
Василчо Илијев е адвокат и магистер по Деловно право со фокус на 
трудово и социјално право. По оформувањето на правното образование 
волонтира 9 месеци во Министерство за финансии - Управа за имотно правни 
работи и 12 месеци во Основниот суд во Кочани. Паралелно е ангажиран како 
соработник на проект во Здружението за еманципација, солидарност и 
еднаквост на жените- ЕСЕ, за да после тоа обавува практикантска работа во 
Канцеларијата на народниот правобранител во Штип. Овие ангажмани, 
надополнети со континуираните обуки за сензибилизација и стратешко 
застапување при заштитата на човековите права, антидискриминацијата и 
трансформација на конфликти, го оформуваат Василчо како повеќеслоен 
правен истражувач и практичар. 
  
Во периодот 2018 - 2019 година е дел од тимот на теренски истражувачи за 
собирање на податоци за потребите на Мултииндикаторско кластерско
истражување (MICS 6), кое го спроведува Канцеларијата на UNICEF. 
 
Работата како координатор на Услужен центар за лицата со попреченост 
дополнително ја збогатува неговата професионална ориентација кон работата 
со општествено сензитивни прашања. Во рамките на овие активности Василчо 
има одржано неколку работилници поврзани со остварувањето на правата од 
социјална заштита и механизмите за заштита на правата на лицата со 
попреченост. 
 
Извесен период работи во адвокатска канцеларија, а по положувањето на 
правосудниот испит започнува со самостојна адвокатска пракса. Во својата 
работа со повеќе невладини организации и Здруженија, изготвува правни 
мислења и ставови за квалитетот на повеќе законски решенија поврзани со 
прашања од суштинско значење за лицата со попреченост. Василчо Илијев 
има објавено стручен труд на тема: “Транспарентноста во постапката за 
вработување согласно Законот за државните службеници и Законот за 
административните службеници во Република Северна Македонија“, како дел 
од првото издание на списанието „Правен фокус“ (Focus luris). Исто така, автор 
е на стручната статија: „Преглед на регулацијата на „pro bono“ застапувањето 
во Република Северна Македонија, Република Србија и Република Хрватска“. 

Од 2015 година Василчо Илијев е дел од тимот на професионални 
набљудувачи на судски постапки и надворешни соработници на Коалицијата 
„Сите за правично судење“- Скопје. 

 


