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ВИЗИЈА НА ЦЧПРК 
 

Иднина  во  која секоја  индивидуа  ќе биде во можност слободно  да  учествува  
во  сите  сфери  на општествениот живот, врз основа на  принципите на  меѓународно  
признатите  човекови  права  и вредности, иднина во која сите имаат можност да земат 
активна улога во активностите на заедницата, иднина во која сакаме да ги срушиме 
бариерите и да овозможиме еднакви можности за сите, иднина во која сите граѓани без 
разлика на полот, возраста, хендикепот, сексуалната определеност, етничкото потекло, 
расното и религиозното уверување, како и културните и социјалните разлики се 
почитувани и сите заедници живеат заедно со взаемна почит и толеранција.  

Иднина во која социјално и економски оспособени деца и млади кои дејствуваат 
како агенти на промена во сопствениот живот за поправеден свет. 

 

МИСИЈА НА ЦЧПРК 
 

Центарот за човекови права и разрешување конфликти невладина  
организација основана со цел да: (1) помага на граѓаните на Република Северна 
Македонија да преземат активна улога во решавањето на навидум нерешливите 
конфликти, вкоренети во етнички и други разлики; и (2) промовирање на концептот на 
човекови права и основни слободи како суштински дел од глобалната политичка, 
правна и социјална трансформација што се одвива во земјата.  

  



 

БОРД НА ЦЧПРК 
 

• Проф. Д-р Виолета Петроска-Бешка 

• Проф. Д-р Мирјана Најчевска 

• Проф. Д-р Николина Кениг 

• Проф. Д-р Стојанка Мирчева 

• Сафет Балажи 

• Идавер Мемедов 

 

 

 

  

  



 
 
 
За ЦЧПРК 
 

Центарот за човекови права и разрешување конфликти невладина  организација 
основана со цел да: (1) помага на граѓаните на Република Северна Македонија да преземат 
активна улога во решавањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етнички и 
други разлики; и (2) промовирање на концептот на човекови права и основни слободи како 
суштински дел од глобалната политичка, правна и социјална трансформација што се одвива 
во земјата.  

За да се постигнат овие цели, ЦЧПРК презема различни активности во три главни 
области: човекови права, решавање конфликти и меѓуетнички односи. Сите активности во 
областа на меѓуетничките односи имаат за цел да ја трансформираат перцепцијата на 
културните/етничките разлики - од нивно предвидување како извор на конкуренција што 
неизбежно создава тензии и нетолеранција помеѓу различните етнички групи, до 
прифаќање на нив како потенцијален извор на заемен раст преку градење на односи на 
почит и меѓузависност. 

Активностите на ЦЧПРК се засноваат на две претпоставки. Првата подразбира дека 
образованието е моќна алатка што може да се користи за градење мостови или за 
злоупотреба за и градење sидови помеѓу етничките заедници. Вториот го разбира  
образованието како единствен инструмент што може да обезбеди системски промени во 
ставот на луѓето кон културните/етничките разлики. Т 

Ова се главните причини зошто ЦЧПРК избра да работи претежно во областа на 
образованието, насочувајќи ги своите напори кон развој на образовни програми за деца од 
предучилишно до универзитетско ниво, обука на наставници за нивно спроведување и 
пишување прирачници за поддршка на спроведувањето. Дополнително, CHRCR како 
организација и/или нејзините експерти имаа значително искуство во дизајнирање и 
спроведување истражувачки проекти и многу често обезбедуваа консултации и експертиза 
за меѓуетничките односи на локалните и меѓународните институции. 

ЦЧПРК се залага преку образованието  децата да стекнат алатки за да можат 
соодветно да управуваат со своите животи, да имаат можност да ги променат сопствените 
животи и да придонесат кон поправеден свет. Кога децата и младите ќе бидат социјално и 
економски оспособени/зајакнати, тогаш е поголема веројатноста да го завршат своето 
образование, да ги намалат здравствените ризици, да избегнат експлоатација и да обезбедат 
оддржлива егзистенција.  Со тоа се обезбедува забрзан и одржлив економски раст, повисок 
животен стандард и квалитет. Финансиско описменети деца можат да носат оптимални 
економски одлуки и ефикасно да управуваат со личните финансии а тоа придонесува за 
поефикасно функционирање на севкупната економија. 
 

 



 

ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 
Постигнувањето на основните цели е базирано на предземање на различни активности во рамките 
на трите клучни области: 

Човекови права, насочени кон: 

• Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи - преку подигање на 
свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите 
права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото; 

• Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко 
ниво во македонската реалност; и 

• Трансформирање на постојното разбирање за човековите права - од нивно согледување 
како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални. 

Разрешување на конфликти, насочено кон: 

• Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите - од гледање на конфликтот како на 
перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување 
како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, 
содржат и потреби, чувства и вредности; и 

• Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на 
интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на 
постојните модели на заедничко преговарање и медијација. 

Интеретнички односи, насочени кон: 

• Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики - од нивно предвидување 
како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички 
групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и 

• Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно 
општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ - различни 
култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени 
односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓу зависност. 

Активностите на Центарот се концентрирани на шест поголеми области: 

• Развивање на едукативни програми; 
• Спроведување на обука за едукатори и други учесници; 
• Организирање и помагање на дијализи и тркалезни маси; 
• Дизајнирање и спроведување на истражувачки проекти; 
• Пишување и објавување на книги, прирачници, брошури, статии; 
• Давање консултации и експертиза на локални и меѓународни организации.  

  



 
Реализирани проекти и активности во текот на 2021 година: 
 

Проект: УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРАВЕЊЕ (2020 ГОДИНА) 
Реализатор: 
Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти 

 
Време на реализација:  2021 - 2022 година 

 
Финансиери:  UNICEF;  6,050.505 ден1 
 
Тим: 
 
Главен експерт: Виолета Петроска-Бешка 
Раководител:  Љуан Имери 
Експерти:   Рената Дедова  
   Сафет Балажи 
Главни соработници:  Анета Рибарска 

Павле Игновски  
    Сара  Феро    
 

 
Опис на проектот: 
 
Во периодот јуни, 2021-март, 2022, ЦЧПРК во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ 
во Скопје го спроведуваа проектот „Младите за децата“ – Вклучување на младите во 
поддршка на почитување на различностите и конструктивно разрешување конфликти 
кај децата.  
 
Во проектот беа вклучени над 230 ученици-средношколци од различен наставен 
јазик/етничка припадност од 12 средни училишта од земјата. Учениците најпрво 
поминаа соодветни обука и работеа во јазично/етнички мешани тимови и заеднички 
развиваа креативни материјали наменети за деца од предучилишна возраст .  
 
Обуките и заедничката работа на учениците придонесе за почитување на 
различностите и за развивање на нивните вештините за разрешување конфликти како 
и на други социо-емоционални вештини, а материјалите што се креираа служат за 
почитување на различностите и развивање на истите вештини кај децата во градинка.  
 
Креативните материјали наменети за децата се во форма на театарска изведба, 
музичка изведба, компјутерска игра, ликовен/визуелен продукт (сложувалка, 
лавиринт, меморија, приказна во слики итн.) и/или физичка активност (ритмичка игра 
со/без текст и сл.). Во крајна линија, со проектот се воспостави и модел за 
                                                             
1 Во текот на 2022 овој проект беше предмет на соодветна финансиска ревизија/проверка за која немаше ниту една 
забелешка.  



 
спроведување на општествено-хуманитарна работа на учениците во средните 
училишта. 
 
Тимовите составени од ученици од исто или од различни училишта работеа под 
менторство на наставници од вклучените училишта, а имаа подготовка и континуирана 
поддршка од проектниот тим на ЦЧПРК. 
 
Листа на изработени продукти  
Музичка изведба: 

• Боите на виножитото – за соработка, почитување различности, разрешување 
конфликти (СУ „И. Н. Луј“, Скопје) 

• Жирафата Клои – за емоции (СУ „И. Н. Луј“, Скопје) 
• Дружината МЕЛА – за мултикултура, соработка, почитување различности (СУ „8. 

Септември“, Скопје) 
• Конфликт – за видови праведни решенија (СУ „Т. С. Тетоец“, Тетово) 

Физичка изведба: 
• Игри за соработка и почитување различности (СУ „К. Сусинов“, Радовиш) 
• Игри за соработка (СУ „Т. С. Тетоец“, Тетово) 
• Ритмичка игра со заплет (СУ „З. Цветковски“, Скопје) 

Ликовна изведба 
• Куќа со интеракивни фасади – за почитување различности и разрешување 

конфликти (СУ „З. Цветковски“, Скопје) 
• Не лути се човече – друштвена игра за справување со конфликти (СУ „К. 

Сусинов“, Радовиш) 
• Сликовница: Куклата-мече – за соработка, емоции, комуникациски вештини 

(ОСТУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Облечи дете – за почитување различности (ОСТУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Сложувалка – за почитување различности (ОСТУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Меморија – за почитување различности (СУ „8. Септември“, Тетово) 
• Лавиринт – (ОСЕУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Приказни по слики – за разрешување конфликти (ОСЕУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Сложувалка – (ОСЕУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Меморија – за емоции (ОСЕУ „Гостивар“, Гостивар) 
• Коцка – за емоции (СУ „П. Наков“, Куманово) 
• Едукативни картички за смирување (СУ „П. Наков“, Куманово) 
• Меморија – родова рамноправност (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. Марку“, Скопје 
• Меморија – за почитување различности (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. Марку“, 

Скопје) 
• Меморија – за почитување различности (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. Марку“, 

Скопје) 
• Сложувалка – за прифаќање на другите (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. Марку“, 

Скопје) 
• Сложувалка – за почитување на различности (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. 

Марку“, Скопје) 



 
• Картички – за содветни и несоодветни ситуации (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. 

Марку“, Скопје) 
Драмска изведба 

• 3 скеча – за почитување различности (СУ „Ј. Б. Тито“, Скопје) 
• 4 скеча – (ОСЕУ „Гостивар“, Гостивар)  
• 4 скеча –  (ОСГУ „Гостивар“, Гостивар)  

Компјутерска Игра 
• Лавиринт со МЕЛА – за почитување различности (ОСТУ „Гостивар“, Гостивар)  
• 3 игри – (сложувалка; лавиринт; конфликтни ситуации) (ОСГУ „Гостивар“, 

Гостивар) 
• 5 игри –  (конфликтни ситуации, лавиринт, пронајди ги играчките, слоќувалка, 

меморија) (СУ „О. Николов“ и СУ „З. Љ. Марку“, Скопје)  



 
Други активности:  
 

• ПОДДРШКА ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НОВИОТ КОНЦЕПТ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ, е проект кој беше реализиран во соработка со бирото за развој 
на образованието. Како резултат, формирани работни групи од советници и 
наставници од БРО обучени за изработка на новите наставни програми; 
Креирани предметни наставни програми усогласени со Концептот за основно 
образование и моделот; беа развиени 2 модули за обука за современите 
педагошки практики; и се изработи Водич од експертскиот тим кој е објавен на 
веб-страницата на БРО.  

• Како членови меѓународната организација АФЛАТОН, претставникот на ЦЧПРК 
учествуваше на меѓународни конференција и обуки во текот на годината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни, 2022 

 

 
 Центар за човекови права и разрешување конфликти - 

Скопје 
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Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2021 
 

 
  

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2021 
 

 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
 

  

белешки 2021 2020 

   

во денари во денари 
Приливи 

 
7.312.229 1.613.906 

     

 

Приходи од донации (3) 6.921.559 863.972 

 
Пренесени средства од претходна година 

 
390.670 749.934 

     Одливи 
 

(5.804.014) (1.223.236) 

 
Материјални расходи и услуги (4) (126.001) (37.478) 

 
Амортизација 

 
0 (77.045) 

 
Наемнини (5) (228.354) 0 

 
Други расходи (6) (1.403.125) (126.227) 

 
Надворешно ангажирани лица (7) (4.046.534) (967.730) 

 
Пренесени средства на други субјекти 

 
0 (14.756) 

     

 

Приливи над одливи пред данок од добивка 
 

1.508.215 390.670 

 
Данок од добивка 

 
0 0 

 
Нето приходи над расходи 

 
1.508.215 390.670 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И КАПИТАЛОТ 
 
 

 

    

белешки 2021 2020 

     

во денари во денари 
СРЕДСТВА 

    

 

Нетековни средства 
 

109.788 157.736 

  

Недвижности, постројки и опрема (8) 109.788 157.736 

       

 

Тековни средства 
 

1.547.951 322.385 

  

Парични средства 
 

1.547.951 322.385 

 
Активни временски разграничувања 

 
0 0 

   

Вкупно средства 
 

1.657.739 480.121 

              КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 
   

       

 

Извори на деловни средства 
 

109.788 83.548 

  

Деловен фонд 
 

109.788 83.548 

 
Тековни обврски 

 
39.736 5.903 

  

Обврски кон добавувачи  
 

37.805 5.903 

  

Обврски спрема државата 
 

1.931 0 

  

Дел од вишокот на приходите за пренос во 
наредната година  

1.508.215 390.670 

   

Вкупно извори на средства и обврски 
 

1.657.739 480.121 
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 БЕЛЕШКИ  КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  

 

1. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА  
 

 Финансиските извештаи се подготвени во согласност со прописите на Република 

Северна Македонија.  

 Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано 

настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. 

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики 

обелоденети во белешката два. 

 Функционална валута е македонскиот денар. 

 Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари и се изготвени  врз  

основа на податоците од работењето за годината  кој завршува на  31.12.2021 година. 

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  

 Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие 

финансиските извештаи се следните: 

ПРИ ЗНАВА ЊЕ НА ПРИХОДИ  

 

 Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано 

настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да 

се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот 

период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот периодот под услов приходите 

да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој 

пресметковен период. 

ПРИ ЗНАВА ЊЕ НА РА СХОДИ  

 

 Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано 

настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во 

пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на 

пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен 

период. 
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 ПАРИ И  ЕКВИ ВА ЛЕНТИ  НА  ПАРИ ЧНИ СРЕДСТ ВА  

 Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во 

главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на 

Република Северна Македонија на денот на билансирањето. За целите на финансиските 

извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на 

сметки во банки. 

 
3. ПРИХОДИ  ОД ДОНАЦИИ  

 Заклучно со 31.12.2021 Здружението има остварено приходи по основ на донации во 

износ од 6.921.559 денари (2020: 863.972 денари). Тоа се наменски средства од донаторот 

UNICEF за имплементација на проектот “Младите за децата“- Вклучување на младите во 

поддршка на почитување на различностите и конструктивно разрешување конфликти кај 

децата во износ од 5.227.136 денари и проектот Поддршка во имплементацијата на новиот 

концепт за основно образование во износ од 1.694.423 денари. 

 

4. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И  УСЛУГИ  

Опис 2021 2020 

Потрошени и канцелариски материјали 33.254 0 

Транспортни услуги 63.078 35.685 

Печатење, копирање 18.750 0 

Репрезентација 10.919 1.793 

Вкупно 126.001 37.478 
 

5. НАЕМНИНИ  

Трошоците за наемнина заклучно со 31.12.2021 изнесуваат 228.354 денари (2020: 

нема) и се однесуваат за наем на деловни простории и наем на сами за организирасње на 

настани во рамките на проектните активности. 

 

6. ДРУГИ РАСХОДИ  

Опис 2021 2020 

Банкарски провизии 19.982 6.958 

Издатоци за одржување на настани/обуки 1.005.974 0 

Останати расходи 377.169 119.269 

Вкупно 1.403.125 126.227 
 

 Во  издатоци за оддржување настани/обуки се вклучени трошоци за материјали, ручек 
и освжување за настанот и патни трошоци за учесници. 
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7. НАДВОРЕШНО АНГАЖИРАНИ  ЛИЦА  

 Здружението во 2021 година има реализирано трошоци за ангажирање на 

надворешни експерти, консултанти, координатори, услуги за превод и сметководство за 

реализирање на проектните активности во вкупен износ од 4.046.534 денари. (2020: 967.730 

денари).  

 

 

8. НЕДВИЖНОСТИ ,  ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА  
 

 
Oсновни средства 

Набавна вредност 
 

Состојба на 01.01.2021 1.050.517 

Зголемувања во тек на година 19.491 

Намалување во тек на година - 

Состојба со 31.12.2021 1.070.008 

  
Исправка на вредноста 

 
Состојба на 01.01.2021 892.781 

Зголемувања во тек на година 67.439 

Намалување во тек на година - 

Состојба со 31.12.2021 960.220 

  
Нето вредност на 01.01.2021 157.736 

  
Нето вредност на 31.12.2021 109.788 
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