
простории, што резултирало со поднесу- во еко-активизмот.
вање приватни тужби коишто резултирале
со плаќање на големи казни и судски такси.
Преостанатите 3 испитаници изјавиле дека
никогаш не биле изложени на каков било
притисок од властите додека се занимавале
со еко-активизам.
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VI ПРЕПОРАКИ
Постигнат е голем напредок во еколошкиот
развој на Црна Гора, но има недостатоци
коишто треба да се отстранат.

тоа што не го пријавиле собирот во законскиот рок, имајќи ја предвид специфичната
природа на потребата на граѓаните веднаш
да реагираат на општествените настани;

Зајакнување на институциите и подобрување на нормативниот карактер:
• воведување можност за контра-демонстрации, како форма на истовремени собири,
Пред сѐ, потребно е да се усогласат правво коишто учесниците имаат намера да го
ните регулативи со законодавството на ЕУ
изразат незадоволството од ставовите
и меѓународните договори во областа на
изразени од учесниците на други собири.
животната средина во целина. Собранието
Меѓутоа, правото на контра-демонстрации
треба да го измени Законот за јавни собири и
не смее да биде на штета на остварувањето
јавни настани, Законот за слободен пристап
на правото на другите да протестираат. Во
до информации и Законот за медиуми преку:
оваа ситуација, државата треба да обезбеди
доволно полицајци за да се дозволи мирно
• укинување на целосните забрани повродржување на собирите;
зани со местото на јавни собири со цел
усогласување на Законот со меѓународните • прецизно утврдување како се најавува и
стандарди;
регистрира јавниот собир, при што Законот
треба да предвиди две можности: лично
• воведување обврска за Полициската управа
или електронско пријавување;
детално да ја објасни одлуката за целосна
забрана на јавни собири, дали одлуката е • рокови за поднесување жалба и тужба
донесена врз основа на ризикот од загроспоред Законот за слободен пристап до
зување на безбедноста на луѓето и имотот
информации за целосно усогласување со
или загрозување на човековите права;
меѓународните прописи;
• воведување обврска за полицијата да • изменување на Законот за медиуми и вовереагира на секој безбедносен ризик врз
дување општа листа на заштита, права и
основа на којшто се забранети јавни собири,
заштитни мерки за новинарите, во согласкако и редовно да ги информира баратеност со меѓународните стандарди;
лите за ситуацијата и ризикот;
• пропишување дека заштитата на луѓето
и имотот, како и заштитата на човековите
права и слободи за време на јавни собири
е исклучива надлежност на полицијата, и
дека организаторот не може да одговара
за каква било штета или загрозување на
безбедноста на другите;

• треба да се зајакне капацитетот на судството
да спроведува административни постапки
во врска со правото на правна заштита
за прашањата поврзани со потребите за
заштита на животната средина.

• воведување обврска за полицијата да ги
третира спонтаните јавни собири, како
и сите други мирни собири, без санкции
против организаторите и присутните поради
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• Да се осигури судиите да бидат обучени Надминување на административните
со цел да се зајакне капацитетот на управ- бариери
ното судство за водење управни спорови
во врска со остварувањето на правото на • Неопходно е да се овозможи непречено
правна заштита во постапките за донеспроведување на законот на начин којшто
сување одлуки за прашања поврзани со
ќе обезбеди и обучи повеќе вработени, што
животната средина. Треба да се работи
е условено со распределба на доволно
на подигнување на нивото на знаење на
средства од буџетот за да се добие потребсите актери што се вклучени во кривично
ната опрема, на којшто начин ќе им се даде
правната заштита на животната средина
можност да учествуваат во што повеќе
и јавноста преку обуки и работилници за
научно-истражувачки трудови и проекти.
претставници на сите институции одго- • Воспоставување соработка помеѓу претворни за овие прашања (МП, МОРТ, УИ,
ставници на државата и невладини органиОбвинителство, судски вештаци, судови).
зации со цел надминување на разликите во
ставовите и заедничко решавање проблеми.
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• Да се овозможи еко-активистите да обезбедуваат правна помош без пречки.
Покрај тоа, државата мора да ги заостри
санкциите и да побара одговорност од претставниците на државните тела коишто ги
пречекориле нивните овластувања во областа
на селективното лиценцирање, неефикасната работа на инспекциите. Исто така,
неопходно е да се усвои и ефективно да се
спроведе сеопфатна програма за градење
свест, воспитување, образование, култура кај
населението, со цел да се признаат и усвојат
општи принципи, стандарди и вредности и
да се разбере важноста на еко-активизмот.

Сињајевина
Фото: Perangua
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Маица на која што пишува „Да ја заштитиме Сињајевина“
за време на протестот на 2.8.2019 г. против изградбата на воен полигон
Извор: Perangua
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ПРАВАТА НА БРАНИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗЕМЈАТА – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Автор: Гоце Коцевски, Македонското здружение за млади правници
I. ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ
Овој извештај дава преглед на правната
рамка и клучните проблеми и предизвици
специфични за земјата со коишто се соочуваат
еко-активистите во С. Македонија при
остварување на нивните права за слобода
на здружување, собирање и изразување.
Извештајот е обезбеден во рамките на
проектот „Бидете безбедни и проговорете
јавно“, финансиран од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка (Sida), преку
Балканска мрежа за развој на граѓанското
општество (BCSDN). Една од главните цели
на проектот е анализа и идентификација на
потенцијалните области за подобрување на
правната рамка, посебно за секоја целна
земја (Албанија, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Северна Македонија, Србија),
релевантни за човековите права/слободата
на изразување. Извештајот дава увид заснован
на факти во сегашната состојба во врска
со почитувањето на човековите права на
бранителите на животната средина, со
посебен фокус на слободата на изразување
и слободата на собирање и здружување во
С. Македонија. Ги идентификува и опишува
критичните прашања и обезбедува список
на прилагодени препораки за секоја од
специфичните засегнати страни.
Наодите од извештајот ќе бидат вклучени и
објавени во регионална студија.
Извештајот беше изготвен преку секундарното
истражување на постојните документи и
полуструктурирани интервјуа со чинители.
Секундарното истражување на постојните
документи вклучуваше идентификација и
проценка на националното законодавство,
прецедентното право, извештаите и
препораките на националните институции
и независните тела (пр. Министерство за
животна средина и просторно планирање и
Народниот правобранител), како и релевантни

меѓународни и регионални организации.
Секундарното истражување на постојните
документи, исто така, ги разгледува и
објавените информации за прашања и
конкретни проблеми со кои бранителите на
животната средина се соочиле во изминатите
три години во медиумите и на социјалните
мрежи. Овој дел од истражувањето даде
можност да се идентификуваат најчестите
типови на проблеми, потенцијалните шеми
и начините на коишто тие влијаеле врз
екологистите и нивната мобилизација.
По секундарното истражување на
постојните документи, беа спроведени пакет
полуструктурирани интервјуа со бранители на
животната средина (активисти) и претставници
на јавните власти. Интервјуата беа спроведени
онлајн, но во два конкретни случаи, поради
временскиот период и летните одмори,
тие беа спроведени со пополнување на
онлајн формулари. Интервјуирани се вкупно
седум активисти, од кои тројца дејствуваат
во рамките на невладина организација и
четворица како независни активисти. Од
јавните власти, тројца службеници учествуваа
во интервјуто, од кои двајца инспектори за
животна средина и еден од Министерството
за животната средина и просторно планирање.
Врз основа на информациите собрани преку
секундарното истражување на постојните
документи и интервјуата, пет конкретни
студии на случаи беа идентификувани и се
опишани подолу. Документот беше потврден
преку преглед на неговата содржина од
страна на тројца рецензенти, претставници
на Министерството за животна средина
и просторно планирање, раководител на
водечка невладина организација за животна
средина и истакнат активист за еколошки
прашања. Коментарите на рецензентите
беа земени предвид при финализирање на
извештајот.
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Документот прво дава историјат и го опишува
клучното еколошко прашање со кое се
соочуваат граѓаните на С. Македонија. Потоа,
тој дава преглед на релевантната правна
рамка за заштита и остварување на слободата
на здружување, собирање и изразување.

Резимето на клучните проблеми и причини
за загриженост е дадено во четвртиот дел
од извештајот по што следува опис на пет
студии на случај. Извештајот завршува со
препораки за секој конкретен чинител.

II. ИСТОРИЈАТ И КОНТЕКСТ НА ЗЕМЈАТА
Република С. Македонија, слично како и
другите земји од регионот, се соочува со
сериозни предизвици при заштитата на
животната средина и спречувањето на
нејзината деградација. Освен долготрајните
проблеми поврзани со речиси отровното
ниво на загадување на воздухот во урбаните
центри, лошото управување со отпадот,
тешките метали во почвата и тешкото
загадување на реките, во изминатите десет
години земјата беше сведок на значителна
деградација на природните живеалишта
и биодиверзитетот преку, меѓу другото,
неконтролираната (и честопати незаконска)
изградба (Охрид, Струга, Шар Планина),
узурпација на земјиште, губење на урбаниот
зелен простор (Скопје и други поголеми
урбани центри), како и хроничниот проблем
со одводнување на Преспанското Езеро (од
природни причини и причини поврзани со
човечкиот фактор). Понатаму, процесите на
давање концесии за ископување на тешки
метали (Иловица, Казандол итн.) и поддршката
за мали хидроцентрали резултираа со
реакција кај погодените локални заедници
и еко-активисти и покренаа оправдани
сомневања за декларативните ветувања на
Владата за позелено општество.
Истовремено со овие процеси на постојано
влошување на животната средина, Владата
направи напори да ублажи некои од нивните
последици. Во текот на последната деценија
беа направени значителни законски напори
за изготвување и донесување законодавство
78

за заштита на животната средина. Тоа се
изврши главно преку донесување измени
и дополнувања на постојните закони и
подзаконски акти, но беа донесени и
нови закони или истите се во постапка на
донесување (на пр. Закон за урбано зеленило,
Закон за просторно и урбанистичко планирање,
пакет закони за управување со отпад, закони
за правно прогласување нови заштитени
подрачја итн.).. Она што треба да се забележи
е дека главниот мотив зад овие напори
беше приближувањето и усогласувањето на
националното законодавство со законодавство
на ЕУ. Брзината на процесот на приближување
не е голема, но е пропорционална на
националните капацитети за спроведување.
Иако усогласувањето со правилата на ЕУ е
многу посакувано и неопходно, законодавниот
процес треба се воден со вистинска
посветеност на властите за подобрување
на заштитата на животната средина, а
не за да се штиклира уште едно поле во
Националната програма за приближување
на законодавството. Дополнително прашање
коешто останува во врска со законодавството е
тоа што интеграцијата на барањата за животна
средина во секторското законодавство е
недоволна во енергетиката, индустријата,
земјоделството, транспортот и здравството.
Таа е ограничена само на секторите за
просторно планирање, рударство и туризам.
Спроведувањето на постојното законодавство
останува предизвик, особено во областите на
издавање дозволи, Прегледи за постигнувања
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во животна средина (EPR) и управување
со отпад, заштитени подрачја и бучава.
Административниот капацитет на сите нивоа
останува слаб и финансиските ресурси
се сѐ уште недоволни за спроведување
на постојното законодавство. Оценката
на влијанието врз животната средина и
стратешката оценка на животната средина
често се спроведуваат проформа. Квалитетот
на студиите и процесите на јавни консултации,
особено за проекти поврзани со хидроенергија,
рударство и инфраструктура е слаб. Иако
постои Државен инспекторат за животна
средина (ДИЖС), одделен од Министерството
за животна средина и просторно планирање,
тој нема човечки и институционален
капацитет да дејствува како функционална
агенција за заштита на животната средина.
Значителен проблем за имплементацијата
и спроведувањето се мноштвото различни
инспекторати во различни области (на пр.

просторно планирање, градежништво,
рударство, водостопанство итн.) чиишто
надлежности се поклопуваат или постојат
законски празнини. Соработката помеѓу
инспекторатите е недоволна и постои
проблем со нивното овластување да издаваат
и спроведуваат санкции за непочитување
на регулативата.
На ниво на политика, подготовката и
спроведувањето на стратешките документи
за животната средина и одржливиот развој
зависат од донации и меѓународни проекти.
Системот за утврдување на трошоците на
стратешките документи (т.е. утврдување колку
би чинело нивното спроведување и од каде
би доаѓале трошоците) е недоволно утврден.
Многу стратешки документи остануваат во
нацрт фаза со години, а некои никогаш не се
донесуваат и покрај значителните напори
за нивна подготовка.
Електрана во Кичево
Извор: EBRD/Dermot Doorly
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III. ПРАВНА РАМКА
Спроведувањето на стратешките документи
е целосно поддржано од донатори и
финансирање на проекти. Земјата неодамна
ја донесе Стратегијата за енергетика која
вклучува Зелено сценарио со амбициозни
цели и производство на енергија од
обновливи извори. Исто така, постои и
процес за подготовка на Националниот
план за енергија и клима (НПЕК) што треба
да се усвои до крајот на 2021 година. Во тек
е паралелен процес за подготовка на нов
Закон за климата и Стратегија за климата.
Неодамна, Владата, одлучи да затвори и
една од старите термоелектрани во Кичево,
и да изгради фотоволтаична централа на
локацијата на стариот рудник за јаглен.
Во изминатите години забележан е брз раст
на јавната свест за еколошките проблеми
и штетата предизвикана од човекот врз
животната средина и природата. Ова е резултат
делумно на постојаните информации од
граѓанските организации за состојбата
и делумно на иритантните проблеми во
секојдневниот живот на луѓето, како што
се загадувањето на воздухот и влијанија
врз здравјето. Нефункционалниот систем на
државата не успеа да ги реши овие проблеми,
да ги најде одговорните субјекти и да ја
зајакне контролата со цел да се спречат
вакви катастрофи во иднина. Како директна
последица, јавноста станува лута и огорчена,
губејќи ја довербата во институциите.
Социјалните медиуми станаа главниот вентил
за граѓаните, каде што објавуваат фотографии,
видеа и информации за незаконитостите и
штетите врз нашата животна средина.
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i. За слободата на изразување
Со Уставот се гарантира слободата на
уверувањето, совеста, мислата и јавното
изразување на мислата 1 . Се гарантира
слободниот пристап кон информациите,
слободата на примање и пренесување на
информации, правото на одговор во средствата
за јавно информирање и правото на исправка
во средствата за јавно информирање. Се
гарантира и правото на заштита на изворот
на информацијата во средствата за јавно
информирање, а цензурата е забранета.
Уставната заштита дополнително се зајакнува
со доделување овластување на Уставниот
суд за заштита на слободата на изразување2.
Самиот Устав не предвидува околности во
коишто може да се ограничи оваа слобода.
Покрај тоа, тој ја подигнува слободата на
изразување на ниво на апсолутно право
коешто не може да се ограничи дури и во
воена или вонредна состојба. 3 Меѓутоа,
ограничувањата наведени во член 10 од
Европската конвенција за човекови права се
применуваат и дополнително се уредуваат
со законодавството.
За еден бранител на животната средина,
најрелевантниот закон којшто може да има
негативно влијание врз неговата слобода
на изразување е Законот за граѓанска
одговорност за навреда и клевета од 2012
година. Со него се декриминализираше
навредата и клеветата и се утврди само
граѓанска одговорност за наводната
штета предизвикана на честа и угледот на
одредено физичко или правно лице. Законот
предвидува дека слободата на изразување
останува загарантирана и дека секое
ограничување подлежи на строги услови
според националното право, како и постојните
меѓународни договори, како што се ЕКЧП и
прецедентното право на ЕСЧП. Искуството
покажа дека на бранителите на животната
средина често им се закануваат со тужби за
клевета како механизам за „замолчување“
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кога објавуваат некој специфичен еколошки
проблем којшто може да биде предизвикан
од одреден субјект. Овие закани честопати
се објавуваат преку средствата за јавно
информирање придружени со писмо
од адвокат со барање за извинување и
изјава за повлекување. Ова има негативно
влијание за бранителите на животната
средина, особено во случаи кога нивниот
активизам го загрозува интересот на некои
мултинационални корпорации кои работат
во областа на индустријата, енергетиката
или рударството. Во случаите кога заканите
биле операционализирани, активистите
биле изложени прво на одговорноста за
докажување, односно требало да достават
докази за спорното тврдење. Ова е предизвик
во случаите кога јавноста (вклучително и
активистите) немаат пристап до информации
и документи. Недоставувањето докази може
да резултира (освен ако не постојат основи за
отфрлање на тужбата – на пр. јавен интерес)
со губење на постапката и одговорност за
надомест на штета. Голем проблем се и
високите правни трошоци за кои правна
помош не е достапна.
Пристапот до информации е уште една
компонента на слободата на изразување.
Новиот Закон за слободен пристап до
информации од јавен карактер од 2019 година
предвидува дека сите правни и физички лица
имаат слободен пристап до информации
релевантни за јавноста и утврдува широк
список на субјекти коишто се должни да ги
обезбедат потребните информации. Основите
за одбивање се изречно наведени.4 Во областа
на заштитата на животната средина, клучниот
проблем што останува е тоа што податоците
поврзани со животната средина не се често
достапни (на пр. поради технички проблеми
со опремата за мерење) или се чуваат од
приватно лице коешто не подлежат на овој
закон. Ова е делумно опфатено со Законот
за заштита на животната средина, но
основите за одбивање на барањето исто така

се поставени широко и нејасно. Мрежата
за следење на квалитетот на воздухот е
целосно ажурирана и функционираше во
текот на минатата година, проширена со
дополнителни инструменти за следење и
мерни станици, коишто постојано покажуваат
податоци во реално време. Во неколку
наврати имаше технички проблеми кога
имаше прекин на електричната енергија и
станиците беа рестартирани. Приватните
субјекти кои подлежат на интегрирани
еколошки дозволи, исто така, не можат да
ги кријат податоците, бидејќи целиот процес
на издавање на дозволата, како и финалните
дозволи се јавно достапни. Веб страницата
на Министерството за животна средина и
просторно планирање содржи значителен број
информации, но сепак треба да се подобри
нејзината едноставност за користење.
ii. За слободата на здружување
Уставот им гарантира слобода на здружување
на граѓаните за остварување и заштита на
нивните политички, економски, социјални,
културни и други права и убедувања. 5
Граѓаните можат слободно да основаат
здруженија на граѓани и политички партии,
да им се придружуваат или да ги напуштаат.
Со Законот за здруженија и фондации се
уредува остварувањето на слободата на
здружување преку зачленување во здруженија,
фондации, синдикати и организациски форми
на странски организации заради исполнување
на нивните цели, активности и заштита
на правата, интересите и убедувањата во
согласност со Уставот и законот. Слободата
на здружување за прашања коишто се
однесуваат на животната средина е
дополнително признаена во Законот за
заштита на животната средина. Овој
закон предвидува обврска за властите коишто
донесуваат одлуки или плански документи
да ја утврдат јавноста којашто е засегната
или најверојатно ќе биде засегната, или има
интерес за спроведувањето на одлуките и
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Насоките за проценка на влијанието
на регулативата донесени од Владата
го утврдуваат системот за консултации со
чинителите во процесот на донесување
закони. Во зависност од содржината на
нацрт законот и можните импликации,
министерствата ги одредуваат чинителите
коишто ќе бидат консултирани и вклучени во
процесот на планирање, спроведување на
процесот на проценка на импликациите на
регулативите и подготовка на нацрт законот.
Консултациите можат да бидат во форма на
јавна инспекција, јавни расправи, барања за
писмени мислења, забелешки и сугестии
од чинителите, учество во работни групи
формирани од министерството и сл.
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iii. За слободата на собирање
Уставот признава дека граѓаните имаат
право да се собираат мирно и да изразуваат
јавен протест без претходна најава и
посебно одобрение6. Остварувањето на
ова право може да биде ограничено само
за време на воена и вонредна состојба.
Законот за јавните собири е во согласност
со меѓународните стандарди, но сепак содржи
широка и двосмислена формулација, што во
пракса може да го ограничи остварувањето
на ова право. Јавен собир заради мирно
изразување на мислење или протест може да
се одржува на секое место кое е соодветно за
таа намена, освен: i) до здравствени установи,
на начин кој го оневозможува пристапот
на возила на брза помош и го нарушува
мирот на болните; ii) до детски градинки
и училишта додека децата престојуваат
во нив, iii) на автопатишта и магистрални
патишта, на начин со кој се загрозува патниот
сообраќај. Кривичниот законик обезбедува
дополнителна заштита на слободата на
собирање преку спречување на попречување
на јавниот собир и преку санкционирање на
прекршувањето на правото на штрајк како
кривично дело. Во пракса, не се забележани и
пријавени значајни пречки при реализацијата
на јавен собир и протести за животната
средина.

Промотивен постер за протестот против рудникот

планските документи. Засегната јавност е
јавност којашто, во моментов или во иднина,
е засегната или има интерес поврзан со
донесувањето одлуки за животната средина
и којашто е во посебен однос со одредена
постапка. Засегнатата јавност вклучува
невладини организации коишто промовираат
заштита на животната средина, како и физичко
лице коешто има голема веројатност да ги
почувствува последиците од донесувањето
одлуки. Законот, исто така, го признава правото
на невладините организации основани за
заштита на животната средина да покренат
судска постапка.
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IV. НАПАДИ, ВОЗНЕМИРУВАЊЕ И
ОГРАНИЧУВАЊЕ
iv. Механизми за поплаки
Уставниот суд ги штити слободите и правата
на поединецот и граѓанинот поврзани
со слободата на уверувањето, совеста,
мислата и јавното изразување на мислата,
политичко здружување и дејствување, како
и забрана за дискриминација на граѓаните
врз основа на пол, раса, верска, национална,
социјална и политичка припадност. Уставниот
суд по правило одлучува за заштита на
слободите и правата врз основа на јавна
расправа. Учесниците во постапката и
Народниот правобранител се поканети
на јавната расправа, и доколку е потребно,
може да се поканат и други лица, тела или
организации. Со одлуката за заштита на
слободите и правата, Уставниот суд ќе утврди
дали има прекршување и во зависност од
тоа, ќе го поништи поединечниот акт, ќе го
забрани дејствието со коешто е сторено
прекршувањето или ќе го одбие барањето.
Во текот на постапката, Уставниот суд може
да одлучи да го суспендира извршувањето на
поединечниот акт или дејствие до донесување
конечна одлука.
Народниот правобранител е тело коешто ги
унапредува и штити уставните и законските
права на граѓаните и на сите други лица
коишто се засегнати од акти, дејствија и
пропусти на органите на државната управа
од органите на единиците на локалната
самоуправа и од други органи и организации
со јавни овластувања. Со цел унапредување
на човековите права и слободи, Народниот
правобранител ја следи состојбата во врска со
почитувањето на човековите права и укажува
на потребата од нивна заштита. Постапката
за заштита на уставните и законските права
на граѓаните пред Народниот правобранител
се поведува со поднесување жалба.

Најтешката кампања за вознемирување
организирана од страна на државата против
граѓанските организации во С. Македонија се
случи во 2016 година и во првата половина
на 2017 година. Во тој период 22 граѓански
организации беа ставени под истовремена
инспекција на Финансиската полиција и
Управата за јавни приходи (УЈП), по барање
на Јавно обвинителство на иницијатива
од Државната комисија за спречување на
корупцијата. Контролите беа насочени кон
организации коишто работат на заштита на
човековите права и демократија и во повеќе
наврати јавно зборувале против политиките на
тогашните политички партии на власт.7 Иако во
овој конкретен случај цел на вознемирувањето
не беа еколошките граѓански организации
и/или вршење на контроли на активисти,
самиот факт дека неколку (според законот
независни) институции истовремено не се
спротивставија на очигледно произволните
барања за инспекции и вознемирување,
укажува на ризиците на кои би бил изложен
секој субјект доколку се одлучел да дејствува
против тогашните владејачки политички елити.
Од 2017 година, ниту едно слично
вознемирување организирано и спроведено
од државата не е идентификувано или
пријавено од страна на граѓанските
организации, вклучително и еколошките
граѓански организации, или пак од активистите.
Меѓутоа, недостатокот на споменатиот
спонзориран притисок не треба да се разбере
дека граѓанските организации и активистите
не се предмет на напади на кој било начин.
Искуството покажува дека формите на овие
модалитети за притисок се различни.
Првата и најчеста форма на притисок
врз еколошките граѓански организации и
еко-активистите во С. Македонија е заканата со
тужба и (поретко) нејзина операционализација.
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Тужбата може да има неколку форми.
Најкористена е тужбата за клевета (а во
некои случаи и навреда). Во изминатите
неколку години жртви на таков притисок
беа локалните активисти од Гевгелија и
Струмица кои активно протестираа против
Одлуката на Владата да дозволи издавање
дозволи за изградба на рудници за бакар во
нивна близина (локации Казандол и Иловица,
соодветно). Тие јавно изразија загриженост
за безбедноста на рударските проекти и
застарената технологија којашто користи
цијанид. На овие јавни изјави, компаниите
сопственици на концесијата (странска
корпорација) прво реагираа со јавна закана
дека ќе поднесат тужба за клевета.
Други видови правни дејствија коишто се
користат (во помала мера) се тужби за наводен
упад на приватна сопственост или оштета
за загубен приход. Употребата на овој тип
„мек“ притисок може да има штетно влијание
врз посветеноста на еко-активистите во
борбата за нивната кауза. Дури и во ситуации
кога спецификите на ситуацијата и законот
се целосно во нивна корист, остануваат
две прашања коишто можат да ги натераат
да се повлечат. Првата е асиметријата на
моќта. Додека компанијата поседува докази
и информации и има пристап до услуги на
големи адвокатски фирми, активистите
и граѓанските организации зависат од
доброволната помош од локалните адвокати
или паричниот придонес што на никаков
начин не може да ја надомести почетната
нееднаквост. Втората причина е целокупната
недоверба во непристрасноста на судството.
Ова предизвикува чувство кај активистите
дека правната постапка ќе се изгуби и ќе
подлежат на плаќање надоместоци и отштета
поради фактот што од другата страна имаме
моќна корпорација сопственик на концесија
доделена од Владата.
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Едно од клучните прашања коишто ги
пријавуваат активистите е недостатокот на
пристап до информации за проекти коишто
влијаат на животната средина. Иако постои
закон, органите честопати не сакаат да ги дадат
бараните информации, особено ако може да
вклучуваат чувствителни информации. Ова
ги тера активистите да започнат постапка за
жалба којашто е често долга и којашто бара
одредено ниво на правна позадина. Значајна
причина за овој проблем, како што наведуваат
тие, е сложената легислатива која утврдува
уште поголема повеќеслојна и испреплетена
збрка на надлежности помеѓу различните
институции (на пр. централна против локална
власт; министерства, инспекторати). Ова
резултира со постојано проследување на
барањата за слобода на информации, тврдејќи
дека тие (институцијата) не ги поседуваат
бараните информации.
Значаен проблем којшто го пријавуваат
речиси сите активисти е употребата на усни
и писмени јавни клевети против нив преку
социјалните мрежи и одредени медиуми,
понекогаш од лица чијшто идентитет е познат,
но и од анонимни профили на ФБ или Твитер.
Ова може да се реализира како личен напад
или преку споделување лажни информации.
Еден метод за понижување на активистите
е со изјавување дека нивните мотиви се
политички и пристрасни по природа со
цел да се дискредитира нивната кауза. Во
помала мера има пријави за инспекции и
заплашување, но тие сепак се присутни.
Недостатокот на транспарентност и
подготвеност за соработка со активистите
сè уште е присутен во институциите. Секој
конструктивен предлог често се отфрла.
Сложеното законодавство честопати (намерно)
создава празнини во надлежноста помеѓу
различни институции и инспекторатите, така
што тие не прифаќаат одговорност и само
ја префрлаат топката на други институции.
Јавното обвинителство не ги истражува
и гони ефективно случаите за загадување
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на животната средина или злоупотреба на
службената должност во врска со заштитата
на животната средина. Автоцензурата е доста
честа појава кај активистите. Ова се должи
на недостатокот на доверба во способноста
на судството и другите институции да ги
заштитат активистите во случаите на тужби
за клевета.
Според претставникот на Министерството за
животна средина и просторното планирање,
постои целосен недостаток на доверба кај
активистите во институциите и експертите
во одредени области. Меѓутоа, дополнителен
проблем што ја отежнува комуникацијата
и соработката помеѓу активистите и
институциите е тоа што честопати на
активистите им недостасуваат конкретни
знаења и експертиза за одреден конкретен
пристап. Ова често резултира со неоснована
критика на институциите и негативен пристап
во комуникацијата што води до ќорсокак.
Притисоци и заплашувања не биле пријавени
кај интервјуираните претставници на јавните
власти, но не можеме да исклучиме дека
таквите информации не биле проследени до
другите инспектори за животна средина и
полициски службеници. Комуникацијата на
активистите со јавните власти честопати се
однесува на конкретни еколошки проблеми,
а не за долгорочна соработка.
Според јавните власти, по правило, правото на
активистите да се собираат и да ги изразуваат
своите поплаки за прашања поврзани со
животната средина е заштитено и во сила.
Нивното право на протест е загарантирано
и се спроведува во пракса. Единствениот
проблем со којшто може да се соочат е
кога дејствуваат или протестираат против
приватни компании или поединци. Во тие
случаи можни се законски закани (најчести
се заштита на имотот и клевета).

Со оглед на ограничувањата од страна на
полицијата, тие не биле присутни иако во
изминатите три години се случиле значителен
број протести. Покрај случајот „Петок за
иднина“, опишан подолу, други прекршувања
на правото на протест не се идентификувани.
Употребата на сила од страна на полициски
службеници против демонстрантите е строго
регулирана со Законот за полиција. Тоа е
дозволено само во случај кога има сериозно
нарушување на јавниот ред и мир.
Во тие случаи, главниот полициски службеник
може да нареди употреба на: физичка сила,
палка, средства за врзување и полициски
кучиња. Во исклучителни околности, шефот
на Бирото за јавна безбедност (началник на
полицијата) може да нареди употреба на
возила за специјална намена (за растурање на
толпа, забрана за движење и водени топови),
пиротехнички средства (шок бомби) и хемиски
супстанции (солзавец). Од спроведените
истражувања и интервјуа нема индикации дека
некогаш биле нарачани и спроведени посебни
истражни мерки против еко-активисти.
Законот (за полиција) обезбедува правна
основа за аудио и видео надзор (снимање)
на јавни собири, доколку постои опасност
по животот и здравјето на луѓето и имотот
во поголем обем. Полицијата може да ја
објави намерата за снимање на јавниот собир.
Меѓутоа, во пракса речиси сите протести
се снимаат. Рачни камери и видео надзор
се најчесто користени алатки за снимање.
Снимениот материјал според законот се чува
во полиција во период од шест месеци по
што се уништува, освен ако не се користи
во кривична или прекршочна постапка.
Меѓутоа, овие снимки не треба да се мешаат
со снимките на конкретни полициски акции
чија цел е да се оцени однесувањето на
полицајците и дали тие дејствуваат во рамките
на нивните овластувања. Во вториот случај,
полицијата може да го чува материјалот
само 45 дена. Постои одредена правна
85

БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ И ПРОГОВОРЕТЕ ЈАВНО

V. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
нејасност за дозволеноста за снимање
полициски службеници од страна на граѓани
и активисти. Многу се важни деталите на
случајот, локацијата на снимката како и
околностите во кои е направена. По правило,
Кривичниот законик инкриминира такво
однесување како Неовластено снимање,
меѓутоа до сега нема достапни податоци
дали овие случаи се гонети. Покрај тоа, овие
кривични дела се гонат со приватна тужба,
а не од јавен обвинител.
Во случај на употреба на прекумерна сила
и надминување на границите на нивните
овластувања, полициските службеници се
предмет на внатрешна истрага од Секторот
за внатрешна контрола и професионални
стандарди при Министерството за внатрешни
работи. Меѓутоа, истовремено, полицијата
има обврска да поднесе пријава до Јавниот
обвинител доколку употребата на прекумерна
сила резултирала со кривично дело.
Специјалниот сектор во Јавното обвинителство
дополнително ги испитува и гони полициските
службеници во кривична постапка. Од 2018
година се обезбедува значајна улога за
Народниот правобранител кој ги следи овие
случаи и може самостојно да ги пријави
овие случаи до Јавното обвинителство.
Меѓутоа, во пракса сѐ уште има проблеми
во ефективноста на сите овие истражни
механизми.

86

Случај 1: Опомени пред тужба за клевета
против еко-активисти
Иловица-Штука е локалитет кај Струмица
во југоисточниот дел на земјата. Во 2012
и 2016 година Владата склучи договор за
концесија со компанијата Euromax Resources
за вадење бакар. Претходните процеси за
доделување дозволи за геолошко ископување
и експлоатација не беа транспарентни и
луѓето коишто живеат во оваа област не беа
свесни дека во нивна близина постои план за
отворање рудници со отворен коп за бакар.
Поради тајноста и фактот дека погодените луѓе
се во голема мера земјоделци (Струмичката
котлина е една од најважните земјоделски
области) во 2017 година неколку активисти
и граѓански организации започнаа кампања
„Стоп за рудниците на смртта”. Групата
доби замав кон крајот на 2017 година и на
почетокот на 2018 година со неколку протести,
петиции и реакции и успеа да го направи ова
прашање на едно од најгорливите политички
прашања во земјата.
Во екот на расправата, пет локални активисти
добија опомени пред тужба од адвокатите
на рударската компанија. Опомените се
однесуваа на конкретни објави коишто
активистите ги споделиле на социјалните
мрежи во кои ја истакнале загриженоста за
безбедноста на планираниот рудник и дека
компанијата планира да користи сулфурна
киселина и цијанид. Во опомените адвокатите
ги оценуваат тие изјави како клевета и се
закануваат дека доколку активистите не
се извинат јавно и не ја повлечат изјавата,
ќе бидат тужени од компанијата за клевета
и надомест на штета. Активистите не се
согласија да се извинат ниту да ги повлечат
своите изјави. Покрај тоа, тие најавија дека
доколку се поднесе тужба, тие ќе поднесат
контратужба. Тие беа поддржани од други
граѓански организации и активисти, па дури
беше планирана и иницијатива за фонд
за поддршка доколку се поднесат тужби.
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Сепак, компанијата не ги исполни своите
закани и не покрена правна мерка. Владата,
поради зголемениот притисок на јавноста,
еднострано одлучи да го раскине договорот
за концесија. Компанијата поднесе жалба и
сега случајот е во постапка пред управните
судови.
Случај 2: Саботажа на локален референдум
за еколошко прашање
Казандол е мало село во југоисточниот дел на
С. Македонија, во близина на градот Валандово.
Во 2015 година Владата потпиша договор со
компанијата Sardich M. за отворање рудник за
бакар. Градежните активности и постапката за
добивање дозвола за експлоатација започнаа
во 2017 година, предизвикувајќи значителни
реакции кај локалното население. Околината
е добро позната по своето земјоделско
производство и отворањето на таков рудник,
според тврдењата на локалните активисти, би
имало штетно влијание врз животната средина
и врз животот на локалните земјоделци. Тие
силно се спротивставија на застарената
технологија наведена во проектот со којашто
се ризикуваше загадување на почвата и водата.
Организирани преку социјалните мрежи и во
рамките на нивните заедници, активистите
започнаа со поднесување петиции до Владата,
организирање протести и подигнување на
свеста за проблемот. Нивните активности имаа
голем ефект и други граѓански организации
и активисти ја поддржаа нивната кауза.
Поради недостаток на правни средства
(договорот за концесија беше во сила) и
отсуство на политичка волја да ги сносат
трошоците за раскинување на договорот,
активистите започнаа иницијатива за локален
референдум каде што граѓаните на општината
ќе одлучат дали се согласуваат да има таков
рударски објект во близина. Ги собраа
потребните потписи за барање референдум, но
наидоа на опструкции од Советот на општината
(кој формално го распишува референдумот).

Опструкциите беа од административна
природа. Или документацијата не била
правилно поднесена, или се користеле
погрешни или стари обрасци итн. Дури и
во овие околности, на 20 август 2017 година
референдумот беше организиран, но тој не
ги исполни критериумите за цензус од 50% за
да се смета за валиден. Слабата излезеност,
според активистите, беше директна последица
на координираниот и намерен притисок и
заплашување од страна на: локалната власт,
една политичка партија и вработените во
една амбасада (од каде што е компанијата).
Притисоците беа пријавени до Изборната
комисија и полицијата, но без никаков исход.
Клучен фактор за неуспехот на референдумот
беше вклучувањето на политичката партија
чиишто членови и поддржувачи одлучија да
дејствуваат како што бара партијата, а не по
сопствено убедување, што значително ги
поткопува напорите на активистите. Сепак,
нивната работа не беше залудна. Другата
политичка партија којашто ја презеде власта во
2017 година го раскина договорот и работата
на рудникот престана. Во тек е правна постапка
за раскинувањето на договорот и Владата
може да биде обврзана да плати значителни
надоместоци и отштети.
Случај 3: Политички притисок врз
еко-активистите - Југохром
Југохром Фероалојс (претходно компанија
во државна сопственост „Силмак“ од 1952
година) се наоѓа во селото Јегуновце, во
Полошката котлина, на околу 10 километри
од градот Тетово. Југохром произведуваше
феро-легура, особено феро-силикон и е
главниот работодавач во Јегуновце. Според
експертите и невладините активисти, Југохром
придонесува речиси со 99% во вкупното
загадување на воздухот во полошкиот регион.
Според стандардите на Светската здравствена
организација (СЗО), концентрацијата на
ПМ10 честички е осум пати поголема од
дозволената граница, и повеќе од десет пати
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во зима, што предизвикува респираторни
инфекции, срцеви заболувања, мозочен
удар, рак и смрт.
Поради значењето за локалната (и
националната) економија, компанијата имаше
привилегиран третман од страна на Владата
со постојано одложување на обврската за
добивање интегрирана еколошка дозвола А.
Во случајот на Југохром, ова барање вклучува
инсталирање на филтри за воздух. Компанијата
не ја заврши својата обврска за инсталирање
на потребните филтри. Во текот на годините,
локалните граѓански организации и граѓаните
на Тетово организираа многу протести против
Југохром. Нивната цел беше владата да изврши
максимален притисок врз компанијата да
инсталира филтри и веднаш да го намали
загадувањето, особено затоа што Југохром
работи со профит во последните неколку
години, а не да ја затвори фабриката. Во
2016 година компанијата беше затворена
од властите, но останува проблемот со
истекување на отпадна вода со остатоци
од тешки метали.
Вклучените активисти беа подложени на
постојан политички притисок од владејачките
партии. Притисокот се правеше преку објави
на социјалните медиуми каде активистите
беа обвинувани дека нивните активности се
политички мотивирани. Исто така, објавите
и коментарите под нив беа искористени за
клеветење на активистите. Југохром останува
отворено прашање, но и покрај притисокот,
активистите успеаја да осигурат затворање
на фабриката иако тие постојано бараат
отстранување на целиот отровен отпад и
чистење на почвата и околните области.
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Случај 4: Прекршочна постапка против
млади активисти
Во февруари 2020 година, група од пет
млади еко-активисти од иницијативата
Петок за иднина, одржаа јавен герила
перформанс со цел да се подигне свеста
за загадувањето на воздухот и климатските
промени. Перформансот се случи во Скопје
и вклучуваше оставање црвени отпечатоци
од дланките на стаклениот дел од вратата
на Министерството за животната средина
и просторно планирање со испишување
на пораката „Крвта на вашите деца“ со
спреј на подот, алудирајќи на црвената боја
на дланките. 8 Симболиката на пораката
беше зголемениот број новороденчиња и
деца со респираторни заболувања. Со оваа
акција активистите се обидоа да ги повикаат
вработените во Министерството да го сфатат
сериозно ова прашање и да направат сѐ
што е во нивна моќ за да се борат против
загадувањето на воздухот.
Службеникот на обезбедувањето на
институцијата ги држеше активистите во
зградата и повика полиција, иако освен бојата
којашто може да се измие на стаклената
врата, не беше направена друга материјална
штета. Полициските службеници постапија
грубо со активистите (од кои едниот беше
малолетник), поднесоа прекршочна пријава
и ги ослободија активистите по неколку часа.
Случајот привлече големо внимание кај
јавноста поради несоодветната реакција на
обезбедувањето и полициските службеници
на група млади активисти чијашто акција
не предизвика материјална штета, тие не
дејствуваа насилно и нивната акција беше
насочена кон прашање коешто причинува
најголема загриженост кај јавноста. Казните
за прекршок се движат од 50 до 400 евра,
во зависност од конкретниот чин.
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VI ПРЕПОРАКИ
Случај 5: Уривање на протестна инсталација
од неидентификувани лица во општински
автомобил

Препораки за властите

• Владата, во правилата за работа за државни
и јавни службеници треба експлицитно да
Во ноември 2019 година, група граѓански
забрани каква било форма на притисок и/
активисти од Тетово поставија три инсталации
или заплашување, директно или индиректно,
со фотографии од неколку локации од градот,
лично или на социјалните медиуми против
алудирајќи на неостварените изборни
еко-активистите;
ветувања на локалната власт.9 Активистите
сакаа да ја подигнат свеста за недостатокот на • Полицијата и јавниот обвинител мора
подготвеност и капацитет на локалната власт
приоритетно да ги процесираат сите
да ги реши локалните проблеми, повеќето
пријавени закани до еко-активистите од
од еколошка природа. Инсталациите беа
страна на поединци или компании и да
поставени на јавни простори во центарот
ги соберат сите потребни докази за да
на градот без да предизвикаат нарушување
осигурат правилно санкционирање на
во сообраќајот или движењето на пешаците.
нивното однесување;
Меѓутоа, не повеќе од половина час подоцна,
неколку лица излегоа од возило во сопственост • Полициските мерки треба да бидат
на општината и без претходна идентификација
пропорционални и доколку протестот или
насилно ја уништија инсталацијата и ги зедоа
инсталацијата не ги ставаат во опасност
сликите со себе. Полицијата и општината
лицата или имотот, мора да се воздржат
беа информирани за инцидентот, но до сега
од запирање на настанот;
никој не одговарал и не е казнет.
• Треба да се гарантира и осигури учеството
на граѓанските организации и граѓаните во
процесите на донесување одлуки поврзани
со животната средина, на централно и
локално ниво; проформа консултациите
треба да се избегнуваат по секоја цена;
• Народниот правобранител треба поактивно
да се вклучи во проблемите поврзани со
животната средина, бидејќи правото на
здрава животна средина е признато во
Уставот и е дел од неговите надлежности.
Народниот правобранител треба да ги
искористи сите овластувања што ги има
институцијата за да ги заштити бранителите
на животната средина;
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Препораки за бранителите на животната
средина и медиумите
• Бранителите на животната средина и
граѓанските организации треба да се
стремат да воспостават центар за правни
ресурси во соработка со правните НВО и
адвокатите. Овој центар треба да обезбеди
постојани совети и насоки за нивното
дејствување, да осигури дека нивните
активности се во согласност со законот
и доколку е потребно, да го обезбеди
потребното правно застапување во секоја
постапка.

1

3
4

• Секоја поединечна активност за застапување
треба да биде внимателно испланирана
и треба да се спроведе темелна анализа
пред секоја јавна изјава со цел да се осигури
вистинитост и да се формулира изјавата
на соодветен начин.
• Треба да се негува вмрежувањето
со локалните заедници, особено при
залагањето за некоја кауза на различни
локации. Локалната јавност мора да биде
свесна и информирана за активностите
на активистите.

5
6
7

Препораки до меѓународната заедница
• Меѓународната заедница треба да ја
поддржи каузата на бранителите на
животната средина и еколошките невладини
организации.
• Претставниците на меѓународната заедница
треба да избегнуваат заштита на интересите
на одредени компании само затоа што
доаѓаат од иста земја во ситуација кога е
засегната заштитата на животната средина.
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Член 16 од Уставот.
2 Уставот во членот 110 ги ограничува правата за
кои може преку уставна жалба директно да се
побара заштита на: a. слободата на убедување,
совест, мисла и јавно изразување на мислата; б.
политичкото здружување и акција; и в. забраната
за дискриминација на граѓани врз основа на пол,
раса, верска, национална, социјална и политичка
припадност.
Став 4 од член 54 од Уставот.
Имателите на информации можат да го отфрлат
барањето за пристап до класифицирани информации, лични податоци чиешто откривање би
значело повреда на заштитата на личните податоци, информации чиешто откривање би значело
повреда на доверливоста на даночната постапка;
информации добиени или собрани за целите на
истрага, кривична или прекршочна постапка или
за спроведување административна или граѓанска
постапка, а чиешто откривање би имало штетни
последици за текот на постапката; информации
коишто ги загрозуваат правата коишто произлегуваат од индустриска или интелектуална
сопственост (патент, модел, примерок, трговска
марка и услужна марка, ознака за потекло на
производот).
Член 20 од Уставот.
Член 21 од Уставот.
Сите организации коишто своите средства за
работа ги обезбедуваат од Фондацијата Отворено
општество, како и контролите и инспекциите за
22-те граѓански организации коишто завршија
на крајот на минатата година без да откријат
никакви незаконски дејствија од страна на
ГО.
Повеќе информации за акцијата може да се
најдат на: https://www.radiomof.mk/aktivisti-nafridaysforfuture-zadrzhani-od-obezbeduvanjetona-ministerstvoto-za-zhivotna-sredina/ и: https://
www.slobodenpecat.mk/aktivisti-na-fridays-forfuture-od-skopje-bea-zadrzhani-od-policzijatavo-ministerstvoto-za-zhivotna-sredina-foto/
9 Повеќе информации за акцијата може да се
најдат на: https://civilmedia.mk/loja-eko-gerila-itransformatori-od-tetovo-so-ostra-reaktsija-konvandalizmot-na-opshtinata/

Протест против изградба на хидроцентрала на Стара Планина Извор: непознат
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СЛОБОДА НА ЕКО-АКТИВИЗАМ ВО СРБИЈА
Автор: Пера Марковиќ, М-р по правни науки, ЦЕКОР1
I ВОВЕД
Оценувањето на нивото на остварување на
слободата на еко-активизам во Србија беше
извршено врз основа на интерни истражувања спроведени за целите на овој извештај,
користејќи одредени други јавни извори.
Методологијата на истражување предвидуваше еко-активистите и државните органи
коишто се директно поврзани со активизмот
да одговорат на прашалникот. Истражувањето
спроведено од 6-ти до 13-ти јули резултираше
со девет прашалници пополнети од активисти и ниту еден прашалник пополнет од
двата државни органи до кои беа испратени
прашалниците преку официјалните адреси
на е-пошта (Заштитникот на граѓаните на
Република Србија и Службата на заштитникот
на граѓаните, односно Министерството за
внатрешни работи и полициската управа),
бидејќи ниту еден од двата органи не даде
одговори на прашалникот.

Родовата структура на испитаниците е
изедначена – петмина мажи и четири жени.
Анкетираните активисти во просек се високообразовани: шестмина имаат магистратура,
еден има завршено додипломски студии и
двајца имаат диплома од средно образование. Повеќето од анкетираните активисти
работат во областите на управување со
отпад и заштита на водите (шестмина во
секоја од двете области), потоа во областите на рударството, заштита на воздухот
и заштита на шумите (четворица во секоја
од трите области), мали хидроцентрали
(тројца) и заштита на земјиштето (двајца).
Дополнителни области на работа: енергија,
климатски промени, имплементација на
Архуската конвенција, циркуларна економија,
интеграција во ЕУ, човекови и малцински
права, јавно застапување и волонтерство.

II ОПШТА РАМКА НА

Прашалникот за еко-активистите содржеше ЕКО-АКТИВИЗМОТ ВО СРБИЈА
вкупно 30 прашања. Од испитаниците беше
побарано да ги дадат своите лични податоци 2.1. Развој на модерен еко-активизам во
(возраст, пол, образование и области на Србија
активност) и, доколку тие самите така изберат,
да го наведат своето име. Прашалникот беше Развојот на еко-активизмот во Србија е
поделен на четири групи прашања: перцепција поврзан со имплементацијата на Архуската
на ограничувањата и проблемите во еко-ак- конвенција, којашто се одвива пред нејзината
тивизмот (1–11), оцена на односот на јавните ратификација, со усвојување на Законот за
власти кон еко-активистите (12–23), слобода заштита на животната средина3, Законот
на говор (24–28) и пристап до информации за стратегиска оцена на животната
од јавна важност (29–30).2
средина4 и Законот за оцена на влијанието
врз животната средина5 (сите усвоени во
Девет прашалници пополнети од еко-ак- 2004 година).
тивисти пристигнаа од седум градови во
Србија (Белград, Нови Сад, Суботица, Ваљево, Според Законот за заштита на животната
Лозница, Бор и Врбас). Анкетираните акти- средина, сите постапки поврзани со животвисти се на возраст меѓу 35 и 66 години ната средина ја вклучуваат заинтересираната
(четворица меѓу 40 и 50 години, тројца меѓу јавност како „јавност којашто е засегната
50 и 60 години, еден под 40 години и еден или може да биде засегната од одлучувањето
над 60 години).
на одговорниот орган или којашто има
интерес во тоа, вклучувајќи и здруженија на
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2.2. Почитување на човековите
права во Србија
граѓани и социјални организации вклучени
во заштитата на животната средина,
коишто се регистрирани кај одговорниот
орган“.6 На овој начин, еко-здруженијата и
еко-активистите станаа формални учесници
во сите постапки за животната средина: од
подготовка на закони, стратегии и програми
до индивидуални проекти, со одредени
ограничувања (на пр. постапките за издавање
дозволи за локација, градежни дозволи и
лиценци за деловна активност се билатерални помеѓу барателот и државниот орган,
при што учеството на јавноста е исклучено).
Законот за стратегиска оцена на животната
средина (за просторно планирање) и Законот
за оцена на влијанието врз животната средина
(за индивидуални проекти) ја пропишуваат
обврската на државните органи да вклучат
учество на јавноста во секоја фаза од процесот
на подготовка на просторни планови, како и
во подготовката за реконструкција, проширување или отстранување на кој било проект
којшто може да има влијание врз животната
средина.

Бројни написи од медиумите и изјави од
јавни личности укажуваат дека во Србија
има проблеми во однос на основните човекови права (на пример, недоволно преземање одговорност на највисоките државни
службеници за прекршување на Уставот и
законите, повремени кампањи на клевети и
закани од високи парламентарни и партиски
функционери упатени до активисти итн.). Иако
ова треба да биде предмет на годишниот
извештај на Заштитникот на граѓаните на
Србија, политичката слабост на Заштитникот
на граѓаните и неговата трансформација во
де факто владино тело за подобрување на
државната управа доведе до тоа Извештајот
за нападите врз бранителите на човековите
права во Србија за 20208 година изготвен од
Комитетот на правници за човекови права да
биде употребен како главен извор за да се
опише почитувањето на основните човекови
права во Србија.

Извештајот посочува дека „нападите документирани во текот на 2020 година покажуваат дека слободата на изразување и
слободата на здружување беа најранливи.
Исто така, важен е Законот за слободен Слободата на изразување на активистите
пристап до информации од јавна важност7 беше сериозно загрозена, најчесто како
(2004), усвоен како дел од целокупната импле- форма на одмазда за искажани зборови.
ментација на Архуската конвенција, којшто ѝ Иако во повеќето случаи не стануваше збор
овозможува на јавноста да добие релевантни за директна цензура, сепак постои тренд
информации за учество во постапките за на систематски притисок врз оние коишто
стратегиска оцена и оцена на влијанието.
ги предочија незаконитостите и неправилностите во работата на државните органи.
На тој начин, се создаде крајно неповолна
социјална клима во која оние коишто укажуваат на пропусти во работата на сите нивоа
на власт се означени како „предавници“ од
страна на највисоките функционери, како што
е заменик-градоначалникот на Белград или
пратениците во Националното собрание. (...)
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III ПРАВНА РАМКА ЗА
ЕКО-АКТИВИЗМОТ ВО СРБИЈА
Иако слободата на здружување не беше 3.1. Уставот
директно загрозена преку пропишување
формални законски ограничувања за здружу- Развојот на правната рамка за еко-активизмот
вање, одредени поединци честопати се наоѓаа во модерна Србија започна по демократна мета токму поради нивните активности ските промени во 2000 година. Основните
во невладини организации или неформални човекови и малцински права се дефинирани
групи. (...)Воспоставената анти-НВО реторика, како неотуѓиви права коишто се загаранкојашто опстојува во јавниот дискурс уште тирани со Уставот на Република Србија9
од 1990-тите, почна повторно се користи, (2006). Уставот ги гарантира и како такви
а анонимни корисници на интернет често директно ги применува човековите права
објавуваат разни списоци на непријателски утврдени со општо прифатените правила
организации”. Статистиките од Анексите на меѓународното право и ратификуваните
на Извештајот покажуваат дека најчести меѓународни договори. Најважните уставни
видови инциденти се клевета преку печатени права и слободи поврзани со еко-актимедиуми и интернет портали и опресија визмот се: неприкосновеност на физичкиот
преку прекршочни постапки.
и менталниот интегритет; право на слобода
и безбедност; право на правично судење;
Врз основа на овој Извештај, позицијата на слобода на движење; слобода на мисла,
еко-активистите е тешка првенствено поради совест и религија; слобода на мислење и
недоволното ангажирање на државата за изразување; слобода на медиумите; право
нивна заштита, односно неподдржувањето на информации; право на учество во упрана активизмот. Речиси сите случаи споме- вувањето со јавните работи; слобода на
нати во Извештајот можат само условно да собирање; слобода на здружување; и право
се сметаат за напади врз активисти, бидејќи на здрава животна средина.
тие главно се сметаат за клевети, а поретко
закани, додека прекршочните и кривичните Уставната гаранција на неотуѓивоста на
постапки поврзани со акциите на активистите човековите права служи за „зачувување
речиси секогаш се спорни. Меѓутоа, без на човечкото достоинство и остваруоглед на прописите, јасно е дека владините вање целосна слобода и еднаквост на
претставници во Србија, вклучувајќи ги и секој поединец во праведно, отворено и
највисоките функционери, понекогаш го демократско општество, засновано на
третираат еко-активизмот како потенцијално принципот на владеење на правото“. 10
опасна, а со тоа и непожелна појава, што Овие права и слободи можат дополнително
во одредени околности може да доведе да се разработат со закон само доколку
до конфликтни ситуации и загрозување на тоа е експлицитно пропишано со Уставот
активистите.
или е неопходно за нивно остварување.
Постигнатото ниво на човекови права не
може да се намали. Доколку на некое лице
му е повредено или ускратено одредено
човеково право загарантирано со Устав, тоа
лице има право на судска заштита, право на
отстранување на последиците од повредата
и право да се обрати до меѓународните
институции со цел да ги заштити своите
права и слободи загарантирани со Уставот.
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3.2. Релевантни закони
Слободата на мисла, совест и религија и
слободата на мислење и изразување се
најважните достигнувања на едно демократско
општество и треба да се остваруваат директно
преку Уставот, без дополнителни прописи.
Во Србија, овие слободи се регулирани
само со Уставот. Овие најважни слободи се
заштитени индиректно преку толкувања на
Кривичниот законик и Законот за кривична
постапка и се поврзани со начинот на кој
работат јавното обвинителство и полицијата.
Кривичниот законик11 (2005), меѓу другото,
пропишува кривични дела со што се осигурува
почитување на човековите слободи и права
од страна на државните власти (најважните
кривични дела: повреда на еднаквоста на
граѓаните; незаконско лишување од слобода;
повреда на слободата на движење и живеалиште; изнудување исказ; загрозување на
сигурноста; нарушување на неповредливоста
на станот; незаконско пребарување; неовластено прислушување и снимање; неовластено
фотографирање; неовластено собирање
лични податоци; повреда на слободата на
говор и јавен настап; спречување печатење
и дистрибуција на печатени материјали
и емитување; спречување јавни собири;
итн.). Со цел да се заштитат човековите
права, Кривичниот законик предвидува и
кривични дела од недржавни лица, како што
се навреда и изнесување лични и семејни
околности, коишто се гонат по приватна
тужба. Клеветата како кривично дело не е
предвидена.
Слободата на здружување и слободата на
собирање се слободи преку кои слободата
на мисла, совест и религија и слободата на
изразување стануваат општествен феномен,
а не прашање коешто се однесува само на
поединецот. Тие не можат да се остварат
директно преку Уставот и поради тоа нивното
остварување е дополнително пропишано
со закони.

Слободата на здружување е регулирана со
Законот за здруженија12 (2009). Здруженијата
на граѓани се формираат преку систем за
регистрација. Минималниот број членови
на едно здружение изнесува три физички
или правни лица. Регистарот на здруженија
го води независно тело за евиденција на
правни лица (Агенција за деловни регистри
на Србија, формирана во 2004 година) и
регистрацијата е придружена со документи
за основање - запис од основачкото собрание,
статут и список на основачи. Агенцијата спроведува формална контрола на законитоста
и дозволеноста на целите на здружението.
Надоместокот за регистрација е релативно
скромен (45 евра).
Слободата на собирање е регулирана со
Законот за јавни собири13 (2016). Законот предвидува дека јавен собир е секое собирање
на повеќе од 20 лица со цел „изразување,
остварување и промовирање државни,
политички, социјални и национални убедувања и цели и други слободи и права во
демократско општество“14 под одредени
услови и ограничувања (собирот може да
се одржи помеѓу 6 и 24 часот на кое било
место достапно за секого под еднакви услови,
во затворени простории или во движење
по одредена рута, доколку не ја загрозува
безбедноста на имотот и јавниот ред и мир
и не се заканува со насилство и уништување
на имотот). Јавниот собир се пријавува во
полиција најдоцна пет дена пред почетокот
и мора да има пријавен организатор и водач.
За некои собири не е потребно пријавување: собири во затворен простор, државни
и верски собири, како и спонтани мирни
собири коишто немаат организатори и се
директна реакција на одреден настан. Овој
закон е поврзан со Законот за јавен мир и
ред15 (2016), со кој се регулира незаконското
однесување во јавниот простор.
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Целта на Законот за заштитник на граѓаните16 (2005) е контрола на почитувањето
на основните човекови права. Заштитникот
на граѓаните е независен државен орган
којшто се грижи за заштита и унапредување на човековите и малцинските права,
ја контролира работата на органите на
државната управа и врши правна заштита
на имотните права и интереси на Републиката и нејзините органи. Тој е овластен да
го контролира почитувањето на правата на
граѓаните, да утврдува прекршоци извршени
преку правни акти, дејствија или пропусти
на органите на државната управа и да ја
контролира законитоста и регуларноста
на работата на државната управа, но нема
овластување да изрекува санкции.

Покрај тоа, тој не е овластен да ја контролира
работата на највисоките органи - Народното
собрание, Претседателот на Републиката,
Владата, Уставниот суд, судовите и јавните
обвинителства. Неговиот најважен резултат
е годишниот извештај што се доставува до
Народното собрание, во кој се наведуваат
забележаните недостатоци во работата
на државната управа, како и предлози за
подобрување на положбата на граѓаните
во однос на државната управа. Важноста
на Заштитникот на граѓаните се заснова
на неговата политичка репутација, па ако
неговата репутација е ниска, тогаш неговата улога се сведува на советодавно тело
на владата чијашто цел е подобрување на
државната управа, што всушност е случај
во Србија.

Конференција за медиуми на ЦЕКОР за нападите во медиумите
Фото: непознат автор
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Законот за информации од јавен карактер
и медиуми17(2014) е од суштинско значење
за остварување еко-активизам во едно
демократско општество. Неговата цел е да
се постигне рамнотежа помеѓу правата на
граѓаните да бидат информирани, слободата
на новинарско изразување и зачувувањето
на личните права на граѓаните. Овој закон се
обезбедува заштита од злоупотреба на медиумите преку правото на граѓаните да поднесат
тужба за објавување информации коишто го
прекршиле нивното право или интерес и да
побараат забрана за повторно објавување
информации, како и обврската за објавување
одговори на таквите информации или нивна
корекција. Заедно со оваа тужба, исто така,
може да се бара и надомест за материјална
и нематеријална штета претрпена поради
повреда на угледот, повреда на правото
на приватност, повреда на пресумпцијата
на невиност во кривична постапка и други
основи. Во овие спорови, најчесто тужени се
издавачите на дневните весници и интернет
порталите, таканаречениот „жолт печат“, а
обвинителите најчесто бараат надомест
за нематеријална штета. Сумите доделени
поради злоупотреба на медиумите се ниски,
помеѓу 30 000 и 200 000 динари (околу
250-1 600 евра). Квалитетот на содржината
на јавното известување е регулиран со
Етичкиот кодекс на новинарите во Србија18
(2006) со Советот за печат како највисоко
тело за спроведување. Треба да се спомене
дека во Србија сите медиуми се во приватна
сопственост, освен два јавни сервиси (Радио
Телевизија на Србија и Радио Телевизија на
Војводина).

Законот за планирање и изградба19 (2009).
Покрај оваа форма, постапката за стратегиска оцена на влијанието на плановите врз
животната средина и постапката за оцена
на влијанието на проектите врз животната
средина се целосно развиени, врз основа
на горенаведениот Закон за стратегиска
оцена на животната средина и Законот
за оцена на влијанието врз животната
средина. Предвидено е и учеството на граѓаните во подготовката на нацрт-законите во
согласност со Законот за државна управа20
(2005) и Деловникот на Владата21 (2006),
но тоа не се спроведува систематски, туку
според оцената на министерството коешто
ја води подготовката на поединечни закони.
Нејасните дискрециони овластувања на
министерството за одредување на учеството
на јавноста во подготовката на законите
повремено претставуваат основа за строги
оцени поврзани со недоволна демократија и
ограничување на правата на граѓаните. Исто
така, предвидено е учество на граѓаните во
донесувањето одлуки поврзани со подготовката на развојни политики и документи,
врз основа на Законот за системот за
планирање22 (2018), меѓутоа, со оглед на
роковите на важечките развојни планови,
овој закон сè уште не е доволно спроведен
за да се оцени неговиот ефект врз учеството
на граѓаните.

Најпосле, Србија ја ратификуваше Архуската конвенција (Закон за ратификација на
Конвенцијата за пристап до информации,
учество на јавноста во донесување одлуки
и право на правна заштита за работи
Учеството на граѓаните во донесувањето поврзани со животната средина)23 во 2009
одлуки претставува посебен тип на оствару- година, со што ја интегрираше во домашниот
вање на слободата на мислење и изразување. правен поредок.
Во Србија, најстарата и најразвиена форма
на учество на граѓаните во донесувањето
одлуки се користи уште од социјалистичкиот
период и таа подразбира учество во подготовка на просторни планови, врз основа на
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3.3. Ограничувања во функционалноста на
општата и правната рамка за еко-активизам

Правната рамка е нецелосна. Активистите и
стручната јавност укажуваат на неможноста
да се испитаат уставноста и законитоста на
Без оглед на обемот и сложената структура, спорните закони и планови преку законска
регулаторниот систем којшто треба да го постапка. Статусот на Србија како земја
поддржи еко-активизмот во Србија не е кандидатка за членство во ЕУ не овозможува
целосно функционален.
контрола на одлуките на Националното
собрание и Владата на меѓународно правно
Најочигледниот проблем е јавното информи- ниво, додека на внатрешно ниво таквата
рање и состојбата на медиумите. Принципот правна контрола е исклучена. Исто така,
на слободен пазар во областа на јавното одредени аспекти на учеството на граѓаните
информирање и целосната приватизација во донесувањето одлуки се проблематични.
на медиумите доведоа до експлозија на Годишните извештаи на Европската комисија
сензационалистички текстови во таканаре- за Србија за 2020 година нагласија конкретен
чениот „жолт печат“ и интернет порталите, јаз во правната рамка, којшто се однесува
без соодветни механизми за нивна контрола. на нецелосната реформа на државната
Во тој поглед, не се корисни ниту судските управа и нејзините недоволни капацитети,
одлуки, бидејќи Кривичниот законик не како и на нереформираниот сектор на
предвидува кривично дело за кое судот јавните претпријатија24, вклучувајќи ги и
ќе ја утврди вистинитоста на објавените локалните комунални претпријатија, што
информации.
има сериозни негативни влијанија како на
Постер од вестите на порталот Присмотра со кој тимот
на ЦЕКОР е етикетиран како платен од странство
Фото: непознат автор
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политичкиот процес и донесувањето одлуки,
така и на еко-активизмот.

се игнорираше постапката за усвојување
просторни планови. Државниот инвестициски
план „Србија 2025“ со најавена вредност од
Сериозен проблем е нефункционалното дури 14 милијарди евра честопати е предмет
донесување политички одлуки. Во Србија, на пофалби од страна на претседателот на
контролната функција на законодавната над Републиката, премиерот и министерот за
извршната власт никогаш не се оствари, а финансии, но иако планот е во реализација,
доминацијата на Владата над Националното сè уште ништо не се знае за него - ниту
собрание стана уште посилна со форми- изворите на средства, ниту динамиката на
рањето убедливо мнозинство по изборите отплата, ниту колкаво влијание ќе има врз
во 2016 и 2020 година. Покрај тоа, изборите државниот буџет. Всушност, планот никогаш
во 2020 година беа обележани со делумен не бил предмет на јавна дебата и никогаш
бојкот од опозициските партии, така што во не бил објавен.
Националното собрание, како највисоко
законодавно тело, нема опозиција.
Отсуството на одговорност на највисоките
државни функционери поради кршење
Истото важи и за локалните собранија, бидејќи на Уставот и законите продолжува и по
локалните избори се одржаа паралелно надолна линија, придружено од недоволно
со парламентарните и резултатите од нив спроведување кривични истраги и гонење
доведоа до слична состојба. Отсуството на одговорните за сериозни инциденти
на политичка опозиција во националните и на јавни собири. Особено загрижувачка е
локалните собранија доведува до тоа секое состојбата со еко-активистите затоа што
несогласување со предлозите на владата сè уште не се гонат одговорните за насилили градоначалникот да се третира како ствата за време на уривањето куќи заради
непријателска реторика на опозицијата, без изградба на проектот „Белград на вода“ во
оглед на неговата содржина, што го отеж- 2016 година.
нува или оневозможува дискутирањето за
еколошките прашања.
Во овие и во други случаи, очигледна е незаинтересираноста на властите за утврдување
Силно негативно влијание врз еко-акти- одговорност за сериозното кршење на човевизмот има и отсуството на одговорност ковите права, што создава несигурност кај
на највисоките државни функционери активистите и го загрозува демократскиот
за очигледни прекршувања на Уставот и поредок.
законите. Најистакнати примери се проектот
„Белград на вода“ и државниот инвестициски Меродавни оцени за слабостите на демоплан „Србија 2025“. Проектот „Белград на кратскиот поредок во Србија не може да се
вода“ ниту беше предмет на јавна расправа најдат само кај активистичките организации
ниту беше вклучен во процесот на страте- и стручната јавност, туку и во извештаите
гиска оцена на животната средина, туку на меѓународните субјекти, меѓу кои позибеше имплементиран со донесување на циите на ЕУ се најважни за Србија како земја
Законот за утврдување јавен интерес и кандидатка за членство во ЕУ.
посебни постапки за експропријација и
издавање градежни дозволи за реализација
на проектот „Белград на вода”25 во 2015
година со двотретинско мнозинство во
Националното собрание, при што целосно
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IV СОСТОЈБАТА НА
ЕКО-АКТИВИЗМОТ ВО СРБИЈА
Ова се некои од релевантните заклучоци во
Годишниот извештај на Европската комисија за Србија за 2020 година како дел од
оцената на исполнувањето на политичките
критериуми за членство: „Законодавната
и институционалната рамка за почитување на основните права е во голема
мера воспоставена. Меѓутоа, треба да се
осигури нејзина конзистентна и ефикасна
имплементација.
Треба да се зајакнат институциите за човекови
права и да се гарантира нивната независност, вклучувајќи и преку распределба на
потребните финансиски и човечки ресурси.
(...)Сè уште не е постигнат напредок на терен
за подобрување на целокупната клима за
слобода на изразување. (...)Новоформираниот српски парламент се одликува со
огромно мнозинство од владејачката коалиција и отсуство на одржлива опозиција, што
претставува ситуација којашто не е погодна
за политички плурализам во земјата. (...)Во
парламентарната дебата се користеше
провокативна реторика против политичките противници и претставници на други
институции коишто изразуваат различни
политички ставови“.26
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4.1. Перцепција на ограничувањата и проблемите со еко-активизмот
Во такви услови, огромно мнозинство од
анкетираните еко-активисти се чувствуваат
слободни во својата работа (6 од 9 испитаници, 6/9), од кои тројца се чувствуваат
целосно слободни, а тројца само слободни.
Двајца испитаници не чувствуваат ниту
слобода, ниту ограничувања, додека само
еден испитаник се чувствува ограничен во
својата работа.
Најпотврдените форми на притисок врз
еко-активисти од 15-те форми понудени
во прашалникот се клевета или кампањи
за клевета/дискредитација на интернет
порталите, потоа бирократски третман
(непотребна администрација) и недоволен
пристап до информации од јавна важност
(7/9). Веднаш потоа следуваат напади на
социјалните мрежи (6/9), говор на омраза
во јавноста против активисти од страна на
јавните власти и разни неформални притисоци
од страна на јавните власти (5/9). Другите
видови притисоци се поретки: анонимни
закани (вербални - навреди, гласини, итн.) и
физички напади или насилство од страна на
приватни лица (3/9) и ненајавени даночни
контроли или друга форма на надзор од
страна на јавните власти (2/9). Другите
форми на притисок понудени во прашалникот (заканувачки телефонски повици или
пораки, притисок од колеги или претпоставени, физички напади или насилство од
страна на јавни власти и напади врз имот)
беа потврдени само по еднаш. Еден испитаник го спомена искуството со „инфлација
на судски постапки и контрола на договори
преку комерцијални банки по наредба на
српската Управа за спречување перење
пари и финансирање тероризам“.
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Испитаниците ја оценија перцепцијата за
еко-активистите во јавноста како позитивна (3/9), многу позитивна (2/9) или како
неутрална (2/9), а еден испитаник ја оцени
како негативна, односно многу негативна.
Мало мнозинство од испитаниците веруваат дека на граѓаните не им недостасува
доверба во еко-активистите (5/9). Истиот
број испитаници веруваат дека довербата
на јавноста во еко-активистите може да
се врати или зголеми (5/9). Беа дадени и
предлози како да се зајакне довербата во
еко-активистите: што е можно повеќе акции,
поголемо присуство во медиумите и пораспространети информации за еколошките
активности, едукација за еколошки прашања,
посветување внимание на занемарени теми,
ставање крај на злонамерни кампањи и
етикетирање активистите како „странски
платеници“.
Мнозинството испитаници доживеале
јавни напади поради еколошки активности
(7/9). Овие напади се директно поврзани
со нивните активности (изјави, текстови,
протести) и се поттикнати од сите видови
активности: поради спротивставување на
изградбата на мали хидроцентрали, поради
јавна критика за работењето и дејствијата
на јавните претпријатија, поради укажување
на можна корупција во јавните претпријатија, поради загадувањето предизвикано од
јавните претпријатија, поради критики за
државната поддршка за термоелектрани,
поради спротивставување на отворањето
нови рудници, дури и поради попречување
„побрза реализација на големи инвестиции“
и „спротивставување на напредокот“.

и испрашувања... Практично, државата во овие
случаи ги штити приватните компании како
приватна сопственост без оглед на нивните
фактички дејствија, а напати и очигледно
загрозување на животната средина. Анкетираните активисти ретко успевале преку
нивните постапки да постигнат приватна
компанија трајно да се откаже од некој
проект - само двајца навеле таков исход.
Повеќето од анкетираните еколошки активисти
сметаат дека можат слободно да дејствуваат и уживаат добар прием кај граѓаните.
Сепак, секој од нив има доживеано некаков
вид притисок, најчесто во форма на клевета
преку печатени медиуми и интернет портали
и напади од страна на поединци на социјалните мрежи, а сметаат и дека поради своите
активности често наидуваат на бирократско
однесување од страна на јавните власти и
недоволен пристап до информации од јавен
карактер. Овие притисоци, според времето
и интензитетот на нивното настанување, се
директно поврзани со нивните активности.
4.2. Оцена на ставовите на јавните власти
кон еко-активистите

Повеќето од анкетираните активисти добивале поддршка за еколошките активностите
од јавните власти (6/9), но тие нагласуваат
дека оваа поддршка не е систематска, туку
повремена. Усната поддршка, во зависност
од настанот, повремено доаѓа од највисоките функционери - од премиерот или
од министрите. Исто така, тие повремено
добивале директна државна финансиска
поддршка, иако била скромна, како и важна
помош во реализацијата на европски ИПА
проекти коишто изискуваат партнерство
Анкетираните еко-активисти најчесто не помеѓу здруженијата на граѓани и државните
се соочувале со притисоци од приватни органи. Во некои случаи, еко-активистите
компании – само двајца од нив имале такво воспоставиле директна соработка со локалискуство. Но, тие наведуваат дека притисо- ните власти (на пример, преку формирање
ците во тој случај доаѓаат преку државата: тимови за мониторинг).
приватни граѓански тужби и кривични пријави,
обвиненија, апсења, разговори со полицијата
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Сепак, постојат многу случаи на недостаток
на поддршка од јавните власти: предлозите
поврзани со стратешкото ниво на еколошка
политика се игнорираат; министерствата
одбиваат состаноци; локалните власти ги
одложуваат состаноците; некои институции
не одговараат на писма; а има и еден случај
на одмазда кон активист (ненадеен прекин
на финансиската поддршка од општината по
наредба на партискиот комесар, по промената
на локалната власт на локалните избори).

власти спречуваат собири или протести
со барања за кои знаат или очекуваат дека
нема да можат да се исполнат. Исто така,
се наведува дека конкретните активности
за запирање проекти и програми коишто
генерираат висока корупција се мета на
организирани систематски напади преку
медиумите и интернет порталите. Меѓутоа,
беше споменато и дека еко-активистите
честопати не бараат поддршка од јавните
власти за нивните активности.

Нешто помалку од половина од испитаниците доживеале напади од страна на јавните
власти поради еколошки акции (4/9). Два
случаи се специфични: во првиот, испитаникот
навел случај во кој била загрозена работата
на професор во средно училиште преку менување на бројот на часови и зголемување на
времето за патување до работното место; во
вториот случај, друг испитаник споменал разни
мерки на локалните власти како одмазда за
еколошки акции (губење деловен простор,
суспендирање и прекинување на финансирањето еколошки активности, тужба за
неправедно збогатување врз основа на
претходно примени средства за еколошки
активности, ненадеен прекин на соработката со сите училишта и предучилишни
установи). Еден испитаник изјавил дека бил
изложен на неодредени напади од страна
на најмоќните луѓе во земјата (од страна на
претседателот на Републиката, премиерот,
министрите), а друг бил изложен на јавна
клевета преку интернет портали.

Анкетираните еко-активисти изјавиле дека
ретки се случаите кога барањата за јавен
собир заради организирање еко-протести
биле отфрлени (2/9). Дури и во случаи кога
тие биле отфрлени, не бил одбиен самиот
собир, туку било попречено спонтано собирање, како што бил случајот со солидарната
поддршка против зголемувањето на цените
на горивата, кога биле поднесени две прекршочни пријави само против присутниот
еко-активист, иако на спонтаниот собир
имало повеќе од 30 лица.

Исто така, испитаниците ретко имале искуство
со полициско спречување или опструкции
на еколошките акции (2/9). Начините на кои
полицијата ги изведувала овие активности
се претежно неформални, преку директни
вербални закани (учесниците ќе бидат
уапсени за најмало отстапување од описот
на собирот во барањето за јавен собир) или
преку вербални барања за исполнување
невозможни услови (бројот на учесници
не смее да биде повисок од оној што бил
Нешто повеќе од половина од испитани- најавен во барањето).
ците (5/9) сметаат дека општиот однос на
јавните власти се одликува со почитување Против испитаниците, исто така, ретко биле
на слободата на собирање за еколошки поднесувани кривични или прекршочни
акции и на еко-активистите. Сепак, тие постапки поради еколошки акции (3/6).
исто така укажуваат на знаци на непочиту- Меѓутоа, против еден активист во движењето
вање на оваа слобода. Така, еден испитаник „Да ги одбраниме реките на Стара Планина“
изјавил дека јавните власти организираат биле поднесени десетици такви обвиненија.
контра-собири како одговор на собирите
на еко-активистите, а друг дека јавните
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Друг активист изјавил дека против него
биле поднесени неколку кривични пријави
за навреда на јавниот правобранител и за
уценување на комуналното претпријатие.
Анкетираните активисти посочуваат дека
јавните власти ги почитуваат нивните основни
човекови права, но дека ваквото однесување
не е систематско. Нивната проценка е дека
односот на јавните власти кон активистите
зависи од личните карактеристики на претставниците на јавните власти, односно
дека тој е произволен. Ова го објаснува
впечатокот дека активистите повремено се изложени на напади од јавните
власти, вклучително и од највисоките
државни функционери. Фундаменталната
слобода на собирање генерално се почитува
и формално и фактички, со оглед на начинот
на кој таа е обезбедена од полицијата и
фактот што прекршочните и кривичните
пријави поднесени од полицијата се ретки,
а дури и кога ќе бидат поднесени се чини
дека тие се повеќе насочени кон одредени
поединци, што ги потврдува сомневањата
за самоволието на јавните власти кон
еко-активистите.

Повеќето испитаници не забележале самоцензура во активизмот (6/9), ниту на лично
ниво ниту од страна на нивната организација.
Оние коишто веруваат дека постои одреден
степен на самоцензура, сметаат дека тоа се
случува поради лични интереси на одредени
активисти, како последица на прекумерна
претпазливост или поради ориентираност
кон крајниот резултат чијашто цел е да се
избегнат конфликти.
Нешто повеќе од половина од испитаниците имале искуство со отфрлени барања
за пристап до информации од јавна важност
(5/9). Најчеста причина за ваквото отфрлање
е чување деловна тајна на јавно претпријатие
(!), а има и случаи кога воопшто не добиле
одговор на барањето.
Огромно мнозинство на анкетираните
еко-активисти веруваат дека слободата на
говорот се почитува и дека немаат проблем
со самоцензура, меѓутоа тие укажуваат на
проблематично известување на медиумите
за кои често не може да се каже дека ја
почитуваат слободата на говор.

Искуствата на анкетираните активисти во
однос на пристапот до информации од јавна
важност се половично добри, меѓутоа тие
Речиси сите испитаници (8/9) сметаат дека повремено наидуваат на практиката да се
се слободни да го изразат своето мислење отфрли барањето за информации коишто
на јавни форуми: целосно слободни (4/9) јавните претпријатија ги класифицираат
или само слободни (4/9), додека само еден како деловна тајна, што е апсурдно однесмета дека не е ниту слободен, ниту огра- сување бидејќи тие работат со народни
ничен. Не е споменат ниту еден пример за пари, а укажуваат и на повремена „тишина
ограничување на личната слобода на говор на државната управа“ во врска со барањата
во јавност. Испитаниците многу полошо ја за информации од јавна важност, што го
оценија слободата на говорот во медиумите отежнува целиот процес бидејќи правото
во однос на еколошките акции: нешто повеќе за пристап до информации во овој случај
од половина од испитаниците (5/9) сметаат се остварува индиректно, преку жалба до
дека слободата на говорот во медиумите комесарот и негова интервенција.
е ограничена или многу ограничена.

4.3. Пристап до информации од јавна важност
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V СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
Студија на случај 1 - Напади врз еко-активисти преку интернет портали и медиуми

ЦЕКОР поднесе тужби за објавување лажни
информации против локалните медиуми
коишто во целост ги објавуваа текстовите
Центарот за екологија и одржлив развој на Присмотра и постои веројатност дека
- ЦЕКОР беше мета на голем напад во печа- токму поради овие тужби објавувањето на
тените медиуми и на интернет порталите ваквите клевети во локалните медиуми почна
(најтежок од овој вид, според Извештајот да се намалува со текот на времето, за на
за напади врз бранителите на човековите крајот и целосно да запре. Не е познато дали
права во Србија за 2020 година27), којшто обвинителството отворило истрага против
започна во средината на 2020 година преку лицата коишто стојат зад Присмотра како
написи во таблоидите Република и Информер, резултат на кривичните пријави поднесени
но главно се одвиваше преку серија текстови од страна на нападнатите лица или по служобјавени на нерегистрираниот интернет бена должност. Порталот Присмотра беше
портал Присмотра (Надзор). Во оваа кампања, затворен на крајот на 2020 година.
Присмотра имаше поддршка од бројни
локални медиуми коишто, кофинансирани од Студија на случај 2 - Напади врз еко-актибуџетите на градовите и општините, во целост висти преку прекршочни постапки
ги објавуваа нивните текстови. Порталот
Присмотра ја започна својата работа по Одредени еко-активисти беа мета на серизатворањето на еден друг сличен портал
озен притисок преку прекршочни постапки
(најтежок од овој вид, според Извештајот
Истрага на крајот на 2019 година. Текстовите за напади врз бранителите на човековите
во оваа кампања главно сугерираат на идејата права во Србија за 2020 година28), во врска со
дека јавно нападнатите активисти коишто ги протестите против изградба на мала хидрокритикуваат прекумерните емисии на штетни централа (МХЕЦ) во Пирот. Активистите на
материи од термоцентралите, рудниците, движењето „Да ги одбраниме реките на Стара
фабриките и железарниците ги загрозуваат Планина“ (DRSP) организираа јавни собири
работните места и егзистенцијата на голем во текот на изминатите неколку години за
број луѓе и имаат за цел економски да ја да спречат изградба на МХЕЦ, коишто вклууништат земјата. Активистите беа обвину- чуваа ненасилен отпор, односно блокирање
вани дека се странски агенти, дека работат на работата на градежната механизација.
за странски интереси и дека се платени од
странство.
Како резултат на ова, против нив беа поведени
голем број прекршочни постапки - на пример,
Специфичноста на овие клевети е дека тие поведени се над 60 прекршочни постапки
не се насочени само кон организациите, против еден од најпознатите активисти на
туку и кон поединечни активисти, преку DRSP во согласност со Законот за јавни
објавување монтирани фотографии од нив, собири и Законот за јавен ред и мир, како и
придружени со обвинувања за дејству- како две кривични пријави. Долготрајноста
вање против интересите на Србија и извр- на овие постапки доведе до тоа голем број
шување тешки кривични дела. Целта на од нив да завршат речиси истовремено во
кампањата е заплашување бидејќи создава 2020 година. Меѓутоа, есента 2019 година
ризик од насилство на поединци или групи градот Пирот донесе одлука да се избришат
врз активистите. Исто така, во текот на 2020 сите локации за МХЕЦ од Просторниот план
година, веродостојни медиуми известуваа на градот и испрати барање до Владата за
за клеветничката пропаганда на Присмотра. мораториум за изградба на МХЕЦ на терито104
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ријата на Паркот на природата „Стара Планина“.
Со тоа, пресудите врз основа на претходно
покренатите прекршочни постапки станаа
незаконски, па сега многу активисти се соочуваат со можноста паричната казна изречена
со овие пресуди, во случај на неможност
за плаќање, да се смени во отслужување
затворска казна. Ова може да има силен
обесхрабрувачки ефект врз активистите
од други делови на Србија, коишто протестираат против изградба на МХЕЦ, бидејќи
споменатиот мораториум се однесува само
на територијата на градот Пирот.

VI СЛОБОДА НА ЕКО-АКТИВИЗМОТ
ВО СРБИЈА
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
6.1. Заклучоци

Во однос на спроведувањето на основните
човекови права, постигнато е стабилно ниво,
но не е обезбедена заштита на активистите
од злонамерни активности на недржавни
актери, што сугерира дека државата не е
доволно ангажирана да стимулира услови
за граѓански активизам.
Исто така, не се обезбедува конзистентна
заштита на човековите права, којашто е
пропишана со правната рамка. Слободата на
изразување може да биде загрозена затоа
што не постои начин да се спречи одмазда за
изјави коишто укажуваат на незаконитости и
нерегуларности во работата на државните
органи. Еко-активистите сметаат дека можат
слободно да дејствуваат, но многумина имаат
искуство со притисоци поради нивните
активности. Овие притисоци доаѓаат и од
претставници на јавните власти, во форма
на изјави, па дури и кампањи. Во суштина,
не е постигнат доволен напредок за подобрување на општата клима за слободата на
изразување.

Три конкретни извори на податоци и оцени
наведени во овој извештај – Извештајот за
нападите врз бранителите на човековите
права во Србија за 2020 година на Комитетот
Слабостите во политичкиот систем поттикна правници за човекови права, Годишниот
нуваат трендови коишто не го поддржуваат
извештај на Европската комисија за Србија
плурализмот, што понатаму се пренесува
за 2020 година и резултатите од истражуна други системи поврзани со политичкиот
вањето спроведено во јули 2021 година за
систем. Одлуките поврзани со заштитата на
целите на овој извештај – иако различни во
животната средина се политички одлуки, а
својот тон, покажуваат сличности во главните
нарушувањата во политичкиот систем се
наоди и заклучоци.
пренесуваат во работата на сите вклучени
организации. Оттука, клучно е да се подобри
Иако Србија воспостави правна рамка за
состојбата во процесот на донесување одлуки,
почитување на основните човекови права,
а можеби уште поважно е да се елиминира
институционалната рамка за истата цел
агресивната реторика против политичостанува неразвиена, а треба да се зајакне
ките противници и претставници на други
и независноста на институциите за човекови
институции коишто изразуваат различни
права. Меѓутоа, ниту правната рамка не е
политички ставови. Познатата анти-НВО
довршена и има многу слабости коишто
реторика којашто е присутна во јавниот
можат да го загрозат почитувањето на основдискурс уште од 1990-тите, повремено се
ните човекови права, особено отсуството
употребува од високи државни и партиски
на механизми за контрола на највисоките
функционери, што е целосно неприфатливо
државни органи.
и мора веднаш да запре.
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Агресивната реторика којашто произлегува Подобрување на правната рамка за почитуод политичкиот процес ја покажува својата вање на основните човекови права, особено
најопасна страна во печатените медиуми и во однос на правната контрола на највисоките
интернет порталите на „жолтиот печат“, со државни органи. Исто така, особено важно
повремени кампањи за ширење клевета или е да се подобрат формите на учество на
злонамерни гласини, насочени кон речиси јавноста во донесувањето одлуки, првенсите видови активисти. Нејзината штетност ствено преку воведување обврска за јавни
не е само тоа што може да предизвика насил- расправи во законодавната постапка, како
ство, туку и негативно влијание врз односот и ревидирање на правилата за учество на
на пошироката јавност кон еко-активистите, јавноста во постапката за стратегиска оцена
што може да доведе до појава на одредена на животната средина и постапката за оцена
нетолеранција на јавните службеници кон на влијанието врз животната средина со
активистите и дополнително да ги ограничи цел да се постигне посилно јавно влијание.
правата на активистите преку бирократизација на постапки и други помалку јасни, но Работата на полицијата, прекршочните судови
ефективни активности.
и јавните обвинителства мора да биде насочена кон заштита на сите активисти чијашто
Јавните власти во Србија го поддржуваат цел е остварување на основните човекови
еко-активизмот и еко-активистите, но оваа права, вклучувајќи ги и еко-активистите.
поддршка е повремена затоа што не постои Ова треба да биде цел на Министерството
систематска недискриминаторска поддршка за внатрешни работи и Министерството за
за активизмот како социјално и политички правда, со две главни насоки: (а) давање
корисен и неопходен во едно демократско препораки за задолжително толкување на
општество. Набљудувајќи ја подолг временски сите прописи во прекршочни и кривични
период, оваа поддршка се покажува како постапки во согласност со уставно обврзупроизволна, не само поради повремената вачкото толкување „во корист на промовинедозволива анти-НВО реторика, туку и поради рање на вредностите на демократското
појавата на финансирање еко-здруженија општество, во согласност со важечките
коишто постојат само неколку месеци, што меѓународни стандарди за човековите и
не само што е коруптивно, туку и укажува малцинските права, како и практиката
на можните намери да се поткопа еко-акти- на меѓународни институции коишто ја
визмот од страна на одредени јавни власти. надгледуваат нивната имплементација“29;
(б) ревидирање на одредбите за спонтани
6.2. Препораки за подобрувања
собири во Законот за јавни собири: кога спонтаниот собир го нарушува мирот и јавниот
Заклучоците потврдуваат дека е невозможно ред и мир, доволно е да се примени Законот
да се постигне целосно подобрување на за јавен мир и ред бидејќи самиот термин
почитувањето на основните човекови права „спонтано собирање“ може да послужи за
и заштитата на еко-активистите преку едно- ограничување јавни собири.
ставни мерки. Во продолжение ќе бидат
наведени најважните мерки коишто можат
да придонесат за подобро почитување на
основните човекови права и заштита на
еко-активистите.
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Политичкиот процес мора итно да се исчисти
од провокативната и агресивна реторика кон
политичките противници. Ова ќе ја намали
нејзината употреба и кон еко-активистите.
Ова се однесува на сите државни и партиски
функционери, без оглед на нивото на власт
и треба да се спроведува со строги казни
како вид дисциплинска мерка, вклучувајќи
високи парични казни, како и можност за
забрана за давање изјави, којашто ќе трае
релативно значителен временски период
(на пример, шест месеци).

Создавање систематска поддршка за граѓанскиот и еко-активизам и сите активисти со
цел да се заштитат основните човекови права.
Ова не може да биде прашање на личен став
на министрите, туку треба да стане една
од трајните и непроменливи цели на сите
државни органи и државни службеници на
национално и локално ниво, со цел да се
воспостави функционална демократија. Со
цел да се создаде систематска поддршка за
граѓанскиот и еко-активизам и сите активисти
со цел да се заштитат основните човекови
права, корисно е да се спроведе препораката
Да се размисли за воведување контрола врз од Извештајот за нападите врз бранителите
медиумите за употреба на провокативна и на човековите права во Србија за 2020
агресивна реторика. Довербата во пазарот, година, во која се предлага запознавање
изразена преку приватизацијата на сите на сите органи на државната управа, како и
медиуми и повлекувањето на државата од сите законодавни, извршни и судски органи
медиумската сфера, покажува ограничу- со Декларацијата на Обединетите нации
вања коишто е невозможно да се надминат за правото и одговорноста на поединците,
со примена на пазарните начела. Идеално групите и органите на општеството за проморешение е да се воведе одреден тип неза- вирање и заштита на универзално признатите
висно тело со значителни надзорни и казнени човекови права и основни слободи30 од 1998
овластувања, коешто ќе може брзо и ефек- година и обврските на Србија во согласност
тивно да влијае врз сензационалистичките со оваа Декларација.
печатени медиуми и интернет порталите,
односно таканаречениот „жолт печат“, како
и да воспостави стандарди за прифатлива
реторика во политичката борба. На овој
начин, може да се стави крај на кампањите
за клевета против кого било, вклучително
и против еко-активистите, со што ќе се
постигне многу повисоко ниво на безбедност
во општеството во целина.
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Овој извештај е потврден од тројца независни
експерти како релевантен во однос на прегледот
на ситуацијата во областа на еко-активизмот
во Србија и ги содржи главните предизвици и
пречки со кои се соочуваат еко-активистите
во текот на нивните активности. Извештајот го
потврдија: Наташа Драгојловиќ, координатор
на Националната конвенција за Европската
унија (НСЕУ), Наташа Глигоријевиќ, директор на
Центарот за одржлив развој на Србија и Божидар
Мишиќ, политички консултант во политичката
партија Истина-Адавеира.
Во прилог на овој извештај се вклучени: 1)
Прашалник за слободата на еко-активизам
за активистите, 2) Прашалник за слободата на
еко-активизам за претставниците на јавните
власти и 3) Обработка на одговори од Прашалникот за еко-активисти (сите на српски јазик).
Службен весник на Република Србија бр. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18 .
Службен весник на Република Србија бр. 135/04
и 88/10.
Службен весник на Република Србија бр. 135/04
и 36/09.
Член 3, точка 28 од Законот за заштита на животната средина, http://www.pregovarackagrupa27.
gov.rs/?wpfb_dl=106
Службен весник на Република Србија бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10.
Извештај за нападите врз бранителите на човековите права во Србија за 2020 година на Комитетот на правници за човекови права https://
en.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/
Report-on-the-attacks.pdf
Службен весник на Република Србија бр. 98/06.
Член 19 од Уставот на Република Србија, http://
www.parlament.gov.rs/upload/documents/
Constitution_%20of_Serbia_pdf.pdf
Службен весник на Република Србија бр. 82/05,
88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13,
108/14, 94/16 и 35/19.
Службен весник на Република Србија бр. 51/09,
99/11 и 44/18.
Службен весник на Република Србија бр. 6/16.
Член 3 од Законот за јавни собири.
Службен весник на Република Србија бр. 6/16
и 24/18.

16 Службен весник на Република Србија бр. 79/05
и 54/07.
17 Службен весник на Република Србија бр. 83/14,
58/15 и 12/16.
18 Етичкиот кодекс на новинарите во Србија,
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20 Службен весник на Република Србија бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18.
21 Службен весник на Република Србија бр. 61/06,
69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13,
74/14 и 8/19.
22 Службен весник на Република Србија бр. 30/18.
23 Службен весник на Република Србија – Меѓународни договори бр. 38/09.
24 Годишен извештај на Европската комисија за
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serbia_report_2020.pdf
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и 153/20.
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27 h t t p s : // e n .y u c o m . o r g . r s / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/04/Report-on-the-attacks.pdf
28 h t t p s : // e n .y u c o m . o r g . r s / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/04/Report-on-the-attacks.pdf
29 Член 18 став 3 од Уставот на Република Србија,
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/
Constitution_%20of_Serbia_pdf.pdf
30 Декларација на Обединетите нации за правото
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