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ДЕТСКАТА АМБАСАДА ЗА СИТЕ ДЕЦ  
МИНИСТРИ И ЕКСВЛАДАТА

Детската амбасада за сите 
деца во светот  
обелоденувајќи го овој 
корупциски скандал, пред 
сè, сака да ги заштити 
интересите на децата и да 
го реализира она за што 
беше манипулирана од 
ексминистрите и од 
поранешната Влада.

Но, она што најмногу 
запрепастува е фактот дека 
токму тој простор кој 
Амбасадата не може да го 
користи, по изборите оваа 
година, под најнеразјаснети 
околности, му е издаден 
под наем на приватен 
стопанственик од Прилеп.

Д
НАРУШИ ПРАВА  

етската амбасада за сите деца во 
светот со централно седиште во 
Прилеп ги изнесе актите со кои 
е изманипулирана најневината 

популација на ова парче земја - децата. 
Од страна на генералниот секретар на 
Амбасадата, господинот Дамјанчо Сто-
јаноски, беа потенцирани манипу ла ции-
те со нивната организација при бара-
њето за доделување простор за реа ли-
зација на нивните активности, обви ну-
вајќи дека целата процедура била зло-
 употребена за теснопартиски интереси.

Обелоденети се и актите од Минис-
терството за одбрана и од Владата на 
Република Македонија во периодот од 
2002 до 2006 година со кои, како што 
велат од Детската амбасада, е извршена 
измама, повреда на човековите права и 
злоупотреба на службена должност.

ОДОБРУВАЊЕ

Детската амбасада за сите деца во 
светот, како сериозна невладина, не пар-
тиска и непрофитна меѓународна ор га-
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МАЛВЕРЗАЦИИМАЛВЕРЗАЦИИ

КОРУПЦИСКИ  

низација за грижа и заштита на правата 
на децата, е изманипулирана во однос 
на стекнувањето право на користење 

министерот, обраќајќи се до дотогаш 
надлежниот ГШ на АРМ, се произнел 
позитивно и го известил Кабинетот 

ЦЕЛ НИ Е ДА ЈА ИНФОРМИРАМЕ ЈАВНОСТА ЗА 
ИЗМАМАТА ОД МОЌНИТЕ НОСИТЕЛИ, ВЕЛИ СТОЈАНОСКИ

простор во Прилеп, со што бе  ше жртва 
на корумпираниот систем во државава, 
а нивното членство злоупотребено.

"Цел ни е да ја информираме поши-
роката јавност за злоупотребата на служ -
бените позиции и измамата која моќ-
ните носители на власта ни ја намет-
нуваат нам, на НВО секторот, особено 
на Детската амбасада за сите деца во 
светот, занемарувајќи ги интересите на 
децата, кршејќи го Уставот и позитив-
ната законска регулатива на Република 
Македонија и непочитувајќи ги доку-
мен  тите како Конвенцијата и Декла ра-
цијата за правата на децата на ООН, со 
што на нашите најмили им се одзема 
правото на организирање на слобод-
ното време преку активностите на на-
шата организација", објасни господинот 
Стојаноски. 

Во 2002 година, со службен акт Дет-
ската амбасада се обратила до Минис-
терството за одбрана, каде што тогаш 
министер беше Владо Бучковски, барај-
ќи простор за реализација на своите 
активности од круцијално значење, пред 
сè, за децата од државава. Кабинетот на 

дека е согласен депандансот за самци, 
односно старата офицерска менза во 
Прилеп, да й ја из да де на Детската ам-
басада за сите деца во светот за реа-
лизација на активностите од Детскиот 
едукативен центар "4 јули", проект во 
соработка со УСАИД. Истовремено Ми-
нистерството ја известило и Детската 
амбасада дека е согласно да им го из-
даде бараниот простор, а меѓувреме 
испраќајќи комисија за увид од Сек то-
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 А ВО СВЕТОТ МАНИПУЛИРАНА ОД ПОРАНЕШНИТЕ 

ТА НА ДЕЦАТА
 СКАНДАЛ ГИ 

ИГНОРИРАЊЕ

"Сè застана тука. Освен согласноста, 
Амбасадата - додаде господинот Сто ја-
носки - не доби никаков одговор и бе-
ше проследена со игнорантски однос, 
што е крајно резигнирачки за орга ни-
зација која, пред сè, работи со деца. 
Дури во 2004 година Детската амбасада 
приложи документација со истото ба-
рање и до Владата на Република Ма ке-
донија, каде првично од тогашниот ге-
нерален секретар, Мери Младеновска-
Ѓорѓиевска, добивме известување дека 
нашиот предмет е доставен на над леж-
ност во Министерството за финансии. 
По позитивниот исход од ресорната ин-
ституција, Владата нè извести дека на 
една од владините седници нашето ба-
рање е прифатено и побара од Минис-
терството за одбрана да достави Пред-
лог-одлука за престанување и прене-
сување на правото на користење на 
објектот за наредната седница на Вла-

Детската амбасада за си-
те деца во светот во Прилеп 
е сериозна невладина, не-
партиска и непрофитна ме-
ѓународна организација за 
грижа и заштита на правата 
на децата. Таа брои околу 
18.500 членови, бројка која 
ја потврдува сериозноста на 
организацијата и го подиг-
ну ва нејзиниот авторитет 
во светот.   

рот за аналитика и логистика при Ми-
нистерството за одбрана на Република 
Македонија.

дата. По два месеца од Заклучокот на 
Владата, Министерството за одбрана 
пре ку секторскиот раководител за ус-

луги и производство, Јован Бишковски, 
нè извести дека не може да ни излезе 
во пресрет за бараниот простор. Об раз-
ложението беше дека бараниот објект 
не е предмет на издавање на користење 
под закуп. Во актот се цитирани од-
редби од законот кој важи само за нас. 
Но, за пародијата да биде потрагична, 
по еден месец од овој акт Владата нè 

извести дека повторно предметот е 
доставен во надлежност на Минис тер-
ството за финансии и на Министер-
ството за одбрана".

Документацијата била доставена и 
до поранешниот министер за одбрана, 
Јован Манасијевски, и иако била ос-
тварена средба меѓу неговиот шеф на 
кабинетот, Билјана Стефковска, и прет-
ставници на Амбасадата, сепак и овој 
пат состојбата останала на статус кво. 
Тука завршува севкупната постапка. От-
тогаш Детската амбасада нема добиено 
никаков одговор на сите нивни ната-
мошни доставени акти. Но, она што 
најмногу запрепастува е фактот дека 
токму тој простор, кој Амбасадата не 
може да го користи, по изборите оваа 
година, под најнеразјаснети околности 
му е издаден под наем на приватен сто-
панственик од Прилеп. 

"Објектот е предаден со записник кој е 
од периодот по изборите, од каде што 
заклучивме дека постои теснопартиски 
интерес и злоупотреба на функциите на 
извршителите. Но, процесот го продол-
жуваме и понатаму, така што предметот 
го доставивме и до сегашниот министер 
за одбрана, Лазе Еленовски, и се на де-
ваме дека барем ќе добиеме одговор 
на нашето барање. Веруваме дека на та-
мошното дејствување во однос на овој 
предмет ќе се разреши во институциите 
со одговорност од виновниците, кои не 
ги почитуваат законите и нормите на 
др жавата. Затоа, овој предмет го дос та-
вивме и во надлежност на Антико руп-
циската комисија и до Јавното обви ни-
телство, за злоупотребата и штетата ко ја 
им е направена и на самата Амбасада и 
на децата кои активностите ги реа ли-
зираат во несоодветни услови", по тен-
цира господинот Стојаноски. 

ДЕТСКАТА АМБАСАДА ДОБИ САМО ПРАЗНИ ВЕТУВАЊА


